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Druk Józefa Zawadzkiego w Wilnie.



ROZDZIA VI.

W WIRZE WALKI,

(marzec, kwiecie, maj — poowa czerwca 1863 r.)

Czynnoci i posiedzenia Wydziiau. — Wiadomo o dykta-

turze Langiewicza (10 marca n. st.). — Wezwanie urzdni-

ków do dymisji. — Stosunki z Warszaw i Petersbur-

giem. — Misja Józefa hr. Zamoyskiego. — Nadzieje kwiet-

.niowe. — Partyzanci: Narbutt, Duski—Jabonowski, ks-

Mackiewicz i inni. — Przybycie Sierakowskiego. — Jego
plany, — Dziaania wojenne w gub. Kowieskiej — Pora-
ka pod Birami i ujcie Sierakowskiego. — Sprawy wi-

leskie. — Powrót Kieniewicza, — Przybycie Murawje-
wa. — Pierwsze egzekucje w Wilnie (ks. Iszory, ks. Zie-

mackiego i in. — Sprawa gien. Froowa. — Przeksztacenie
„Wydziau zarzdzajcego" na „Wydzia wykonawczy". —
Charakterystyka tej zmiany. — Komisarz Rzdu Du Lau-
rens d kilka szczegóów o nim.—Aresztowanie Aleksandra
Oskierki, Antoniego Jeleskiego, Franciszka Dalewskie-

go. — nnier Sierakowskiego (15 czerwca 1863 r.).

Cay marzec przeszed na przygotowaniach: organi-

zowano Litw, pisano odezwy, gotowano si do walki.

Zbieralimy si codzie na posiedzenia Wydziau z

kolei u którego z nas, pisalimy wszystko sami, w prze-

pisywaniu za papierów pomagaa nam modzie, nawet
kobiety. Zaraz w marcu przybya do Wilna i ju z niego

nie wyjedaa zacna kobieta, najwiksza moja przyja-

cióka, Tekla Syruciówna. Jej bytnoci zawdziczam
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mój spokój i bezpieczestwo. U niej gównie przecho-

wywaem swoje papiery, u niej te spotykaem codzien-

nie w porannych godziinach potrzebnych mi ludzi. Dzie

mój wogóle si zaczyna od mszy w., na któr szedem

wczenie po herbacie, a czasem i na czczo, a piem pó-
niej j u Tekli, potem szedem na codzienn sesj, widy-

waem róne osoby i zwykle od godziny 9—10 rano do

Tekla Syruciówna.

6-ej byem na nogach. Rzadko kiedy obiad si zjado w
zwykej porze, po 6-ej za codzae szedem do p. Wy-
rzykowskiej i tam bawiem do 9-ej, poczem wracaem
do domu. Tu do póna, chodzc po pokoju, zdawaem
sobie spraw z dnia dzisiejszego i na drugi snuem
•projekta. Pokój miaem obszerny, wesoy, byo gdzie

chodzi i czsto dzie ju by, gdym si kad. Wiado-m bya wszystkim godzina, w której byem u siebie,
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jak godziny u Tekli i u Wyrzykowskiej. Mieszkaem po-

cztkowo w hotelu Poznaskiego, potem na ulicy Sa-

wicz w jednym domu z Oskierk, ale najduej w do-

mu Zawadzkiego u p. Weyssenhoffowej. Pomimo cig-

ych rewizji jako tak si z tem oswoilimy, e gdymy
widzieli przez okno u Oskierki, e idzie policja do domu
naprzeciwko, nic nam to nie przeszkadzao w naszej

czynnoci. U Jeleskiego, Dalewskiego, Oskierki i o-
paciskiego byy kobiety, ja za mieszkaem sam. Gdy

Olgierd Wagner,
Sekretarz Wydziau.

Karol Wagner,

potem sekretarzem Wydziau zosta Olgierd Wagner,
zbieralimy si z kolei i u niego. W czasie sesji u opa-
ciskiego zacny, zasuony starzec St. Szumski, zawsze
pilnowa, by kto nam nie przerwa, i zabawia goci.
Nasze zebrania midzy innemi zastanawiay i starego
Wagnera Kar., ojca Olgierda. Bierze raz na stron
Szumskiego i mówi: „Nasi synowie co myl i dobrze,
lecz dlaczegó nas nie wezw, to lepiej i bezpieczniej, jak

te kobiety?".. Zacny ten starzec ze zami prawie nas wi-
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tal i bogosawi. Patrzc na tych dwuch ludzi w takim

wieku, a tak jeszcze penych powicenia, trudno byo

nawet na chwil aowa wasnej ofiary z ycia i spo-

koju nawet naszych rodzin.

Tylko co rozpoczlimy nasz czynno, a tu nam
bysna nadzieja: w Królestwie Langiewicz obj
dyktatur.

Wyej wymieniem nasz odezw „Gos obywatela";

w niej wyrane byo nasze danie jawnego rzdu. We-
szlimy wprawdzie do tajemnego dziaania, bo inaczej

by nie mogo, lecz z radoci witao si jakby nowy

okres — otwarte wystpienie.

Trzeba wiedzie, e jedn z pierwszych, a bardzo

przykrych czynnoci nasizych, bya odezwa do urzd-

ników wyszych, mianowicie marszaków i poredników,

by si usuwali od obowizków. Pocztek temu da Sta-

rzeski. On, zawsze uganiajc si za rozgosem, gdy

powstanie wybucho i sam si poda do dymisji i innych

namawia; stara si te zaraz, aby o tern i w gazetach

zagranicznych napisano, podajc jako fakt speniony. Z

Warszawy wic Rzd przysa nam rozkaz, bymy prze-

prowadzili t ogóln dymisj. Pogodzi usunicie si
urzdników z obojtnoci dla powstania szlachty Kró-

lestwa, nie biorcej udziau i zachowujcej si biernie

wobec wojny marodowej, to zrozumiae, ale u nas! Pored-
nicy mieli wielki wpyw ju na lud, oni byli naturalnymi

przywódcami tego ludu, a z nich przewan/ie brao si
naczelników powiatowych, okrgowych i t. p. Jako urzd-
nicy, mieli oni prawo rozjazdów po wsiach, oprócz mo-
ralnego wpywu, wywierali te i ten, który daje wadza.
Gdy si usun, zwróc na siebie uwag rzdu rosyj-

skiego i dobrowolnie pozbd si wpywu swego na lud.

Tylko ludzie zalepieni, próni, lub zej woli, mogli tego

nie rozumie. Zaraz po odebraniu rozkazu odpisalimy
najszczegóowiej do Rzdu narodowego, wykazujc, e
to zabije organizacj, sparaliuje czynno nasz, narazi

ludzi najuyteczniejszych. Ja np. byem czonkiem Ko-



mitetu gub., ju i tak czasowo przyaresztowanym, a

obecnie miaem jeszcze si przypomina, Oskierka te

by czonkiem w zarzdzie wileskim, i teraz móg je-

clia do Petersburga, na co atwo byo zyska pozwolenie,

posiadajc ufno gubernatora, a potem?.. Lecz nic nie

pomogo. Rzd, motywujc, e cofn rozkazu raz wy-

danego nie moe, bo ju wielu usuchao, ponowi sta-

nowczo swój poprzedni rozkaz; a wic i my rozpisali-

my te wezwanie nasze do poredników, a ja i prywat-

ne listy do wielu. Ogólne oburzenie, krzyk na gupot
Rzdu (narodowego i Wydziau, byy skutkiem tego roz-

porzdzenia. Ja otrzymaem list z Kowna, zaczty przez

Wal. Janczewskiego, a skoczony przez Ad. Medeksz,

w którym bardzo dobitnie powtarzaj to, co i dla nas

zbyt byo jasnem. Lecz, gdy wyjanilimy powody na-

szego rozkazu, usuchano prawie wszdzie. Inaczej by
nie mogo. Gdyby Wydzia zmienia rozporzdzenia

Rzdu, wojewódzcy Wydziau, powiatowi wojewódzkich,

byoby jeszcze gorzej. Lecz czy moga dobrze i prac
przy takiej znajomoci kraju?

Dalewski chcia, aby który z nas pojecha do War-
szawy i pozna (skad Rzdu, ja temu si oparem. „Po-

jecha i, jeliby mona byo, wyrzuci przez okno ludzi

nie znajcych potrzeb kraju, a innych postawi, to do-

brze, gdy za zrobi tego niepodobna,—lepiej niech b-
dzie tajemnic dla nas ten Rzd, ni odkry moe wcale
nie zasugujce na zaufanie osobistoci". Trzeba wie-

dzie, e odezw nasz do Warszawy zawióz Wacaw
Przybylski, jadcy tam z Petersburga, który ju po-

zosta w Warszawie w charakterze naszego ajenta przy

Rzdzie ^). On te poredniczy w stosunkach Warszawy
z Petersburgiem i nam powiedzia o zanominowaniu
Ohryzki komisarzem w Petersburgu. Aleks. Oskierka

1) W. Przybylski niezaprzeczenie by zdolnym bardzo,
rzutkim, ale mie zna dokadnie stosunków kraju, by wicej
teoretykiem; mie powinien za by dopuci Rzdu do wydania
pierwszego rozkazu dymisji.
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w marcu, wkrótce po utworzeniu u nas Wydziau, po-

jecha do Petersburga, by si porozumie z kolegami, po-

stanowilimy, by i modzie z uniwersytetów i wojskowi

przyjedali dopiero wtedy, gdy ich wezwiemy. Wzoro-

we i pikne byo posuszestwo wikszoci studentów

Petersburga i Moskwy, czekali oni spokojnie wezwania

—

w Petersburgu gównie, dziki wpywowi Zygmunta

Sierakowskiego, cho nde brako tam i innych

ludzi powicenia dla sprawy i zdolnych, a za-

stp wojskowych, pragncych popieszy na po-

le walki by liczny.. Zygmunt, jak mi opowia-

daa jego ona, gdy zobaczy Aleks. Oskierk,.

zrozumia, o co idzie, powiedzia, e ten mu mier przy-

niós. Lecz, naturalnie, Zygmunt nie móg i chwili si wa-

ha, jak nam powiada. „Z waszej strony (mojej i Oskicr-

ki) nieprzyjcie udziau w powstaniu byoby dowodem
braku patryjotyzmu, lecz z mojej nikczemnoci". Wi-

dzia on niewczesno wybuchu, wiedzia, e idzie na

pewn zgub, ale ani chwili si nie waha. Uczestnictwo

Ohryzki, wicej mi zastanowio. By to czowiek na

pozór zimny, zdawao si, e gównie myli o wyniesie-

niu si; przeciwnie nigdy nie sdziem, aby Wodzi-
mierz Spasowicz, który za czasów uniwersyteckich na-

lea do zapaleszych, pozosta na strome. I w samej

rzeczy, tylko usilne nalegania kolegów powstrzymyway
go do czasu w nawpó biernem zachowaniu si i szczli-
wie si zoyo: ocala czowiek niiepospolity, który sam
do siebie nigdyby nie zastosowa wstrtnej teorji „cy-

namonu". To pewna, e przy najmniejszem powodzeniu,

przy pewnoci jakiejbd zewntrznej pomocy i tacy

ludzie, jak jenera Stan. Gieczewicz, i wielu innych czyn-

ny wziliby udzia. Jednake i w obecnej chwili nie za-

brako ludzi, którzy, majc przed sob najwietniejsz
przyszo, wszystko powicili. Do wspomnie, obok
Sierakowskiego, modego Haukego. Zreszt nikt w Pe-

tersburgu z ludzi zacnych, tak jak i na Litwie, nie sta
zupenie na uboczu. Na zjedzie w Kownie w styczniu
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moeby nawet i kilku nie znalazo si zwolenników po-

wstania rychego, lecz ci sami, po fakcie spenionym, w
marcu, wszyscy poddali si woli narodu.

Oskierka z Petersburga przywióz wiadomoci naj-

lepsze, e oficerów nam nie zabraknie. Wiedzielimy, e
ludzi w kowieskiem gotowych tysice. Szo gównie o

bro; o t pisalimy do Warszawy, a ja do Bron. Zale-

skiego.

Otó w takich to warunkach, w czasach najlepszych

dla powstania, przybywa do Wilna hr. Józ. Zamoyski,

Bronisaw Zaleski.

widza si ze mn i Aleks. Oskierka, przywoc zale-

cenie organizacji biaej czenia si z powstaniem. Gdy
owiadczylimy, e my to ju dawniej zrobilimy, hr.

Józef okaza swe zdziwienie, e bez skomunikowania si
z nimi i wbrew wydanemu adresowi. Wanie te adres
Korony przypieszy nasze przystpienie, bo uwaalimy
go jako niegodny szlachty polskiej. Zamoyski pyta o
skad Wydziau, i o ile nas dotyczyo, przed nim oie ro-

bilimy tajemnicy, a na zapytanie, kogobymy z Litwy
yczyli mie przy Langiewiczu, tak jak jest tam Bent-
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kowski z Poznania, odpowied odoyliimy do dnia

nastpnego. Zamoyski przytem owiadczy, e oni w
Warszawie pragn, aby wybór pad na hr. Starze-

skiego.

Nazajutrz, stosownie do postanowienia Wydziau,

przedstawilimy Zamoyskiemu do wyboru dyktatora

trzeci, mianowicie: Gieysztora, Oskierk i Stan. So-
tana O, dodajc przytem, e Wydzia, kady rozkaz i

kad nominacj dyktatora przyjmie, lecz prosi, aby nie

narzuca ludzi, którym kraj nie ufa. Zamoyski przytem

zakomunikowa nam rad organizacji biaej, aby prosi

dyktatora o wydanie rozkazu, do wszystkich wacicie-

li ziemskich, by ci osobicie udziau w powstaniu nie

brali, a to w celu ochronienia kraju od konfiskaty. Po-

dobna odezwa dyktatora okazywaaby u steru ca
sabo i brak wiary w powstanie: stanowczo wic od-

rzucilimy ten projekt, Zamoyski, jako czowiek nie-

zaprzeczenie zdolny, zrozumia logiczno naszych za-

rzutów.

Równoczenie z ogoszeniem dyktatury i przyjaz-

dem Zamoyskiego do Wilna, wiara w powstanie roz-

szerzya S(i i zaczo si ubieganie o urzdy. Nie znam
prawie czowieka, któryby w tych czasach

krótkich, nie chcia nalee do organizacji. Z odlegych
gubernji przyjedali ludzie, ubiegajcy si choby o

mandat okrgowego, lub zbieranie podatku narodowego.

W tym charakterze jedzi hr. Edw. Czapski do Rygi,

i to rzeczywicie jedyna jego wina. Marsz. Ad. Plater

najuprzejmiej mi prosi o wyrobienie mu paszportu za

granic. Hr. Adolf Czapski take pimiennie o to si
do nas zgosi. Wówczas wszyscy nas suchali i prawie
wszyscy udzili si—oprócz nas kilku. A chwilowo pew-
ne nadzieje nawet i nas oywiy, bo z Parya pisa hr.

1) Waciwie pragnlimy wezwania Sfan. Sotana, bo
ani ja ani te Al. Oskierka nie moglimy opuszcza Wilna —
bylimy tam potrzebni.
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Stanisaw Zyberg-Plater pod umówion przenoni, e
Napoleon na serjo zajJ si spraw polsk. Wogóle

kwiecie na Litwie by miesicem nadziei i uudy, mo-
dzie licznie wracaa z uniwersytetów i z zagranicy,

pieszc pod sztandary powstania. Jarosaw Kossakowski

wróci z Parya i ze zdrow logik, która go zawsze wy-
róniaa, mówi mi, e on nie wierzy w interwencj, e
nie wierzy w dobry skutek naszych powice, lecz jak

sta na stronie w czasie demonstracji, tak dzi nie mo-
e by bezczynnym. Krótki czas by on przy mnie w
Wilnie, lecz nie mogem go duej zatrzymywa, popie-

Wincenty Kozie-Poklewski.

szy na pole walki, aby dowie, jak mówi, e dzisiejsi

Kossakowscy s inni od dawnych. Daleko duej przy
mnie by Stan. Montwi, ten, niemniej zdolny a pra-

cowity mody czowiek, bardzo mi by uyteczny, je-
dzi do Dyneburga, w celu uatwienia ucieczki uwizio-
nym, lecz i jego dugo nie mogem zatrzyma. Gortsza
modzie sama pieszya na pole walki, obojtniejszych
na kadym kroku spotykay arty niewiast, a nawet
przycinki uliczników. I miiie tak si serce rwao do obozu,
do walki otwartej; lecz sumienie na to nie pozwalao,
i zreszt z powodu niezdroiwia mógbym by im tylko
zawad. Jednym z najwczeniej przybyych z wyszych
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oficerów by pukownik Duchiski, z dawnej emigracji,

przyby on do nas z rekomendacj z zagranicy, na-

stpnie nadeszo i polecenie go od Rzdu z Warszawy.

Trzeba mu byo da wysze jakie dowództwo, i on

chcia Kowna. Aleks. Oskierki nie byo jeszcze z powro-

tem z Petersburga; ja go chwilowo zastpowaem w
wydziale wojny i uwaaem za najwaciwsze wysa
Duchiskiego do Grodna, do rozporzdzenia Kalinow-

skiego.

Jednym z najgortszych w tych czasach okazywa
si Mieczysaw Jeleski; znosi si on nawet z kraco-
wymi, narzekajc na opieszao Wydziau, i sam si
wybiera do partji, jako lekarz, mogc by bardzo uy-
tecznym. Raz gdym artem mówi, e dla mnie najwik-
sz prywacj w obozie byby brak herbaty, Jeleski

mi odpar, e on jako lekarz w obozie mie j zawsze

dla mnie bdzie.

W tym take czasie, by u mnie Konst. Gieczewicz;

tu znowu popeniem bd, nie wzywajc go do Wydzia-
u, nie ustpujc mu prezydencji. Wobec dyktatury Lan-

giewicza (która zreszt tak rycho upada) i przyst-
pienia obywatelstwa w Koronie do powstania, prawie

pewny jestem, e onby nie odmówi. Jednoczeniie, nale-

ao wezwa i Starzeskiego lub odda mu wojewódz-
two grodzieskie, a Mieczysawowi Tukalle wileskie.

Gdybym si rzdzi zimn polityk, co jest obowizkiem
ludzi, stojcych u steru, korzystabym z chwili ogólnego

zapau, wywoanego powodzeniem, przystpienie czynne
takich panów, ogromnieby powikszyo siy powstania,

ale ja przytem ogldaem si na to, co bdzie dalej,

—

a nie wierzc sam w powodzenie, obawiaem si, e ci

panowie, gdy okae si bezskuteczno naszych usio-

wa, pierwsi opuszcz rce. By to jednak mój wielki

bd, Gieczewicz, Starzeski, Tukao nigdyby sprawie

nie zaszkodzili, trzeba tylko byo unika takich ludzi,

jak Miecz. Jeleski et consortes.

W tym miesicu poznaem wielu przyszych dowód-
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ców powstania: Winc. Kozielic, brata Jana (wyej wspom-

nianego czonka Komitetu ruchu), bardzo zacn oso-

bisto,, dwuch Laskowskich, zdolnycli i penych powi-
cenia oficerów; Stan. Okdzkiego, krewnego Konr. Chmie-

lewskiego, z którym do mnie przyszed i obu nas daleko

gortszym patryjotyzmem przewyszy, (drugi raz wi-

dziaem go z Zyg. Sierakowskim, ju daleko rozwaniej-

szym, nim w chwili wystpienia, zanadto okaza si
ogldnym); Jelskiego, który zgin w aleksandrowskiem

i pikn posta artysty-onierza Dmochowskiego, ko-

misarza w dzinieskiem; Horodeskiego, zacnego do-

wódc w wilenskiem.

Stanisaw Oldzki.

Trudno dzi z pamici odtwarza te czasy, a wów-
czas nie godzio si najmniejszych robi notatek. Bardzo
liczny i prawie kompletny zbiór druków z czasu po-

wstania, starannie przechowany przez Tekl Sy-

ruciówn, ju po moim powrocie z Syberji—przesaem
A. Oillerowi do Lwowa przez Kamill Orwidówn. Jak
wyej wspomniaem, prawie wszystkie odezwy byy
pióra Ign. opadskiego lub mojego, jedn z najenergicz-

niejszych bya odezwa, wzywajca do broni w dniu

19(31) marca. Wydawalimy te „Wiadomoci z pola

bitwy", starajc si unika wszelkiej przesady.
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Oprócz oddziau Rogiskiego, który wkroczy na

Litw z Korony i opar si a na Polesiu, z waciwie
litewskich oddziaów najwczeniejszym by Narbutta,

Narbutt to legiendowa posta, y on bdzie zawsze w
pamici Litwinów. Od pocztku wystpienia a do zgo-

nu zawsze peen energji, wytrway, a przytem umiej-

cy oceni i powicenie innych. Korewa w d. 21 marca

mierci swoj w Kownie, rozpocz szereg skazanych.

Opisywa czynmoci wojennych nie mog, a sdz, e
obowizkiem tych, którzy ocaleli, poprostu, a szczerze

swoje wspommienia zapisa. Opis szczegóowy wypadków
inflanckich, bez przesady skrelony w czasie powstania

z danych, przesanych nam z Inflant, po franc. przez ba-

ronow Brunowtow, z domu Potock, przesalimy za

granic.

Piszc szczer prawd, nie mog pomin przykrej

wzmianki o nieposuszestwiie ludzi, skdind wielce

krajowi zasuonych. Gdy objlimy wadz z woli Rz-
du narodowego, Duski-Jabonowski by na mujdzi, jako

czonek Komitetu, mia tam urzdza powstanie. Wy-
dzia nic o tern nie wiiedizia, nie bdc przez Komitet,

zdajcy nam swoj czynno, o tem uwiadomiony.

Komisarzem wic wojewódzkim zamianowany Józ. Ko-
ciakowski zakomunikowa Duskiemu i ks. Mackiewi-

czowi, formujcym oddziay, rozkaz Wydziau z ozna-

czeniem dnia powstania, lecz obaj oni nie usuchali przed-

stawie komisarza i kilku dniami wczeniej powstali. To
lekcewaenie jedynej wadzy prawej na Litwie, byo wiel-

k win i zaraz ukazay si zgubne skutki tej samowoli.

Ks. Mackiewicz odczyta manifest, wzywajcy lud do
broni i razem nadajcy wasno, w Surwiliszkach, ks.

Szlager w witobrociu. Okoliczni obywatele, wiedz-
cy o terminie póniejszym powstania, obecnymi w ko-
ciele nie byli, manifestu o uwaszczeniu nie ogaszali i

nie namawiali wocian do powstania. ona moja bya
jedna w kociele, i gdy razem potem wszyscy gospo-

darze z ajwiszek przyszli do dworu, w mojem imi-
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niu oznajmia im, e uwaszczenie uwaa za fakt doko-

nany. Prawie caa modzie wiejska owiadczya si z

cici i do partji, leoz rzidca Smiarowski, stosownie

do rozkazu komisarza, zapowdedzia, e jeszcze nie po-

ra, nauczyciel za moicti dzieci Miecz. Ambroewicz po-

szed z dwoma modymi parobkami. Poczciwy Smia-

rowski w dniu naznaczonym pody te do oddziau, lecz

Ks. Antoni Mackiewicz.

take zaledwiie z dwoma toiwarzyszami. May to, ale wy-
mowny przykad, jakie skutki wywaro nieposuszestwo.
I wszdzie powtarzay si podobne nieporozumienia. Przy
usposobieniu, ogólnie dobrem, ludu litewsko-mujdzkie-

go, gdyby odezwy Rzdu narodowego jednoczenie
wszdzie przy obecnoci obywateli w kocioach oga-
szano, modzie szlachecka isama stana na czele, a
starsi przyznali wasno ludowi i uszlachcenie bior-

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 2
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cych udzia z broni w rku, wypadki odrazu innyby

charakter przybray. I nie jedyna to bya wina tego nie-

pospolitego onierza i czowieka. Duski nalea do licz-

by tych, którzy jak najgorcej pragnli rychego powsta-

nia, przewanie liczy na lud i mia z kosami zdobywa
sztucery, a z temi póniej armaty. Lecz po pierwszej

utarczce pod Nowoberami, jako dowiadczony onierz,

przekona si, e nie liczba, ale wybór ludzi oraz ich

uzbrojenie stanowi prawdziw si oddziau, i zaraz

wpad w drug ostateczno. Otacza si przewanie

dzieln modzie szlacheck, a lekceway kosy. Jako

energiczny i zdolny dowódzca pozyska on cze i

lepe zaufanie podwadnych i moe w caej Polsce naj-

lepszym by dowódc oddziaowym, lecz rewolucjonizo-

wania ludu i czytania manifestów zaniecha i wadz
rewolucyjnych nie uznawa. Wydzia jednak, oceniajc

w nim bohaterskiego dowódc z pod Popielan z reskryp-

tem uznania przesa mu nominacj na pukownika.

Duski, zgnbiony chorob, pierwszy z dowódców na

Litwie rozpuci swój oddzia i sam wyszed zagranic.

Niezaprzeczenie gorcy to patryjota, czowiek prawy i

niepospolity onierz, by jednak mimo swej wiedzy, jed-

nym z tak licznych u nas przedstawicieli osawionego

„liberum veto". Na nieszczcie, ipraiwie wszyscy zwolen-

nicy ruchu, jak pierwiej nieogldnie popchnli kraj do

powstania, tak te rycho przekonawszy si o niemo-

ebnoci walki, oczekiwali pomocy zagranicznej, o któ-

rej samo wspomnienie uwaali dawniej za zbrodni.

Ks. Mackiewicz, który razem z Duskim rozwin
przedwczenie sztandar powstania, wytrwa do koca,
jako prawdziwy gosiciel idei narodowo-ludowej. Duski
by zimny, w sobie zamknity, onierz zwyciy w
nim rewolucjonist. Mackiewicz— organizacja nerwowa,

unoszcy si, gwatowny—sam peen wiary, umia ni
natchn lud i lud mu wierzy na lepo. Mackiewicz,

zaprawd, by duchem oywczym powstania na mu-
dzi. Gdy partj rozbij, klska dotknie powstaców,
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Mackiewicz uda si nad Niewia do swojej Laudy, —
przemówi do ludu i ju nowe seciny prowadzi do od-

dziaów. Jak Piotr pustelnik prowadzi prized wieki sfa-

natyzowane tumy, tak Mackiewicz wiód mudzi-
nów Jeli Duski by w ro-

ku 1863 ideaem onierza - partyzanta, — to

ideaem powstaca rewolucjonisty—by Mackiewicz. Nie

podaj go jako wzór kapana, mamy dziki Bogu inne

Zygmunt Cytowicz.

idealnie pikne postaci, odpowiadajce wszelkim warun-
kom kapana-obywatela; ale pami Mackiewicza, ota-

cza ju na zawsze urok legendowy. Jak Narbutt, tak te
i Mackiewicz yj w pamici ludu, co wicej, lud nie wie-

rzy dotd w ich mier
Mackiewicz te wytrwa do

koca
Daremnie szuka usterek w jego dziaaniach wojsko-
wych, sdzi go jako wodza: to pewna, e na mudzi
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witej nie mona byo marzy o powstaniu, bez udziau

ksijs a imig ks. Mackiewicza w 1863 r. powan tam

gra rol.

Na mudzi pierwsza utarczka odbya si w moich

rodzinnych stronach, a nawet na ziemi do mojej rodziny

nalecej. odactwo wpado do Zacisza, majtku Ign.

Zawiszy. Bezbronnego kucharza przebito bagnetem; Za-

wisza sam zaledwie ocala. W wielu miejscach na Litwie

onierze podobnie postpowali. Nadmieni musz, e ra-

niony kucharz po wyzdrowieniu poszed do partji, o czem

przedtem nie myla. W nastpnej bitwie, pod Lencza-

mi, zgin Mieczysaw Ambroewicz, byy student

moskiewskiego uniwersytetu, nauczyciel moich dzieci.

By to mody czowiek peen zapau i powicenia, nie-

pospolitej te odwagi — koledzy go bardzo lubili, a lud

po jego zgonie mudzk piosenk o nim piewa. W bitwie

pod Cytowianami zgin mody obywatel Cytowicz, dy-

misjonowany oficer. By on jednym z najczynniejszych

czonków naszej organizacji, gorcy, dny walki, krwi
swoj mio dla sprawy przypiecztowa. Na mudzi
oddziay si mnoyy, rozbite znowu si zbieray, bo lu-

dzi nie brako. Jeden z najzacniejszych i rozumnych oby-

wateli kowieskich, Zyg. Oruewski, mówi mi, odwie-

dzajc w Wilnie: „ile dacie broni, tyle mie bdziecie

ochotników na mudzi".
W innych województwach szo trudniej, lud by

obojtny, oddziay formoway si z modziey obywatel-

skiej i oficjalistów. Winc. Koziello w wilejskim powiecie

zaraz po wystpieniu uleg przewanej siile, sam zgin
i z nim wybór modziey. Klsk Koziey opisa Konst.

Gieczewicz piórem ognistem, jakby we krwi maczanem.

Równie klska dotkna w dzinieskiem oddzia pod do-

wództwem Hen. Dmochowskiego, który by komisarzem

powiatowym i przypadkowo zastpowa dowódc. Hen.

Dmochowski, b. emigrant, znakomity rzebiarz, który

mia wznie pomnik dla Syrokomla, nalea do liczby

najzacniejszych obywateli kraju. W powiecie wileskim
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niedugo te trwao powstanie, dowodzi tam Kiegajo
(Horodesl<;i) i ten zgiin na ozele aldziau. Podobny los

Zygmunt Sierakowski.

spotka Jelskiego, dowódc powstania w nowoaleksan-
drowskiem. Na miejsce jednak rozproszonych oddziaów,
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cho powoli, formoway si nowe, najwicej w trockim

powiecie.

W wielkim tygodniu, jak zwykle w Polsce, tak i wów-

czas przygotowyway si waniejsze wj^padki. Do Wilna

zebrao si kilku przyszych dowódców województw:

dwaj bracia Laskowscy, Stan. Oldzki., przyby i Zyg.

Sierakowski. Sierakowski mia paszport za granic, ra-

zem z nim przybya i jego ona. Entuzjazm Zygmunta

i wiara w przyszo narodu, pomimo cikiego pooe-
nia kraju, oddziayway na wszystkich; lecz i on, pomimo
modzieczego zapau, nie móg niepospolitym swoim ro-

zumem , nie widzie, e dla nas osobicie niema przj'--

szoci, a tem bardziej dla niego, jako ju znanego ofi-

cera w subie rosyjskiej. Snulimy z nim projekta wal-

ki, obliczalimy wszelkie moliwe szanse powodzenia, lecz

zwykle poufn na cztery oczy rozmow koczylimy ser-

decznym uciskiem, dobrze wiedzc, e, gdy si rozsta-

niemy, to ju raz na zawsze! Na ogólnem zebraniu z

wojskowymi Zygmunt, po wysuchaniu sprawozdania

Wydziau o stanie prowincji, ze zwyk sobie bystroci
uoy projekt dziaania, przyjty przez wszystkich, jako

jedyny, dajcy jakie szanse powodzenia.

Plan Zygmunta Sierakowskiego by nastpujcy:
poniewa w kowieskiej gub. usposobienie ludu byo naj-

lepsze, Zygmunt mia si tam uda, zorganizowa w
kadym powiecie miejscowe powstanie, na granicy pru-

skiej przyj bro, na któr pienidze wysalimy, po-

tem zostawiajc wszdzie w powiatach mae oddziaki,

na czele 5000 najmniej, wkroczy do gub. wileskiej, aby
z kolei i tu na wiiksz skal rozwin powstanie. Stosow-
nie do tego planu Zygmunta, mieli i inni wojewódzcy
o ile mona w swoich miejscowocach podtrzymywa
powstanie, nim si uda Zygmuntowi zebra powaniej-
sze siy. Poufnie za Zygmunt mówi ze mn i z Franc.

Dalewskim o potrzebie jawnego rzdu, dajcego wicej
gwarancji narodowi. Zygmunt nie by ambitnym, ale mu-
sia widzie, jak nietrafne byy rzdy tajemne warszaw-
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skie. Wszyscy czonkowie Wydziau przyrzekali Zyg-

muntowi, jak uprzednio pomidzy sob, e jeli kogo

los ocali, pamita bdzie o rodzinach tych, którzy zgi-

nli. W przeddzie odjazdu w pouinej rozmowie do pó-
na, egnalimy si z przekonaniem, e ju si nie spot-

kamy, nazajutrz Zygmunt z on pojecha do Kowna do

mojego mieszkania, a stamtd ju sam do Poszumie-

rza Wieliczki, skd pocztkowo z kilkunastu tylko to-

D-r Ignacy Trzaskowski.

warzyszami wyruszy w pole, staym jego towarzyszem
by zacny dr. Ign. Trzaskowski.

Tak ten m,
znany nietylko w Rosji, ale i zagranic, jako zdolny

mody wojskowy, szed na pewn mier, ale z gbok
wiar, ! Sie-

rakowski kocha lud nie sowy tylko, lecz ca dusz,
wic nigdy nie dzieli narodu na stany i nie cierpia

demagogji. Jako biegy wojskowy, nie udzi si, e
kijem i kos zdobdzie armaty—, lecz uszanowa i t
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bro narodow kos— i ludu prostego, garncego si do

siebie, nie odpdza. Sieral^owski

otacza si uroczystoci przy ogoszeniu

wonoci ludu, a gdzie on poszed, tam imi jego zo-

stao drogiem ludowi. Matki i starcy przyprowadzali

do niego swe dzieci, z ca serdecznoci wszystkich

przyjmowa: siwobrodego starca - starowiera, który mu
syna przyprowadzi do obozu, prosi o bogosawie-
stwo, a cae jego postpowanie tak byo szczere, e po-

zyskiwao ogólnie serca. Zarzucaj Sierakowskiemu, e
za mao by surowym i sprystym, przez szpary patrza

na przewinienia w obozie— i zaprawd, byo to aniel-

skie serce, a przytem wiedzia on dobrze, e modzie
ta, która si do niego garna, byo to czoo narodu.

Modzie ta sza na mier pewn,—a gównem zada-

niem Zygmunta byo to wanie, aby w jednym a-
cuchu wspólnych powice, na wieki spoi lud ze

szlacht. W broszurach, wydanych zagranic, najsprzecz-

niejsze i dziwne s sdy o wyprawie Sierakowskiego.

Jeden zarzuca Wydziaowi, e, jakoby zazdroszczc

sawy Sierakowskiemu, wysa go na pewn mier w
Kowieskie, e trzeba byo go zatrzyma w Wilnie dla

kierowania powstaniem! Ten pan zapewne nie wiedzia,

e Dalewski by jego szwagrem, ja najbliszym przyja-

cielem, Oskierka towarzyszem z uniwersytetu. Gub. ko-

wiieska na caej Litwie jedna tylko przedstawiaa pew-
ne szanse powodzenia i jeli niezaprzeczenie pewnoci
i tam dla osoby nie dawaa, to z,apewne równie przynaj-

mniej (jeeli nie wicej) niebezpieczne byy i nasze sta-

nowiska w Wilnie! Inni, na pozór mog mie wicej
racji, wrcz przeoiiwinie twierdzc, e Sierakowskiego

wysano do Kowna z powodu blizkich stosunków z czon-
kami Wydziau. Ci wielcy ludzie, umiejcy tak dzielnie

krytykowa bdy nawet wojskowych, choby sami o

wojskowoci pojcia nie mieli, zarzucaj Sierakowskiemu

brak wyszych zdolnoci-^ich zdaniem, nietylko Duski,
ale Koyszko i Wysouch byli odpowiedniejszymi. Za-
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pominaj jednak, e Wydzia, naznaczajc dowódców,

musia si kierowa opinj, jak przybywajcy do partji

na naczelników pozyskali sobie przeszem yciem, a

nie móg mie jasnowidzenia przyszych gienjuszów.

Któ wicej by znany od Sierakowskiego? Biedny to

naród i zaprawd niedojrzay do niezalenego bytu, gdy

nie umie oceni powicenia, a tylko, jak lepy, to widzi,

czego rk dotkn moe! Tacy ludzie jiak Sierakowski,

Hauke, Duski, którzy w kadym narodzie pozyskaliby
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e Sierakowski szczliwie stan w gub. kowieskiej i

oddzia jego z kadym dniem si powiksza. Wyjtkowo
ten dzie spdzilimy w kóku bliszem. Jaka nadzieja

wstpia w serca, a Aleks. Oskierka, jako naczelnik mia-

sta, zaartowa, e auje, i nie kaza iluminowa Wilna,

jako w dzie moich urodzin i przyjcia dobrych wieci.

Przed Wielkanoc z Wilna wyjechali dwaj moi bracia

cioteczni Sztengelmejerowie; Edmund liczy lat szesna-

cie, Ignacy — pitnacie. Ody mi egnali, zauwayem
ich wzruszenie i zapytaem, czy myl ju nie wróci?
Otrzymaem odpowied twierdzc, ucisnem malców,

mówic, e jeli matka pozwoli, niech Edmund idzie, Igna
powinien zosta i uczy si, bo jeszcze dzieciak. Ale mat-

ka nie umiaa oprze si yczeniu synów i obu pobogo-
sawia. Dzieci te Litwy, cho z dziada Niemca, umiay
swój kraj kocha, bo z macierzyskiej krwi Zawiszów
czerpay poczucie obowizków, gdy ci, co cae wieki

z kraju tego cignli korzyci, umieli tylko krytykowa
innych dziaania i bezpiecznie si chroni pod opiek

wadzy, albo te zagranicy. Mody Otton Zawisza

równie uda si do partji, ale z powodu nadzwyczaj sa-

bego wzroku dugo w niej by nie móg. Na Litwie wo-
góle nawet zamoniejsza modzie obywatelska posza
do partji. Jarosaw Kossakowski przekona, e w dzisiej-

szych Kossakowskich poczciwa krew pynie. Modzi —
Montwi St., Kozakowski St., Chrypcewicz, Minejko, Ko-

mar, Pusowski i seciny innych — pieszyli do oddziaów.
Jake inaczej dziao si za Niemnem! Tam, gdy ona

moja u Zenona Gieysztora opowiadaa, jak w naszej stro-

nie modzie pieszy do obozu, pani M. z zadziwieniem

zawoaa: „Jakto, id do powstania synowie obywateli?

u nas tylko sama szlachta bierze w niem udzia". Na to

ona moja oburzona odpara: „Nie wiedziaam, e bracia

pani nie szlachta". Ta pani miaa szeciu braci, z których

osobliwie jeden by bardzo gorcym patryjot, ale styg

widocznie w miar zbliania si niebezpieczestwa. Wa-
wer mia zamiar temu panu wsypa kilkadziesit bizunów
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nie potrzebowaby moe roz-

ciela kobierca. Z Gieysztorów zaniemeskich aden
udziau w walce mie wz-i.

Inaczej u nas si dziao: Emil, najstarszy syn Stefana,

by czynnym w organizacji ; Czesawa, wracajcego z za-

granicy, rzd pruski przyaresztowa ; Bolesaw, Broni-

Zygmunt Minelko („Borowy").

Podczas pobytu w Turcji-

saw i Józef poszli do powstania. Napróno stary ojciec

chcia Józiaka, siedmnastoletniego chopca, zatrzyma;
poczucie koniecznoci przemogo mio synowsk. Ol-

gierd Wagner mia tylko jednego syna i gdy, sam bdc
w Wydziale, na pewn si mier naraa, susznie da,
aby syn pozosta w domu, i wszyscy razem z szanownym
dziadkiem wstrzymalimy modzieca od walki.
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Inaczej si dziao z Jelesl^imi. Antoni Jeleski mia

szeciu synów, z nich dwuch dorosych, a aden z nich

nie poszed. Wilno na to sarkao, ale ani rodzice nie mieli

do odwagi synów wyprawi, ani te oni sami i za

przykadem swoich towarzyszów i krewnych.

Wkrótce przyjecha do Wilna Boi. Gieysztor po bro,

potem za B. Swolkie przyby od Sierakowskiego z

pierwszym raportem o utarczce pod Ginetyniami. Siera-

kowski poczy si z Koyszk, który zrcznym marszem

potrafi zmyli przeciwnika, za co publiczn wobec wojska

otrzyma pochwa. Od Swolkienia dowiedzielimy si,

e Zygmunt przez powiat wikomierski pieszy do Bir-

aszczyzny. Wyjedajcemu Sierakowskiemu, jak i in-

nym dowódcom wojskowym, nigdy nie dawalimy szcze-

góowych instrukcji co do ich obrotów wojennych. Nie

pochodzio to z braku midzy nami wojskowego z wy-
szem wyksztaceniem, ale e sam rozum dyktuje, i do-

wódcom partyzanckim trzeba zostawi wszelk swobo-

d dziaania. Obowizkiem naszym byo dostarcza ofi-

cerów, ludzi, broni i zawiadamia o ruchach wojsk rosyj-

skich. Sierakowski wic nie z rozkazu Wydziau, ale z

wasnego przekonania, chcc do licznem wojskiem

wpyn na usposobienie niebardzo przychylne ludu w
tamtych stronach, tu skierowa swoj wypraw. Majc
za porednictwem ks. Aleksandrowicza i innych wiado-

mo o przewaajcych tam siach rosyjskich, pisalimy

przez Swolkienia, ostrzegajc Zygmunta i zalecajc, jak

byo uradzone, uda si na mud po odbiór broni. Swol-

kie, wracajc z Wilna, odda papiery pani B.„ sam za
samowolnie uda si do swego folwarku pod Szatami.

Pani B. podobno gorliwie zaja si odszukaniem obozu,

ale wrczya papiery Laskowskiemu ju po klsce bir-

askiej i uwizieniu Sierakowskiego. Na nieszczcie,

jak niej wspomn, wasnorczne notatki Zygmunta

spony.
Syszaem od naocznych wiadków, jakoby Koysz-

ko radzi uderzy na nieprzyjaciela w wigilj, nie czeka-
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Stefan Gieysztor. Czesaw Gieysztor.

Emil Gieysztor. Bronisaw Gieysztor.
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jc napadu, lecz, e Sierakowski rady nie usucha; zresz-

t niewiadomo, jaki byby i z tego rezultat. To pewna, e
w czasie bitwy ks. Mackiewicz ze St. Kozakowskim do-

skonale syszeli strzay i Kozakowski, jako wojskowy,
koniecznie nalega, aby i z pomoc. Mackiewicz za^
nie majc sam rozkazu, rad podwadnego nie uwzgldni.
Przybycie w czasie walki znacznego oddziau, jeli nie

zmienioby poraki w zwycistwo, to zapewne obroni-

oby od zupenej klski, jaka tego dnia i nazajutrz spotka-

a nasze wojsko. Powtarzam, e nie bdc wojskowym,
zdanie swoje o dziaaniach wojennych daj tylko, jako

przypuszczenie, o tem wszake nie wtpi, e klska bir-

aska bya kresem powaniejszego powstania na Litwie.

Póniej szy ju tylko krwawe demonstracje, dogorywa-
nie przedwczenie zapalonego ognia, który nie móg ju
ogólnym pomieniem obj kraju caego.

Zaraz potem mier Narbutta, w któr dugo nie

chciano wierzy, nowym ciosem dotkna powstanie li-

tewskie. Pod Birami zgina wyborowa nasza mo-
dzie d wielu ze znaczniejszych wojskowych; ja tam stra-

ciem brata Józefa. Bole ojca po stracie tego syna bya
nie do opisania. Bronisaw otrzyma ran w boku i prze-

strzelon mia rk, St. Montwia kula nawskro prze-

szya, Chrypcewicz (z Wodakl) mia ca twarz pora-

nion — wszyscy trzej cikim ranom zawdziczaj swo-
je ocalenie. Ody p. Ildefonsowa Kociakowska (mieszka-

jca w Krosztach) wypdzia ich z domu, a biedny lenik

przygarn, zacny miejscowy asesor, bez ich wiedzy,

poda ich do amnestji. Bronisaw, poniewa caa rodzina

bya skompromitowan, zosta wysany do Rosji,

Montwi i Chrypcewicz powrócili do domu. Stefanowa

Gieysztorowa, wracajc z pod Bir, z grobu jednego sy-

na, a od oa drugiego, gdy w Wilnie wesza do mego
mieszkania, nie witajc si, rzucia si na kolana przed

obrazem Najwitszej Panny, woajc: „Matko Boska,

Królowo nasza, przyjm moj ofiar! Straciem syna, Ty,

przyczy si za nami
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Jedn z najwikszych klsk po biraskiej porace

byo ogólne przygnbienie, wywoane strat najliczniej-

szego oddziau i uwizieniem Sierakowskiego. Ciko
ranny, schroni si on do majtku Skrobiszki, Komorow-
skich. Wacicieli nie byo. Napróno Jarosaw Kossakow-

ski i kilku innych, a take stary suga Syruciów, Leopold,

nalegali na niego, by ucieka; lada chwila bowiem cze-

kano oddziaów rosyjskich. Zygmunt by zmczony i ci-
ko ranny, a adnego powozu w Skrobiszkach nie byo,

posyano dwa razy do Kociakowskich, ale daremnie.

Zygmunt chcia, aby Kossakowski sam jecha do Ratkun,

coby go, jako ciotecznego brata Komorowskiej, ocaUo,

ale Kossakowski nie chcia opuci swego wodza. Wkrót-

ce nadeszli Rosjanie i obu ich zaaresztowali. Suszno
kae tu doda, e na p. Kociakowsk za niedanie po-

wozu krzyki byy niesprawiedliwe; jedyny powóz, jaki

mieli, zabra d-r Kociakowski przed kilku godzinami,

udajc si wanie na poszukiwanie Zygmunta, a tego do-

ktora Kociakowskiego na drodze zatrzymano i aresz-

towano.

W Wilnie poraka Sierakowskiego na wszystkich

moono wpyna. Gdym poszed do Tyzenhauza, ten, mó-

wic o tej klsce, nie móg si od ez wstrzyma, cho-

cia zaprzecza, jakoby paka z tego powodu, dowodzc,
e ma siln chorob nerwow. Trzeba wiedzie, e Ty-
zenhauz jeden tylko nie paci narodowego podatku. Nie

posyalimy do niego zwykych poborców; poszed tam

Ant. Jeleski, jako czonek zarzdzajcy kas, ale nic nie

dosta. Wkrótce przyby do Wilna Edw. Romer, który

oprócz zwykego podatku, przywióz od ony zoty a-
cuch. Wiedzc, jak Tyzenhauz szanuje Romera, uprosi-

em go, aby si uda z perswazj do Tyzenhauza, ale i

ten nic nie wskóra. Po niejakim czasie, gdym poszed
ju sam do Tyzenhauza, on pierwszy poruszy kwestj
podatku, artujc z przysyania Romera. Wreszcie sta*

nowczo powiedzia: „Mówisz, e potrzebujecie pienidzy
na bro, a czycie otrzymali jaki transport i czy masz
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pewno, e ona przyjdzie? Jeli bro bdzie, masz so-

wo honoru, e na twoje zapewnienie, ile tylko bdzie
trzeba pienidzy, — ja ci dam". Na tern skoczya si
rozmowa: bro nie przysza, a ja pienidzy bra ju nie

potrzebowaem.
Z Kazania powróci towarzysz Kieniewicza — Czer-

niak i uda si zaraz do powstania w Trockie. Wkrótce
potem powróci i sam Kieaiiewicz, i my wyprawilimy go

do Warszawy, jako czonka Rzdu od Litwy. Warszawa
po kilka razy daa od nas wysania kogo zaufanego,

lecz aden z nas nie móg odjecha i nieatwo byo zna-

le odpowiedniego czowieka. Hieronim podobno nie

podoba si Warszawianom.
Tymczasem wskutek wydania manifestu, a wicej

jeszcze pod wraeniem klski biraskiej, wielu powsta-
ców bro skadao, a 8-go maja (s. s.) Oanecki wszed
tryumfalnie do Wilma, przyprowadzajc winiów i w
ich liczbie, Sierakowskiego. Zygmunt, jako ranny, zo-

sta umieszczony w szpitalu.

Pogoski o zmianie genera-gubernatora sprawdziy

si, 14 maja przyjecha do Wilna gen. Murawijew. Na-

zimow, tak niegdy przez Wilno wyczekiwany i susznie

lubiony, z rozkazu Cesarza musiaJ Wilno opuci. Jak

pisay niektóre gazety rosyjiskie, wojna bya skoczona.
Zaczy si czasy kary, zemsty, strasznego teroryzmu;

zjawi si Murawjew, a z nim ko-

misja ledcza. We dwa dni 'po przyjedzie kaza nowy
gubernator rozstrzela ks. Iszor. Kapan ten, bdc wi-

kariuszem, odczyta manifest i wyszed razem z partj,

lecz, gdy si dowiedzia, e za odczytanie manifestu za-

aresztowano proboszcza, sam si zjawi. Nazimow mia
go wysa do Rosji, Murawjew kaza rozstrzela. Naza-
jutrz po egzekucji, na murach Wilna pokazaa si krótka,

energiczna, ale pena godnoci odezwa Wydziau, wzywa-
jca naród do wytrwaej, walki wobec tej mierci. Mu-
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rawjew zdziwiony przekona si, e tu, w samem Wilnie,

Wydziat egzystuje i ma drukarni. W par dni potem

odbyy si egzekucje: ks. Ziemackiego, Laskowicza, a

póniej i Leniewskiego. Na egzekucji ks. Ziemackiego

byem obecny i wziem z sob siedmioletniego synka

Tadeusza, aby dziecko przygotowa, bo moe w taki spo-

sób i ojca straci. Na malca silne wywaro wraenie ta

egzekucja; dosta nerwowego drenia, a dziwia go ta

ciekawo tumu.

Z przybyciem M^urawjewa, policja staa si daleko

czujniejsz. Rozesza si pogoska,, e Murawjew wie o

skadzie Wydziau litewskiego od gen. Froowa obywa-

tela powiatu dizinieskiego, czonka zarzdu gubernjal-

nego wociaskiego ze strony rzdu. Miasto dopominao

si wyroku mierci na tego Froowa. Za pierwszym ra-

zem to si odwleko, lecz w dni kilka A. Oskierka iponowi

danie miasta, wymagajc koniecznej aecyzji. Zawiza-
a si oywiona dyskusja; ja stanowczo byem prze-

ciwny skazaniu; mówiem, e widz w tem nietylko nie-

potrzebn zbrodni, ale omyk polityczn. Nie zaprze-

czaem, e Froow by Polakom niechtny, a, jako od-

dawna wród nas zamieszkay, moe dawa Murawje-

wowi szczegóowe i pewne informacje; lecz, aby osoby

wydawa, na to nie mamy dowodu; mojem wic zdaniem

niepodobna tylko wskutek samego podejrzenia skazywa
go na mier. Zreszt, mojem izdaniem, nie mona
Rosjanina tak surowo sdzi, gdy wiemy
sami dobrze, e s Polacy, nietylko niechtni, ale te
dajcy wskazówki nieprzyjacioom:

Dodaem przytem, e, o ile znam charakter nasz naro-

dowy i skad naszej organizacji, to wyrok ten nie zosta-

nie wykonany, podkopie tylko powag Wydziau i b-
dzie bdem politycznym. Zadano gosowania. Jeden
tylko Franciszek Dalewski poszed za mojem zdaniem,
Aleksander Oskierka, Antoni Jeleski, Ignacy opaciski
i Du Laurens gosowali za wyrokiem. Musiaem go wic

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 3
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podpisa, ale, jak przewidywaem nie zosta on wy-

konany.

Tu zaznaczy musz, e wszystkie odezwy, wyroki

i pisma Wydziau oprócz .pieczci powinny byy by za-

opatrzone moim znakiem, jako prezesa Wydziau. Znak

ten wybrany przezemnie byy to dwie litery L. S. zwi-

zane razem, tak, e przypomnay form lit. G. miao to

znaczy poczenie ludu ze szlacht w jedn Polsk,

przytem dla mnie te cyfry L. S. byy pocztkowemi li-

terami imion rodziców. Podobno i po mojem uwizieniu

Konst. Kalinowski tego samego uywa znaku; zreszt

bardzo czsto kad go zamiast pieczci (locus sigilli).

Los Zygmunta nietylko nas, ale i cae Wilno prawie

interesowa. Biedna ona próbowaa wszelkich dróg, lecz

nie byo adnej nadziei uaskawienia; zostawaa jedynie

ucieczka. T najstaranniej, a do granicy pruskiej urz-
dzilimy; ze szpitalem bya ciga komunikacja, wyjcie

z niego moliwe, potrzeba byo tylko, aby Zygmunt mia
dosy siy, aby zej przebrany na onierza ze schodów.

Tymczasem gdy tak na Litwie wszystkie nadzieje

runy i z Warszawy, wskutek zmian w rzdzie, przyszy

i do nas wcale nie w por i niewaciwe przepisy zmian,

wydano pliki druków, sniste instrukcje, urzdzanie ró-
nych dziaów administracji, wiele pisaniny, gdy w ta-

kich czasach instrukcje powinny by krótkie i jak naj-

mniej zmian wprowadzajce. Nasz „Wydzia zarzdza-
jcy" jakby rzd miejscowy na Litwie, co te byo ko-

nieczne, zmieniono na „Wydzia wykonawczy", które-

go prezesem miaem by ja i czterech czonków do czte-

rech sekcji, przytem komisarz rzdu jakby „prokuror"

rosyjski, który waciwie byby wszystkiem. Mia on

sobie przyznan oddzieln piecz i mianowa wszyst-
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kich komisarzy wojewódzkich i powiatowych, niezalenie

i bez wiedzy Wydziau. Wszyscy ci panowie komisarze

mieli sobie wyznaczone dosy znaczne pensje, oprócz

tego, kady z nich stosownie do zajmowanej posady,

mia prawo wymaga zalicze pieninych, z których

ju po uyciu zda rachunek. W czasie wic kiedy po-

trzeba byo najwicej energji i jednoci, noiwe rozporz-

dzenie rzdu szczepio niezgod. Du Laurens dotychczas

by istot biern, nic prawie nie robi, a tylko y wy-
godnie. Po odczytaniu wszystkich papierów, a zajo to

prawie ca sesj, poprosiem kolegów, aby wieczorem

drugi raz si zebrali. Jako wieczorem odczytaem im

mój krótki raport do rzdu, e wobec tego, co si dzieje

na Litwie, mojem zdaniem, zmiany wprowadzane s
zgubne, prosz wic o uwolnienie mi od obowizku i

wskazanie jak najrychlejsze, komu mam zda moj czyn-

no. Koledzy wszyscy jednogonie uprosili mi, abym
osobist prob cofn, a poda j jako ogólne danie
caego Wydziau. Tak si te i stao.

Pisz bez wzgldu na osoby, sympatj dla nich, lub

ich przekonania, ale tak, jak mi si wydaway ich postpki

wówczas i co dzi o tem sdz.
Zmiany ówczesne w Warszawie, zorganizowanie

wadz moe tam byy waciwe i na miejscu, ale nie zna-

no pooenia Litwy i nie zdawano sobie sprawy, co to

jest w czasie poczynajcej si walki, przeprowadza raz

po raz zmian w organizacji. Przytem Królestwo cae
obszarem swym zaledwie równao si dwom guberniom,

i inna tam bya atwo komunikacji, zreszt stronnictwa

tam si jaskrawiej odznaczay. U nas, gdy Komitet wi-

leski ruchu nie mia siy i monoci powstania zorgani-

zowa, zda wadz Wydziaowi; wszyscy ludzie, ko-

chajcy kraj, znaleli si w jednym obozie; byli zapew-
ne jeszcze obojtni i egoici, ale i ci poszli za ogólnym
prdem, paraliujcych organizacj narodow nie byo.
Wszake ludzie, którzy w 1831 r., nie majc jeszcze lat

trzydziestu, uciekali do Wilna, aby nie bra udziau w
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powstaniu, obecnie ju z gór pidziesicioletni, przyjmo-

wali cho podrzdne posady okrgowych. Przy takich

odlegociach, jak na Litwie, zmienia organizacj, nie-

dawno wprowadzon i posiadajc zaufanie kraju, i gdy

komisarzami byli ludzie nam znani z powicenia, dozwa-

la zmienia ich przez czowieka lekkomylnego i nie-

znajcego kraju, byoby zbrodni. Wprowadzilibymy za-

mt, nieporozumienie i praca sumienna zmarnowaaby si.

Dotychczas te adnych pensji nie byo, niet3iko my i

wysi urzdnicy organizacji adnej pomocy nie potrze-

bowalimy, ale najbiedniejsi z modziey, wysyani z po-

leceniami, wyrachowywali si najsumienniej z kadego
grosza. Taka bya delikaitno tych modych ludzi, e
musielimy wyszukiwa sposobów pobocznych, aby im

najskromniejsze zapewni utrzymanie. Jednemu komisa-

rzowi (Du Laurens) na jego danie do znacznych

udzielihmy zasobów. Teraz zmieniaio si wszystko: jak

komisarz gówny, tak wojewódzcy i powiatowi mieli na-

znaczone stae i do znaczine pace, oprócz tego i Wy-
dzia w Wilnie i wadze na prowincji obowizywaa no-

wa organizacja do wydawainia sum na danie komisa-

rzy do okrelonej wysokoci z tem tylko zastrzeeniem^

e dajcy nowej zaliczki musz zda rachunek z

poprzednio otrzymanej.

Obejmujc zarzd Litwy jako Wydzia, pamitali-

my zawsze, e jeli z jednej strony jestemy nomino-

wani przez Rzd warszawski, to jednoczenie, jako wy-
brani z naszych prowincji musimy godzi interesa miej-

scowe z rozporzdzeniami wadzy. Uczucie obowizku
kazao nam odrazu zaniecha dziecinnych sporów o po-

wiaty dawniej skadajce Obwód Biaostocki, i nawet
proponowalimy w Warszawie, aby caa gub. grodzie-

ka wprost z Warszawy otrzymywaa rozkazy, jeli to

ma by dogodniejszem. aden z nas, wobec walki nie

uwaa za waciwe podnosi kwestji litewskiego sepa-

ratyzmu. Dotknici nieznajomoci stosunków naszych,

gdy wydano rozporzdzenie z Warszawy, aby wszyscy
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urzdnicy z wyboru podali si do dymisji, po kilkakrot-

nych przedstawieniach musielimy ulec, co jednak bar-

dzo zaszkodzio organizacji i sile powstania. Obecnie,

po upadku Sierakowskiego, nie moglimy na Litwie ma-

rzy o rzdzie jawnym, dajcym gwarancj znajomoci

kraju i posiadajcym jego zaufanie; ale obowizkiem

byo naszym jasno wypowiada, e wprowadzenie zmian

danych bdzie zgubne i Wydzia bez wyjtku prosi o

zostawienie dawniejszej organizacji lub o ogóln dymisj,

bo my, jako posiadajcy zaufanie kraju, nie moemy
rki przyoy do zniszczenia swojej pracy. Najniebez-

pieczniejszem ze wszystkiego byo nadanie wielkiej wa-
dzy Du Laurens'owi, czowiekowi bardzo lekkiemu. W
dawniejszej organizacji on by zaleny od nas i czas

wesoo spdza, bawic si tylko w energj i odwag w
sowach, chocia po wypadku w mojem mieszkaniu

znacznie straci na fantazji. Obecnie od niego zaleao-
by mianowanie komisarzy na caej Litwie.

Wypadek, o którym wyej wspomniaem z Du
Laurens'em, tak si przedstawia. Wobec cigych re-

wizji obowizkiem naszym byo, o ile mona ochrania
organizacj, zamiast wic codziennych sesji Wydziau,
czonkowie w naznaczonych godzinach oddzielnie przy-

chodzili do mnie z papierami, które dotyczyy ich czyn-

noci; tylko w raziie gdybymy si z sob w zdaniu ró-
nili, lub w waniejszych interesach zbieraem cay kom-
plet. Du Laurens nazj^a to szlacheckiem tchórzostwem.

Pewnego dmia spotkaem w miecie obywiatela powiatu
kowieskiego Stan. Nieawickiego. Ten mi powiedzia,
e papiery przywiezione ju Wirczy, lecz chcia osobi-
cie ze mn pomówi. Poniewa czasu miaem niewiele,

bierzemy dorok i przyjedamy do mego mieszkania.
Na dziedzicu wiidzimy kilkudziesiciu onierzy, spoty-

kamy onierzy w sieniach i na schodach, wyranie ko-

go szukaj... Wobec onierzy otwieram mieszkanie;
wchodzimy i ja oia klucz je zamykam. Wiedziaem, e
w domu nic zabronionego niema, obaj wic bylimy spo-
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kojni. Lecz gdym zajrza do sypialni, spostrzegem tam

komisarza Du Laurens'a i ir. Mich. Platera, bladycli i

przeraonych, „to nas szukaj", powiedzia Du Laurens.

Czy masz co przy sobie? zapytuj. Du Laurens wyjmu-

je paczk papierów, które w tej chwili pal, a dajc bie-

lizn i ubranie swoje polecam Du Laurens'owi, by jak

najpieszniej przebiera si. Du Laurens bowiem zawsze

chodzi w czerwonej koszuli. Plater bierze kapelusz Nie-

awickiego; oddaj im klucz i obaj wychodz, zamyka-

jc mieszkanie. onierze byli pewni, e to ci sami pano-

wie, których widzieli przechodzcych, a poniewa w
caym domu i ogrodzie nikogo iUie znaleli, wkrótce ode-

szli. Co si okazao? Oto Du Laurens z Platerem space-

rowali w Botanicznym ogrodzie i tam spotkali jak
mod dam, jasno ubran, któr z tego powodu tak

artami bardzo niewaciwemi napastowali, e ta wysza
z ogrodu, a na nieszczcie tych panów, spotkaa o-
nierzy, wracajcych z ani i tym powiedziaa, aby j,
majorow, bronih; nasi panowie, jak tylko zobaczyli o-
nierzy, sami zaczli ucieka, ulic Zamkow, zaukiem
do domu Zawadzikiego i do mego mieszkania. Na szcz-
cie, poczciwy Wawrzyniec, mój sucy, mia drugi klucz

od mieszkania, znajomych wpuci, zamkn, a gdy po-

tem onierze i do tych drzwi zbliyli si powiedzia, e
pana niema i z sob klucz zabra, a tu wkrótce i ja z

kluczem przychodz. W godzin potem ju miaem n

siebie zwyk sesj. Po tej awanturze, w której okazaa
si caa lekkomylno Du Laurens'a, ju wcej o odva-
dze nie mówi.

Tymczasem aresztowano fotografa Korzona z powo-
du wykrycia maego skadu broni i obiegay pogoski,

e Korzon wydaje. Dnia 31 maja rano, jeszcze byem w
óku, gdy przybieg Wieniawski z oznajmieniem, e w
nocy aresztowano Aleks. .Oskierk wraz z matk. Fabia-

nem Kurkowskim i ca sub. Ubraem si, poszedem
do mieszkania Oskierki, lecz znalazem je zamknite i

szyldwachów przy drzwiach.
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Zobaczyem si z Dalewskim i z Du Laurens'em, by-

limy pewni, e u Oskierki znaleziono piecz i wszyst-

kie papiery, dotyczce miasta. W par godzin zachodz

znowu i znajduj matk Oskierki i sub ju uwolnione,

pozostali w areszcie Aleksander i Kurkowski. Tu musz
doda, e Kurkowski, po blizko caorocznem wizieniu,

wysany zosta do Krasnoufimska, chocia adnej mu nie

dowiedziono winy, tylko, e mieszka z Oskierk i by
naszym koleg uniwersyteckim. Zacna Oskierczyna ze

zami minie przywitaa i odrazu uspokoia mówic, e
piecz i papiery ocalone. Stao si to dziwnie szczli-

wym wypadkiem, -papiery te zwykle na noc braa matka

do siebie; gdy wic przysza rewizja, (3skierczyna si

ubraa i miaa je przy sobie, rewizj odbyto najcilej

we wszystkich pokojach i u suby—nad rankiem powie-

dziano, e wszyscy maj jecha do wizienia. Oskierczy-

na wysza do swego pokoju, aby wzi okrycie, a z ni
zaufana suca, kucharka; tej Oskierczyna oddaa pa-

kiet, z którym te ona dla ubrania si posza do kuchni,

onierz dodany stan we drzwiach, a kucharka miaa
czas zrcznie rzuci duy pakiet do pustego kuchennego

pieca. Po powrocie do mieszkania pakiet znaleziono nie-

tknity. Prosiem Oskierczyn, aby te papiery wrczya
osobie, która przyjdzie z moim piercieniem, ale praw-

dziwa dawnych cnót polskich niewiasta z wyrzutem po-

wiedziaa mi: „Czy ja, tracc syna

nie mam równych obowizków ? Ciebie

lada chwila moe te spotka areszt, a dzi u mnie po
odbytej rewizji te papiery s najbezpieczniejsze". W sa-

mej rzeczy ina par dni tam one zostay, potem wrczya
je Maachowskiemu, jako nowemu naczelnikowi miasta.

Przy rewizji zabrano wszystkie papiery Oskierki, z któ-

rych chocia nic nie znaleziono dotyczcego powstania,
mieli wiele materjaów do poznania naszych stosumków
przed wybuchem i do organizacji obywatelskiej.

Od Oskierczyny dorok pojechaem na Pohulank
do Jeleskiego, ju dojedajc do jego domu, mówi mi
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poczciwy dorokarz: „Panie, dom otoczony, tam rewizja,

czy mija?" Kazaem stan i wszedem do mieszl^ania.

Rewizja ju bya skoczon, Jeleskiemu kazano zabie-

ra rzeczy do wizienia. Siostra Jeleskiej p. Fabjanna

rekomenduje nmie Sobolewskiemu, gównie odbywaj-
cemu rewizj, a ten usyszawszy moje nazwisko mówi:

„A wiem, pan mieszkae w hotelu Poznaskiego, póniej

z p. Oskierk, obecnie za w domu Zawadzkiego". Po-

Karol Falewicz,

Sekretarz Wydziau (II-go skadu).

egnalimy Jeleskiego, wród paczu ony i dzieci, a

po pógodzinnym pobycie i ja popieszyem do miasta,

w tem przekonaniu, e i mnie zaaresztuj. Jednak Ko-

rzon, który mi moe najlepiej zna, wymieniajc, jako

ludzi wpywowycli i sprzyjajcyci powstaniu Oskierk
i Jeleskiego, mnie pomin. Mino kilka dni spokojnie,

z Warszawy przysza odpowied, powoujca si na na-

sze uczucie patryjotyczne, na konieczno jednostajnej

organizacji w caym kraju, a wic nie uwzgldniajca
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naszego przedstawienia. Wobec uwizienia dwuch ludzi

wpywowych i strat na prowincjach, tern niebezpieczniej

byo wprowadza zamt w nasz litewsk organizacj;

wezwaem czasowo Maachowskiego na naczelnika mia-

sta. Morykoni wszed te do Wydziau, Wagner obj
czynno Jeleskiego, t. j. kas, Kar. Falewicz sekre-

tarjat. Ponowilimy przedstawienie o zostawienie Litwie

dawnej organizacji i pisalimy o niebezpieczestwie, gro-

cem z powodu agitacji Domejki, o adresie. Ucieczki

Sierakowskiego, urzdzonej inajogldniej, w czem gów-
nym pomocnikiem by Mich. Podbereski, musielimy za-

niecha z powodu saboci Zygmunta, nie mia on bo-

wiem siy zej ma dó sam, przebrany.

Najczynoiiejszymi w tych smutnych chwilach bdc
z Franciszkiem, cae ranki najczciej we dwuch zaa-

twialimy wszelkie roboty. Du Laurens ju na swoj r-
k naznacza komisarzy o nazwiskach nawet czsto nam
nie mówic; ze zgroz widzielimy konieczn dezorgani-

zacj i to wobec takich klsk, jak mier Narbutta, klska

biraska i nasze areszty.

Okoo 10 czerwca by u mnie, jak zwykle, Franci-

szek. Odczytalimy odezwy z Warszawy i raporta z

prowincji, na miejscu dalimy na pilniejsze odpowied,
midzy innemi mandat dla Gajewskiego, oficera, który

wychodzi ze szpitala i jecha do partii w Kowieskie z

mojem \yasinoroznem pismem do naczelnika miasta

Kowna, Kulikowskiego. Ten Gajewski mia ciotk
mniszk przy szpitalu Sawicz, dobr znajom Dalew-
skich, u której iprzechowywali oni nawet cz mniej

wanych papierów. Ciotka ta namówia Gajewskego, aby
szed do partji, i zaznajomia z Franciszkiem. Dalew-
ski wyszed ode mnie z czci papierów i do znaczn
sum pienidzy na potrzeby miasta, a razem i z zasi-

kiem dla Gajewskiego.

Bya wówczas w Wilnie ona moja z dziemi i Ce-
zary Orwid. Po wyjciu Franciszka, chopcy czytali

wiadomoci z pola bitwy, gdy w godzin moe wpad?
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zacny stary Tom. Buhak i z przeraeniem oznajmi, e
Franciszek aresztowany. Widzia go u Maachowskiego,

któremu da pienidze i cz papierów, ale jeszcze sporo

opakowany poszed do domu zajezdnego Sikorskiej, w
którym mieszka Gajewski, a tam ju czekaa na policja.

Gajewiski nikczemnie go zdradzi. W tej chwili ipobiegem

do mieszkania Dalewskich, tu, mimo smutku z powodu

aresztu brata, uspokojono mi, bo Franciszek, idc od

Maachowskiego do zajezdnego domu, mimo swojego

mieszkania, jakby tknity przeczuciem wszystkie papie-

ry zostawi w domu. Ody w kilka minut dano zna, e
go aresztowano, panina Tekla Dalewska^) wszystko, co by-

o niebezpiecznego ju wyniosa; jako, wychodzc od

Dalewskich, spotkaem p. Tekl wracajc do domu. Re-

wizja, odbyta tego dnia u Dalewskich, mic nie odkrya.

Ale w szpitalu znaleziono przechowane blankiety i dru-

ki, skutkiem tego i zezna nikczemnego Gajewskiego,

aresztowano jego ciotk, kilka mniszek i Tekl Dalew-

sk. Nie tracc chwili trzeba byo zaraz do Kowna po-

sa ostrzeenie, aby Gajewski majc wiadome sobie

adresa, tam nie pokompromitowa. Tego dnia do Kow-
na pojechaa Tekla Syruciówna i ostrzega Chmielew-

skiego. Tak wic i wyprawa Gajewskiego do Kow-
na si nie udaa.

Pozostaem waciwie sam jeden z pierwszego skadu,

bo opaciski i Wagner stosownie do rozporzdze
Murawjewa, powinni byli mieszka na wsi. 'p tem, co

zaszo, napisaem ju po raz trzeci do Warszawy, da-
jc ostatecznej decyzji.

Tymczasem w Wilnie ludzie gortsi nie mogli po-

godzi si z myl zostaiwienia na ofiar Sierakow-
skiego; koo do licznej modziey postanowio napa
na szpital i z ocalonym uchodzi w lasy trockie do
partji. Z tym projektem przyszed do mnie Kaz. Szla-

gier, lecz niepodobiestwo wykonania byo widoczne.

1) Póniejsza Jenikowa.
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Nadszed wic dzie 15 czerwca, w wigilj odwie-

dzaa ona Zygmunta, nic nie wiedzc o zapadym de-

krecie. Od samego rana ructi w miecie niezwyky, po-

tem muzyka wojenna z (piszczakami oznajmia Wilnu

o egzekucji. Rodzina i ona Sierakowskiesgo na ten

dzie nie mogli wychodzi z domu—ja uwaaem za

swój obowizek pój na plac stracenia, aby go po-

egna, Poszlimy

na ukiszki z Tekl Syruciówn i umieciem si przy

jakim pocie. Tumy plac zalegy, wojska pod broni

otaczay szczuplejsze pole z szubienic w rodku, wadze
z audytorjatem. Rozlegy si gosy „jedzie, jedzie". Od
Pohulanki, drog wiodc ze szpitala wieziono Sierakow-

skiego, bladego, który, stojc wpatrywa si w tumy,
jakby szukajc kogo blizkiego, znanego. Gdy wjeda
ju w rodek smutnego placu, oczy jego si zawieciy,
rk i gow przesa powitanie i tumy zwróciy si w
t stron. Nie bdc panem siebie, gdy podjeda i

patrza w moj stron, stojc na pocie, chustk daem
mu znak, wzrok si nasz spotka, ale w teje chwili, uczu-

em silne targnicie i niebawem byem ju daleko od miej-

sca pierwszego, machinalnie przesuwany, aby nie zwró-
cono na mnie uwagi.

Spojrzaem: czytano dekret; po odczytaniu Sie-

rakowski protestowa przeciwko karze mierci przez

powieszenie, chcia mówi, nie dano; zerwa koszul

—

ale uleg przemocy. Ostatnie sowa syszane przez bli-

ej stojcych byy „bd wola Twoja", w kilka chwil

ju zawis na... drzewie szubienicy—ulubiemiec niegdy
modziey...

Zarzucano mi, e na mojem stanowisku niewaciwie
postpiem, dajc znak o sobie, ale stao si to bez na-
mysu. adnych papierów przy sobie nie miaem, a z

Zygmuntem najblisze i serdeczne zawsze nas czyy
stosunki. Nieraz rónilimy si w zdaniach, ale nigdy
ani na jeden dzie nie rozeszlimy si osobicie na sie-

bie zaaleni.



ROZDZIA VII.

NAJCISZE CZASY.

(Koniec czerwca, lipiec r. 1863).

Osamotnienie. — Nowi ludzie: Morykoni, Józef Kalinow-
ski, Maachowski. — Poiwtórna (dusza) charakterystyka

Konst. Kalinowskiego. — Falewicz. — Instrukcje i pro-

jekta warszawskie. — ycie osobiste i waniejsze na jego

tle wydarzenia: obawa rewizji, spalenie notat Zygmunta
Sierakowskiego i Bolesawa witorzeckiego; stosunki

pienine — osobiste i publiczne. — Zatarg z Du Lau-
rens'em. — Nieporozumienia w onie „Wydziau". — Za-

targ z Rzdem warszawskim. — Projekt utworzenia „Ko-
mitetu rzdzcego Litw". — Przybycie nadzwyczajnego
komisarza z Warszawy Gowackiego. — Przybycie Oskara
Awejde, — Sprawa adresu Domejkd. — Wyrok na Domej-
k. — Zamach (30 lipca 1863 r.). — Aresztowanie Jakóba

Gieysztora (31 lipca 1863 r.).

Po aresztowaniu Oskierki, Jeleskiego i Fr. Dalew-

skiego, oraz po egzekucji Sierakowskiego, — najcisze
zaczy si dla mnie czasy. Byem zupenie sam. Rzd
przysa mi nominacj na prezesa i oddzieln piecz dla

mnie, drug dla Wydziau Wykonawczego i cztery man-

daty dla czterech czonków Wydziau do mego uznania.

Niedosy na tem: przesa nominacje i kwity do nowo
majcej si urzdzi poyczki narodowej z serdecznem
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i energicznem wezwaniem, abym wobec opustoszenia

Wydziau, swoim patryjotyzmem za-

peni bolesne braki. Pooenie moje byo rozpaczliwe;

upadek ducha wród obywateli kompletny; jak przed

dwoma miesicami wszyscy garnli si do organizacji,

tak dzi jednych poaresztowa rzd, inni sami opuszczali

rce. Gdyby, nie mówi, wiara w powodzenie sprawy.

Lucjan Morykoni,
Czonek Wydziau (II-go skadu).

ale przynajmniej wiara w zacne jej prowadzenie bya we
mnie, mógbym wynale ludzi powicenia, którzy na
moje sowo poszliby na pewn osobist zgub. Lecz wi-
dziaem na kadym kroku zgubne nastpstwa nowych
przepisów. Du Laurens, sam lekki, z zasady nie lubicy
obywateli, wyszukiwa komisarzy sobie podobnych, a lu-

dzi uytecznych stara si zbaamuci i od nas odcign.
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By wówczas w Wilnie jeden z najzacniejszych ludzi,

Mich. Oskierka, jako komisarz z województwa miskie-

go, otó ten przyszed do mnie mówic, e go Du Laurens

mianowa, ale zaledwo na energiczne zapowiedzenie

przez Oskierk, e i mandatu nawet nie przyjmie, zgodzi

si, aby Oskierka poszed do mnie. Oskierka, sam czo-

wiek rozumny i powicenia, z obaw przewidywa, ja-

kie mog by nastpstwa takiego postpowania. Przytem

opowiedzia jeden z faktów na nieszczcie nieraz powta-

rzajcych si, którego by wiadkiem.

Archiwum nasze gówne byo u Wizytek w klasz-

torze. Par kobiet: Fabjanna Dybowska, Morykonio-

wa, tam chodziy. Otó Du Laurens potrzebowa jakich

paipierów i prosi Morykoniego, aby jego ona te papie-

ry wydostaa. Morykoniowa znaa z widzenia Du Lau-

rens'a, przychodzi do jego mieszkania, lecz nie znajduje

w domu, a jeden z pomocników Du Laurens'a kae jej

przyj za godzin. Za godzin wic wraca, wówczas ten

mokos zaczyna nieprzyzwoite arty, e moe on Du
Laurens'a zastpi, i kiedy Morykoniowa oburzona wy-

chodzi, mówi do Oskierki „nieche hrabiny cho raz nam
posu". Oburzony Oskierka zbeszta bazna, lecz gdy o

tem powiedzia Du Laurens'owi, ten tylko si rozemia.

Kas Wagner zda Morykoniemu. M o r y k o n i

by to niegdy bardzo bogaty obywatel kowieskiej gub.

czowiek prawy, uczony, naturalista, ale niepraktyczny i

cay fundusz niewidocznie jako straci; ale peen pa-

tryjotyzmu, z chci na propozycj opaciskiego jego

zastpstwo przyj i sumiennie wypenia, a dziki Bo-

gu ocala, jak Wagner i opaciski. Czowiek delikatny,

mikki, wypenia swój obowizek kasjera, napisa, gdy
co byo potrzebne, ale energicznie nigdy si nie stawia.

Z Warszawy przyjecha Józ. Kalinowski, on to mi

przywióz pienidze i mandaty i razem propozycj od

Rizdu, abym, gdy uznam za waciwe, mianowa go czon-

kiem do wydziau wojny. Józefa Kalinowskiego
-znaem od dziecka, jako kuzyna i kochaem, jako jednego
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Z najzacniejszych ludzi. Kto go jednalc pozna, musia si

dziwi, e ten czlowiel^ przez Rzd narodowy móg by
mianowanym w wydziale litewskim ministrem wojny!

Umys wiaty, co umia, to dokadnie, czowiek wysoce

sumienny, pracy wytrwaej, ale stworzony raczej na bis-

kupa kocioa katolickiego, ni na czowieka rewolucji.

Maachowski, naczelnik miasta, inynier, czowiek

Józef Kalinowski,
Czonek Wydziau (II-go skadu),

(pón. O. Rafa karmelita).

zdolny, jeli z usposobienia troch lekki i dotrzymujcy
czasem towarzystwa Du Laurens'owi, to przytem i pe-

en inicjatywy, energji i powicenia. Sam odwany do

nieostronoci, wymaga od podwadnych posuszestwa
i energji, tylko, na nieszczcie, czsto wierzy sowom
modych, a niewypróbowanych zapaleców. On to raz,

wracajc z obiadu w hotelu Niszkowskiego, idc kory-

tarzem, andarmowi, stojcemu na stray, przy nume-
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rze, w którym odbywaa si rewizja, zrcznie wycign
rewolwer i pod paszczem wyniós. Na naczelnika mia-

sta nie by to waciwy postpek, ale Maachowski ni-

gdy te nie traci przytomnoci i odwagi.

Konst. Kalinowski, o którym parokrotnie ju
wzmiankowaem, zasuguje na szczegóowe wspomnienie

i dlatego na tem miejscu raz jeszcze podaj jego charak-

terystyk^).

Syn niebogatego szlachcica z gubernji gro-

dzieskiej, koczy nauki w Petersburgu i, przy

gorcym patryjotyizmie, odznaczy si kracowemi
teorjmi, kocha lud, w nim widzia przyszo Polski,

ale za surowo sdzi szlacht, znajc j wicej z pism

kracowo-demokratycznych i rosyjskich pisarzy, ni z

ycia. Wytrwaoci niezrównanej, jak i osobistego po-

wicenia, by najpikniejszym, najczystszym przedsta-

wicielem niezrównanego spiskowca; ten jeden czowiek
wystarcza za seciny, bo umia pracowa, powica si
i ukrywa. Teorje jego nieraz zbyt jaskrawe i nieprak-

tyczne, logika skrzywiona, a gwatowna, ale potga i

prawda uczucia wielka; przezywano go chamem, on sam

to miano podnosi i jakby si niem szczyci, wystpujc
ostro przeciwko szlachcie. By on koleg Awejdy z Pe-
tersburga, jednym z najczynniejszych czonków komi-

tetu ruchu w Wilnie. Z pod jego pióra wychodziy pisem-

ka dla ludu. Gdy powstanie wybucho, przewanie on z

Rzdem warszawskim spiera si o powiaty zachodnie

gub. grodzieskiej, bo Kalinowski by przytem separa-

tyst do pewnego stopnia. Pomimo nalenego uznania i

czci dla jego charakteru, powinienem, szczerze piszc,

wypowiedzie, e Kalinowski by niepospolitym, a u nas

moe jedynym komisarzem, czowiekiem wielkiego po-

^) Pomimo, i w charakterystyce poniej niektóre szcze-

góy s powtórzeniem tegio, co autor mówi wyej (w rozdzia-

le V, i I), nie chcc zmieniia zamiaru autora, podajemy je

w caoci. (Red.).
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wicenia, ale zupenie bral^lo mu szerszego pogldu i

politycznego zmysu. Sama polemika w czasie walki o

granice Litwy i Polski ju dowodzi drobiazgowoci, w
te] chwili — nawet zgubnej. Równie przy pierwszem

mojem poznaniu z Kalinowskim u Dalewskiego, uderzy-

a mi bolenie jego teorja o przyszem na Litwie po-

wstaniu. Zdaniem Kalinowskiego, tylko na lud polski

liczy mona, szlacht wic trzeba zostawi na

Wadysaw Maachowski,
„naczelniik m. Wilna".

tronie, a

,;eli chce ona take nalee do walki, to musi i suy
w szeregach powstaczych w innych powiatach, gdzie

jest nieznan. Gdyby podobne zdanie wygasza miesz-
kaniec Ks. Poznaskiego lub Kongresówki, byoby to

smutnem, ale zawsze nie tak raco pozbawionem wszel-
kiej podstawy, bo kady mylcy czowiek musi przy-
zna, e polsko na Litwie, Biaorusi, Ukrainie i Woy-

„B. P." Pamitnibi Gieysztora. Tom II. 4
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niu przewanie przedstawia szlachta. Lud moe zacho^

wywa pami lepszych polskich czasów, ale pocign
do ofiar i walki moe tylko przykad powicenia i pa-

tryjotyzmu obywateli i szlachty. Kalinowski na kolanach

zaklina Dalewskiego do czenia si z Komitetem ruchu.

Dla mnie poznanie Kalinowskiego, bd co bd nieza-

przeczenie najwybitniejszego z Komitetu, byo powodem
do niezgadzania si bezwarunkowo na poczenie Komi-

tetu z Wydziaem. Ody Rzd narodowy, widzc bezsil-

no Komitetu, wezwa nasz organizacj obywatelsk

do objcia wadzy jako Wydzia, Kalinowski napisa do

Rzdu ostr odezw, wymawiajc, e szlachcie powierza

losy powstania. Jednak pocztkowo w zarzdzie miasta

wielk by pomoc Al. Oskierce.

Wkrótce potem, gdy Stan. Sotan nie przyj nomi-

nacji na wojewódzkiego grodzieskiego, a Hofmejster

mieszka w dalszych powiatach, zastpca za Zabocki

za mao by czynny, wysaem, jako komisarza do gub.

grodzieskiej Kalinowskiego. Charakterystyczn wów-
czas bya nasza rozmowa. Daem mu szczegóowe in-

strukcje, on po wysuchaniu robi swoje uwagi. Suszno
niektórych zaraz przyjem, ale stanowczo powtórzy-

em to, co uwaaem za zasadnicze, mianowicie, aby ni-

gdzie pod adnym wzgldem nie obudzano antagonizmu

midzy obywatelami, a innemi warstwami. Zgadzaem si,

aby niezaprzeczon apatj i ociao szlachty porusza-

y modsze siy, ale nigdy, aby kierunek wszed na drogi

demagogiczne. Aby spór przeci, zapytaem w kocu,
czy uznaj potrzeb sprystej wadzy. Kalinowski po-

twierdzi. „A wic wymagam, aby cile ,zastosowa si
do rozkazów, które daj, jako prezes Wydziau, swemu
komisarzowi". Kalinowski poda mi rk i sumiennie za-

stosowa si do instrukcji. Jak wszyscy kracowi, nie lu-

bi on opozycji, a wic otacza si ludmi, którzy na

lepo z nim si zgadzali. W wyborze wic osób by bar-

dzo nieszczliwym; tacy: Zabocki, ks. Czajewicz, Mi-

lewicz, Parfianowicz, d-r Dzierzkowski byy to jego krea-
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tury ^), krwioercze w teorji, a nikczemne, gdy si spot-

kay z przeladowaniem. Kalinowski we-

zwany do Wydziau, razem z Maachowskim dawali r-

kojmi wikszej energji, oni w czci podzielali wiar

w niektóre rozkazy warszawskiego Rzdu, ale i Ka-

linowski sam w cigu kilkumiesicznej walki przekona

si, jak jego pocztkowe zasady byy mylne.

Póniej wspomn o jego udziale i fakcie charaktery-

stycznym, e u nas teroryzm tylko w sowach. Tu musz
doda, e po mojem uwizieniu do rycho wszystko ju
na jednym Kalinowskim si oparo. Od 1 sierp. 1863 r.

do zaaresztowania w styczniu 1864 Kalinowski by oyw-
czym duchem dogorywajcej krwawej litewskiej demon-

stracji. On móg ucieka z Wilna, ale nigdy tego ani

przypuszcza, bo uwaa za swój obowizek, jak by
pierwszym spiskowcem na Litwie, tak te zosta ostat-

ni ofiar teroryzmu Murawjewa. Przez pó roku

cigany, skrywajc si wci jednak dawa znaki ycia
sam cigany, na kadej

egzekucji by obecnym. Po zaaresztowaniu odpowiada
z ca godnoci, mienic si dyktatorem Litwy, a jeli-

by prawd byo, e wyrzek na ostatnich w komisji ze-

znaniach, i umiera spokojny, bo w znacznej czci do-

pi swego celu „Lud ma ziemi, a szlachty o poow si
zmniejszyo", dowodzioby to, e zosta wierny so-
wom, które mi mówi u Franciszka. Ja jednake, zna-

jc go bliej, sdz, e to komisja zmienia jego sowa,
myl jego pewno byo, e nadal po uwaszczeniu ju tyl-

ko bdzie naród bez rónicy szlachty i ludu—naród pol-

ski,

Wszyscy ci wymienieni czonkowie Wydziau byli

wezwani przezemnie tymczasowo do otrzymania odpo-

^) Co do nazwisk pcwyszych, — to trudno jest z tekstu
rkopisu wyrozumie, jak naley czyta: „ks. Czopowicz" czy
te „ks. Czajewiez", oraz „Dr. Dziczkowski" czy te „Dr.
Dzierzkowski (por. rozdzia V, t. I). (Red.).
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wiedzi z Warszawy, bo i oni podzielali moje zapatrywa-

nia co do niewaciwocd zaprowadzonych zmian; ad-
nemu z nicii nawet nominacji nie wrczyem. Sekreta-

rzem Wydziau zosta inynier Karol Falewicz, czowiek

bardzo zdolny, w 1860 r. ju nam pomocny przy uka-

daniu ustawy Towarzystwa Rolniczego. Falewicz, przy

niezaprzeczonym paitryjotyzme i dostatecznej energji,

obdarzony zimnym rozumem, widzia te jasno ca
tragiczno pooenia i dziwne zalepienie Rzdu war-

szawskiego.

Warszawa wlad za zmian organizacji, przysaa

Tekla z Daleckich Jenikowa.

róne nowe instrukcje i projekta. Wymagano przede-

wszystkiem przeprowadzenia organizacji ludu! Wszyscy,

nawet Ko*nst. Kalinowski, widzielimy, e to chyba wy-
jtkowo moe gdzie uda si, ale nigdy wej w ycie
na caej Litwie. Potem przysano rozkaz i instrukcje do

zorganizowania andarmerii i sdów na zdrajców i

opieszaych. Niezaprzeczenie koniecznoci acz smutn,
w czasach walki bya potrzeba sdów; ale ten sd po-

winien by by wyszym nad wszelkie namitnoci i

stronnictwa, powinien by zoony by w rku najwi-
cej szanowanych i bezstronnych ludzi. Kto przyjmuje,

zmuszony wypadkami, wadz w czasie powstania, po-
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winien pamita, e przyjmuje te i najcisze obowizki,

e musi nieraz nakaza milczenie sercu, a spenia to,

co kae bezpieczestwo kraju. Instytucja andarm.ów

powstaczych, u nas na Litwie zupenie bya niepotrzeb-

n, a zaprowadzona tylko ujemne daa rezultaty. Ody
przeczytano przysane instrukcje, zwróciem uwag, e
kazano j codziennie andarmom odczytywa, a to z

tego powodu, e wiksza cz andarmów bdzie zo-

ona z ludzi mao wyksztaconych. „A wic takim ciem-

nym ludziom dajecie prawo ycia i mierci!? bo in-

strukcja wyranie mówi, e kademu andarmowi suy
prawo karania mierci, gdy widzi zdrad!" Napróno

Konst. Kalinowski broni instrukcji, zmienilimy j pra-

wie jednogonie w wielu miejscach, a przewanie zosta-

wiono andarmom prawo i obowizek wykonywania tyl-

ko z góry przysanych im wyroków. Wobec tej dwoisto-

ci przekona w Wydziale, naturalnie sprawa cier-

piaa, chocia na prowincji o tem nie wiedziano.

Korespondencje iz gubernjami urzdzone byy re-

gularnie, wszystkie one skupiay si w rku Zyg. Cze-

chowicza, a ten ju do Wydziau oddawa. Wojewódzcy
mieli sobie wskazane adresa, ale Kowno przewanie
bardzo czsto nie pilnowao si przepisów i znajomi do

mnie wprost odnosili raporta i pienidze. Nic nie pom.a-

gay pokilkakiotne napomnienia, obawa osobista prze-

moga. Niebezpieczestwo w tem byo ju nietylko dla

mnie, ale i dla sprawy—^nieraz wpada kto w rozmaitej

porze, czsto przed sam dziewit, gdy ju wyj z do-

mu nie mogem i zostawia mi wane i kompromitujce
papiery. Na to jedyny by sposób, w tym samym domu
znale pewne schronienie. Mieszkaem w domu Za-

wadzkich, najmujc duy (pokój od zacnej p. Weyssen-
hoffowej. Oiprócz niej u nikogo z zasady w tym domu nie

bywaem, bo, przewidujc pierwiej czy póniej katastro-

f, nie chciaem znajomoci swoj ludziom kopotu
sprawia. Wiedziaem dobrze, e p. Zawadzka nawet al
do mnie miaa z tego powodu, ale ja i w miecie, oprócz
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koniecznych odwiedzin, zaniedbywaem i dobrycli zna-

jomych. Póki sprawa sza wietnie, by o to al do

mnie; sdz, e ipómej susznie oceniono moje postpo-

wanie.

Otó w tyme domu mieszkaa marszakowa ko-

wieska Kupciowa z córkami. Najstarsza p. Wanda,

gorliwa patryjotka bya opiekunk wszystkich niewczes-

nych posyek. U p. Kupciowej nie bywaem, ale przy

mnie zawsze cho jeden zostawa synek i ci biegali do

Kupciów—oni to przenosili w ksikach zachowane pa-

piery, które nazajutrz znowu która z siostrzyczek p.

Wandy odnosia. Najczciej i posyki nawet do znacz-

ne do Kowna przez moje przechodziy rce, gdy przy-

jezdny owiadcza stanowczo, e nie ma czasu, albo

wprost, e oie chce i do mikogo innego. Tu znajomo
osobista i czsto biizki stosunek paraliowa konieczn

energi dziaania, a osobliwie pod koniec, gdy si wszyst-

ko rwao i trzeba byo ceni cho wzgldme powicenie.
Jako may przykad, przytocz postpek Napoleona

Klimaskiego, jednego z najporzdniejszych obywateli.

Klimaski przywióz mi papiery od Chmielewskiego i

prosi, aby nazajutrz na godziin pit bya odpowied.
Na ten czas przygotowaem papiery i spor paczk
druków: Klimaski przyszed do mnie, wrczyem mu
j, rozmawialimy i razem z nim i z Maachowskim wy-
szlimy do miasta. Wracam przed dziewit,—^malec

mój take ju wróci od Jeleskiego, ale swoim zwy-
czajem dugo piem herbat, co si czasem przy troskach

i myli o jutrze przecigao do biaego dnia. Po niejakim

czasie przypadkiem zwracam uwag na paczk lec
na krzele, bya to przesyka, dana iKlimaskiemu do

Kowna! Wród nocy, niemona przesya jej do p.

Wandy, wziem wic pod poduszk i szczliwie noc

przesza bez rewizji. Nazajutrz zjawi si Klimaski i z

najzimniejsz krwi dowodzi, e gdy, bdc u mnie,

namyli si nie jecha w nocy, uwaa za waciwsze
u mnie zostawi, ni bra do hotelu. Zaledwie przekona-
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em go, e nic mi nie mówic o tern, móg nietylko

mnie, ale i wielu izaszkodzi, zbyt dbajc o swoj osob.

Z rewizjami, karami i nawet myl o mierci, czek

si oswiaja, ale gryzo i spa nie dawao uczucie nie-

pokoju, niecierpliwoci i susznego gniewu na zalepie-

nie Warszawy; czuo si, e, idc na zgub, jakby z

piasku bicz si ikrcio. Par razy w nocy w domu Za-

wadzkiego odbywano rewizj, osobliwie w drukarni.

Zacna p. Weyssenhoffowa zaraz mnie budzia, ozinajmiia-

jc, e dom otoczony, i dziwia isi mocno, gdy po

skoczeniu rewizji, znowu stukaa do drzwi i dowie-

dziaa si, e ja najspokojniej w tym czasie spaem.
Charakterystyczne zapisuj znalezienie si ksigarza

Orgelbranda, którego ona w demonstracjach braa
udzia, a opinja patryjotyzmu pomagaa do dobrego

prowadzenia interesu. Zawadzki bral udziaJ w
organizacji. Zawadzka bardzo bya czynna wród ko-

biet, ale Zawadzki nie chcia kompromitowa firmy, Or-

gelbrand wic, gdy mu zaproiponowano, za dobr zapa-
t przyrzek sprowadzi nam potrzebn ilo regula-

minów dla piechoty i jazdy. Jako gdy przyszy, pew-
nego wieczora w mieszikaniu znajduj cay stó zawalony
ksieczkami. Id nazajutrz do p. Orgelbranda, tu-
macz niewaciwo postpku, mówi, e to bez jego woli

i wiedzy si stao; chocia ja z nim samym umówiem
si i nikt o tem wiedzie inie by powinien, a po przyjciu
posyki mia mi oznajmi, aby kto przyszed i odrazu
do upatrzonego zaniós skadu. Ale to wybaczam. W ty-

dzie przychodzi paka map, i znowu w nocy znajduj
je u siebie. Wówczas ju, nie zwaajc na obecno po-
mocnika w ksigarni, nazwaem jego postpek, jak za-

sugiwa, ydowszczyzn i powiedziaem, e bdzie uwa-
any, jaiko czowiek, sprawie narodowej szkodliwy.

Raz tylko byem chwilowo bardzo zaniepokojony.
Tekla Syruciówna mieszkaa na Wielkiej ulicy, obok do-
mu, w którym mieci si sztab gówny, w gbi dzie-

dzica na pitrze. Na dole mieszkaa jaka Rosjanka;
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jednego poranku wchodz na dziedziniec, zbliam si

do drzwi prowadzcyci na schody i widz w oknie na-

de mn stojcego andarma, na dole za we drzwiach t
Rosjank. Niemona si byo cofa, id zwolna na scho-

dy, chocia pamitaem, e nic nie mam przy sobie, obej-

rzaem jednak kieszenie, a sysz gon rozmow w
mieszkaniu Tekli. W sieni, z której byy dwa wejcia,

znajduj andarma, witamy si grzecznem skinieniem

gowy, odmykam drzwi do przedpokoju i widz w pierw-

sym Tekl, swobodnie rozmawiajc iz Jurjewiczem, jej

szwagrem. Jednake Tekla z twarzy mej wyczytaa jaki

niepokój i pyta, co to jest. „Co znaczy ten andarm w
sieni?"—ja pytam z kolei.—„Ach to moja wina, e ci
nie ostrzegam, przychodzi on co par dni do gospodarza,

mieszkajcego przez sie, aby mu da wiedzie o bliz-

kim jego krewnym uwizionym; poczciwy to onierz
i chtny do usug dla nas".

W tych czasach ponielimy wielk i niepowetowa-

n strat z powodu zreszt do wytumaczonej obawy

rewizji. Z kolei mielimy posiedzenie u Falewicza, miesz-

kajcego przy ulicy Zawalnej w gbi dziedzica. Obok

mieci si szitab andarmerji. Otó razu jednego, siostrze

Falewicza, zacnej p. Uasewiczowej, daj wiedzie, e
przychodzi dwuch andarmów. W oczekiwaniu sesji byo
u niej przygotowanych sporo papierów przyniesionych od

Wizytek. Tylko tyle miaa czasu p. Uasewiczowa, aby

zbiec do kuchni i wrzuci do ognia, który zawsze mie-

limy na pogotowiu, cay pakiet. Wraca na gór, spoty-

ka andarmów, ci pytaj: Czy tu jest andarmska kwa-
tera? Byli to dwaj andarmi z prowincji nie znajcy
Wilna, przywieli jakiego winia i po zdaniu do wizie-

nia, musieli by u swej wadzy. W godzin potem przy-

szlimy na sesj, dowiedzielimy si o spaleniu papierów

i okazao si, jak kraj poniós strat. Oprócz czci
zwykych druków, spalono ma ksieczk z pugila-

resu Zyg. Sierakowskiego, któr on ca oówkiem za-

pisa, strzeszczajc dziaania na Litwie, klsk bira-
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sk, swoje opinje i serdeczne sowa poegnania dla kra-

ju z wiar niezomn w lepsz prz^-szo. Pisane to

byo pobienie, ale w nich malowa si cay jego cha-

rakter, kto go zna, zdaje si, e go mówicego i sysza.

Strata ta wielka nie bya jedyn, razem spalono do
spory sekstern, take wasnorczny Boi. witorzeckie-

go. By to jakby dziennik, z caej czynnoci w mimowol-

nej partyzantce ^), pisany nawet czasem oówkem, bez

adnej pretensji do stylu i literackiej wartoci, a jednak

wanie tem majcy niezwyczajny wdzik prostoty, cza-

sem humoru lub rzewnoci, sowem, bdcy odbiciem

tego, co czuli i przecierpieli towarzysze jego i on. Zapew-

ne, gdy niema ju ani nadziei, aby cho w czci t stra-

t odzyska, bo jeli nawet witorzecki zostawi pamit-
niki, to w mch nigdy nie byoby tej yciowej prawdy, ja-

k daje skrelenie wrae wnet po wypadku, a wic i

moje sowa mog si wyda przesad. Powiem jednak,

e strata tego pamitnika jest strat w swoim rodzaju

arcydziea, inie dajcego si z niczem znanem porówna.
Bya tam i prostota opowiada Paska, i silne poetyczne

uczucie, sowem, odzwierciedlona praw^da.

W lipcu jeszcze zjawiali si z Petersburga opónieni
niektórzy z oficerów Polaków, radzc si, co maj po-

cz. Z sumiennego przekonania wysyajc do partji

tych, którzy zjawili si, wprost chcc suy sprawie, bez

wzgldu, czy jest jaka nadzieja; pytajcym o rad, uwa-

-) Wedug: wyjanie, askawie udzielonych przez p.

Apolinarego witorzecbiego (autora pamitników „Ze
wspomnie wygnaca"—wyd. ,przez Zofj Kowalewsk) p a r-

t y z a n t k a Bolesawa witorzecbiego bya m i m o w o 1 n a
Bdc komisarzem cywilnym, — mia prowadzi sprawy or-
ganizacyjne wycznie; skompromitowany wszake w oczach
rzdu zajciem na st. Lady, skutkiem którego jeden z trzech
oficerów rosyjskich, przybyych tam do powstania ycie sobie
odebra, — md m o w^ o li ukry si musia, jako partyzant
w synnej partji Stanisawa Laskowskiego, — która, skutkiem
tego, otrzymaa nawet nazw „partji witorzeckiego" i za-
syna szeroko w gub. miskiej. (Red.).
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em za obowizek wskazywa, jako waciwsze, oczeki-

wanie do wiosny. Byo to zgodne z tern, co pisaem do

Warszawy i z pooeniem Litwy, w której wywoanie
w jesieni próby pospolitego ru/szenia, nie majc przytem

zapasu broni, byo niedajrowanem szalestwem. Tak
rad daem midzy innymi Kiersnowskim i Nieawickie-

mu. Stary Montwi, którego syn Stanisaw by ranny

pod Birami, przyjeda te do mnie, radzc si, czy

ma dozwoli modszemu synowi Aleksandrowi i do

partji, a by to jeszcze prawie dzieciak. Montwi wów-
czas zapytywa te, ozy osobicie nie potrzebuj poycz-
ki, podzikowaem mu.

Dziwniejszym by postpek p. Aleks. Downarowicza.

Czowiek ten, o którym uprzednio pisaem^), nie cieszy

si dobr opinj i nasze stosunki byy bardzo obojtne,

pomimo i z bratem jego Stanisawem czya nas

prawdziwa z^ayo. Otó p. A. Downarowicz ju w po-

owie lipca, gdy nikt si nie udzi, aby nam mogo si
powodzi, aidres by na podpisamiu, a wywoono jego

przeciwników, jaki wic czeka mnie los? zjawia si
u mnie i po bardzo przyjacielskiej pogawdce, otwar-

cie mnie pyta, jakie jest moje pooenie majtkowe? Nie

uwaaem za waciwe robienia tajemnicy i szczerze mu
powiedziaem, e, wobec mojego stanowiska w Wydziale,

jakkolwiek byem przeciwnikiem powstania i takowego

nie wywoaem, lecz stanwszy na jego czele, powo-
ujc innych obywateli do udziau, musiaem przyczyni
si tem samem do ruiny przez konfiskat niejednego

funduszu. Otó, chocia komu tylko mogem, radziem
i dopomagaem w zabezpieczeniu przyszoci jego rodzi-

ny, sam adnego kroku nie zrobiem, aby nikt nie mia
powiedzie, e ja, oddajc si na sub krajowi, zabez-

pieczyem przyszo mej rodzinie, gdy inni wszystko
trac. P. Downarowicz pyta, co mam obecnie przy sobie,

co zostawi rodzinie i proponuje mi poyczk 3000 rs.

1) Por. t. I, str. 68. (Red.)-
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Zdziwiony, tumacz mu e, jak on wie, obecnie adnego
zapewnienia da na poyczk nie mog i prawdopodob-

nie ycie moje jest zagroone, wic pienidze jego by-

yby stracone. Jednake Downarowicz nalega, mówic:
„Jeli pan y bdziesz, jestem pewny e i pienidize

moje nie zgin, a w kadym razie, panie Jakóbie, gdy pan

i ycie i fundusz i przyszo rodziny powicasz, czy
mnie nie wolno i maej ponie ofiary i to jeszcze z

przekonaniem, e Bóg moe dozwoli panu te pie^nidze

mi zwróci". Poruszya mi ta iniespodziaina w tym czo-

wieku gotowo pomocy, ale nie mogem z niej korzysta,

bdc przekonany, e tycli penidzy mie bd móg zwró-

ci, i gdy przytem mc nas dawniej nie czyo. Trzeba

wiedzie, e wanie taka suma bya mi potrzebn, aby
umrze spokojnie, bo byy dugi, zacignite na sowo,

o których wiedziaem, e rzd, konfiskujc rrtajtek, ich

nie popaci.

Pisaem do Jana Zawiszy, jako jednego z najbli-

szych krewinych i "do Tyzenhauza, jako magnata, bd-
cego ze mn w blizkich stosunkach. Prawda, e oby-

dwom, proszc o te penidze, otwarcie mówiem, w
jakiem jestem pooeniu, i e gdy zgin, to ich pieni-

dze przepadn, -nie mog sii wic dziwi, e na takie

ryzyko obaij nie poyczyli! A jednak p. Downarowicz
sam dobrowolmie uwaa za obowizek poyczk propo-

nowa. Bogu za niech bdzie chwaa! te 3000 rs. po
powrocie do kraju, dziki zacnej Orwidowej wypaciem
ludziom, którzy mi na sowo wierzyli! W ostatnich

czasach odwiedza mi pan Kozakowski Józef, co take
zapisuj, bo wówczas, jakby czujc trupa, niejeden si
usuwa.

Z Petersburga dla porozumienia si przyjeda wy-
sany przez Ohryzk Baraniecki, z Poznania Ktrzyski,
a ca pomoc i otuch w cikich chwilach bya mo-
dzie: Tytus Dalewski, Moochowiec, Politowski, Su-
listrowski, którzy speniali swoje obowizki sumiennie i,

jako modzi, mieli jeszcze nadziej, e si sprawa pod-
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niesie. Laskrys, chwiilowo przybyy z partii, jeden z

najzapaleszych niegdy, obecnie dopytywa o interwen-

cj. Andriolli, nie tracc fantazji, uda si do Kowna.

Dr. Bron. Mackiewicz, cho bardzo rozwany, peen by
powicenia.

Co do sum, iakiemi rozporzdzalimy, zaznaczam,

e pierwszy raz wysalimy 25,000 rb. przez Hier. Kienie-

Tytus Dalewski.

wicza zagranic na bro, nastpnie tak sum przez

mod Emilj Siwick, trzeci za, równie 25,000 ju w
ostatnich czasach przez Nieawick Barbar. Wiem, e
te wszystkie • litewskie pienidze, rajzem 75.000 rb. do-

szy rk Bron. Zaleskiego, ale za nie broni nie otrzy-

malimy. Póniej czytaem o gorszcym procesie o

sumy, wysyane z kraju. Mamy w tern przykad, jak lu-

dzie najzacniejsi, dozwalajc obok siebie odegrywa nie-
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waciw rol figurom nie zasugujcym na z-aufanie,

szkodz narodowej sprawie. Czystszego, przy wielkici

zdolnociach czowieka, od Bron. Zaleskiego, nie zna-

em; a jednak nie bez winy to jego inasze interesa ucier-

piay.

I u nas w Wilnie, z wprowadzeniem nowej organiza-

cji, niezawsze pienidze odpowiednio wydawano. Z tego

powodu doszo do jawnego nieporozumienia z Du Lau-

rens'em. Przysya on do mnie jednego ze swych pod-

wadnych, proszc o danie 1000 rb.; odpowiadam, e,,

poniewa z uprzednio mu wydanych pienidzy jeszcze

Emilja Siwicka,

(jako siostra Miosierdzia).

nie zda rachunku, nowej zaliczki nie otrzyma. Nastpnie

otrzymuj na pimie formalne danie tej sumy z wy-
mienieniem, e pienidze s nagle potrzebne i e, nie

dajc takowych, naraam spraw, o czem on napisze do

Rzdu. Na to równie urzdowo odpowiedziaem, e po-

stpuj wanie w myl organizacji nowej, która, aczkol-

wiek zaleca wydawanie pienidzy na zapotrzebowanie
komisarza bez pytania, na co mianowicie ma onych
uy, lecz jednoczenie okrela wysoko sumy i stwier-

dza, e nim. me wyrachuje si komisarz z perwiej wy-
hianych pienidzy, nie ma prawa dania dalszych za-
liczek. Du Leurens, nie widzc si ze mn, wyjecha do
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Warszawy, a jak mi powiedziano,—przewanie, aby mi
przed Rzdem oskary. W tym celu wyj z archiwum

uprzedni protest przeciwko objciu Wydziau, podany

mu przez Konst, Kalinowskiego i pewny by, e tu w
Wilnie przez cz Wydziau zostanie poparty. '

Jako we dwa dni po jego wyjedzie, na ogólnem

naszem zebraniu, pierwiszy Wad. Maachowski wy-

stpi z zarzutem, e obecna czynno Wydziau jest

tylko jakby wegetacj, speniamy machinalnie czynno-

ci, a nie umiemy natchn kraju potrzebn energj do

dalszej walki i ofiar. Zdanie Maachowskiego podzie-

lali wszyscy. Ja w izabranym gosie przedstawiem po-

krótce ca nasz czynno, a do wyjca dekretu Rz-
du, zmieniajcego organizacj i wszyscy, nie wyjmujc
Kalinowskiego, przyznali mi, e w tej epoce robilimy,

co mona i wywoalimy stosunkowo do silne powsta-

nie na caym dawnym obszarze Litwy. Nastpnie wspom-

niaem, jak energicznie odpisa Wydzia do Rzdu o

zgubnym wpywie nowych zmian, o kilkakrotnem ju i

w nowym skadzie odzywaniu si i o moim osobistym

raporcie, w którym, wyranie mówic, e pozostawienie

u steru wadzy mnie, nie podzielajcego sposobu widze-

nia Warszawy, jest iszkodliwe, e gdy ja w sumieniu

swojem i wobec obowizków dla kraju, nie mam prawa

samowolnie rzuca niebezpiecznej posady, to rozkaz Rz-
du ustpienia komu odpowiedniejszemu przyjm nietyl-

ko posusznie, ale i z tem przekonaniem, e to jest dla

dobra sprawy,—nie pojmuj bowiem, jak wierzc nawet

w patryjotyzm czowieka, mona mu porucza kierunek

sprawy, gdy ten kierunek w jego przekonaniu jest szko-

dliwy dla prowincji, któr przedstawia.

Po wysuchaniu mego gosu, znowu ogólnie podzie-

lano moje zdanie, e wina bezczynnoci ma ródo w
Warszawie, a Maachowski zawoa: „Do wic tej bier-

nej roli. Warszawa nie rozumie naszych potrzeb, sami

powinnimy radzi nad dobrem Litwy, postanowilimy

wszyscy tu zebrani raz zerwa t zaleno, która nas
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gubi". To mówic, rzuciJ na stó odbitk nowej pieczci,

na której byo wyrnite nad herbem Litwy „Komitet

rzdzcy Litwa". Obecni byli oprócz mnie: Józ, i Konst.

Kalinowscy, Luc. Morykoni, Wad. Maachowski, Ign.

opaciski i Kar. Falewicz. Nastpnie odczytano ju
uoony projekt nowego stosunku wadz Korony i Litwy.

Podug tego projektu „Komitet Litewski" by waciwie
niezalenym od Warszawy Rzdem, komisarz z War-
szawy mia gos w nim doradczy i poredniczy w sto-

sunkach z Warszaw, jak równie komisarz Litwy mia
w tyme charakterze uda si do Warszawy.

Zdumiony t przygotowan rewolucj i udziaem w
niej wszystkich czonków, nawet najumiarkowaszych,
zap5'taem czy zastanowili si, e wobec walki

taki separatyzm jest po prostu zdrad. Zakrzyczeli, e
bezczynno i rozdzia dziesiejszy niemniej s szkodliwe,

ale przytem okazao si, e wszyscy, nie wyczajc
Konst. Kalinowskiego i Maachowskiego, nietylko nie

myl przeciwko mnie dziaa, ale licz i nadal na moje

poparcie. Znajc jedynie moje przekonanie o obowiz-
kach, chcieli przyj z rzecz gotow, z faktem spenio-
nym, aby mnie pozyska i prawie zmusi. Dzikujc za

osobiste zaufanie, za wyran wszystkich yczliwo,
powiedziaem, e ja stamowczo na ten krok, mojem zda-

niem, rewolucyjny, a przytem niepatryjotyczny, nie zgo-

dz si; chociabym mia zgin, to piecz jak Wydziau
tak i moja, jako prezesa, jest w pewnych rkach, i b-
dzie wydany protest w imieniu tej czci Litwy, która
uwaa siebie za zczon na zawsze z Polsk, przeciwko
rozdzielaniu prowincji i wadzy wobec walki. Wszake
wszyscy oni dobrze wiedz, e ju kilka miesicy temu
uznawaem niedostwo Warszawy i nieznajomo na-

szych stosunków, ale nie mona podawa rodków jeszcze

szkodliwszych nad to, co dzi mamy.
Wtenczas to zabra gos Konst. Kalinowski, w ener-

gicznem przemówieniu, potpia Rzd Warszawski, a
przewanie Du Laurens'a, traktujc go, jak blagiera, bez
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zasad, który pierwszy przyczyni si do upadku pierw-

szego Komitetu Litewskiego, przyzna si, e Du Lau-

rens, jadc do Warszawy, aby mnie zaskary, liczy

na poparcie Kalinowskiego i Maachowskiego. Otó omy-

li si, Kalinowski przez te kilka miesicy pozna mnie

bliej i teraz uwaa mój udzia w Rzdzie Litewskim

za konieczny, prac dotychczasow za korzystn, widzi

on we mnie reprezentanta caej szlachty w jej czci lep-

szej, patryjotycznej ; ale doda: „Pan masz gos, jako

reprezentant Litwy, i sdz, e nic nie bdziesz mia
przeciwko naszemu projektowi, gdy na to Rzd w War-
szawie si zgodzi"—„Ale to by nie moe"—odparem.—
„Tak jest jednak" — powiedzia Kalinowski, bo Du Lau-

rens, wyjedajc urzdowo zda mi wadz, a ja, jako

komisarz penomocny Rzdu, projekt tu podany przyj-

muj i piecz komisarza przyo".
Ju moje uprzednie przemówienie podziaao na in-

nych czonków Wydziau. Wszyscy widzieli lekkomyl-

no Du Laurens'a, zraeni byli do Warszawy za lekce-

waenie naszych przedstawie; ale rozumieli, e ko-

rzystanie z pieczci komisarza, do upowanienia w imi
Rzdu projektu tak separatystycznego, byo te nadu-

yciem. Przyjto wic mój projekt, aby zaraz zwróci
si do Warszawy, szczegóowo opisa, co si stao,

przedstawiajc, do czego doprowadzio dotychczasowe

Rzdu postpowanie; przesa projekt, jaki by przez

wszystkich czonków i zastpc rzdowego komisarza,

oprócz mnie, przyjty; postawi wreszcie ultimatum:

e, jeli w cigu kilku dni ostateczna rezolucja nie przyj-

dzie, projekt ten wejdzie w ycie. Do odezwy tej, ja

przyoyem piecz Wydziau. Jednake równoczenie
z moj pieczci zaczyem osobisty mój raport, w któ-

rym równie przedstawiajc zgubne skutki postpowania

Rzdu, jak równie lekcewaenie rady mojej co do adre-

su, dodawaem jednak, e ja osobicie do skadu nowego
komitetu nie wejd, a usun si na stron, nie mogc po-

dug swego przekonania i sumienia suy uytecznie
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ojczystej sprawie. Naturalnie, to moje owiadczenie nie

byo tajemnic dla kolegów, którzy jednak byli tego prze-

konania, e Rzd wobec naszej odezwy stanowczo uzna

swoj dotychczasow omyk.
Nazajutrz po wysaniu papierów do Warszawy przy-

by od Rzdu nadzwyczajny komisarz Gowacki. Przy-

jecha on na skutek przedstawie Du Laurens'a i, jakkol-

wiek ten stara si mnie obwinie i przedstawi Rzdowi,
e jednoczenie i Wydzia prawie cay podziela jego

opinj, Rzd w bardzo grzecznej odezwie powouje mi
do Warszawy do skadu swego, a poleca zda wadz
na Litwie na rce Kons Kalinowskiego. Przysany z

Warszawy ajent by to czowiek bardzo sympatyczny

i rozsdny. Zdziwi si w pierwszej chwili, znalazszy na

miejscu zupenie co innego, ni przedstawiono Rzdowi,
ale w par godzin dowiedziawszy si, comy napisali do

Warszawy, uzna za suszne jak najrychlej powraca
i osobicie zda spraw z tego, co znalaz. Konst. Kali-

nowski stanowczo nam zapowiedzia, e nie przyjmuje

swej nominacji, a ode mnie da, abym pozosta w
Wilnie, i czeka odpowiedzi na nasze pismo. Ja odpisa-

em, e stosownie do wolj Rzdu wadz mi powierzo-

n zo Kalinowskiemu, i tylko poniewa on jej obec-

nie nie przyjmuje, musz do czasu, aby nie byo niepo-

rzdków, zajmowa si dalej sprawami Wydziau. Co
za do wezwania do Warszawy, stanowczo uwaam
bytno tam moj za niepodobiestwo. Paszportu dosta
nie mog, jecha za pod obcem nazwiskiem i przebra-

nemu tam przebywa przy moim charakterze jest zupe-
nie niemoliwe, znam bowiem siebie i wiem dobrze, e
i kilku dni nie potrafibym wytrwa w przybranej roli.

Zreszt prosz, aby Rzd raczy si zastanowi o ile mój
udzia w Warszawie w Rzdzie, w dzisiejszej chwili by-
by uytecznym. Jeli ja mam racj i moje przedstawie-
nia o stanie Litwy s suszne, to najwaciwsze dla mnie
miejsce w Wilnie, aby, co projektuj, przeprowadzi. Je-

„B P," Pamitniki Gieysztora. Tom II. 5
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eli myl si i nie znam pooenia kraju, to jake bd
móg je^o potrzeby w Warszawie reprezentowa?

Pan Gowacki odjecha, a w kilka dni przyby z

Warszawy jeden z inajczymniejszych czonków Rzdu^
Oskar Awejde, ,pod nazwiskiem Szmita, ostrzyony i

wyfarbowany. Czowiek to by mody, bardzo zdolny,

ambitny, zasadami wicej zbliony z Konst. Kalinowskim,

którego by koleg z uniwersytetu, lecz niezaprzeczenie

z szerszym pogldem od Konstantego, ale te mniej

sympatyczny, daleki od tej szorstkiej szczeroci Kali-

nowskiego, która jeli razia, to razem bya cech sil-

nego i prawego charakteru. Awejde powiedzia, e Du
Laurens powoany do odpowiedzialnoci, nas za chce

on, Awejde, doprowadzi do porozumienia z Warszaw,
zostawiajc nadal ten sam skad osób. Awejde widzia

dobrze, e w krytycznej chwili, ja jeden w Wilnie przed-

stawiaem rzd .naroidowy, broniem go i nie miaem
adnych dnoci oddzielnych dla Litwy, ale za to ró-
niem si z Rzdem w zapatrywaniu na andarmeri i

mono przeprowadzenia organizacji wród ludu, jako

te powoania w tym roku pospolitego ruszenia. Orga-

nizacj dawniejsz nam nareszcie zostawiono, komisarze

wracali do zalenoci od Wydziau, komisarz gówny
byby tylko, jak dawniej, cznikiem prowincji. Ja stanow-

czo obstawaem przy danej mi dymisji, mówic, e su-y bd w podrzdnej jakiejbd roli, tylko nie w
Wydziale, skoro mój sposób widzenia odrzucaj, aby w
tym roku oszczdza jak mona ofiar, organizacj ener-

giczn skupi w najmniejszej iloci osób, a wszelkich do-

oy stara do zdobycia broni i po zimie, na wiosn
1864 r., znowu w gub. kowieskiej, wileskiej, grodzie-

skiej i czci miskiej poruszy powstanie. Kalinowski

wicej podziela zapatrywanie Warszawy, ale, oprócz

niego i Maachowskiego, inni czonkowie Wydziau byli

mego zdania, a aden z nich i wielu z poza Wydziau
nie chciao przyjmowa miejsca w organizacji, jeli ja
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si z niej cofn. Sam Kalinowski i Maachowski na

wszystko mi zaklinali, abym ich nie opuszcza. Lecz

ja bezwarunkowo postanowiem, jeli nie przeami upo-

ru Warszawy, cofn si, starajc si jednak dopomóc do

urzdzenia najwaciwszego Rzdu Litewskiego, gdy wy-
padki dawno przewidziane, a zewntrzne wszystko zmie-

niy. Musz teraz obszernie, bo to rzecz dla Litwy wa-
na, opowiedziie smutne dzieje adresu.

Projekt adresu od przyjazdu Murawjewa by przed-

miotem ogólnych rozmów w Wilnie, Wiedzielimy, e
Murawjew go da, pocztkowo nikt nie spodziewa si,

aby si znalazo wród Litwinów, choby kilkunastu lu-

dzi wicej znanych, którzyby do tego rk przyoyli.

Teroryzm, upadek powstania, utrata nadziei na pomoc
zagraniczn, zwikszajc liczb egoistów i niechtnych

powstaniu, i mono adresu czyniy prawdopodobn. Je-

dyn osob, której przeszo dozwalaa przypuszcza,

e moe by narzdziem w tej sprawie by marszaek
gub. wileskiej, Domejko. Byy ucze uniwersytetu wi-

leskiego, obywatel zamony, znanym by zawsze, jako

przeciwnik wolnoci ludu, zwolennik szlacheckich przywi-

lejów bez rachowania si, jakie one za sob pocigaj
obowizki, uwaa siebie, jako marszaek szlachty, za

bezwarunkowego obroc interesów tej klasy. Zajmowa-

y go dobrobyt, zachowanie stanowiska przodowniczego,

a nie moralna wyszo tej klasy. Wyej widzielimy,

jak postpowa w Organizacji („biaych"), obecnie nie-

zaprzeczenie wiedzia dobrze jak o skadzie pierwszego

naszego Wydziau, tak i o póniejszych kombinacjach.

W pocztku powstania, gdy chwilowo bysna nadzieja,

i Domejko w poufnej rozmowie nie tai si ze swemi
patryjotycznehii uczuciami, i podatek opaci. Gdy na-

dzieje upaday, Domejko, mówic, e trzeba ratowa, co

mona, w myl Murawjewa zacz agitowa za adre-

sem. Byo to jeszcze za czasów, kiedy by w komplecie

nasz Wydzia, który uwaa za obowizek posa do nie-
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go odezw, stanowczo zabraniajc pod kar infamji i wy-

roku mierci podania adresu; na ten wyrok wszyscy

bezwarunkowo zgodzilimy si. Odezw Domejko

otrzyma.

W czerwcu agitacja adresowa wzmagaa si. Pi-

saem do Warszawy, aby Rzd w zagranicznyci pismaci

poruszy t kwestj, i aby jak najdobitniej wszdzie,

gdzie mona, traktowano podanie adresu, jako zdrad
kraju. Warszawa uwaaa za niewaciwe poruszanie tej

kwestji za granic, piszc pateitycznie, e Litwa Kociusz-

ki i Mickiewicza nigdy tak nizko nie upadnie, e liczy na

patryjotyzm i energj Wydziau, a drukowanie obaw w
zagranicznych gazetach byoby ju ublieniem Litwie.

Pomimo ponownego 'przeze mnie podniesienia tej kwestji,

ze zwykym uporem Warszawa nie uya tak skuteczne-

go w sferach naszej pseudo-arystokracji wpywu opinji

prasy zagranicznej.

e w lipcu adres bdzie podany, nie byo wtpli-

woci. Domejko -mia pewn liczb satelitów na pocz-
tek dostateczn lecz szo o re-

dakcj adresu. Murawjew stanowczo da ju nie wy-
znania uczu wiernopoddaczych dla Monarchy, .nie po-

tpienia powstania, i wspóbraci walczcych
ale stanowczego wyparcia siQ przeszoci, wyznania wo-
bec wiata, emy zawsze byli Rosjanami i niemi by
chcemy. Nic dziwnego, e nawet Domejko, jaki czas

próbowa wpyn na zmian woli Murawjewa. Nieza-
przeczenie jak wszyscy ci, co podpisali adres, Domejko
i nieodcznie od niego pod pióro cisncy si Kirkor, byli

te Polakami. Poczciwy Nazimow przed wyjazdem ode-
zwa si: „nie udmy si, w tym kraju nie mamy szcze-
rze yczliwych, s uczciwi i nikczemni, ale Rosjan
(wród Polaków) tu niema". Niektórzy dodaj, jakoby
mia jeszcze powiedzie: „Wszake i Domejko i Kirkor
Polacy". Domejko wobec groby zniszczenia mienia oby-
wateli, a nie wiem jakich nadziei, przyj nareszcie re-
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dakcj Murawjewa, w której brzmiao „e my od wieków
— „iskoni" — z Rosj bylimy jednem ciaem^).

Chodzio teraz o podpisy. Wobec represji Mu-
rawjewa, z jednej strony, który grozi, e kady nie pod-

pisujcy adiresu bdzie wyrwany z ona rodziny i wy-
sany do Rosji, a uczucia, z drugiej, ju nie tylko patry-

Leon Sulistrowski (1863).

jotyzmu, ale godnoci czowieka, nie dozwalajcej na

wyparcie si przeszoci, zacza

1) Stwierdzi tu naley, i urzdowo — ju po zamachu
na Domejk — ogoszony tekst adresu, podpisanego przez Do-
niejk i 251 z poród szlachty, („Wileskij Wiestnik" — „Ku-
rjer Wileski" z d. 3 sierpaiia Nr. 86) inkryminowanych przez

Gieysztora wyrazów „od wieków" (,yiskom") i „bylimy" —
nie zawiera. Pierwsz wiadomo o podpisaniu adresu i wr-
czeniu giiei -gub. Murawjewowi w d. 27 lipca poda wymie-
niony organ w Nr. 84 z d. 30 lipca (dzie zamachu). Niebawem
liczba podpisów zwikszy si miaa znacznie. (Red.)>
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si straszna walka. Kto nie by wówczas w Wilnie, ten

nie moe wyobrazi sobie, co si tam dziao. Pomimo
obawy ludzie nawet mao znani, spotykajc si na ulicy,

pytali, co sycha—czy adres podpisany? co robi Rzd?
czy yje Domejko? kto wysany? Marsz, trocki Lud.

Jeleski przy zupenej biernoci wyszed ze swej roli

deklamatora poezji Krasiskiego i napisa inny adres. Z
tym adresem by u mnie. Naturalnie, z umiecliem po-

wiedziaem mu, e zapewne ten adres nie jest taki

jak Domejki, ale niech on sam znajdzie

nazw dla tego adresu, gdy w nim przy uczuciach wier-

Kazimierz Skirmunt.

nopoddaczych potpia nas wszystkich, którzy z broni
w rku, lub w organizacji wystpujemy do walki . . .

Dodaem, e poparcia u nas nie-

tylko nie znajdzie, ale, e ten adres surowiej jeszcze po-

tpimy, bo acniej ludzi sabych pocignie.

Jeleski na zebraniu u Domejki czyta swój adres,

lecz Domejko stanowczo zapowiedzia, e Murawjew in-

nego, jak proponuje, nie przyjmie i tumaczy zebranym
konieczno podpisania, jako jedyny ratunek obywateli.
A gdy Jeleski swoim zwyczajem cytowa jakie ustpy
poetyczne, Domejko powiedzia: „Pan, panie marszaku,
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jeste egzaltowany". Jeleski biorc za czapk i wycho-

dzc, odrzek: „Tak, ja moe jestem egzaltowany, ale do-

yj tego, e Rosjanie sami powiedz temu, kto podpi-

sze adres: „stupaj won podlec". Skd Murawjew

wiedzia o opozycji Jeleskiego, niewiadomo, ale naza-

jutrz wywieziono Jeleskiego wgb Rosji. Ten sam los

spotka marszaka wilejskiego Miecz. Tuka, który te
stanowczo odmówi podpisu. Tukao w czasie caego

powstania, jakkolwiek by mu przeciwny, postpowa jak

.... Polak, a i teraz da przykad niezalenoci cha-

rakteru. Za niepodpisanie adresu, midzy innymi wy-

sano z gub. witebskiej Leona Sulistrowskiego; z miskiej

Kaz. Skirmunta, Szczsnego Oskierk, Jana Wiszniew-

skiego; z grodzieskej : Jelskiego i wielu innych . . .

').

Wywiezienie marszaków tembardzdej poruszyo

umysy, bo wiedziano, e kadego to czeka, kto nie pod-

pisze. Ze strony Murawjewa by teroryzm, a Rzd nasz

by bezczynny. Wszyscy wiedzieli o tem, e Domejko

otrzyma ostrzeenie pod kar mierci, Domejko jednak

mia odwag podpisywa, agitowa i chodzi bezkarnie;

obawy wic kary ze strony Rzdu powstaczego nie

byo. Jednego dnia na ulicy Zawalnej, spotykam ma,
skulon figurk A. E. Odyca; wyda mi si jeszcze

ótszym i szczuplejszym. Gdy go mijam, wpatruje si,

chwyta mnie i, biorc pod rk, nie zwaajc, e to byo

^) Wedug urzdowych wiadomoci, adres miskii, wr-
czony gien.-gubernatoix)wi Murawjewowi w d. 25 wrzenia
1863 r. przez marszaka Prószyskiego i deputacj szlachty

podpisao 2744 osoby („Kurjer Wileski" z r. 1863 Nr. 110);

adres podobny grodzieski, przedstawiony 29 wrzenia 1863 r.

przez marszaka Krzywickiego i deputacj — podpisao 1600

szlachty („Kurjer Wileski" z r. 1863 Nr. 111); adres witebski—
zosta dorczony przez p. o. marszaka witebskiego gien. Kor-
win-Kurkowskiego na czele deputacji, — z 1914 podpisami
(„Kurj. Wile." z r. 1863 Nr. 120); mohylewski, podany 27 pa-
dziernika — z 2560 podpisami („Kurj. Wil." z r. 1863 Nr. 123)

Jeszcze przedtem adres kowieski z 1071 podpisami dorczy
d. 25 sierpnia marsz Karp' (por. t- I, str. 308), (Red.).
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na ulicy, zaczyna szczere, a bolesne zwierzenie: „Dro-

gi panie, dobrze, e ci spotkaem, powiedz, co bdzie?

Byt u mnie Domejko, zaklina na znajomo nasz od

lat najmodszych, na interes kraju, abym podpisa adres.

Pan drogi wiesz, bo mnie odwiedza, gdy wszyscy na

mnie napadali za mój wiiersz, com napisa. Moe po-

stpiem wówczas mylnie, ale w najlepszej myli; dzi

jednak podpisa wyrzeczenie si przeszoci naszego na-

rodu,—nie, do tego ja rki nie przyo—ale drogi panie,

ratujcie nas!" Ucisnem serdecznie t trzcin chwiejc
si od wiatru, a jednak teraz znajdujc w sercu do
siy odpornej.

Drugiego dnia równie na ulicy spotyka mi pored-

nik wileski Wojnicki, zaledwie z widzenia mi znany,

cignie do mieszikania, wktórem znajduj marszaka By-

strama i obaj ze zami w gosie woaj: „Ratujcie kraj

od haby, bo gdy Domeiko bezkarnie podpisze, tylko wy-
jtki zdobd si na potrzebn energj, aby i na ofia-

r dla witoci przekonania". Zacytowaem tylko te

dwa przykady, a ile podobnych ja sam miaem roz-

mów, a ile moi koledzy!

Nie mog jeszcze pomin jednego epizodu, cho-

cia on ju mia miejsce po podpisaniu adresu. Do miesz-

kania mojego wpada bratowa moja Orwidowa, kobieta

jakich niewiele nawet w naszym kraju spotyka mona,
wzór matek i niewiast, serdeczna, rozumna, i z gniewem
woa: „Ody wród was mczyzn niema nikogo, ktoby

zgadzi tego wyrodika, co si w imieniu szlachty wy-
rzeka przeszoci narodu—daj mi rewolwer, ja ci przy-

sigam na mio mego Adasia, e go zgadz. Ty chyba

nie wiesz, Jakóbie, e oni wszyscy, ci nasi obywatele,

pójd za tym przykadem, okryj hab nas i dzieci

nasze". Byo to ju po fakcie spenionym; porywczej, ale

przytem rozumnej kobiecie zdoaem wytumaczy, e
obecnie, to ju bdzie kar, a nie uprzedzeniem czynu, i

e, mojem zdaniem, kar dziejom zostawi potrzeba.
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Wydzia jednomylnie

wyda odezw do Domejki, skazujc go na mier, gdy-

by cicia podpisa adres, wyrok ten i ja podpisaem. Nie

ulega najmniejszej wtpliwoci, e, gdyby nie zaszy

zmiany w organizacji, przy pewnoci o zatwardziaoci

Domejki, wyrok byby wykonany i adresuby nie byo,

a gdy innej osobistoci równie oddanej rzdowi (z prze-

konania, e tem pomaga szlachcie) na Litwie nie byo,

obawa mierci pewniej przewaaaby obaw wywiezie-

nia. Ale zaprowadzono, na mocy zarzdze warszaw-
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skich, wbrew naszej woli, andarmeri powsta-
cz i jej to byo ju powinnoci wykonywa dekreta.

Tymczasem, jak przewidywaem, ci po wikszej czci
ludzie bez charakteru, jak bez moralnej wartoci, za po-

bieran pac mogli zgadzi kogo podrzdnego zbójec-

kim sposobem, ale sami na pewn zgub za pienidze i
nie chcieli. To ocalio Domejk. Bra za na osobist

swoj odpowiedzialno, nietylko mierci Domejki, ale

co waniejsza, mierci i tego, coby szed z poczucia obo-

wizku, jako wykonawca dekretu, ja nie chciaem.

Nie brako ludzi powicenia, którzy, widzc, czem

grozi adres Domejki, gotowi byli na ofiar. D-r Bron.

Mackiewicz przyszed do mnie, mówic, e jest kóko,

które tylko czeka mego zezwolenia, aby cign losy,

który z nich ma speni wyrok. Byli to ludzie modzi,

wszyscy nawet znani z umiarkowanych przekona, ale

tak przejci zgroz jego kroku, e si decydowali zosta
wykonawcami wyroku. Niezaprzeczenie speniby ten

czyn straszny take i Tytus Dalewski, który przyszed

te do mnie, da dekretu i mówi, e pójdzie do Do-
mejki, zgadzi go, dekret pooy, a ucieka próbowa na-

wet nie bdzie, ani te sobie ycia odbiera

Niezaprzeczenie wic ode

mnie zaleao wykonanie kary. Wobec jednak ogólnego

rozstroju, a przewanie, gdy mielimy w samem Wilnie

kilkunastu przez Rzd narodowy patnych andarmów,
nie mogem ja, bdcy tylko ju wadz zastpcz, bra
na swe sumienie, wbrew nawet instrukcjom Rzdu, tego

postpku. Prawda, kochaem ja Tytusa, ale w innych wa-
runkach nie zawahabym si da mu swojego zezwole-
nia. Przytem Kalinowski, Maachowski, jedyni z Wy-
dziau obrocy andarmerii, codzie zapewniali, e wy-
rok wykonany bdzie.

Wobec tych zapewnie i okolicznoci, niech przysze
pokolenie osdzi, czy to byo saboci z mej strony, em
najszlachetniejszych z modziey na pewn zgub nie

posa. Prosz przytem przypomnie, e to si dziao jed-
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noczenie z wyej opisan intryg Du Laurens'a, projek-

towanemi zmianami, gdy wszystko byo w zawieszeniu.

W przededniu podpisu, Maachowski przychodzi i mówi:
„mam pewnego czowieka nie z andarmerii, ale który

sam dobrowolnie, uznajc gwatown potrzeb, ma spe-

ni wyrok". Kalinowski pyta, kto to taki. Ody Maachow-
ski wymieni nazwisko, mnie nieznane, a na nieszczcie
dzi zapomniane, odzywa si: „Za tego ja rcz, e wy-
konaby, ale my nie moemy na to zezwoli". Maachow-
ski pyta: „Dlaczego?" Kalinowski powiada: „To czo-
wiek, który ma on i kilkoro dzieci, a my do wykony-
wania wyroków mamy andarmów". W tej chwili ja pod-

szedem do Konstantego, serdecznie go ucaowaem, mó-
wic: „A móje ty drogi szlachcicu!" Kalinowski zmie-

szany pyta, co to jest? A ja wród miechu wszystkich

kolegów, ale serdecznego i penego sympatji dla Kali-

nowskiego, tumacz, e t sabo, czyli raczej szlachet-

ne serce, które on wogóle szlachcie zarzuca, i on sam ma
w wysokim stopniu, gdy wzgld na to, e czowiek ma
rodzin, wstrzymuje od posania go na ofiar. I zaprawd,
ta sabo, mojem zdaniem, jest chlub narodu, teroryzm

nasz wyraa si po wikszej czci tylko w sowach, lu-

dzie nikczemni zdarzaj si i u nas, z nich mog by
zbiry, lecz to jednoczenie nie przeszkadza, aby w razie

prawdziwej potrzeby, nie znalaz si czowiek, kierowa-

ny nie zotem, ale przekonaniem

Nazajutrz Maachowski, rozwcieczony na swoich

andarmów, a byo to ju w dzie podpisu, podaje roz-

paczliwy projekt, bymy sami cignli losy. Ja pierwszy

wyznaem, e nie czuj, abym móg to speni, a gdy
adres ju podpisany, to, mojem zdaniem, po fakcie spe-
nionym, kara na zbrodniarzów ju od dziejów naley.

Adres wic by podpisany.

Dnia nastpnego rano u mnie, gdy radzilimy z Awej-
d, co robi w dzisiejszem pooeniu, odmykaj si drzwi

i wchodzi w penym mundurze Maachowski i raportuje,

e Domejko w tej chwili zabity. Wykona dekret przy-
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byy z Warszawy Biekowski; Maachowski o tem do-

wiedzia si, wracajc od genera-gubernatora, a wiedzc,

e w tej godzinie u ,mnie musi by Awejde, przyszed nam
oznajmi i prosi, abym jaknajrychlej przysa 500 r. dla

Biekowskiego. W tej ciwili przybiega z wiadomoci o

mierci Domejki Tekla Syruciówna, któr wnet wysyam
do Morykoniego po pienidze. Awejde zosta u mnie,

przez niego miaem pienidze odesa Maactiowskiemu,
mówimy o nastpstwacli tego wypadku. Awejde cieszy

si, e dekret zosta wykonany, ja, nie aujc Domejki,

uwaaem, e cliocia ta kara powstrzyma moe dalsze

adresy, to zawsze fakt .... podania adresu spe-
niony.

Zacna Tekla niespena w godzin wraca z pienidz-

mi, ale razem i wiadomoci, e Domejko yje, tylko lek-

ko ranny. Zmieniao to znacznie pooenie. Radziem, aby
Awejde, nie zwlekajc ani chwili, opuszcza Wilno, ale

on lekko traktowa moj rad, zbyt pewny siebie, co zgu-

bio nietylko jego, ale i setki przez niego wydanych ludzi.

Tego dnia Maachowski owiadczy, e musi w nocy
opuci Wilno, jako, gdyby nie zemkn, byby areszto-

wany. Wyjedajc pyta mi, komu ma zda urzd na-

czelnika miasta Wilna, podajc dwuch kandydatów:
Orzeszk i Zdanowicza. Stanowczo wyznaczyem Zda-

nowicza, nie chcc widzie Orzeszki. Jeszcze przedtem
poruszona bya myl kontradresu, z którym zagranic
miao wyjecha z kadej gubernji po kilku obywateli zna-

nych, a wicej skompromitowanych, aby tam zaprote-

stowa i wykaza, jak drog adres rzdowy by zbie-

rany. Postanowilimy wyda dekret, skazujcy imiennie

na infami tych kilkunastu ludzi, którzy pierwsi adres

z Domejk podpisali. Ja zadaem, aby nie umieszczano
Tyzenhauza, mniej przez wzgld na jego osob, jak, e
jego nazwisko mogo wanie innych sabych do czynu
podobnego skania.

Nazajutrz rano, 31 lipca, z Dominikaskiego kocioa
poszedem na herbat do Tekli. W pó godziny przybiega
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Wyrzykowska, oznajmiajc, e moje mieszkanie otoczo-

ne, wkrótce potwierdzaj inni t wiadomo, dodajc, e
stra u drzwi zostawiona. Nie byo wtpliwoci, miaem
by aresztowany. Pierwszy przyby Ign. opaciski,
ofiarujc mi sto póimperjaów i jeden z paszportów, któ-

re mielimy zawsze w pogotowiu z bratersk rad, abym
kraj opuszcza; by tylko wówczas on i Tekla Syruciów-

na. Po chwilowym namyle i krótkiej modlitwie — po-

wiedziaem im stanowczo, e, ile znam siebie, ucieczka

dla mnie jest trudna, a wewntrzne przekonanie nie po-

zwala na ni. Przyjmujc obowizek, wiedziaem, co mi
czeka,, prosz ich, aby wicej nie nalegali, ale mi pomogli

innych w tem przekonaniu utwierdzi. Jako Wyrzy-
kowska, Berkmanowia, ozonkowie Wydziau, którzy

przychodzili, aby cho pokrótce si porozumie, co dalej

robi, wszyscy radzili ucieczk, lecz napróno. Najbliej

by ze mn poczciwy Tytus Dalewski, u którego zosta-

wiem i piecz Wydziau dla oddania Kalinowskiemu.

Tytus odrazu zrozumia moje postanowienie; jednem so-

wem perswazji nie odezwa si. Zdaniem wszystkich,

które, przyznaj, i ja podzielaem, areszt mój by skutkiem

zamachu na Domejk; bylimy pewni, e to on, wiedzc
dobrze o mnie, wyda mi rzdowi.

Ze wszystkich oznak wspóczucia, najwicej poru-

szyo mi znalezienie si rzdcy domu, w którym miesz-

kaa Tekla S. Mówic, e ma pilny interes, prosi on mnie

na chwil do siebie i tam, gdy nikogo wicej nie byo,

rzecze: „Panie, niech pan ucieka, ja jestem starym miesz-

kacem Wilna i sumiennie zarczam, e kilka dni prze-

chowamy tak pana, e nikt nie znajdzie". Gdy mu po-

dzikowaem, mówic, e to jest zwyky areszt, on mnie

przerywa: „Panie, nietylko ja, ale i wielu mnie podob-

nych w Wilnie, wiemy, kim pan jeste, i tu czuwalimy
nad panem. Pan nie masz prawa i na pewn mier,
zaufaj nam, mieszkacom Wilna, a my ci ocalimy"

Raz powziwszy stay zamiar pozostania w kraju, po-

wiedziaem o tem stanowczo zacnemu czowiekowi, ser-
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decznie go ucisnwszy. Niemona ju byo odwleka.

Wszystko, com móg, zaatwiem, poszedem wic do

swego mieszkania. Przy drzwiach bya stra, a w pó
godziny zjawili si policjanci ze wiadkami, odbyli szcze-

góow rewizj, spisali protokó, w czasie tego przyszy:

p. Weysenhoffowa, Wyrzykowska i Tekla Syruciówna,

a poczciwy mój Wawrzyniec nastawi samowar. W cza-

sie wic odbywania rewizji, pilimy herbat rozmawiajc,

a miejscowy poHcjant artowa, e oficer Rosjanin, który

pocztkowo nie chcia pi herbaty, sdzc pewno, e jest

zatruta, sam par szklanek wychyli.

Po rewizji zostaem aresztowany. W ten sposób za-

koczy si mój czynny udzia w ruchu.



ROZDZIA VIII.

W WIZIENIU I NA WYGNANIU W UFIE.

(sierpie — grudzie r. 1863).

Wraenia wizienne (w cytadeli i przy ko w. Piotra).

—

"W policji. — Policmajster Saranczow — Poegnanie z ro-

dzin i wyjazd z Wilna.—Charakterystyka pamitników.—
Pogld na caoksztat wypadków. — W Petersburgiu. —
Droga do Ufy. — Wspówygnacy w Ufie. — Spostrzee-

nia d stosunki — Areszt ponowny i wyjazd z powrotem
do Wilna.

Zawieziono mi do cytadeli, do komendanta Wiatki-

na. Zdziwiem si, e ten powita mi, jak znajomego, bo

tylko raz oo widziaem go u Nazimowa. „A i ty tu, gdzie

ciebie posa? za co ci aresztowali? No, jed do w. Pio-

tra, tam wesoo, tam jest i twój towarzysz Szetkiewicz".

Wiatkin oddawna suy w Wilnie, by e tak powiem,

nieoskrobany... tyka wszystkich, aja nawet kobiety, ale

wyranie by jednym z poczciwszych w tych czasach.

Zawieziono mi do w. Piotra, umieszczono w du-

ym pokoju, gdzie byo kilkunastu winiów i jedno wol-

ne óko, oprónione, jak si dowiedziaem, po d-rze Jó-

zefie Kociakowskim. Ze znajomych nikogo nie znala-

zem, Szetkiewicz, Malewski i kilku innych miecili si

w kilku innych celach. Ale zanim powiedziaem moje na-
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zwisko usyszaem ju szepty: Gieysztor, Gieysztor.

Wkrótce poznaem wszyvStkici, by tam kamieniarz So-

bolewski, bardzo czynny jeszcze za Aleksandra Oskierki

w organizacji miejskiej, którego nawet spotykaem, ale

moj zasad byo, nigdy nie pyta o nazwiska osób bez

koniecznej potrzeby. Ten mi powiedzia, kim by, e do-

brze mnie zna, ale doda, co gorzej: „prawie miema tu

osoby, któraby nie wiedziaa, kim pan jeste. Z tego po-

wodu areszt paski wszystkich obchodzi, ale gdy pana

przysano do w. Piotra, widocznie rzd nic nie wie. Tu
umieszczeni tylko tacy, którzy albo s ju po wyroku,

albo na administfacyjnem wysaniu do Rosji. Lecz co-

dzie i std przeprowadzaj do cytadeli i do Dominika-

nów, i dzi wzito dwuch braci Rewkowskich".

Poznaem midzy innymi Klimontowicza z partji

Narbutta, ju osdzonego do cikich robót i d-ra Wad.
Symonowicza, któremu, gdy mnie powiedzia swoje na-

zwisiko, szepnem: „ze Sonima", bo sam daem mu no-

minacj na naczelnika miasta. I Symonowiicz mia by
tylko administracyjnie wysany, a dopiero póniej wsku-

tek denuncjacji w organizacji grodzieskiej, na powrót

do Wilna przywieziony. Symonowicz szczegóowo mnie

opowiedzia o caym przebiegu organizacji i powstania

Sonimskiego, jak w pocztkach oficerowie rosyjscy

kwaterujcej tam artyleryjskiej baterji nam sprzyjali,

i wymieni nazwisko Gogiela, modziutkiego oficera, któ-

ry mu prochu dostarcza. Tam si te zapoznaem z tak

zwanym panem Karolem z wyprawy do wieczek, czy

on si nazywa rzeczywicie Malickim, i dzi napewno
nie wiem. Poniewa pomimo niezaprzeczonych wielkich

zdolnoci, by to i niepospolity blagier, wszyscy go w wi-
zieniu nietylko nie lubili, ale i obawiali si. Mia on po-

cztkowo dosy pienidzy i, jak mi mówiono, rzuca nie-

mi nieogldnie, obecnie by zupenie bez rodków, tak na-

wet, e nie mia co pali, a le bdc z kolegami, od ad-
nego nic nie przyjmowa. Zbliyem si z nim, poznaem,

,,B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 6
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e grunt nic jest zy, tylko wyranie rozpieszczony y-
ciem i nadzwyczajnie zarozumiay. Ode mnie wszystko

przyjmowa i mogem mu, wyciodzc z wizienia, ctio

z ma przyj pomoc. Ju nazajutrz wiedziano w mie-

cie, gdzie jestem, przysyano mi owoce i inne drobiazgi.

Jednego dnia, gdy nas prowadzono do ani, zdalaka wi-

dziaem Tekl i Orwidow. W par dni po mojem uwi-
zieniu dowiedzielimy si o egzekucji dwuch braci Rew-
kowskich tak niedawno std przeniesionych.

W cigu dni dziesiciu Miurawjew powiesi piciu

podejrzanych, e byli andarmami; byo to wynagro-

dzenie za krew Domejki. Szóstego sierpnia widzimy, jak

wchodz na dziedziniec oficer sztabowy, z modym bru-

neciki&m — zdaleika nie poznano go i sdzono, e to

uwiziony Konst. Baliski. Po chwili odmykaj si drzwi,

i wchodz obaj ci panowie z naszym komendantem. Po
kolei zbliaj si do kadego z winiów, oficer pyta

o nazwisko, fzapisuje, co szepce do tego modego czo-

wieka, który, przy bliszem obejrzeniu, wyglda na yd-
ka. Przy mnie troch duej si zatrzymali i skoczyw-
szy w naszej sali przegld, poszli do inmych. Po wy-

jedzie tych panów, do naszej sali wchodzi poczciwy ko-

mendant, a Klimontowicz pyta go: „Iwan Iwanowicz

(naturalnie, e imienia nie pamitam) to by szpieg?"

„Tak, (da, po rusku) Da, ja wam przyniosem sprawunki.

Popoch w wizieniu by wielki. Sobolewski odpro-

wadza mnie na stron i pomieszany mówi: „Zginli-

my, ten otr nas wyda". Ale któ on jest, ja go nie

znam". „Ale on zna mnie i wie dobrze te o panu. Jest

to Sztejnman rzebiarz pieczci z Warszawy, to on na

rozkaz Maachowskiego wyrn piecz Komitetu i in-

ne spenia roboty, zawsze z mego polecenia".

Wkrótce zjawia si znowu nasz komendant i mówi
do mnie, abym zabiera rzeczy, bo z nim pojad. W
pierwszej chwili takie byo ogólne przeraenie, e nikt

i nie zapyta, dokd on mnie powiezie. Wszyscy byli
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przekonani, e do Dominikanów. Doroka przysza,

wchodzi komendant, Klimontowicz go pyta: „Odzie pan

wiezie Gieysztora?" „Do policji", — umiechajc si od-

powiada. Jedziemy, i gdy w samej rzeczy przyjeda-

my do policji, poczciwy komendant na poegnanie ciska

mnie za rk i mówi: „A widzi piam, e prawd mówiem,

e jedziemy do policji". Policmajster, pukownik Saran-

czow odzywa si: „Nim rozporzdzenie co do pana

przyjdzie, prosz i do pokoi, przeznaczonych dla pa-

nów, znajdziesz pan zapewne znajomych, za kilka godzin

wróc i pomówi z panem". Jako w mieszkaniu przy

policji zastaem kilku wileskich poredników: Cezarego

Orwida, Hrebnickiego, Kurowskiego, Chmielewskiego i

kilku innych — jako te przed chwil przybyego z cy-

tadeli Zyg. Czechowicza. Wszyscy ci (panowie, nie wyt-

aczajc biata mego Cezarego, witali nas z Zygmuntem
dziwnie obojtnie; wygldali wszyscy jakby pomieszani,

nie radzi z naszego przybycia. Pytam Cezarego, czy

jest jego ona. „Jest, — odpowiada, — napisz do niej

:artk, a Ela pewno przyjdzie". Dano mi papier, napisa-

em listek, bo mówiono mi, e wolno w policji wszyst-

[im odwiedza.

Orwidowa bardzo prdko przybya i ucisnwszy
li serdecznie, zaledwie skinieniem gowy powitaa
wszystkich obecnych, z wyjtkiem Czechowicza, które-

lu rk ucisna. Poniewa zaraz wyszlimy z ni do

Irugiego pokoju, zdziwiony pytam: „Co to jest Elciu,

fee tak si witasz z Cezarym?" „A bo ty nic nie wiesz,

:i panowie podpisali wczoraj adres, mówiam, e moja
loga tu nie postanie, i tylko na twoje wezwanie tu przy-

szam". Uspokoiem zacn kobiet, podpisy poredników
)yy ju na trzeciej licie wymuszonego aresztem adre-

ju i powiedziaem jej, e w tym interesie koniecznie mu-
|sz si widzie z którym z czonków Wydziau. Orwi-
lowa mówia, e ju wiedz o mnie, i jutro bdzie Mory-
:oni i inni znajomi, jako te Tekla, której w mieszkaniu
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nie zastaa, a dzi ju póno. Poszlimy do wspólnego

pokoju, teraz zrozumiaem, z jakiego powodu ci pano-

wie tak byli zmieszani, i otwarcie poruszyem kwestj

adresu, mówic, e obecnie obowizkiem Wydziau b-
dzie wyda odezw, w której dla uniknicia klsk z wy-

woenia najzacniejszych obywateli, powinien pozwoli

na dalsze podpisywanie adresu. Biedacy oywili si, za-

wizaa si rozmowa, a Elbieta, wychodzc, poegnaa
si z nimi i podaa rk mowi.

Wieczorem Saranczow, ju po dziesitej powróciw-

szy, poprosi mnie do siebie. Zaproponowa herbat i z

nim do pierwszej w nocy przegawdziem. Przy suro-

wych na pozór formach, by to czowek zacny. Saran-

czow rozpytywa o moj rodzin. Ody powiedziaem, e
ju dano zna do ony, aby przyjedaa z dziemi, po-

wiedzia, e jeszcze nie 'Otrzyma papierów i zawiadomie-

nia, dokd pojad, a wic moe i doczekam si rodziny.

Tu okazao si, jak szczegóowo ledzono mnie, bo Sa-

rancizow powiedzia, e przez cae pórocze dwa tylko

mia raporta o mnie: jeden w dzie rezurekcji, ale ta

nic dziwnego, drugi raz, gdy w nocy przyjecha mody
student moskiewskiego uniwersytetu (Chamiec) i wprost

z dworca kolei elaznej jedzi, mnie szukajc, od ho-

telu Poznaskiego — do domu Charytonowicza i nastp-

nie pierwszym pocigiem dalej pojecha. Powiedziaem

Saranczowowi, e ten pan, jako kolega moich braci stry-

jecznych, o nich si dopytywa. „Ja nie w celu przepro-

wadzenia ledztwa o tem panu wspomniaem, tylko aby
pan wiedzia, e bye cile ledzony, zreszt to ju
rzecz skoczona, bo pan wyjedziesz do Rosji". Caa roz-

mowa nacechowana bya pewn z jego strony delikatno-

ci — napada wprawdzie na nierozsdek powstania,

lecz przewanie uprzedzony by przeciwko ksiom i ko-

bietom. Najwicej gniewao go, e gdy wyprawiano par-

tj, staray si kobiety zblia dla poegnania do wi-
niów, nie zwracajc uwagi, e kozacy nahajkami je od-
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pdzali. „Ja", mówi, „nietylko w policji, ale i w ostrogu,

uatwiam wszystkim widzenie, zawsze pod warunkiem,

aby potem wbrew rozkazom, nie staray si przy wy-

jedzie zblia, i wszystko naipróno, — nie pamitaj,

jak to bole sprawiaj swoim mom i braciom. Ja

jestem narzdziem ii musz surowo wypenia rozkazy".

Tumaczyem mu^ e trudno gwat zada uczuciu, co za

Rajnold Tyzenhauz.

lo powstania, nie zaprzeczajc jego niewczesnoci, py-

taem go, czy on moe potpi ludzi, którzy choby
^brew swemu przekonaniu, nie opuszczaj jednak swo-

;h braci i dzieci. „Zapewne, — odpar — to rzecz wy-
tumaczona, ale wina nie dodarowania tych, którzy to

nieszczcie wywoali". Ubolewa nad mierci Zyg. Sie-

rakowskiego, nazywa go szlachetnym zapalecem, ale

powoywa si na mój wasny sd, czy rzd móg nie

L..
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ukara go mierci. Powiedziaem, e, jako towarzysz

Zygmunta, wiem dobrze, i on nie z wasnej woli wst-

pi do wojska, a jeli zawsze podug smutnych praw

wojny, zasugiwa na mier, iza có go powieszono, a

nie rozstrzelano, nie pamitajc nawet na jego zasugi

dla wojska? Wogóle z rozmowy tej pierwszej, dobre tyl-

ko wyniosem wraenie.

Nazajutrz cay dzie prawie nie widziaem Saran-

czowa, natomiast wród dnia by znowu ten sam adju-

tant Murawjewa, który ze szpiegiem zwiedza wizienie,

ale tylko ze mn i z Czechowiczem rozmawia. Natural-

na rzecz, e cay dzie w ipolicji mielimy goci: Orwii-

dowa, T. Syruciówna prawie cae dnie byy z nami, in-

nych te odwiedzali krewni i znajomi. Morykoni przy-

szed, aby si i ze mn poradzi co do adresu. Przyniós

on odezw, skazujc na infamj, z wymienieniem na-

zwisk kilkunastu najczynniejszych pomocników Domejki.

Jak prosiem, tak si te i stao, Tyzenhauza nie umiesz-

czono, ale z powodów rónych instancji i saboci moich

byych kolegów, pominito te par osób najwinniejszych

jak: Cez. Oiedrojcia, przez wzgld na jego krewnych, do-

brze zasuonych, Mikoaja i Witolda, chocia ci o to nie

prosili. Pan Cezary, syn ojca zasuonego w 1831 r.,

by jednym z najnikczemniejszych towarzyszów . . .

. . . sualców Miurawjewa, a w sdzie o ludziach, odda-

nj^ch powstaniu wcale niedyskretnym. Jeszcze winniej-

szym by A. H. Kirkor, który silnie agitowa za adresem

i caem swem yciem na wzgard zasugiwa. Wszake
pomimo zasug A. Jeleskiego — nie wahano si wymie-

ni Jeleskiego Mieczysawa, chocia, jeli mam ca
prawd powiedzie, ten czowiek mniej jeszcze by wart

od samego Domejki. Smutne bardzo wraenie wywaro
przeczytanie wród tych jednostek nazwiska Konst. Qie-

czewicza — by on bratem cioteczno-rodzonym A. O-

skierki, naszym kole^g z Petersburga. Gieczewicz, je-

I
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den z najzdolniejszych ludzi, bardzo ambitny, czynny w
organizacji obywatelskiej, którego niiewezwianiie do Wy-

dziau uwaam za bd, w tym czasie, gdy si do nas

zblia, zarzuca swemu krewnemu Mieczysawowi Tu-

kalle, e jest tylko ambitnym karierowiczem; gdy pow-

stanie upadao, moe ipod wpywem swego wuja Pró-

szyskiego, sta si czynnym zwolenniikiem adresu. Po-

mimo wic przywizania, jakie miaem dla niego przed

aresztem, dajc wykasowania Tyzenhauza dla dobra

sprawy, o wykasowanie Gieczewicza nie prosiem. Pó-
niej mówiem Mprykoniemu, e wobec podanego ju a-

dresu i dwuch list dodatkowych, mojem zdaniem, dla o-

calenia osób, nalecych do organizacji i powagi Wy-
dziau, potrzeba, aby sam Wydzia ogosi odezw, upo-

waniajc wszystkich do podpisania. Morykoni odpar,

e wszyscy s tego zdania, tylko chcieli mnie si zapy-

ta. Z jego sów uwaaem, e caa czynno teraz jest

w rku Kalinowskiego.

Wieczorem póno ju, chwilowo widziaem Saran-

czowa, który mi z jak radoci powiiedzia: „No, ju-

tro wiedzie ipan bdziesz, dokd idziesz". A gdy po-

wiedziaem mu, e chciabym bardzo do jednego miasta

jecha z Czechowiczem, zaspi si i odpar: „Nie wiem".

W tej chwili wpad z przedpokoju jaiki biedak i ze zami,

chwytajc za nogi Saranczowa, prosi o uwolnienie, bo

tam w domu chora ona i dzieci z godu umieraj. Sa-

ranczow surowo na si ofukn i kaza wyprowadzi.
Gdy wyszed, powiedzia do mnie: „Oto biedny czowiek,

dzi w czasie rewizji w podejrzanych domach, odbya si
i u niego — jest to biedny rzemielnik, ona w óku, a

kilkoro drobnych dzieci bez rodków do ycia. Przy re-

wizji znaleziono armatni ma kul, któr si dzieci ba-

wiy — agent policyjny zaaresztowa go, ja dzi, zdajc
spraw, powiedziaem Murawjewowi o tem ze zdaniem,
aby go zaraz uwolni, ale genera kaza mnie — mil-



cze. Widzisz pan, có ja mam zrobi, jak tylko tego

biedaka zatrzyma tu w policji, niim na chwil lepszego

humoru nie trafi. Ale ju póno, dobranoc".

Na trzeci dzie przyjecha Zenon Gieysztor z moimi

trzema starszymi synkami, telegram bowiem niie zasta

mojej ony z drobnemi dziemi, pojechaa do Accordo-

wej. Po obiedzie przyszed Saranczow i oznajmi mi, e
mam dzi jeszcze wyjecha do Ufy. Papiery ju byy
i przybyemu andarmowi, który mia mi do Petersbur-

ga odwozi, przy mnie rozkaza, eby koniecznie punkt

o dziesitej przyjecha po mnie. Gdym si odezwa, py-

tajc ozy zmieniono czas odejcia pocigów, Sara-nczow,

nic mi nie odpowiadajc, raz jeszcze powtórzy sowa
swoje do andarma, aby koniecznie na godziin oznaczo-

n by w policji. Póniej prosi, aby dzieci do mojego

wyjazdu byy w jego mieszkaniu, a on auje, e nie ma
prawa na duej mnie .ziatrzyma. Gdy iprzysza Tekla

z dziemi i iz Wyrzykowsk, i powiedziaem im o rozka-

zie wyjazdu — ale razem i o naznaczonej godzinie, obie

zdziwione mówiy, e pojad na kolej za póno. Rzeczy

pakowalimy, andarm przyszed, poegnaem swoich,

cho i oni na kolej te pojechali, i udalimy si na dwo-

rzec kolei elaznej.

Naturalnie, przyjechalimy ju po odejciu pocigu.

Wyrzykowska koniecznie prosia, abymy do niej jechali

na herbat. andarm, jakie dobre czeczysko, zgadza

i&i na to, ale ja poegnaem moich i wróciem do policji.

andarm czeka powrotu policmajstra, który wnet przy-

by i ostro ofukn andarma: „Co to jest, czemu nie

wyjecha?" andarm chcia si tumaczy. Policmajster

mówi mu: „Wszak wyranie kazaem, aby przed dzie-

wit ju by na banhofie" andarm zmilcza, a polic-

majster agodniej ju doda: „Pamitaj jutro ju o dzie-

witej by w policji, aby sd znowu nie spóni". Gdy
andarm wyszed, poda mi rk: „Có, spónilicie si

—

có robi; nie zrozumia, pan si za to nie gniewasz •:
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andarmowi nic za to nie bdzie! Masz (pan ca dob
przed sob, poegnasz dzieci, a moe i ona nadjedzie.

Ale dlaczego nie czekali tu na pana? mojej rodziny nie-

ma, moglibycie i przenocowa w mojem mieszkaniu".

Potem przywoa wczorajszego biedaka, kaza mu zaraz

i do domu, bo Murawjew zgodzi sii na uwolnienie i

widziaem, e mu co w rk wcisn. I znowu do póna
siedzielimy, Saranczow by wicej wywntrzajcy si,

kilka razy powtarza: „Biedny ten kraj i jakich tu lu-

dzi przysyaj. Murawjew sam niektórych nie przyjmu-

je i z powrotem wysya, a teraz w policji mam dwóch

pijaków, których napowrót wysyamy, a to kandydaci

na poredników".

Ostatni dzie w Wilnie przeszed z dziemi i bliz-

kiemi osobami, ona nie przyjechaa, za Zen. Gieysztor

zapewni, e mog by spokojny o los mej rodziny, gdy
on si nii zajmie. O dziewitej razem z rodzin, poe-
gnany przez poczciwego Saranczowa, pojechaem na

dworzec kolei, na ten raiz ju w por — i ucisnwszy
moich drogich opuciem Wilno. Wyrzykowska towa-

rzyszya mi do Dyneburga, jadc do swoich krewnych.

Poruszyo mi bardzo poegnanie z Orwidami, gdym
ich oboje ucisn, Cezary biorc na rce maego Adasia

podszed mówic: „Ty pobogosaw go, bo ojciec zha-
biony". Raz jeszcze ucisnem poczciwego czowieka, mó-
wic, e chc, aby i moje dzieci do niego byy podobne.

Wszelkie bowiem dalsze podpisy i dzi uwaam, e ju
byy koniecznoci — kraju nie mona byo wyludnia
z najzacniejszych obywateli.

Poniewa mam teraz przedstawi losy osobiste na

wygnaniu, tedy chc tu w kilku sowach scharaktery-

zowa swoj prac pamitnikarsk, zaznaczy jej braki

i wyrazi pogld ogólny na swoje stanowisko w do-

tychczasowych wypadkach.
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W tym rysie wypadków 1863 roku sam widz, j a k

wielki jest brak opisu dziaa wojen-
nych. Ale inaczej by nie moe. Nie mam pod rk
ocalonych raportów od naczelniików oddziaów i wadz
cywilnych — pisz z .pamici ; jednake powtarzam, tylko

z takich pamitników i ocalaych papierów i druków mo-

e by z czasem dokadna hiistorja. Dzi kade usiowa-

nie opisania dziejowego tych wypadków, przy najwik-

szej chci suenia prawdzie, jest niepodobiestwem.

Zadaniem byo Wydziau powoa w szeciu gub.

ludzi, najwicej odpowiednich charakterem i zdolnoci

do organizacji miejscowej, a dajc im ogóln instrukcj,

wicej jeszcze zaufa ich dobrej woli. rodków mate-

rjalnych nie brako, a take ludzi chtnych iz wojska ro-

syjskiego. Komitet petersburski przysya ich do nas, a

my stosunkowo do zebranych wiadomoci z prowin-

cji, wysyalimy oficerów do oddziaów. Brak broni

najwicej si da uczu, bo powstanie wybucho przez

nas nieoczekiwanie, a ai, co go pragnli, nic nie przy-

gotowali. Zapasy domowe myliwskie i zaledwie mae
transporta z Petersburga i ziagranicy, daleko nie wy-
starczay na liczb ochotników. Z dowódców Duchi-
ski, stary wojskowy z 1831 r., przyby do Wilna z po-

leceniem Warszawy i rekomendacj zagraoicy, wanie
gdy Oskierka by w Petersburgu. Jako oficera dowiad-
czonego trzeba byo uy na szersze pole dziaania,

wysaem go jako wojewódzkiego w grodzieskie, cho-

cia na mnie zrobi wraenie czowieka przeytego, i w
samej rzeczy niewielk z naego mielimy pociech.

Heidenreich, póniej znany pod nazwiskiem Kruka, by
te w Wilnie, ale na nieszczcie wszystkie wysze
posady byy zajte; uda si wic do Warszawy. Na
mnie, chocia przyznaj, e pojcia o wojskowoci nie

mam, najwiksze wraenie zrobili dwaj bracia Las-

kowscy. Rozmowa ich wiata, sd o wszystkiem zdro-

wy, adnej blagi, a gotowo suenia, gdzie tylko ich
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poszl, wyróniaa zaszczytnie. Starszy by naczelni-

kiem sztabu przy Zygmuncie, a póniej wojewódzkim

kowieskim, modszy w miskiem dowodzi jedn z naj-

gon/iejszych partji, przezw^an partj witorzeckiego.

witorzecki w Miskiem by bardzo popularnym, cho-

cia wic Laskowski by dowódc, partj jednake t
przezwano jego nazwiskiem. Z dowódców jeszcze sym-

patycznym by bardzo Ostroga (Poradowski), przypo-

minam te ad i Lubicza. Obowizkiem ocalaych nie-

tylko dowódców, ale i tych, którzy byli w ich oddzia-

ach, nie wdajc si w sdy o innych oddziaach, opisa

to, na co sami patrzali, ipo prostu, bez przesady, a b-
dzie to zasug narodow.

Niezaprzeczenie, Litwa tylko cz wysaa swych
synów, bo brako broni, a niewaciwe rozporzdzenie

wadz najwyszych obok klski Biraskej i poraki

Narbutta, sparalioway narodowego ducha. Nastpnie,

gdy wywieziono Aleks. Chmielewskiego z Kowna, któ-

ry tam by cywilnym wojewódzkim, miski Peliksza

musia ucieka za granic, a w Wilnie Mikoaj Oie-

droy usun si — wsizystkie te posady dostay si lu-

dziom nieodpowiednim, ale znaleli si oni pod rk i

byli powolnymi na program warszawski, przyjty przez

Kalinowskiego

miao i dzi twierdz, e, gdyby Warszawa zaraz

na przedstawienie Wydziau zgodzia si na zostawienie

naiszej organizacji, na co te w kocu przystaa, nigdy
tak niewaciwe nominacje nie miayby miejsca, a jeM
powstanie musiao upa, to wiksza cz organizacji,

wanie skompromitowana przez swoich towarzvszów,
ocalaaby, obowizkiem wic byo niezaprzeczonym, oby-

wateli zacnych, kochajcych kraj, gdy walka ju bya
nieuniknion, przyjmowa obowizek, aby swoich wspó-
obywateli ocali, by pewnymi szafunku publicznego
grosza i moliwej pomocy modziey, wychodzcej do
partji.
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Organizacja obywatelska na Litwie (przed powstaniiem)

sumienme speniaa swoje zadanie, dbaa o rozwój mo-

ralny, podniesienie owiaty, dobrobytu wszystkich

warstw, przewanie za cel swój obraa zgodne przepro-

wadzenie kwestji wociaskiej — sowem, prac rozum-

n, organiczn, ogrzan przewodni myl, mioci uko-

chanej ojczyzny. Ta mio nieegoistyczna, nie prag-

nca bd co bd, bymy ju sami byli wolni, kazaa

nam powstania nie uwaa za cel, ale konieczny, wpraw-

dzie bardzo oddalony rodek. Z tego pogldu wynikao

to, e pienidzy zebranych uywaMmy na potrzeby kra-

ju, bardzo ogldnie ich wymagajc, a adnych przygoto-

wa do walki nie czynic. Zaprawd, wielu z nas yo
w cigej obawie wybuchu, widzc z jednej strony go-

rczk partji ruichu, z drugiej apatj obywatelstwa Ko-

rony i jego uprzedzenia; lecz samym si rzuca w spiski

i przygotowania do powstania, które uwaaMmy za

przedwczesne, nie moglimy. Wybuch wic powstania

zasta nas nieprzygotowanych, nawet przeciwnych. Uwa-

alimy, e to chwilowa jakiej czstki narodu awantu-

ra, lecz wkrótce zmienia si posta rzeczy. Widocznem

byo, e w Królestwiie ruch wszystkie warstwy pociga i

na Litwie najsilniejszy nasz wpyw nie móg powstania

powstrzyma. Z izupenem wic samopoznaniem i niebez-

pieczestwa i koniecznoci walk, przyjlimy kierunek

sprawy, aby, jaiko wybrani przez wspóobywateli, chroni

ich cze i osoby o ile mona wobec strasznej katastro-

fy. Dzi sumienie mi mówi, e spenilimy nasz obowi-
zek. Sd jednak o nas naley do historji, skrelenie za
wypadków, w których bralimy udzia z ca szczeroci

jest jednym z ostatnich naszych obowizków. Nikt, b-
dc czynnym, nie moe powiedzie, e si myli, o-

wszem, nieraz i sam nawet po czasie widzi, w czem zb-
dzi. Otó powinien to wypowiedzie, ale mio wasna,

pewne naiwe-t od dziecistwa wyrobione zasady, mog
sd nasz czyni stronnym. Podaj wic i ja w dobrej
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wierze spisane pamitniki, bez wzgldu na osoby najbli-

sze nawet, moe i za ostre, ale tak, jak mi moje przeko-

nanie dyktuje, jako jedn z cegieek do przyszej historji

mojej ukochanej ojczyzny.

Skreliem przewanie z pamici ten szkic najwa-
niejszej epoki w mojem yciu, tych lat tak pamitnych

w dziejach narodu, lat uniesie, powice i mczestwa.
Wypadki opisane zapewne byy wynikiem dziejowej ko-

niecznoci, lecz w nich najwyraniej ukazay si i bdy
i zalety, waciwe naszemu narodowi. Pisa historji swe-

go czasu nie byo.moim zamiarem, lecz tyliko da wierny

obraz tego, com widzia, com czu, w czem braem udzia.

Nie mylaem o nadaniu wdzicznej formy mym wspom-
nieniom, nie dla prónej rozrywki czytelników kartki te

z ycia odtwarzam. Nie, dyktowaem je poprostu, jak mi
pami przedstawiaa, nakazywao sumienie; szo mi nie

o styl, nie o literack warto, ale o prawd idzie, o czy-

ste ródo dla przyszego historyka.

I z tych kartek widocznem jest, e Opatrzno nie

daa nam czowieka, któryby uosabia ducha narodu, a

obdarzony wyszym geniuszem, kierowaby naw dzie-

jow. Sama znajomo przeszoci i potrzeb dzisiejszej

chwili — nie wystarczaa; aby poruszy i rzdzi serca-

mi wspóziomków, trzeba pierwiej pozyska ich zaufanie,

trzeba mie potg wiedzy i energj charakteru. M
wielkiego serca, wytrwaej pracy, polak dawnego pokro-
ju, tak znany w Warszawie p. Andrzej Zamoyski, w sta-

nowczej chwili nie mia dostatecznej energji. Ten za,
któremu Opatrzno daa umys niepospolity, by teore-

tykiem, obcym swojemu spoeczestwu i zalepionym we
wasnych, moe genialnych, lecz niezgodnych z duchem
narodu projektach. Dziesitki za ludzi dobrej woli i jas-

nego pogldu, rozrzuconych po caym kraju, bez wza-
jemnego porozumienia si rzucay ziarno uytecznej pra-
cy, której owoce jeszcze dzi spotykamy. I na naszej
Litwie daleko byo do dojrzaoci, do jasnego zrozumie-
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nia przez warstw szlacheck wszystkich obowizków,

lecz stosunkowo byo tu lepiej ni w innych prowincjach,

praca powolnie, ale postpowaa, gdy grom uderzy.

Przed 1863 r. jedno tylko byo pojcie patrjotyzmu,

jedn tylko znalimy drog obowizku, wskazan nam
przez ojców i dziadów Nikt jeszcze

wówczas, ani Targowiczan, ani odstpców w sdzie sej-

mowym, , ,

. . . za wzór do naladowania Polakom nie podawa.

Litwa wic posza za przykadem swej starszej siostry

Korony. Sto lat ostatnich

, . . . nie bya to szkoa dla ludzi politycznych; nie

zaprzeczamy wic, moe nie postpilimy, jak ludzie sta-

nu. Lecz nie w chwilach narodowej klski wydawa na-

ley dorane sdy o wypadkach dziejowych i dziaa-

czach, polegych w walce, na szubienicach, rozproszo-

nych w Syberji. Kto moe przywaszcza sobie to prawo,

czyje stanowisko tak wysokie, a pewno swej mdro-
ci tak zarozumiaa, by potpi ca przeszo swojego

narodu. Napróno ad u s u m dzisiejszej polityki, uku-

to dzieje, spotwarzajce naród
,

chcce zaszczepi rozdzia wród narodu. Obaamuc one

sabe umysy, pozyszcz poklask i nagrody wrogów, lecz

niie zwróc przez Opatrzno wskazanego oyska dzie-

jów, lecz nie zabij w sercach nadziei, nie podkopi g-
bokiej wiary w tryumf prawdy, ani wyzibi mioci . .

Ale wracam do opowiadania dalszych swych losów
po uwizieniu.

Wyjechaem z Wilna d. 10 sierpnia, uspokojony przez

Zenona Gieysztora- o los ony i dzieci, z t nadziej, e
jeli wygnanie si przecignie, rodzina ze mn si po-

czy; a cho nad krajem cika rka Murawjewa za-

wisa, sdziem wówczas, e to dugo nie potrwa.
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Zbliaem si do Petersburga, w którym najlepsze

lata modoci przeyem, gdzie umys dojrzewa, prze-

konania nabieray hartu, najwitsze serca zawizay si

stosunki. Przed laty pitnastu opuszczaem stolic w
chwili, kiedy caa Europa odetchna swobodniej, pie-

szyem do kraju, jako prosty szeregowiec, pewien rych-

ej walki, ale i tryumfu prawdy. Mao co wicej, jak przed

pó rokiem, ju m dojrzay, widzc rozwój pracy po-

wolnej, ale pewnej, cho si chmury zbieray, jednake

z wiar w Opatrzno i w lepsz przyszo, miaem od-

wiedzi Petersburg i w kole blizkich dni z dziesi prze-

pdzi u Zygmuntów Sierakowskich. Mino kilka mie-

sicy, a Zygmunt ywot na

szubienicy zakoczy, praca nasza zmarnowana, kraj w
ruinie, mnie los pdzi od ojczyzny...

W Petersburgu umieszczono nas w tak zwanej „pie-

resylnoj", czysto, porzdnie, wygodnie; bo tu rzdzi ju
zacny jenera-gubernator ks. Suworow; odw'iedza' on

czsto wizienie i kadego rozpytywa o jego sprawy.

Odym mu opowiedzia, em jeszcze przez jen. Nazimowa,

jako czonka Zarzdu do spraw wociaskich zosta

wezwany do Wilna, dla wytumaczenia zbyt licznego

zjazdu i tam przez niego zatrzymany, Suworow si ode-

zwa: „Lecz ten zjazd by przed wybuchem powstania

nawet w Warszawie, jaka paska wina, co on tam

robi". — Nie, panie jenerale, odparem, ja wprawdzie ca-

y czas powstania byem w Wilnie pod cisym dozo-

rem policji, lecz, gdy pozostali w domach za opatrzenie

rannych, a nawet za kawaek chleba, dany zgodniaemu,

choby wasnemu synowi lub bratu, s uznawani za win-

nych i sdzeni, który Polak w sumiemiu swojem moe
powiedzie, e jest niewinny?! Suworow do -jednego z

poredników Wileskiej gub., ale ju zza Dwiny, z umie-
chem powiedzia: — „No, panowie, to ju za wiele, si-

gacie za Dniepr i Dwin". Suworow kadego, kto chcia,

zatrzymywa na duej w Petersburgu, i ja mogem te
pozosta, lecz p. Pokrowska, która stale mi odwiedzaa,
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przyniosa mi list ony, oznajmiajcy, e przyjecha do

Petersburga nie moe. Dowiedziaem si te od przyby-

ych, e Zyg. Czechowicz, na którego przyjazd nadcze-

kiwaem, z policji cofnity do wizienia, wyda go

Steinman, nie miaem wic interesu zostawa duej w
Petersburga, poegnaem zacn Pokrowsk i sam prosi-

em o wysanie.

W sobot 17 sierpnia, w tydzie po wywiezieniu z

Wilna, opucilimy Petersburg, piciu winiów w to-

warzystwie tylu andarmów. Kraj do Tweru nudny, pu-

sty. W Twerze zosta jeden z towarzyszów Noskowski,

my za stanlimy w Moskwie w niedziel o 2-ej po po-

udniu. Ogrom Moskwy zastanawia, mnóstwo cerkwie

miasto nadzwyczaj rozlege, ale zabudowane nieporzd-

nie, ulice, ile ich przejedaem, brudne, domy brzydkie,

innego wraenia, oprócz ogromu, adnego. O 5-tej ju ru-

szylimy dalej kolej, na Wodzimierz do Ninego-No-

wogrodu, tam bylimy o 9-tej rano w poniedziaek. Nini-

Nowogród, jest to jakby zbiór samych magazynów, a

przyjedalimy do tego w czasie jarmarku, pooenie
miasta adne. Tu ju siedlimy na statek parowy na Wo-
dze i o 1 I-tej pucilimy si w podró wodn. Dotych-

czas, oprócz gwaru jarmarcznego w Nowogrodzie, nic

nie zwracao uwagi; wsie po wikszej czci ndznie za-

budowane, grunta rednie lub ze, w polu robota w dnje

niedzielne. Lecz Woga liczna rzeka; równie szerokiej

dotd w yciu nie widziaem, brzegi ywe i pikne, osa-

dy porzdne wiadcz o zamonoci ludu, na rzece mnó-

stwo statków kae zapomnie, e to ju krace Europy.

Ja dopaciem za bilet 2-ej klasy, bo niepodobna byo kil-

ka nocy dla samego chodu spa na pokadzie, w kajucie

ulokowaem si obok dwóch pa, z drugiej strony, jaki

mody student, reszta byli to kupcy, wracajcy z jar-

marku.

O llej-tej rano we wtorek bylimy w Kazaniu; port

od miasta o kilka wiorst odlegy, a poniewa blizko sie^

dem godzin mielimy oczekiwa, chciaem wzi dorok
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i objecha miasto, które ma mie cech wschodni, lecz

instrukcja andarmom nie pozwalaa zajeda do mia-

sta, zdaleka wic tylko widziaem mury Kazania. Tu
pierwszy raz spotkaem wielk obfito przywiezionych

Wog z poudnia kawonów i melonów z biaem misem,
a tak sodkich, e nie potrzeboway cukru, ceny ich byy
bardzo nizkie.

W noc nastpn ze rody na czwartek wpynlimy
na Kam. Zbliya mi z memi ssiadami nastpna oko-

liczno. Pierwszego ju dnia podróy, gdy z powodu
deszczu, schroniem si do kajuty, byo tam nadzwyczaj

gwarno: kupiectwo otaczao stoy, grali w karty, pili na

zabój, a ich arty i rozmowy wcale nie wiadczyy o ja-

kiejkolwiek wzgldnoci dla obecnych dam. Bez cere-

monii, z powodu gorca pozrzucali wierzchnie odzienia,

a ju na noc to si rozbierali, jak do óka. Naturalnie, e
przykad tych panów wcale mi nie upowani do po-

dobnej niegrzecznoci, i ja, a za moim przykadem jaki

mody student, staralimy si, o ile mona swoj grzecz-

noci, mniej przykr robi t podró. Starsza z tych pa
dowiedziaa si od andarma, e wiezie mi do Ufy i sa-

ma pierwsza zawizaa ze mn rozmow. Bya to pani

Januszkiewiczowa, Rosjanka, ale ona Polaka, doktora,

oddawna w Menzelisku zamieszkaego, towarzyszk jej

bya siostrzenica, 20-letnia panienka. Opowiaday mi, e
do Menzeliska obecnie nikogo z wygnaców nie posy-

aj, gdy jedyny mody czowiek tam zesany, w kilka

tygodni uciek i tak szczliwie, e ju pisa z zagranicy.

Wadze podejrzeway mieszkaców Menzeliska, którzy

bardzo sympatycznie modego czowieka przyjli, o do-

pomoenie do ucieczki. Obie panie bardzo sympatycznie

odzyway si o tym panu, a modsza jak mi si zdao,
bya nim troch zajt. W cigu paru dni zbhylimy si.

Byy to dobre osoby, a modsza nawet wcale wy-
ksztacona. Pamitam, z jakim zapaem, a razem odcie-

niem smutku w gosie mówia: „O, jake, pomimo nie-

szcz, jakiemi was Bóg dotyka, s szczliwsze od nas

„B. P" Pamitniki Gieysztora. Tom II, 7
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wasze ony i siostry, one maj t wielk pociech, e
kociaj ludzi, których musz szanowa, a my, ....

Patrz pan, wród tych

kupców, którzy cae dnie na pijatyce i kartach trwoni,

s ludzie bardzo bogaci, majcy wpywy, wzgldnie wy-
ksztaceni i niejeden z nich, oddzielnie wzity, czuje i

przyznaje, e u nas jest le. Lecz naogó, oni i radzi, e
jest kto, co myli za nich, a im dozwala cieszy si bez-

mylnym dobrobytem. Ciotka za nie moga darowa
kupcom menzel iskim, dobrym ich znajomym, niegrzecz-

nego znajdywania si w kajucie. Ostatni noc przegaw-
dzilimy ze studentem i paniami i we czwartek o 5-tej ra-

no stanlimy w Czónach; my z Erdmanem i naszymi

dwoma andarmami wysiedlimy na ld, koledzy nasi,

Korsak i Prokopowicz, popynli do Permu, a doktorowa

z siostrzenic do Menzeliska. Student raz tylko w nocy

szczerze si ze mn rozmówi, pyta, jak stoi nasza spra-

wa, a sam, widocznie wtajemniczony by w spraw ka-

zask, swoim zwyczajem nawet nie pytaem go o na-

zwisko. Na statku te dostaem bardzo przykrego reuma-

tyzmu w gowie, gdy w nocy, jeden z kupców otworzy
na przestrza okienko, obudzi mi dotkliwy ból gowy,
który dugi czas mi nie opuszcza.

Jechalimy z Czon do Ufy drog najblisz, tak zwa-

nemi „drókami", t. j. zawozili nas do swoich znajomych,

przestrzenie od wsi do wsi byy znaczne, ale niejedno-

stajne, podró nadzwyczaj szybka, bo konie dzielne; je-

chalimy w dwuch kryiych tarantasach: s to powozy nie-

trzskie, ale z budk nizk, tak, e zwykle podróuj w
nich lec. Kraj pikny, bo ziemia bardzo yzna, wsie

przewanie zamieszkane przez Tatarów. W jednej tatar-

skiej wsi, w czasie przeprzgu koni, naszych andarmów
zaproszono do izby, a gdy my sami zostalimy przy ta-

rantasach, z blizkiego domu dwuch moe 20-letnich mo-
dzieców przyprowadzio lepego starca Tatara. W y-
ciu mojem nigdy nie widziaem starca, na którym wiek

tak znaczne zostawi lady, twarz jakby omszaa, trze-
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scy si, lepy, zgarbiony, ledwo przy pomocy dwuch,

jak póniej si dowiedziaem, wnuków, zwolna do nas si
zblia i trzscym si gosem, aman ruszczyzn zapy-

ta: „Wy z Polszy, tam znowu wojna, biedni wy, my to

ju nadziej stracilimy". I wyprostowa si starzec,

wzniós rce do góry i doda: „Niech wam Bóg pomaga".

andarmi nadchodzili, starca odprowadzono, ale dzi
jeszcze, zdaje si, widz t ogromn, straszn posta, te-

go Tatara

W pitek bylimy wTDowiatowem miasteczku Birsku,

nad rzek Bia, ju tylko odlegem o sto wiorst od Ufy,

tu wycznie przysyaj ksiy, których zdaleka kilku

widzielimy.

Na przedostatniej stacji przed Uf, pilimy herbat,

gdy wszed do pokoju do mody i przystojny pop i, gdy
zada herbaty, ja go zaprosiem, by j z nami wypi.
andarmi wyjtkowo, jak dla popa, byli tak grzeczni, e
nawet wyszli z pokoju, nie przeszkadzajc rozmowie. Ni-

gdy dotychczas z adnym z popów nie rozmawiaem i

ogólnie miaem o nich zdanie, e
to s ludzie ciemni, spotkany za pop by zgoa inny; je-

go sympatyczna twarz nie zawioda; by to czowiek
kompletnie wiaty, a co waniejsza, z bardzo sprawiedli-

wym pogldem na to, co si dziao u nas i w Rosji. Przy-

znawa Polakom suszno, dziwi si jednak rozpaczli-

wemu ruchowi, który nie mia adnej nadziei dobrego

skutku, lecz potpia bezwarunkowo, nietylko obecne
rzdy Murawjewa, ale ogólny system rzdu. Zakoczy
sowy, e wszyscy ludzie jakichbd wyzna i narodo-

woci, gdy s uczciwi, powinni pamita, e s brami,
synami jednego Boga. Siedzcych ju w tarantasach

egna yczc powrotu co rychlejszego do naszych rodzin.

W Ufie stanlimy o 3-ej po poudniu, take w sobo-
t, we dwa tygodnie od wywiezienia z Wilna; po du-
gich peregrynacjach do policmajstra, kancelarji guberna-

torskiej i znów do policmajstra—pozwolono nam zajecha
do hotelu „Rosja". Na oko dom porzdny, lecz wewntrz
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tak opuszczony i brudny, e co równie obrzydliwego

trudno nawet odnale, owadów miljony. Niedziel i po-

niedziaek (dzie koronacji) nie moglimy widzie guber-

natora, dopiero we wtorek, gubernator Aksakow przyj
mi, rozpytywa bardzo grzecznie, na moj prob o zo-

stawienie mi w Ufie, owiadczy, e jeszcze moich pa-

pierów nie przejrza, lecz mi prdko da wiedzie. Na po-

egnanie poda mi rk. Zarzdzajcy kancelari zobo-

wiza mi swoj grzecznoci, zapewnia, e zostan
w Ufie, mog wic miao najmowa stae mieszkanie,

lecz policmajster stanowczo mi to odradza, mówic,, e
dotd nikogo nie zostawiono w Ufie. Przeniosem si
wic do innego, czystego hotelu, gdy pobyt w poprzed-

nim wicej mi zmczy, ni tygodniowa podró. W Ufie

zastaem ju mego dobrego towarzysza ze szkó i uni-

wersytetu Kaz. Szetkiewicza, on mia by wysany do

Bielebeja, ale jaki czas zostawiony w Ufie. Poczciwy
prezes Chmielewski by w Wierchnie-Uralsku, do ndz-
nej miecinie o 35 wiorst od Ufy; inne powiatowe mia-

sta: Bielebej o 180, najndzniejsza tatarska osada, Troick,

porzdne miasto o 600 wiorst, Czelabisk o 550, Birsk o

100 i Menzelisk, do którego Polaków nie wysyaj.
Ju nazajutrz miaem urzdowe zawiadomienie, e

zostaj w Ufie. Przyjecha Wad. Sotan z gub. witeb-

skiej z synkiem Wojcieszkiem i sucym. Sotana raz

tylko widziaem, ale nasz stosunek tak by blizki, emy
zaraz postanowili razem zamieszka z nim i z Szetkiewi-

czemi; Sotanowi pozwotono te pozosta w Ufie; najli-

my wic obszerne mieszkanie, do którego zaraz przy-

jlimy poczciwego Mkh. Sorok z wileskiej gub. Pó-
niej zamieszka z nami jeszcze zacny Józ. Maecki, który

raz ju by na wygnaniu z Cyrjakiem Accordem w ba-

talionach orenburskich. Po wyjedzie Szetkiewicza do

Bielebeju, na miejsce jego przyjlimy d-ra Piotra Cze-
kotowskiego z Miska. Prawie codzie kto nowy przy-

bywa, kolonja polska zwikszaa si i przez cay czas

mego pobytu w Ufie panowaa harmonja i prawie ogólna
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zayo. Ju w domu mielimy towarzystwo ludzi so-

bie blizkich, nawet serdecznie do siebie przywizanych,

a gdy Soltan by wojewódzkim inflanckim, a Czekotow-

ski naczelnikiem m. Miska, moglimy z sob otwarcie

rozmawia, bo Szetkiewicz byl i tak wtajemniczony, Ma-

ecki za wypróbowanej zacnoci. Najblisze stosunki -
czyy nas z mieszkajcymi razem z sob Lud. hr. Plate-

rem, marszakiem i LeOnem Sulistrowskim, porednikiem

te z witebskiej gub., obaj oni byli wysani za niepodpi-

sanie adresu, obaj wyksztaceni, delikatni, lecz wrcz in-

nych usposobie; Plater spokojny, wyrozumiay, przy

zasadach staych i zacnych, Sulistrowski gwatowny.

Stanisaw Drozdowski (1864),

rymowny, a czsto zjadliwy. Sulistrowski by wielkim

przeciwnikiem powstania, lecz brzydzi si adresem i pod-

pisu wrcz odmówi. Plater widzia te niewczesno ru-

chu, — straci w nim brata, — ale uznawa i konieczno.
Moe przewanie dla uniknicia z nimi sprzeczek, bo in-

nych, mniej cenic, mona byo unika, aby nie porusza
sprawy draliwej, a wobec toczcej si jeszcze w kraju

walki, ledczych Komisji, postanowilimy w liczniejszem

kole, jak najmniej mówi o wypadkach w kraju. To byo
powodem, e i ja pierwszy raz w yciu zapisaem si do

zwolenników zielonego stolika, grywalimy wieczorami
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W preferansa, ale tak tanio, e rónica bya ledwo o kil-

ka zotych.

Z familijnych domów byli pastwo Drozdowscy, on,

marsz. gub. witebskiej, czowiek dobry, spokojny, przypo-

minajcy naszego kowieskiego Dowgirda; sama pani,

zwolenniczka Petersburga, woskiej opery, i sama pie-

wajca, w domu uprzejma; przy nich modziutka kuzyn-

ka p, Barb. Szymaska. U Drozdowskich bywalimy pra-

wie co tydzie na obiedzie, zostajc póniej na maego
preferka. Ja daleko czciej zachodziem do p.p. Sie-

maszków, obywateli z lidzkiego, bardzo sympatycznych

i szczerych ludzi, u nich mieszkaa ju niemoda, ale bar-

dzo dobra, wesoa i sympatyczna p. Mich. Rychterówna.

Raz, gdym do nich przyszed i siadem u stou tak, e p.

Siemaszkowa i Rychterówna mogy tylko z drugiej stro-

ny stou przej, poczciwy p. Siemaszko siada, umiecha-

jc si na tym przesmyku i mówi: — „Dobrze, e przy-

szede, tylko szkoda, e nie par godzin wczeniej, wa-
nie w czasie naszego obiadu, usyszelimy wielki gwar
na ulicy i wszyscy rzucilimy si do okien. Niie zrywajcie

si moje panie. Wszake to prawda, byycie razem ze

mn wiadkami tutejszej demonstracji. rodkiem ulicy,

midzy dwoma policjantami, sza moda, okazaa kobie-

ta, lecz zupenie, jak Ewa w raju, tylko na nogach miga-

a' jakie stare trzewiki. Tumy ludzi z okrzykami towa-

rzyszyy pochodowi, przejedajcy dorokarz uderzy
biczem niewiast, a tumy miechem powitay ten wy-
skok". Trzeba wiedzie, e to byo ju w padzierniku,

w dzie zimny, i e prowadzono nag kobiet przez par
gównych ulic do poHcji.

Wogóle dziwnie rozwize obyczaje panoway w ca-

ej gubernji, i to we wszystkich warstwach spoecze-
stwa. Kradziee, osobliwie koni take si rozpowszech-

niy, przy znanej pobaliwoci policji .......
Lecz Tatarzy, idc instynktowo za przykadem Amery-
kanów, oryginalnem, ale strasiznem prawem lynchu prd-

ko zodziejstwa poskromili. By to rodzaj wsadzania na
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pal, bez ladów dla policji, a zawsze miertelny. W Ufie

te urzdnicy prawie wszystkie towary bior na kredyt

w magazynach i podobnie nigdy nie pac zaraz rze-

mielnikowi, ceny wic pocztkowo wszystkiego wyday
si nam bardzo wysokie, lecz rycho, gdymy tylko brali

za gotówk, okazaa si rónica tak znaczna, e na jednej

parze butów 2 ruble wynosia. Stoowalimy si u p.p.

B . . . . biednych wygnaców, pacc za skromne

obiady po 6 rs. Stó by niezy, lecz ja czsto cierpiaem

z powodu cebuli. Miesicznie cae nasze utrzymanie ko-

sztowao nas po 20 rs. razem z mieszkaniem, chocia raz

na tydzie, caa mska polska kolonja u nas si zbieraa.

Prawda, e przyjcie byo skromne, herbata, a potem

wódka, na zaksk kawaek wdliny i rzodkiew. Czasem
na jak uroczysto przyjcie byo wietniejsze.

D. 23-go wrzenia, poczciwy Soroka, oprócz wdliny, na-

smarzy nam doskonaych piankowych naleników, któ-

re rozebralimy na talerzyki z kart, krojc scyzorykami,

przytem by i lekki poncz.

Z pa byy jeszcze w Ufie dwie siostry, niemode
ju panny Horodeskie z dwiema modziutkiemi synowi-

cami. Byy to siostry Horodeskiego, dowódcy powsta-

nia w pow. wileskim, poleigegD w partii. Panna Idalja,

bardzo zacna osoba; troskliwa opiekunka synowie, po-

zyskaa ogólny szacunek, modsza, p. Adela, kulawa, zo-
liwa, miaa sama wiele jeszcze pretensji. Starsza syno-

wica wysza w kilka lat zam za Józ. Wykowskiego,
zamonego obywatela gub. mohylewskiej, koleg nasze-

go z uniwersytetu, którego te póniej do Ufy zesano.

Bya i p. Snarska, wielce energiczna dama z mod có-

reczk, która tam wysza za Adama Kostrowickiego. Mo-
de sympatyczne maestwo p.p. Aleksandrowiczowie i

ich przyjaciel d-r Przesmycki. Mie dla mnie byo towa-
rzystwo starego Leona Jacuskiego, przyjaciela jeszcze

mego ojca, onatego z moj kuzynk, który jeszcze dziec-

kiem na rku mi nosi. Byli jeszcze d-r Wilczewski ze

Sonima, bardzo sympatyczny mody czowiek i jeszcze
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dwaj lekarze, stary Jankowski, bardzo poczciwy czo-
wiek, znajomy mój z Kiejdan i miody d-r Buriiardt. Cz-
stym gociem bywa do oryginalny Justus Korkozo-

wicz, wielkiej skdind zacnoci, lecz majcy pocieszny

sposób opowiadania swoich przej w powstaniu i przy

podpisaniu adresu; byli jeszcze rzadziej widywani marsz.

Bohuszewicz z gub. witebskiej, stary kawaler, bogaty i

próny, z Miska prezes Wojciechowski, radca Rodzie-

wicz,

Pod koniec mego pobytu przyjecha mody ordynat

Bisping; poniewa rodzi si on z Woowiczówny, sio-

stry mego kolegi Henryka, przyjem go serdecznie i wy-
da mi si dobrym, cho pustym chopcem. Po moim wy-
jedzie, kiedy Bisping zacz uczszcza do domów ro-

syjskich, jedni stanowczo go potpiali, inni chcieH wpy-n perswazj; potworzyy si partje, zgina zgoda. Bis-

ping brn dalej, oeni si z córk gubernatora, przyj
prawosawie, w kocu odebra sobie ycie.

W Ufcie poznalimy gubernjalnego pocztmistrza Do-
matowa, który dugi czas suy w Grodnie, wielki zwo-
lennik homeopatji,m bardzo piknej, a co tam rzadsze,

bardzo zacnej ony, na kadym kroku, w czem móg po-

maga Polakom, a nas bardzo czsto odwiedza. Lecz

przytem Domatow broni systemu rzdowego i postpo-

wania Murawjewa, uwaajc je za konieczne. Gdy przy-

szo wezwanie zachcajce urzdników z gbi Roli do

przyjedania na Litw, na bardzo korzystnych warun-

kach, zapytaem go, czy nie pojedzie. Domatow, obu-

rzony odskoczy, mówic: „Czem pana obraziem, e mi

mówisz co podobnego?" — „Szczerze przepraszam" —
odrzekem — „lecz pan pochwalasz system, a nawet oso-

biste postpowanie M.urawjewa". — „Tak panie, mona
w pewnym czasie i okolicznociach uwaa nawet kar
mierci za konieczn, ale mao kto na siebie przyjmie

obowizek kata. I od nas z Ufy zaledwo dwuch wyrzut-

ków spoeczestwa jedzie do Wilna". Szetkiewicz do
czsto go odwiedza, ja raz byem, i Domatow, mówic.
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e mnie szanuje, nazywa fanatykiem. Byo to z powodu,

em nie móg si zgodzi na jego zdanie, e my, jak on

tak i ja, majc po kilku synów, moglibymy, gdyby to

zapewniao los tych dzieci, wychowa kade w innem,

byle chrzecijaskiem wyznaniu. Otó gdym si na to

zdanie oburzy, nazwa mi fanatykiem.

W Ufie mielimy mono z Sotanem przekona si,

jak rednia nawet klasa urzdników bya przeciw nam
uprzedzon. Szukalimy mieszkania, przychodzimy do

jednego z kancelistów. Po naznaczeniu ceny, pyta, kto je-

Kajetan Wojciechowski (1864).

cemy. Gdymy powiedzieli, e Polacy-wygnacy, za-

cz robi trudnoci i w kocu otwarcie powiedzia, e
lka si ognia. Wstalimy oburzeni, nic mu nie mówic.
Lecz gdzie panowie mieszkacie? Wymieniamy dom.
„Ach, przepraszam, to jeden z panów graf? (Sotana bo-

wiem tytuowano) a drugi b. czonek Zarzdu Guber-
njalnego?" i uprzejmie prosi, aby zamieszka u niego i

nie bra za ze tego, co mówi, bo to wszyscy mówi,
i rzd tak przedstawia Polaków. To pewna, e w kilka

miesicy inaczej ju ludno na nas patrzaa: mielimy i

kredyt i wiar. Syszelimy zdania: za co tych ludzi

przeladuj? to naród uczciwy; a nawet widzielimy
szczere wspóczucie, gdy nas nieszczcia spotkay. Do-
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brze po mnie przyby do Ufy. Konoplaski, po Oiedrojciu

W-da wileski. Spotkawszy Szetkiewioza, powiedzia

mu, e i mnie i Sptana zna i mocno by zmieszany, gdy

nazajutrz widzc go, obaj owiadczylimy, e go po raz

pierwszy widzimy. Otó ten Konoplaski nie dugo po-

goci w Ufie. Wezwano go na powrót. Guche wieci o

wykrywaniu organizacji kryy. Nieraz z Sotanem i

Czekotowskim mówilimy o cierpieniach pozostaych i

chocia cieszylimy si, e jestemy jakby wolni, lecz

z drugiej strony, pewne bolesne uczucie przejmowao na

myl, e ludzie daleko mniej winni, przez nas wezwani
do udziau, cierpi, a my tu prawie ocaleni.

Stan mego zdrowia by coraz gorszy, braem sta
kuracj, zabroniono mi pi herbat. Gównym powodem
cierpienia by niepokój o los rodziny, w przecigu czte-

rech miesicy zaledwo trzy listy otrzymaem od ony,
gdy Sotan i Szetkiewicz najregularniej mieli listy co ty-

dzie. Wiedziaem przytem, e w Ignacogrodzie zlicyto-

wano inwentarz i ruchomoci za kontrybucj. Taka to

bya zapowiedziana opieka Zeinona Gieysztora.

Czwartego grudnia starego stylu, w dzie -tej

Barbary, bylimy u Drozdowskich, aby powinszowa so-

lenizantce pannie Szymaskiej; potem wstpilimy do

Siemaszków i Rychterówny. Gdy wracam, spotykamy
w, saneczkach kwartalnego, który wanie o mnie pyta,

siadam z nim i z daleka. widz przed mojem mieszka-

niem — trójk siwaków i dwóch andarmów. Nie byo o

co pyta. Miaem by odstawiony dla dalszego badania

z powrotem do Wilna. Policmajster tak by grzeczny, e
odrazu owiadczy, e niema czego si spieszy, konie

mog czeka, i on gotów jak godzin poby. Wszyscy
towarzysze wygnania zebrali si. Jak zwykle okazaa si
serdeczno nasza. Nikt tak bolenie nie uczu mego nie-

szczcia, jak poczciwy Leon Jacuski, ten bez cere-

monii paka, có dziwnego, on mi kiedy na rku nosi.

Naioryginalniej wyglda Sulistrowski, ten zawsze odzy-

wa si, e wszelka uczuciowo to gupstwo, a tu nie
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móg utai swego wzruszenia. Gdym go ucisn i po-

wiedziaem mu — a có Leonie, uczucie to gupstwo! —
machn rk i oicerajc zy mrul^n: „zostaw te ar-
ty". Napewno, e ja jeden zaciowaem ca przytomno
umysu. Policmajster ani wcliodzi do mego pokoju, mo-
gem napisa list, zrobi szczegóow notatk, rozdzieli

rzeczy. Braem bowiem tylko to, co konieczne na drog,
a chciaem ocali co dla dzieci, bo ani ja, ani aden z

obecnych, nie roi, bymy si ju w tem yciu spotkali.

Franciszek Konoplaski.

Jeszcze na odjezdnem M. Soroka wybieg i wróci z pacz-

k jabek; wiedzia bowiem, e lubi owoce. Poczciwy
czowiek kocha mi, nie mogem si dziwi, e i o gu-

I

Stach pamita... a jednak to on (Soroka) by z brzegu!

Pomimo nalega policmajstra, e mog jeszcze i obiad

zje, po wypiciu herbaty, ucisnlimy sobie rce z kole-

gami, a sporo ich byo, i nie egnajc si dugo — w drog
na Litw, lecz nie na to, by odetchn powietrzem rodzin^

nem, lecz do wizienia, jak sdzilimy, na ukiszki.

I



ROZDZIA IX.

Z POWROTEM — W WILNIE.

(Koniec roku 1863).

Droga powrotna do Wilna. — W Moskwie. — W Peters-

boirgu. — Przyjazd do Wilna. — U Dominikanów. — Pierw-

sze badania w komisji ledczej (13 grudnia 1863 i nast.). —
Egzekucja Dormanowskiego i Zdanowicza. — Uwizienie
i egzekucja Dalewskiego. — Koniec rokiu 1863. — Pogld
na udzia w iwwstaniu. — Powstanie na Biaej Kusi. —
Pogld ma caoksztat ruchu. — Orzeszko. — Stosunek ogó-

u do winiów. — Nastrój wród winiów.

Szybko niosa nas trójka na zachód, bez wzgldu,

czy bya to noc lub dzie, cisza czy straszna zawieja,

cigle naprzód, naprzód. Pierwszego dnia, moi andarmi

byli prawie niemi; zwolna jednak zbliylimy si. Prosta

natura zawsze lepsza; po dniach kilku, ju si do mnie

przywizah. Na jednej stacji wypoczynku, pamitam, pi-

limy herbat; pisarza pocztowego nie byo, a biedna je-

go ona, drczya si z dzieckiem chorem, czteroletniem.

Widok dziecka przypomina mi moje, a by to liczny

chopak. Mczya go gorczka, oddaem mojej gospodyni

jabka, by je upieka dla niego. Ten may dar, a wicej

moe szczere wspóczucie, im okazane, ile bogosawie-

stwa na mnie cigno, a jakie byy szczere zy, gdy si

.dowiedziaa, dokd jad... andarmi nie ukrywali wzru-

szenia, a na drugiej stacji spotkaem jadcych naszych
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z Wilna, i ci mi powiedzieli, e Konoplaski wydaje... Ja

przyznaj si do drugiej ju winy; jak posdzaem Do-

mejk w chwili uwizienia, tak teraz obwiniaem Du Lau-
rens'a. Na stacji raz chwil zdrzemnem si na sofie, nim
konie zmieniono, gowa opada w dó, zerwaem si, bom
ni, em na ukiiszkach powieszony! Jednake pomimo
mej wiary w sny, (có dziwnego, gdy sii one meraz
sprawdziy), ten nie zrobi na mnie najmniejszego wra-

enia. Jasne mi byo, e jadc do Wilna, o nastpstwach
mylaem, a gdy krew uderzya do gowy, gdym lea
w pooeniu nienaturalnem, to i sen sam si tumaczy.
Wiedziaem, e to by moe, lecz za wrób nie braem.
Dziwniejszy ten, który mi dwa razy jednostajnie i w Ufie

i w Irkucku si powtarza, leoz sny zostawmy... gdy w
dzisiejsizem wieku i faktom nie wierz!... Mioi andarmi
tak mi wierzyli, e w Moskwie mogem uciec i nawet
przez chwil wahaem si, czy nie ucieka. Jeden z an-
darmów zosta na kolei przy rzecmch; ja z drugim po-
szedem do hotelu na obiad. andarm zosta na dole, ja

udaem s na pitro, obstalowaem obiad i, chodzc po
pokojach, drugiemi schodami zeszedem na dó, — tu

byo inne zupenie wyjcie, nie na plac, lecz na ulic.

Adresa w Moskwie pewnych ludzi jeszcze miaem: pó
^god^iiny, a bybym wolny, lecz tylko chwil si waha-
|em; spojrzaem na zegarek i poszedem na gór. Gdym
potem wychodzi z hotelu i zabraem z sob z dou an-
darma, jak raz trzy kwadranse przeszo czasu. Pyta-
em ich potem, czy si nie obawiali, bym zemkn. „Nie!'

I
pan tegoby nie zrobi, nie gubiby ludzi, którzy panu

;
zawierzyli".

W Petersburgu miaem dwie przyjemne niespodzian-
[ki. Tylko comy weszli do sali, na kolei jaki andarm
[cauje mi rce i cieszy si z mego powrotu... To ten,

który mi wióz z Wilna. Odym podszed do bufetu,

moda, przystojna kobieta przypatrywaa mi si chwil,
potem wykrzykna z radoci moje nazwisko. Ja jej nie
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pamitaem. Bya to suca z iotelu Europejskiego w
Kownie. Ja wogóie do traktjerów nie lubi cliodzi, lecz

tam mieszka zwykle marsz. Karp' i, jeli ja suby nie

znaem, to oni mi dobrze znali wszyscy i nie wiem

z jakiego powodu zawsze miaem u nich zachowanie. Ta

adna i poczciwa dziewczyna wysza bardzo dobrze za

m, za waciciela bufetu w Petersburgu. Jake chcia-

a ona mi przyjmowa, oprócz herbaty kilku szklanek

i ciastek, nic nie braem, lecz nie mogem odmówi jej

tej przyjemnoci, e zapaty nie wzia. To samo po-

wtórzyo si w wicianach; bufetowa a si oburzya

na mnie: „Jakto od pana, którego na mier wioz, mo-

g bra pienidze?" Umiechnem si smutnie, bo, cho
niewielk miaem sumk, lecz i t sdziem za zbytecz-

n, zostawiem tylko co dziesi rubli sobie, a drugie

dziesi oddaem moim andarmom. I co dziwniejsza,

ci te bra nie chcieli. Wytumaczyem im, e jeli y
bd, to wród swoich ndzy nie doznam; jeli powiesz,

lepiej, by oni pienidze wzili. Prosili, bym zapisa im

moje nazwisko, bo to jedno „mudrennoje" i im si we
minde nie podoba. W Wilnie ja im wskazywaem drog,

jak jecha. Ju nazajutrz kartka andarmom dana oka-

zaa si uyteczn. Fort. witorzecki spotka ich, roz-

mawia i gdy dowiedzia si, e wieli z Ufy wygnaca,
o nazwisko spyta, kartk pokazali i mówili mu, e nigdy

o mniie nie zapomn.
W Wilnie na dworcu kolei podskoczy do mnde su-

cy z hotelu Poznaskiego, a cho widzia andar-

mów, spyta, co ma robi. Powiedziaem, by rano naza-

jutrz poszed do Franc. hr. Kossakowskiego i powie-

dzia mu, em wrócony. Mao p. Franciszka znaem,

lecz by to czowiek ostrony, rzdowi niepodejrany,

a uczciwy. Dziiwna rzecz, tego samego dnia, moe o go-

dzin pierwej ozy póniej przybya moja ona do Wil-

na. Otó nazajutrz, gdy wrócia ze spowiedzi z Ostrej

Bramy, p. Wyrzykowska, któr Kossakowski ju zawia-

domi, mówi jej o mojem przybyciu...
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Jaki dziwny urok ma Wilno dla nas Litwinów, do
powiedzie, e, gdym si zblia do miasta, pomimo ko-

niecznego wzruszenia i niepokoju o los swój, razem rze-

wne, mie przejmowao mi uczucie. Wilno i Ignacogród,

dwa tylko miejsca, tak na mnie zawsze dziaaj.

Zawieziono mnie do „d^^orca", andarm poszed, i

po chwili zbieg jaki jenera, by to Sobolewski, a byo
ju koo 1-ej czy 2-ej w nocy. Zapyta mi o nazwisko,

a wkrótce wyszed jaki oficer, siad ze mn, i, ani sowa
nie przemawiajc, udalimy si do Dominikanów. Gdy

weszlimy na korytarz, ju z dozorc wizienia, odmy-

kaj si w tej chwili drzwi od sali komisyjnej i wychodzi

Tyt. Dalewsiki... Spojrzelimy na siebie — O, jest wielka

potga wzroku, i wielkie to dobrodziejstwo ta jedna chwi-

la, a jake ona pamitna! Do dzi dnia widz go, a w
oczach przyja, pokrzepienie, al, wspóczucie—wszyst-

ko to razem. Ani gow nie skinlimy sobie, a jednak

jakbymy si rozmówili. Wiidok Tytusa zasmuci mi, bo

go kochaem; lecz co to jest za urok prawdy i szacunku,

on pierwszy mi spotyka i ani na mgnienie oka, myl mi

nie przysza, e i jego moglii o mnie pyta. Dziwna rzecz,

jak do niektórych ludzi nie lgnie nawet podejrzenie, a

moe to te tylko ludzie, którzy i sami czyci i zacni s
tak atwowierni, bo kto sam upada, moe wierzy w
uczciwo bezwarunkow innych? Dobrze po drugiej,

znalazem si w celi po-Donuinikaskiego klasztoru, by
to Nr. 3-ci, jak mii si zdaje, z niego szli ju na egzekucj

prawie wszyscy. Nie rozbieraem si i nic nie spaem,
cho dna om drogi zmczyy mi bardzo. Nazajutrz

rano o ósmej zjawi si chwilowo w wizieniu czek do
mody, przystojny; by to pukownik Lebiediew, który

zaledwo sów kilka powiedzia, zapowiadajc ryche we-

I
lianie do Komisji.

Jeszcze w Ufiie, rozmawiajc z Sotanem i Czeko-

wskim, zawsze byem zdania, e z moim charakterem

wszelkie zapieranie si moich zasad i pogldu na spra-

w do niczego nie prowadzi, a tylko spodli mi i zmiesza.
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Gdy wezwano mi do Komisji, postanowiem tylko, o ile

monoci najduej sam pocztkowo milcze, by wpa
na pewmy domys, co oni mog — wiedzie. Byo to

13-go grudnia czylii pierwszego dnia wit Boego Naro-

dzenia w Królestwie. Gdym wszed i oparem si o krze-

so, bo znuenie byo wielkie, jenera Sobolewski odezwa
si: „Do spojrze na pana, by widzie, e winny". —
„Panie jenerale", odparem, „jeste pan ju jeneraem,

doszede pan do tego wysokiego stopnia na polu walki,

nie wtpi wic, e mu nie brak charakteru i odwagi;

lecz gdyby pana om dni i nocy bez przerwy wieziono,

a potem stawiono przed Komisj, pcd zarzutem, e ojca

wasnego zamordowia, to nie wiem, panie, czyby lepiej

ode mnie wyglda".
Podano mi wnet krzeso i zaczto od tego, e mój

udzia w powstaniu wiadomy Komisji, e ju wszystko
wykryto: skad Wydziau, caa organizacja d nasze czyn-

noci s im znane. Naprowadzi Komisj na lad mego u-

dziiau pewien pan z Kowna, tu czytaj jego zeznania,

(jak okazao si zmienione), a potem ju i ludziie, jakoby
ze mn udzia czynny biorcy w organizacji, na mnie
wskazali. „Nic wic panu nie pozostaje, jak przyzna si.

Pan zapewne postpowae wedle swego przekonania,

wic jako uczciwy czowiek, od swych zasad i uczynków
nie odstpisz". Ja wci milczaem, chcc si czego pew-
niejszego dowiedzie. Oni wic mówili dalej, sdzc, em
przygnbiony tem, co syszaem (bo oprócz Sobolewskie-

go, zabierali gos i inni) i zdrczony drog. „I tak, o co

panu dzi idzie?" „Wiemy wszystko i o wszystkich: w
W^ydziale bye pan, byli Oskierka, Dalewski, a potem,
jakby wahajc si, doda „i Jeleski"...

Tego ju mi byo do. Jakkolwiek wszystko, co mó-
wi Sobolewski byo prawd i wymienione nazwiska, na
nieszczcie, okazyway, e s oni na drodze odkrycia,

ju nie wymienienie nas wszystkich i pewne wahanie si
przy nazwisku Jeleskiego, dao mi dom'niemanie, e ten.
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kto o nas mówi, nie by w.prost wtajemmiczomy, e wic
i obrona moja zupenie bya atwa. Teraz ju ja zabra-

em gos i stosownie do raz przyjtego stanowczego po-

stanowienia owiadczyem: Gdyby mi nawet nie wy-

syano do Ufy, a zapytano przy pierwszem uwizieniu,

to i wówczasbym wypowiedzia ca prawd. Mog a-

two przekona panów, em ca dusz by przeciwny

powstaniu, uwizaem to za klsk kraju, cay ten rucli,

a tem bardziej krwaw niewczesn demonstracj, lecz

gdy powstanie wybucho, ja nie mogem, jako Polak, by
obojtny".

Z pocztku jenera i wszyscy obecni w Komiisji ucie-

szyli si moj szczeroci i potwierdzali, e to szlachet-

ne tak mie odwag przekona, lecz gdym wspomnia
tem, em tak postpi musia, jako Polak — Sobolew-

ski si zerwa. „Nie, pan jeste Rosjaninem". „Przepra-

szam p. jeneraa, jam poddany rosyjski, lecz jestem Po-

\k i mnie to dziwii, e gdy wracam z Ufy, a tam kady
biedny Tatar, otwarcie moe wypowiada swe przekona-

lia, e jest Tatarem, my tu tego prawa nie mamy!" —
^Pan tu urodzony, a Litwa to dawna dziedzina ruska".—

,Nie, p. jenerale, i zapewne nie tu miejsce wcale do dys-

)ut historycznych i tembardziej midzy prezesem Komi-

sji, a winiem, zrobi jednak t ma uwag, e nawet
iki historyk, jak Ustriaow, którego ja zapewne nie uwa-

fam za autorytet, jednake i on, kowieskiej gub. za Ru
loskiewsk nie liczy". — „To pan Litwin, a nie Polak,

) zawsze odstpca od swej narodowoci". — „Jenerale,

fostawmy próne sowa, gdyby mona byo analizowa
id kropl krwi dzisiejszego Litwina, niiewiadomo, ile

loby tam polskiej, ile litewskiej, cztery wieki nas z-
^yy, poczekajcie tyle, a dzi zostawcie nas w spokoju,

reszt tu panów jest kilku, zapewne cho jeden onaty
Niemk, czy mia matk Niemk, a któ ona jest? uro-

dzona w prowincjach nadbatyckich. Jeeli Kurlandczyk
t. p. moe si nazywa Niemcem, jakiem prawem od-

„B. P" Pamitniki Gieysztora. Tom II. 8
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mawiacie nam, którzy wiieki cae bylimy z Polsk z-
czeni — miana synów tego narodu?"

Dyskusja bya oywiona, lecz wrócono do indagacji.

„Wic pan, pomimo wstrtu do powstania, jednake wzi-

e w niem udzia?" — „Sdz, e kady uczciwy czo-

wiek, urodzony w tym kraju, nie móg by obojtnym

widzem, gdy jego bracia lub synowie ginli, chociaby

nawet ich opinji nie podziela. Wybór by atwy, .

„A.wic pan naleae, bye czonkiem, nawet prezesem

Wydziau?" — „Bybym, kimby mi by kazano. — Lecz

wezwijcie panowie lekarza, a on wam powie, e mam
dwa cierpienia: sercowe i ruptur, które mi nie dozwoliy

i do obozu, cobym napewno zrobi". — „O nie! pan

wszede do Rzdu". — „Tak, panie, moebym i wszed,

gdybym nie by, jak panowie zapewne wiecie, pod najsu-

rowszym dozorem policji. Przytern ile mog sdzi,
Rzd tutejszy skada si z ludzi innych przekona. Moje

opinje przed powstaniem zbyt dobrze byy wiadome, bo

jak panom dzi moje wygaszam, tak cho i wówczas

u nas trzeba byo pewnej odwagi, by je gosi, ja jednak

j miaem, a wic nikt mnie nawet nie móg proponowa
udziau. Lecz gównie, gdyby mi nawet wezwano, to

przyjcie moje równowayoby si wykryciu Wydziau,
bo zwrócioby uwag policji. Panowie wieaie, em by
pod najsurowszym dozorem w Wilnie przez jeneraa Na-

zimowa zatrzymany. Zreszt spytajcie o to p. policmaj-

stra wileskiego".

Pierwsza ta indagacja trwaa od 9-ej do 3-ej, sze
godzin. Za powrotem do wizienia byem wewntrz uspo-

kojony, jakby po spenieniu powinnoci. Mówiem prawd
co do uczu, nie mogem za nie zapiera si udziau w
organizacji, tem skompromitowabym innych. Zreszt,

obwinieni byli jednej ze mn barwy, musiaem wic ob

stawa za niemonoci swego udziau, a wic za niepo-
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dobiestwem przez nas wszystkich obejmowania wadzy,

która pochodzia od ludzi kracowych. Wieczorem o 6-ej

znów wezwano mi do Komisji i byem pra\yie do 12-ej,

tak, e tego dnia przeszo jedenacie godzin trway inda-

gacje. Lecz wszystko tylko sownie, czsto oywiaa si

gorca sprzeczka, gdy ja zawsze stawaem w obronie

narodu, zmuszonego nawet nieroztropny krok zrobi, bo

mu nie daj monoci y naturalnie. Zawsze stojc na

gruncie zasad, mówiem, e o skadzie Rzdu nie wiedzia-

em i niie chciaem wiedzie; nie zaprzeczaem, e mi
nazywano naczelnikiem miasta, czonkiem Wydziau,

prezesem nawet, bo i o tem syszaem, lecz có miaem
jobi? „Jako Polak, dobrze im yczyem, iwidziaem w
iywaniu mego nazwiska rozmylnie — ch ukrycia

iudzi nie znanych, sucych sprawie. Gdybymy rze-

czywicie byli czonkami, czyby tak gono mówiono
tem w Wilnie? Przytem i zaprzeczanie pogoskom byo

lieroztropne, imbym wicej wypiera si, temby ludzie

locniej byli przekonani, e jestem w organizacji, milcza-

em wic i artowaem. Jeli mogem inaczej postpi, to

^doie mi, ale panowie postawcie siebie w mojem po-

)eniu". Wieczorem by i Saranczow policmajster;

)rzywita si ze mn bardzo grzecznie, a jak póniej si
lowiedziaem, co zreszt inaczej by nie mogo, da naj-

[epsze wiadectwo i zapewni, e jeliby co wiedzia,

lia obowizek donie, ale ja byem bez zarzutu. Naza-

jutrz, 4-go, znów pi godzin rano byem w Komisji, lecz

lU pisaem; pamitam, zarzucono mi, dlaczego wyrazi-

fem si, „e nic niie robiem przeciwko rzdowi r o-

y j s k i e m u, wic to jezuityzm". — „Przepraszam,

[enerale, ale jelibym napisa, jak chcecie, przeciw was-
lemu rzdowi, lub prawemu, wówczas mógby by po-

lobny zarzut susznym, bo któ z panów wiedzie moe,
jaki ja rzd w swem sumieniu za prawy i wasny uwa-
Jam?" adnej znajomoci blizkiej nie wyparem si i po-

aedziaem, e o ile wiem, to ajni Dalewski, Jeleski,
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Oskierka i inni, o których ,mi pytano, z swego charak-

teru i poj nalee do Rzdu nie mogli. Ogólnie, owiad-

czyem, e nie mogc wzi udziau, wiiedzie nie chcia-

em o adnej tajemnicy, co zrozumie kady rozsdny

czowiek. Wyparem si znajomoci Suchodolskiego

(Dormanowskiego), Konstantego Kalinowskiego, Kusze-

lewskiego, mówic o tym ostatnim, e s tego nazwiska

obywatele w Kowieskiem, Orzeszki i wielu innych. O
Miaachowskirri powiedziaem, em widzia go w Nowo-

Aleksandrowsku, a potem on raz by u mnde z wizyt

i ja mu te kartk rzuciem; o Hieronimie Kieniewiczu

te, e poznaem go w listopadzie (r. 1862) w Wilnie,

by on u mnie, potem go nie spotykaem. Dodaem, e
bardzo wiele osób moe te mówi, i zgodnie nawet z

prawd, e mi zna, cho ja ich nie pamitam, bo ostatnie

lata, bdc bardzo czynnym, zabierajc gos na zjazdach,

mogem zwróci czyj uwag, a sam tych osób nie pa-

mita". Wogóle, przyjem za zasad, zwyczajnych zna-

jomoci nie wypiera si, a stanowczo tylko iwyprze
si stosunku z ludmi, którzy byli ze mn zczeni je-

dynie przez organizacj. Inny sposób obrony atwo mie-

sza towarzyszów sprawy, bo jake moe kto wpa na

domys, e si wypiera znajomoci kolegi uniwersytetu,

lub spópowietnika, co tak atwo udowodni, lub e kto
wród swego miasta lub powiatu, potrafi przeby pod

obcem nazwiskiem?

Po obiedzie znów mi wezwano i znów mielimy ob-

szern di^skusj. Napadano na moje zasady, uwaajc
dzi je za zupenie niewaciwe; ja powiedziaem: „Moi

panowie, czy ich wypierajc si ocal swe ycie? A kto

mi zarczy, e gdybycie mnie uwolnili, to jutro nie umr,
majc cierpienie sercowe (o tem sam nawet byem prze-

konany). A teraz, jeli za moje opinje skazany zostan

na mier, to w tej samej Rosji, wysan on otocz

wspóczuciem, dzieci oddacie do korpusu. Nie taj, e
dla mnie takie wychowanie zbyt wstrtne, wpoj im za-
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sady, przeciwne moim, lecz zawsze Rosjan z nich nie zro-

bicie, przekonalicie si o tem ju dostatecznie,

có wic mam do stracenia? — „Ale trzeba co zrobi

dla okolicznoci, ulec formie..." Te sowa, dziwnie mi
uderzyy. Wrócono mi pod oskareniem udziau w or-

ganizacji, jako czonka Wydziau, a teraz napomykaj
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do celi i, jak zwykle, gorco si modliem, czujc jaki

spokój w sercu. Byem zupenie samotny, nie umiaem
stuka i nie odstukdwaem ssiadom, bo sdziem, e te
najlepiej sameim'U sobie radzi. Z celi wyj nie byo
mona ani na chwil, onierz te cigle sta w okienku.

Po tych dwuch dniach, jakby o mnie w Komisji zapom-

niano, ani raz,u nikt si nie zgosi, ani mi dO' Komisji

nie wzywano, ani do mnie nie przychodzili. Oni wówczas

byli zajci wyprawianiem pierwszej organizacji i po mo-

ich odpowiedziach starali si tylko ju osdzonych roz-

pytywa, czy czego o mmie nie dojd. Na trzeci co
dzie, przyniesiono mi w serwecie ciasto, herbat, cukier,

ser, a na serwecie bya cyfra T. G., czyby wic bya o-
na w Wilnie?

Dnia 22-go rano wpada podoficer „prdzej skadaj

pan rzeczy, numer trzeba oczyci, a pan bdziesz mia
towarzysza". Po dniach dziewiciu ju si przywyka do

swej celi; przytem towarzysz — moe szpieg? Powoli

zaczem zbiera manatki, a wtem wbiega dozorca, wo-

ajc: „Prdzej, prdzej" — i idc ze mn mówi: „No

po paskim przyjedzie z tak daleka, szczerze winszuj,

nie sdziem, e pan tak prdko pójdziesz do ogólnej..."

Po krconych schodach szlimy wyej — i otucha wst-
pia do serca, gdy otworzono duy pokój; bya to daw-

na biblioteka Dominikanów i zobaczyem co szeciu to-

warzyszów! Naturalnie, przy dozorcy skonilimy si tyl-

ko z daleka, lecz gdy on wyszed. Maks. Dembicki zna-

jomy, podskoczy ucisn mi, a potem zapozna z to-

warzyszami. Byli tam: jeden z Jungerów, Zolmer, Kono-
packi, Ihnatowicz i jeszcze kto. Wszyscy, cho i (nie-

znajomi, witali szczerze, serdecznie. Pierwsza rzecz, od-

prowadzi mi Maks i mówi: „Wida dobrze twój inte-

res stoi, bo my z Jungrem jestemy z organizacji ju po

sdzie i wyroku, i w tych dniach nas wyl. Gdyby mieli

pewno, e ty naleysz do organizacji, nie umieciliby

ciebie tutaj". Potem doda, e, jak mu si zdaje, i mnie
Orzeszko skompromitowa.
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Okna tego wizienia wychodziy na dziedziniec, lecz

stajc na nich mona byo widzie ca uliczk i przecho-

dzcych po niej, którzy te rozróniali twarze w odem-

knitej czasem furteczce. Ze sub moi koledzy byli w
najlepszych stosunkach, unteroficer, który ze mn sowa

nie mówi, tu by szczerszym, cho by to otysz chytry,

i tak za adne pienidze nietylko sam mi kartki nie dawa
ale i pilnowa innych, nie dopuszczajc zapalajcego lam-

py i Katajewa, sucego z 21 numeru (najusueszego i

Ignacy Zdanowicz.

dobrego czowieka), jako znanych mu posugaczy wi-
tniów. Lecz tym, co siedzieli ju w tym numerze 21, atwo
)yo komunikowa si i z miastem. Wnet te posza kart-

[ka do p, Ogiskiej i w par godzin nietylko e miaem
[od ony wiadomoci, lecz i j sam zobaczyem chodz-
|c. Tego wieczora bylimy poruszeni smutn pewnoci
legzekucji nazajutrz; mój poprzedni numer przeznaczony

fby na przyjcie Dormanowskiego. O nim nikt nie wtpi,
[e bdzie mierci ukarany, lecz mówiono, e jest kto
idrugi, kto? gubiono si w domysach. Katajew mówi, e
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Zdanowicz. W organizacji kilku byo winniejszych: 0-

rzeszko, naczelnik policji, Konopiaski wojewódzki.

Od bardzo rannej godziny spa nie moglimy, i oto

otwiera si brama i wchodzi nasz zacny nauczyciel Zda-

nowicz! On to syna jedynaka poegna przyszed . . .

póniej zjawili si oficerowie,

ksidz, by i nieodstpny Mowsza, cyrulik zaufany Wiat-

kina. Dziedziniec wysypany jedlink... przed bram to-

cz si ludu gromady, a wprost wizienia — zawsze o-

becny na egzekucji Konst. Kalinowski! Widziaem obu

winiów zdaleka wychodzcych. Zdanowicz pogorszy

swoj spraw jakoby do ostrem stawieniem si komi-

sji, nie wiem, czy nie przyczynio si tu i wyrachowanie

Murawjewa, by wanie syna czowieka, który taki wy-

war Wipyw na mode pokolenie, mierci ukara. Zdano-

wicz wyszed spokojny, inikogo nie skompromitowa i u-

mar odwanie... Biiedny Dormanowski mocno by dr-

czony, troch si w odpowiedziach miesza i niektórym

zaszkodzi, lecz nie byo tam nikczemnoci, on siebie nie

broni, pocztkowo by to czowiek roztrzepany, cho
zawsze peen powicenia. Zaraz po objciu Wydziau
wysalimy go do Kowna, skd a do Telsz dociera.

W Kownie, jak zwykle wszyscy, i on w mojem mieszka-

niu zatrzyma si, i moina sobie wyobrazi, e niebardzo

mie zrobio na mme wraenie, gdy odbieramy pierwszy

raport, pisany widocznie na moim stole i na moim pa-

pierze z cyfr J. K. G., naturalnie u dou bya piecztka

rewolucyjna. Przyzna mi si, e nim otrzyma od nas

ostrzeenie, kilka podobnych wysa. On i Oskierce Alek-

sandrowi i Witoldowi Giedrojciowi troch zaszkodzii; lecz

kady Wiedzia, jakie trudne byo jego pooenie. Musia
tumaczy si ze stosunków, o których inni, jak Orzeszko,

Albin Kohn, Langner, Stejnman, wszystko, co wiedzieli,

wygadaa.

Po obiedzie otwieraj si drzwi wizienia i wbiega

drobna figurka, prawie dziecko; to nieznajomy mi dotd
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Feliks Zienkowicz. On by za granic, nalea do wypra-

wy Demontowicza i przyby do Wilna na kilka dni przed

moim aresztem i dotd go nie spotykaem. By uywany
do korespondencji, a potem, jako sekretarz Wydziau.

Ucisnlimy si serdecznie, a on mmie mówi, e jeszcze

dzi znowu go usiilnie dopytywali o znajomo ze mn.
„Teraz ju nie mógbym z tak czystem sumieniem za-

przecza, e ci znam". By i Sarmata Kuakowski, brat

Romualda.

Na tych schodach te dwa tylko byy numery, jeden

omierz, gdy wic dobry si zdarza, pozwala si wi-

dzie, a zupenie bezpiecznie, bo nim kto wejdzie na scho-

dy, a zdaleka wida idcych korytarzem, to mona i kil-

ka razy przebiec wazk sie, przytem i unteroficer i Ka-

tajew sucy w obu numerach, byli przekupieni...

Nazajutrz 24-ty, wigilja, a wiedzielimy, e bdzie

obfita. Cezarowa Orwidowa, której m siedzia te u Do-

minikanów, i ona moja przysay dlia mnie, a tak. obfi-

cie, e z dwóch numerów moglimy wszyscy je i innym

posya. Ogiska z par butelek wgrzyna przysaa i

prawdziwie po polsku ze z i umiechem na grobach i

przed grobem amalimy si opatkiem...

Ju nazajutrz, pierwszego dnia, powiedziano, e o

2-ej rano pójd moi towarzysze do cytadeli, gdzie im od-

czytaj wyrok. Pierwsza to bya tak liczna partja, os-
dzona ze sprawy organizacyjnej ; wszyscy mieli ogromne
zapasy rzeczy, których nie mogli odesa, a iinini nie wie-

dzieli, jak bd skazani. Junger i Dembicki wprawdzie
byli pewni, e zostan pozbawieni praw, lecz Ihnatowi-

czowi mówiono, e jedzie tylko do Rosji, wzi wic moje
niedwiedzie dla oddania w miecie. Ogromne dwa wozy
naadowanych rzeczy wywieziono, /i póniej nigdy ju
wicej zarzd wizienia si tak nie poywi. Ze znajo-

mych póniejszych, wysany F. Konoplaski, ten przy-

wieziony z Ufy, gdy mu, jak mnie, powiedziano kim by,
rzyzna si i zmieszany wymieni: e przyj nominacj
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od Konst. KalinowiSikiego, e z Zyg. Czechowdczem mia
stosunki, i kogo mianowa w powiatach. Postrzeg si
póniej i ju nikogo wicej nie kompromitowa. O ska-

dzie Wydziau powiedzia — e nic nie wie, a co najle-

piej okazuje sabo jego, ale nie z wol, to e, cho by
zaledwo od lipca, aby zakry Giedrojcia Mikoaja, nie

wypiera si, e by wojewódzkim od pocztku. Jak jego,

tak Dormanowskiego zeznania, bardzo mi posuyy, bo

obaj odrzucali wszelkie ze mn stosunki. Naturalnie, e
tak samo i inni zacni ludzie robili, zastay wic tylko ze-

znania Orzeszki, Kuszelewsfciego i Gayca, jak si pó-
niej dowiedziaem. Komisji nie miecio si w gowie, by

z tylu ludzi sdzonych, kiedy niektórzy skompromitowali

wielu, nikt ze mn nie mia stosunków, a moje postawie-

nie kwestji ostatecznie zbio ich z troipu. Zyg. Czechowicz

wrócony, jak uprzednio pisaem z policji, wskutek zezna-

nia Stejnmana osdzony do cikich robót, bardzo zac-

nie i -rozsdnie si tumaczy. Tak samo wyszli bez za

rzutu: Witold Giedroj, osdzony, jako powiatowy. Kon-

stanty Tukao z pow. wilejskiego, Obrpilski z dzi-

nieskiego, ten zosta jeszcze w Wilnie. Tukao skazany

do Tomska z pozbawieniem praw, Jungerowie na posiele-

nie, Sarmata Kuakowski do Omska, F. Zienkowicz do

robót, razem kilkadziesit osób. Orzeszko, Kohn, cho
nikczemnie wydawali, obaj do robót i mieli.

W naszym numerze byo do pusto, zbliyem si
z Zolnerem. Byto noownik bardzo zdolny, od Tomasze-

wicza, i oddany ca dusz sprawie. Opowiedzia mi, jak

si u nich ukrywa Biekowski po zamachu, jak robili

armatki. Wytrwaoci i udawaniem gupca przemóg
Zolneir zawzito Komisji i zosta zupenie uwolniony.

M(Urawjew zwykle na kade wito wydawa wyrok,

na ten raz by on dla mnie bardzo bolesny, na Tytusa

Dalewskiego, którego rozstrzelano przedostatniego dnia r.

1863. Tytus, po powrocie z M,oskwy, gdzie czynnie dopo-

maga Hier. Kieniewiczowi, by przy mnie, miaem w nim
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gorliwego i rozumnego pomocnika. Przy najgortszym,

patryjotyzmie mia on zdrowe pojcie rzeczy i nietylko, e
nalea do rodziiny mi blizkiej, lecz to by jeden z moich

prawdziwych ulubieców; po areszcie i wysaniu mojem

by stale przy Kalinowskim. Kiedy aresztowano nikczem-

nego Kuszelewskiego, ten ofiarowa swe usugi komisji

kowieskiej do odkrycia wileskiej organizacji, i komi-

sja go chwilowo uwolnia. Uda si wic do Mickiewicza

komisarza i innych d z papierami przyby do Wilna do

mieszkania Kondratowiczowej. Na pewn godzin mia

tam si zjawi Tytus z odpowiedzi. Lecz w Kownie za-

az spostrzeono zdrad i wysano z ostrzeeniem. Przy-

ywa p. D. jeszcze w por, lecz na nieszczcie ostrzee-

ia Tytusa podejmuje si znana demonstratoirka ipanna T.

a uwaa za potrzebniejsze i pierwiej poegna wysy-

nych na Sybir... Potem szuka w mieszkaniu Tytusa,

apróno. Ten, nic nie wiedzc, przychodzi do Kondra-

;owiczowej i wnet otaczaj dom, bior go, znajduj pa-

iery, które zreszt nie kompromituj innych osób, a Ty-

us sam mia paszport Parfianowicza i oddawna si u-

rywa w Wilnie. Kondratowiczowa, kobieta saba, mówi
to on jest, a zreszt mojem zdaniem, niepodobna byo,

y w Wilnie utaio si dugo kim by, gdy caa rodzina

alewskich dobrze bya znana. Przyznaj, e ja sam mo-
ebym by zowiony przez komisj, bo nie wypieraby^n

i, e go znam. Na mier poprowadzio Ti^tusa zacho-

anie koniecznej tajemnicy o osobie Kalinowskiego, o.

tórego najwicej im szo i nienawi Murawjewa do ro-

ziny Dalewskich. Tytus najzaoniej te posttpowa. Ina-

ej by nie mogo, bya to pikna i bohaterska dusza,

o w dni dziesi po jego mierci aresztowano Kalinow-

skiego. Gdyby troch pierwiiej, Tytus by y.
Co do odkrycia naszej organizacji, podaj tak, jak

i opowiadali ludzie pewni, e wraz z aresztem Bie-
kowskiego te wydawania si zaczy. On jakoby powie-
zia, e mu dano pienidze i wskaza Orzeszk, ten za
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.ujty, ju pierwszego dnia 11-cie osób wyda. Wówczas
to dla sprawy organizacyjnej bya wyznaczona oddziel-

na Komisja Dominikaska, pod prezydencj Sobolewskie-

go. Sprawy powstacze rozpatrywa jenera Wiiesielicki.

Pewna szlachetna emulacja wówczas bya midzy temi

instytucjami! Zawsze wyszo przyznawano Domini-

kanom.

Tak skoczy si ten rok egzekucj Tytusa.

Zbyt pobienie skreliem wypadki, taki stan dzisiej-

szy mego zdrowia i usposobienia, e niepodobna nawet

wspomnieniem przeszoci obudzi troch wicej ycia,

przela na papier dla pamici dzieci i ziomków, wspom-

nie tego pamitnego z klsk roku. Pewno, e jeli pow-

stanie, niszczc prac caego ycia, byo najwiikszem

nieszczciem, jak dla kraju, tak te dla mnie, to z dru-

giej strony, zupenie rozwanie i z poczucia obowizku
wziem w niem udzia. Przyjcie steru przez nas, ocali-

o kraj od wielu klsk i tysice ludzi zakryo, bo gdzie

tylko do organizacji przystpili ludzie powani, tam

mniej byo ofiar. Wybór osób by dobry. Od pierwszej

te chwili, widzc niepodobiestwo zwycistwa, pisaem

do Warszawy, by nie porusza Biaorusi i wspomniaem
nawet, cho do nas to nie naleao i o Ukrainie. Mojem
zdaniem, tam tylko mogo by powstanie, gdzie lud by
.przychylny lub bierny, gdzie za na to nawet nie mona
byo liczy, lepiej byo, by szlachecka modzie sza do

oddziaów ssiednich. Rzd nigdyby nie móg wyprowa-
dza wojska i z tych gubernji niby spokojnych, ale nie

byoby smutnego widoku wewntrznej niezgody. Rzd
Warszawski inaczej rozkaza, stosujc si jakoby do

wskazówek z Parya, by oznaczy ruchem wszystkie

granice dawnej Polski.

Na dwa województwa biaoruskie: Witebskie i Mo-
hylewskie, stosownie do jego woli, mianowany zosta na-
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czelnikiem siy zbrojnej Zwierzdowstó-Topór. Niedugo

tam trwaa walka, oddziay rozproszone, Topór musia

ucliodzi zagranic. Wyej o nim wspomniaem, e nie

by to czek sympatyczny, wydawa mi si ambitnym,

troch moe intrygantem, zazdrosnym, lecz wielkiego

patriotyzmu. e stan do walki, nic dziwnego, nalea
do kracowych, usun si, wobec tego co gosi, byoby
dla niego nikczemnoci. Gdy speni swe zadanie, gdy

wyszed zagranic, móg jak inni ju uwaa, e swoje

Ludwik Zwierzdowski („Topór").

Czouek Komitetu ruchu, póniej partyzant.

robi, lecz gdy wszyscy, raz przeszedszy za granic,

^poczli na laurach, Topór, nie wierzc zapewne w dobry

[utek swej wyprawy, przyby znowu, by yoie odda
ofierze, jako zgin w Opatowie

W czasie ruchu mohylewskiego zgin Tad. Czu-

Jowski, towarzysz z instytutu i uniwersytetu, ca dusz
iwsze oddany sprawie i jakoby z rki chopa... Zmie-

czarowski porednik zwariowa, Józ. Wykowski, Sta-

chowski, nasi towarzysze petersburscy, wysani.
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Blizko dwuch miesicy kraj by mocno poruszony,

pewna nadzieja wstpowaa do serc naszycti. Wogóle,

marzec iwrza przygotowaniami, na sowo nasze najza-

cniejsi ludzie wzili udzia w organizacji. Kwiecie po-

kry oddziaami Litw. Maj by miesicem klsk i we-

wntrznego ju niepokoju, skutkiem nietrafnoci Rzdu
i terroryzmu IVLurawjewa. Czerwiec i lipiec trzeba byo
z ca energj i zaparciem si walczy z dziecinn cht-

k ruchu, dziaania na wasn rk i patrze na upadek

sprawy, na spodlenie przez boja naszej szlachty. Ka-

linowski, Maachowski udzili si, szczliwi, lecz mnie

mczya ta zabawka we wadze, bez monoci zrobienia

czegokolwiek. Winnym by rzd warszawski, nie umie-

jcy ani uwzgldni przedstawie, ani przeprowadzi e-

nergicznie swej woli.

Z mojem zaaresztowaniem zacza si tak zwana

dyktatura, cho bez tej formy, Kalinowskiego; byo to

po prostu dziaanie spiskowca, nic wicej, a w tem on

celowa: osadzi wszystkie województwa ludmi swymi,

ludmi czerwonymi, pospolitego ruszenia nie wywoa,
ale mianowani przeze dygnitarze nie mieli jego charak-

teru, ani jego zacnoci, i kraj okryli ofiarami swej nak-

czemnoci.

Ze sprawy brudnej Domejki zaczy si areszty i

wydawania; ilu pierwiej osdzono ludzi wzitych z par-

tii, którzy dobrze wiedzieli o wszystkiem, aden jednak

dla ocalenia ycia nikogo nie skompromitowa, Teraz

dziao si inaczej. Kilku z wysaców z Warszawy i na-

si te kracowi dawali Murawjewowi liczny poczet ofiar.

Orzeszko, Kohn, wezwani przez Maachowskiego, Kono-

plaski, wybrany przez Kalinowskiego, Langner, Stejn-

man, warszawiacy, to pierwszy zastp ludzi, z których

jeden moe Konoplaski by tylko saby. Wysza na jaw

tak zwana wileska organizacja, lecz wszdzie jeszcze

trway Komisje. Tak si koczy ten rok wysaniem na
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Sybir z Wilna kilkudziesiiciu osób i rozstrzelaniem Ty-

tusa, ofiary przewanie wileskiej, bo któ w tern miecie

nie zna tej rodziny.

Zapisuj tu do ciekawy fakt wiadczcy, e pew-

ne przeczucia i tak nazywane przesdy rodowe maj
jednak pewn podstaw. Od dziecistwa nie miaem u-

przedze kastowych, lecz bardzo silnie wpojon wiar w
poczciwe lub ze gniazdo. Zapewne od dziecistwa wie-

Iziaem i czas utrwali to przekonanie, e rozumne wy-

chowanie wpywa na wyksztacenie umysu i charakteru,

lecz wiele te znaczy sukcesyjno i przykady otaczaj-

cych nas w dziecistwie. W czasie powstania w moich

)rzykrych i trudnych zajciach potrzebowaem mie przy

johie modego czowieka zdolnego, energicznego, a który

)osaadaby zupene moje zaufanie. Wiara wic w jego

charakter i gotowo powicenia powinna bya by zu-

)ena, bo szo tu o bezpieczestwo nie moje, ale caego

Wydziau. Chwilowo by przy mnie Jarosaw hr. Kossa-

kowski, lecz ten zapragn czynny w walce wzi udzia

jako adjutant Sierakowskiego, okaza ca szlachetno

jwego charakteru. Duej zatrzymaem Stan. Montwia,
[tory mi bardzo by poyteczny; lecz gdy i ten popie-

szy na pole walki, wówczas energiczny Maachowski za-

)roponowa mi Orzeszk, zachwalajc jego zdolnoci.

Orzeszko by studentem dorpackiego uniwersytetu,

)ra czynny udzia w demonstracji 8 maja 1861 r. i w
jlizkich by stosunkach z partj ruchu. Nigdy go nie wi-

Iziaem, ale na samo wymienienie nazwiska „Orzeszki"

)owiedziaem „nie chc". Daremnie Maachowski nalega,

Iziwic si moim przesdom, ale pami na Orzeszk
skompromitowanego w sprawie Konarskiego i jaiki nieo-

)isany wstrt nie dozwoli mi przyj tego modego czo-
neka.
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Wkrótce przyby Tyt. Dalewski. Ten wród tak licz

nego grona modiziey, jeszcze si wyrónia powdce-
niem i wielk rozwag i a do mego zaaresztowania

mi nie opuszcza. Gdy przyby do Wilna doktór Uanow-
ski z witebskiej gub., mówilimy z nim o Orzeszce, kole-

dze jego z Dorpatu; chwali zdolnoci, lecz za charakter

nie rczy. Otó gdy Maachowski zmuszony by opuci
Wilno, poda mi dwuch kandydatów na naczelnika mia-

sta Orzeszk i Zdanowicza, zalecajc pierwszego, ja na-

znaczyem Zdanowicza. Orzeszko wic ani razu urz-

downie mi nie widzia; to nas ocalio, bo gdy wszystko,

o zem wiedzia, wypiewa, musia te przyzna, e ani

mnie, ani adnego z dawniejszych czonków Wydziau,

nie zna. Przesd wic, wiara w krew ocalia nas.

Trzeba przyzna dla pamitki, e w pierwszym roku

trwania komisji, pomimo terroryzmu Murawjewa, wspó-
czucie dla winiów i opieka nad nimi byy -wielkie. Nie

wahano si, z naraeniem osób i znacznemi datkami,

wpywa na opinj audytorjatu, trafia do wizie, aby

dopomaga w tumaczeniach, osodzi los ofdar. Lecz na

nieszczcie moebne to byo tylko do pewnego stopnia,

mianowicie do winiów, siedzcych we wspólnych nu-

merach; los pojedynczo uwizionych by bardzo ciki,

a có mówi o roku 1864? Oprócz rodzin uwizionych,

osobicie zainteresowanych, czuwaa nad winiami or-

ganizacja, dopóki istniaa; czynn bya bardzo moda
pani Ogiska, zasuguje te na wspomnienie mody Mich.

Podbereski. Bogaty, wypieszczony paniczyk, od dzie-

cistwa lekko traktowany, jeli jako jedynak i nie majcy
ducha wojowniczego, nie poszed do partji, to ju za mo-
ich czasów, czynnie si zajmowa przygotowywaniem u-

cieczki dla skompromitowanych, a obecnie z zupenem
oddaniem si czuwa nad losem winiów, nie zastana-

wiajc si nad wydatkami.
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Charakterystyczn cech naszych winiów z ma-

ym wyjtkiem byo, e nie tracili energji, a gdy si ze-

brali w kóku znajomych, nie brako nawet i dobrego

humoru. Zapisuj jeden z podobnych wybryków.

W czasie mojego pobytu w numerze 21 w liczniej-

szem towarzystwiie, wypaday imieniny jednego z kole-

gów. Wieczorem przedziielono ókami obszerny pokój i

gdy pogaszono wiata ukaiza si transparent z cyfr so-

lenizanta i dwuwierszem:

„Wolnoci aiam i tobie zarówno potrzeba

Wypije lemonjady z kiebas bez chleba".

A jednoczenie maa figurka (Zienkowicz), przebra-

na w mundur, stosowany kapelusz i biae inesprimable

)odaa solenizantowi — szklank wina. Byli to wszystko

ludziie, którzy po pórocznem, cikiem wizieniu mieli

dni par opucd kraj, i do kopalni Sybiru... Czem
fo tumaczy? Oto na adnym z nich nie ciy zarzut

skomipromitowania towarzyszów, i ten spokój wewntrz-
ly pokrzepiaa wiara w przyszo narodu i wobec bu-

^y, która wszystko niszczya, nie tracilimy nadziei, e
opatrzno nie opuci nas na zawsze.

„B P." Pamitniki Gieysztora. Tom II.



ROZDZIA X.

POD LEDZTWEM.

Rok 1864.

W odosobnionej celi. — Komisja Wiesielickiego. — Aresz-

towanie Kalinowskiego. — Pótrzecia miiesica w cyta-

deli. — Nastrój religijny. — Zapusty w wizieniu — Uko-
czenie (pozorne) ledztwa. — W szpitalu wiziennym. —
Egzekucja Kalinowskiego. — Sd. — Obciajce zezna-

nia (Kuszelewskiego, Orzeszki, Gayca i Zabockiego). —
Wykrycie i osdzenie organizacji miskiej. — Sprawa or-

ganizacji kowieskiej.—U Franciszkanów.—Zwrot w spra-

wie. — Ponownie u Dominikanów. Zeznania Oskara Awej-
dy d Antoniego Jeleskiego. — Widzenie si z Jeleskim.

—

Walka wewntrzna. — Szczegóy decydujce i sprawa ka-

zaska Hieronima Kieniewicza. — Przyznanie sa Giey-

sztora. — Wraenie zeznania Gieysztora. Zeznanie Miko-
aja Giedrojcia. — mier synka i jego pogrzeb. — Odwie-
dziny gen. Racz i memorja dla niego. — Zdanie o nie-

którycli ludziach ii wypadkach. — Medard Kocz. — Fer-
dynand Mirski. — Koniec roku.

Rok ten zaczem w Wiizieniu ród kilku mao zna-

jomych towarzyszów. W dni kilka dozorca przeprowa-

dzi mi do innego numeru. Nie wiedziaem, e ju by
rozkaz trzymania mi oddzielnie, lecz dano mi dziki

Szegunowowii najlepszy numer i towarzysza jakiego,

prawie dzieciaka przygnbionego. Ten po dwuch dniach

troch si pokrzepi na duchu, lecz go uwolniono i na

moje utrapienie, posadzono ze mn muzyka Michaowskie-
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go. Wicej pustego czowdeka trudno spotka, a tak by
uprzykrzonym, e musiaem nieraz udawa picego, by

si uwolni od rozmowy, zreszt lUie by to zy czowiek

i dobry po swojemu patryjota. Wysano go do Tomska,

umar biedak na wygnaniu.

Tu z okien te widziaem wyprowadzonego na egze-

kucj Czekanowskiego onierza, byo to w wigilj

Trzech Króli. Na kade wdto byy ofiary...

Podoficer zawsze by bardizo usuny. Widywa si

z on moj, nosi kartki, a Katajew robi, co mu kazano.

Otó ten mówi mi, e jest jaki tu pisarz wojskowy, któ-

ry z Kowna jeszcze ma jakie obowizki wdzicznoci

dla mnie i ten mi ostrzega, bym nie zna jakiego pana,

ale Katajew nie pamita naz-wdsika, pnzytem, e mi we-

zw do Komisji w cytadeli.

Jako 16 (28) stycznia, w dzie urodzin mego Sta-

cha, kazano mi si ubra, i powiedzia dozorca, e jad
do cytadeli; rzeczy nie zabieraem z sob. Gdym wy-
szed na dziedziniec, przeszed mimo mnie jaki pisarz

wojskowy i szepn: „Pan nie znasz Kalinowskiego".

W cytadeli po raz pierwszy zobaczyem jeneraa

Wiesieliokiego, by to czowiek do podyy, bez rki,

gwatowny, unoszcy si i mówi, e do niegrzecz.ny.

Póniej dowiedziaem si, e Komisja Sobolewsikiego je-

dnogonie powzia to przekonanie, e ja najmniejszego

udziau w organizacji nie braem, lecz jestem czowiekiem
-niepoprawnym, opinji do pewnego stopnia szkodliwych,

jednak przeciw^ny te powstaniu, a zeznania niektórych

przeciwko moie acno zbijaj si i moimi sowy i ogól-

nem wiadectwem innych obwinionych; e mojem na-

zwiskiem inni: Kalinowsiki, M'aachowski, przykrywali

siebie, Komisja wic wniosa, by mi napowrót do Ufy
odesa. Lecz Murawjew jakoby ich zaja, kaza, bym
cigle oddzielnie by trzymany, i, co nigdy si nie zdarza,

poleci, by nowe ledztwo przeprowadzi Wiesielioki. W
tym za czasie zaszo wane bardzo dla nich zaareszto-
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wanie Konst. Kalinowskiego. Ten czowiek bohaterskiej

odwaga, chocia wiedzia, e go pilnie szukaj, nie my-

la ucieka, sam jeden wszystko robi i nawet na kadej

egzekucji, jak zwykle, by obecny, stojc przed bram
wizienia, gdy wyprowadzono na stracenie. Nie myliem,

si wic, gdy raz sdziem, e go widz. Po areszcie Tyt.

Dalewskiego i znalezieniu przy nim paszportu na imi
Pariianowicza, wkrótce potem w Misku ten wskutek

innych aresztowa zosta przytrzymany.

By to mody czowiek z petersburskiego uniwersy-

tetu, nalecy te do organizacji i przez Kalinowskiego

wysany do Miska i Mohylewa. Moe ze wszystkich

uwizionych i spodlonych bya
to -najndzniejsza osobisto. On to owiadczy sd z go-

towoci wykrycia mieszkania Kalinowskiego i tego do-

kona. Nadto wypytywa wspówiiiów i, co si dowie-

dzia, powtarza Komisji. Midzy innymi posadzono go z

Milewiczem. Ten by w Grodnie przy Kalinowskim, i

Konstanty bardzo go ceni. Potem sprowadzi go do

Wilna, i jeszcze przy mnie ju by czynnym; po moim
areszcie by praw rk Koiustantego. Aresztowany w
Grodnie, tu siedzia i dotd dobrze si sprawowa, Par-

iianowicza zina, wiedzia, e jest w organizacji. Otó te-

go Parfianowicza daj mu za towarzysza, a ten mówi
mu, e ma by wypuszczony, bo tylko ujto go wskutek

paszportu, danego Tyt. Dalewskiemu, prosi o rozkazy,

co dalej robi, co powiedzie i komu. Milewicz, nic dziw-

nego, e znajc go dawniej, wskazuje mu róne osoby,

jak Kalinowskiego Józ., d-ra Mackiewicza, JV\(Orykoiniego

i innych. Nazajutrz po wyprowadzeniu Parfianowicza

Komisja wzywa Milewicza i mówi mu wszystko, co on

Parfianowiczowi odkry, i ten mu w oczy to powtarza.

Milewicz zamiast wypiera si, przyznaje si, i dziesitki

nowych ofiar przybywaj.
' Otó K. Kalinowski by ju aresztowany

- " Wdesielicki bardzo mi grzecznie powita, i zaraz za-

cza si szczera rozmowa, a potem zapytania, które si
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skoczyy ostatniem: — „A wic czy pan brae jaki-

bd udzia?" ma co inaturalnie, bya odpowied e nie.

Konst. Kalinowskiego znajomoci wyparem si, byem
pewny, e d on to zrobi, jako tak si stao. Wiesielicki

powiedzia, e nie moe mi napowrót odesa, bo musi

przeprowadzi ledztwo, ii odprowadzono mi do cyta-

deli.

U Dominikanów wiziono w celach. S to pokoiki

szczupe, lecz czyste, okna wysokie, cho i zamalowane

u dou, wychodz na dziedziniec, sigaj nawet na ogród,

bdcy przy aptece. U Domiimikanów przy dobrej woli

Iz
miastem mona skomunikowa si. Tu- co innego,

iemno, wilgo, drzwi zaryglowane, okie^nka podune,
tojc nawet na stole, wida dziedziniec, na nim tylko

lasem kto spaceruje, przechadza si dozorca wizienny

lub mieszkajca u niego pani Pietkiewiczowa. Ndkoldin bo-

wiem (tak zwano dozorc) imia romans z t pand, która

u niego mieszkaa. Nieszczliwa ta istota ju nawet nde-

oda, bo syn jej by junkrem w woisku, miaa widocz-

nie dobre serce. Nikt moe tyle dobroci tej nie dowiad-
czy, ile ja. Panna Kolendówna, której brata nauczyciela,

zmarego ju, dawiniej znaem dobrze, pomdmo wstrtu,

jaki wszyscy dla Pietkdewiczowej mieli, zobaczya si
z ni i powiedziaa o mnde. Pietkiewiczowa zaja si

jnoim losem najgorliwiej, a e wszystko moga u Nikoli-

^^pia, ten te dla mnie wyjtkowo by uczynny. Rzeczy mi

odesano od Dominikanów, zabrano tylko oówek, cho
Michaowski dobrze go by schowa. Tak napewno mó-
wi, bo nazajutrz przyby Mowsza, niby chcc mi o-

rzyc, mówi dugo i, wychodzc, wcisn mi w rk
fówek i papier. Na kartce byo: „bd pan spokojny,

yl o nim". Charakter by nieznajomy, ale oówek
ój! obok wiarteczka papderu. Zaraz te si zjawi Ni-

lin zapewniajc, e mi bdzie dobrze, a gównie inte-

SJiic si obiadem. Ja ogólnie w wizieniu prawie nic

e jadem, a yem herbat i sucharkami. Nie zwróci-
em nawet uwagi, e mój obiad z dwuch potraw bj/i bar-
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dzo pizyzwoity; dopiero po wyjciu dowiedziaem si,

e to od Pietkiewiczowej. Tak j zobowizao to, e pocz-

ciwa panna Ludwika Kolendówna nawet czasem do niej

przychodzia, i wszystkoby zrobia dla mnie

Nazajutrz znów bya kartka,

lecz ju przez podoficera i podpisana przez Pietkiewi-

czow.
Od czasu do czasu miaem wiadomoci z miasta od

Maryni Wyrzykowskiej, do której te pisywaem, natu-

ralnie, e i ona ostronie, a ja tem ogldniej, bo wiedzia-

em, e pani P. czyta. Jednake donosia mi o kadym
areszcie, ja zwykle odpowdadaem, e tego aresztowane-

go nie znam, tak od niej i o Kalinowskim Komst. dowie-

dziaem sa, bo e by aresztowanym, bdc u Domini-

kanów, jeszcze nie wiedziaem.

Franciszek Dalewski by osdzony do robót, cho
mu niczego nie dowiedziono, zawsze uwaali go, jako

czonka Wydziau, lecz wówczas najmniejszego na to nie

byo dowodu. Gdyby si ktokolwiek znajcy go znalaz,

niechybnie byby na mier skazany.

Tak w cytadeli przeszo pótrzecia miesica, moe
najwaniejsza w mojem yciu epoka. By to czas jakiego

ascetycznego uniesienia, ksik do naboestwa miaem,
lecz zwykle tylko zaczynaem si modli klczc, i po-

woli ksika leaa na stronie, a ja cae godziny klcza-

em paczc, lub w jakim zachwycie modlc si czasem

sowy, najczciej myl. Byem pewny swej rychej

mierci i tej pragnem — wyrzucaem sobie, e jeszcze

mi al ziemi, moich drogich. Co do ojczyzny byem zaw-

sze o jej przyszo spokojny, lecz dzieci... Nie postrze-

gaem, jak dni mijay, nie znaem nigdy nudy. Gdy roz-

legay si u wrót krzyki: „w Kommissju" — andarm i

onierze przychodzili kogo wzywa do komisji, po ku-

rytarzu rozlegay si echa cikiego stpania, rygle od-

suwano, szedem spokojnie do komisji. Idc nigdy nie

mylaem, co bd odpowiada. Zawsze odmawiaem m>o-

I
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dlitw: „Krzy mojem szczciem". Póniej u Domini-

kanów, gdy na to nie byJo czasu, to tylko wezwanie do

Matki Najwitszej i ze spokojem sumienia szedem, lub

odpowiadaem ufny sowu Zbawiciela „nie troszczcie si,

cobycie mówili'', a wracaem ze spokojem sumienia,

dzikczynn odmówiwszy modlitw, bom wierzy, e
aska Pana, a nie moja sia mi broni! Nie tak te czsto

mi wzywano, par razy na tydzie. Zawsze sam Wie-

sielicki tylko mi egzaiminowa. Mówilimy, a potem ja

pisaem. Moe takie postpowanie trzeba przypisa temu,

e tu bylimy na cztery oczy, ale nawet nie miaem
przeciw sobie podobnych zarzutów, jak u Dominikanów

o narodowoci. Owszem Wiesielicki by zawsze bardzo

wyrozumiay. Raz tylko gdy mi zapyta: „A co pan

robie dla krzewienia polskiej literatury?" ja rnu mó-

wi: „nic". On si rzuci i niegrzecznie si wyrazi, e
to nieszlachetnie wypiera si rzeczy, która nawet za-

szczyt przynosi. Wziem pióro i napisaem, e na py-

tanie jeneraa: „co zrobi pan dla literatury?" odpowia-

dam, e aby co zrobi dla literatury narodu, trzeba by
albo utalentowanym pisarzem, albo te monym obywa-

telem, by oy na nakady, na nieszczcie i jedno i dru-

gie od Boga mi nie jest dane. Zagaida: „A szkóki?" —
,Przepraszam — odparem — to owiata ludu, nie lite-

ratura". I nie wyparem si, co zreszt dobrze wiadomo,

[e wszdzie rozszerzaem myl o potrzebie szkóek i u

[siebie szkók miaem, w której dziieci uczono przede-

jwsizystkiem po litewsku. „Po litewsku?" mówi jenera.

—

[„Tak panie", — odparem — „mojem zdaniem, lud powi-

nien pierwsze pocztki odbiera w tym jzyku, którym

[mówi, czy to po polsku, czy po rusisku, czy litewsku;

^owiiek, kochajcy swoj narodowo — zawsze usza-

mje i inn. Zreszt zostawia to trzeba dobrej woli, lecz

jnigdy nie zmusza". To jedyne byo przez cay czas po-

Ibytu w cytadeli podniesienie gosu. Raz Wiesielicki po-

iWiiedzia mi: „Pan Kupfer ma do pana interes", a sam
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wyszed; Kupfer ^) przywita mnie grzecznie i zapewni,

e mój interes lepiej stoi, jak ja mog sdzi „bd pan

spokojnym; co do mnie ja musz pana zapyta o stosu-

nek z pann Wand Kupciówn, której spraw prowa-

dz". Powiedziaem, e znaem j w Kownie; tu witaem

si, lecz nawet nie byem w mieszkaniu jej matki, cho-

cia mieszkalimy w jednym domu (Zawadzkiego). —
„A to bardzo dobrze, wanie to samo mówia i p.

Kupciówn i jej suba." Raz jeszcze yczc mi, aby

mój interes dobrze si skoczy, poegna.
Tak przechodziy tygodnie, a zdrowie moje w wil-

goci, a moe skutkiem dobrowolnego umartwiania si,

modlitwy i stanu podniesionego ducha, bardzo ucierpia-

o. Lekarz Astmus, ogromna figura, jak so, ale i z do-

broci tego izwiierzcia i zacnoci nieopisan, kaza mi

komiecznie codzie spacerowa, choby nikt tego dnia

nie móg chodzi; pomimo niegu, mrozu, ja codzie pó
godziny spacerowaem, zmuszony do tego, bo sam nie

chciaem. Ncia mi tylko nadzieja zobaczenia p. Ko-

lendówny, która w t godzin zawsze przychodzia do

Pietkiewiczowej i siedziaa u furtki otwartej, ale nic nie

mówic. Dla winia i widok zdaleka osoby znajomej

ju jest miy. ona moja, od czasu jak wyjechaa po

Boem Narodzeniu, jeszcze nie moga wróci; robiono

jej cigle trudnoci z paszportem. Lecz na same zapu-

sty, chocia rano otrzymaem jeden kosz z wiktuaami,

pod wieczór odbieram drugi, a Nikolin tak by grzeczny,

e pozwoli mi i wiem na pewno, e to zrobi, przesa do

innych numerów. Minie si za bardzo zdaa butelka czer-

wonego wina, pijc codzie lampeozk, troch pokrzepi-

em siy. Pomimo pewnoci mierci i dzy nawet nieo-

pisanej koca, czuem, e le postpuj, nie jedzc, i jak

mae dziecko zmuszaem siebie do jedzenia bulionu czy

zupy ykami na pamitk drogich osób, i tak czasem ja-

1) Patrz niej o Kupferze.

J
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dem kilkanacie, prawie ze wstrtem, a czasem ze Izami,

wspominajc blizkie osoby, które nie wiedziay, e takim

sposobem je wspominam. U Dominikanów siedzc z Dem-

bickini, nauczyem si stuka. Tu w cytadeli troch to

byo potrzebnem. Obok mnie siedzia Sokoowski z No-

wo-Aleksandrowskiego, którego ks. Skorupski przysa

do mnie, lecz ju po mojem uwizieniu. List przyj O-

rzeszko i o tern mówi w Komisji. Minie pytano o Soko-

owskiego, ja znajomoci si zaparem, bo nie znaem go

istotnie; Sokoowskiego za straszono mierci. Otó
gdym zastuka, on odpowiiada, e go jutro prowadz do

Dominikanów ii zaraz powiesz. Odpowiadam, e to

gupstwo, niech nie wierzy. On znów stuka swoje jere-

miady, ja zagniewany w kocu nie odpowiadam. Naza-

jutrz sysz chodzenie, wskakuj na stoek, patrz w
okna, to Sokoowski wychodzi w samej rzeczy i mnie to

zastraszyo, biedny czowiek! Przychodzi podoficer zu-

penie mnie oddany, pytam go; mówi: „Poszed do szpi-

tala z polecenia lekarza". Czwartego marca wezwa mir

Wiesieliioki po raz ostatni powiedzia, e ju skoczy*

ledztwo i nie ma adnych dowodów mej winy. „Lecz

ja — mówi dalej — jestem czowiekiem uczciwym i co

pisz, musz panu odczyta". Otó twierdzi on w swo-

jem sprawozdaniu, e chocia dowodów mego udziau

niema, z moim charakterem i przekonaniami nie moe
by, bym udziau nie bra, a jaki — niewiadomo. Bardzo

przytem pochlebn dawa o moim charakterze opini, po-

kaza mi te Nazimowa notatk, w której ten jakoby

mówi, e w razie przyjcia przez obywatela udziau w
powstaniu, to ja z Oskierk i Jeleskim, najprzód si
przyczymy. „Ja mog pana tylko szamowa. Winy
panów s tylko winami wobec pastwa i ze wzgldu na

dzisiejsz chwil, przeszo, wychowanie, innymi nie

pozwalaj wam by; na waszem miejscu kady uczciwy
czowiek takby postpowa. To obd straszny, lecz ko-
nieczny. Dzi ja was sdz, moe przyjdzie chwila, e
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pan sdzi bdziesz, to nie przeszkadza, bymy si sza-

nowali" i ucisn mi za rk. „Pana czeka" — doda —
„los smutny, nie bd go udzi, cho niema dowodów,

bdziesz osdzonym, tembardziej, e i ja jestem przeko-

nany, i pan musiae by czynnym. Z paskiem sercem,

rozumem i sumieniem, inaczej by nie mogo. Oto i O-

skiierka Al. czek zacny, jedzie do robót. Szkoda go. Ja

czowiek elazny, a jednake gdy spojrz, ile to ofiar"

—

pokaza mi kartk dla mnie przygotowan, na której byo
kilka tysicy... „a kady ma rodzin, ile to tysicy lu-

dzi nieszczliwych! Nie, panie, kto wywoa to powsta-

nie, odpowiie przed sdem historii. Nie mówi tego do

paha, cho i pan winien. No, lecz do, egnam pana,

nie jako prezes Komisji, ale jak czowiek, yczc mu
zdrowia i wytrwaoci". Te mniej wicej byy jego so-

wa; przyznaj si, widok robót, wygnania siliniej podzia-

a na wyobrani, ,ni mier, do tej ju myl przywy-

ka. Lecz y zdaa od kraju, od swoich... smutny, zm-
czony wróciem. ,^Dokdie pan pójdziesz?" — pyta Ni-

kolin, gdy dowiedzia si, e sprawa skoczona — „Nie

wiem". Nazajutrz otrzyma od Wiesielickiiego papier,

e do Dominikanów; bardzo by zakopotany, bo to zy
znak, a Wilno i tak ju drao przed now pewn egze-

kucj. Jadcych mas z Nikolinem do Dominikanów spot-

kali na uhcy Konst. Skirmunt d Wad. Mineyko, i pomi-

mo ogólnego wówczas przeraenia, tak jednak zaintere-

sowali si, e popieszyli za nami, aby wiedzie, dokd
jedziemy. „Do Dominikanów"... Rozeszo si to zaraz po

miecie i posza pogoska, e ma by moja egzekucja.

Trzeba wiedzie, e w cytadeli zajem numer po

Dormanowskim, który wanie z tego numeru przewie-

zionym zosta do Dominikanów na moje miejsce i naza-

jutrz stracony. Na óku byy wyrnite te dwa wiersze:

„Gdy tu nie mamy, szukajmy w niebie

Szczcia dla kraju — spokoju dla siebie".
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U Domiinikanów spotka nas dozorca znajomy ju,

lecz co szepn Niikolinowii i wida byo, e jest bardzo

zajty. Chodzi po razy kilka do Komisji, a my czekali-

my. Nareszcie wróci z odpowiedzi, e Szegunow mnie

nie przyjmuje, e ja nic nie mam z organizacj wspólne-

go, e mog mme wie, gdzie s,i podoba. Nikolin wi-

doczne ucieszy si t odpowiedzi i pyta mi, czy nie

cic do Franoiszkanów, lecz ja wolaem wróci do cy-

tadeli. Póniej tego aowaem, bo wówczas mogem jesz-

Ks. Wacaw Hundius.

jze zobaczy Oskierk, którego w kilka dni potem wy-

aeli wanie od Franciszkanów. Nikolin pyta, czy nie

^ic jakiego towarzysza i kogo. Odpowiadam, e nie

dem, kto jest ze znajomych, i e wol by sam. „A pew-

lo" — odrzek! — jakbym panu da kogo, a ten mo-

feby mu nie odpowiada; zreszt jak pan jeden jeste,

moesz by swobodniejszym". (Tu si domylaem,
on wie o pewnych ulgach robionych przez Pietkiewi-

bow). Potem radzi, bym przechodzi do szpitala.

^Jakkolwiek radbym panu uly, zawsze najlepiej w
spitalu". A przytem i on znajdowa, em bardzo zmie-

liony. D-r Astmus te po kilka razy proponowa mi

Jrzeniesienie do szpitala. Lecz we mnie zawsze bya i
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jest niech do zmiany. Wol pewne zo cierpie, ni si

awanturowa. Zreszt do samotnoci przywyl5:em. Lecz

Astmus serjo zaleca mi przeniesienie si i kuracj, bo w
samej rzeczy przej przez pokój mie mogem nie mczc
si. Raz ju widziaem z okna on i siostr cioteczn

Leokadj, które od bramy przeszy do drzwi mieszka-

nia; wiodcego do NikoLina i napowrót, nie zachodzc do

Pietkiewiczowej. Idc staway na rodku dziedzica, roz-

mawiajc z p. Pietkiewiczow i Kolendówn, a ja z o-

kienka patrzaem. Nikolina nie byo, onierze za nie

mieli p. Pietkiewiczowej robi uwagi. Kiedy mi odwo-

zi podoficer do szpitala, ona moja przez syna Pietkie-

wiczowej ju bya zawiadomion a czekaa na ulicy Za-

walnej, siedzc na doroce, ja jechaem na drugiej obok

a do szpitala, moglimy wic cho zdaleka rozmawia.

Tu doda musz, e tyle byo poczucia delikatnoci u

Pietkiewiczowej, i nawet nie miaa za ze mej onie

i siostrze, e do niej nie zaszy, o co nawet i nie prosia,

i za sw grzeczno i usugi adnego wynagrodzenia

nie braa. Na obiady dawano podobno, lecz tu korzy-

sta podoficer.

Przybyem do szpitala nazajutrz po egzekucji Kali-

nowskiego, w marcu. Gdym jedzi z Nikolinem do Do-

minikanów, wanie Komisja bya zajta jego spraw.

Bya to ostatnia kara mierci w Wilnie. Kalinowski po-

wiedzia: „teraz moecie by spokojni, gdy mnie wzii-

licie, bdzie ju w Wilnie spokojnie", nie wiedzia, e
on sam zamknie szereg ofiar w Wilnie, lecz tylko w Wil-

nie. Ciekawe byyby i jego odpowiedzi w Komisji, gdy-

by wiedzie, o ile prawdziwe pogoski krce o tem, co

mówi. Mia si odezwa, e umrze spokojny, bo lud ma
ziemi, a poow szlachty zniszczono. Komisja artowaa,

e wystpowa, jako dyktator Litwy, to pewna, e ani

sprawie, ani adnej osobie nie zaszkodzi. Nie wypiera

si dziaania, lecz w niczem nikogo nie skompromitowa.
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Pikina to posta, cho na nieszczcie, wpywem obcym

skrzywiona.

W szpitalu powitao. mi grono dobrycli znajomj^ch:

Ant. Jeleski, Sew. Romer, syn Miichaa, ks. Hundius,

Onufry Wcawowicz, Konst. yliski, Konr. Ozy,

Miecz. Siesicki, ten ostatni siedzia i w Poniewieu i w
Kownie, by skazany na mier, teraz wyranie ju wy-

Onufry Wcawowicz.

ifok mia by zagodzonym. On po Kordzikowskim zo-

Jta naczelnikiem powiatu poniewiieskiego i ze zwyk
^obie energj, oddawa sii robocie. Jeleski serdecznie

mi powita, obok siebie uLokowa. On prawie nie by py-

tanym, a na niego, oprócz zezna Korzona, adnych nie

byo poszlak. Opowiedziaem mu swoj spraw i dowie-

dziaem si, e Oskierka ju jest skazany i wysany do
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robót. Tu te przyby Milewicz i opowiedziia mi swe

przejcie, pytajc o zdanie; radziem, by odwoa. „Ale
to pewna mier!" Na to nic nie miaem do dodaiiia, wza-

jemnie zapytywaem, co mówi o mnie, zmiesza sii:

„Nic". W samej izeczy nic nie pisa. By te Adolf Mikul-

ski z nowogródzkiego, d-r Br. Maokaewicz dobrze zna-

jomy i kochany czowiek, d-r Piotr Czekotowski, z któ-

rym przyjemnie byo znów si spotka. On mi wita,

jak z grobu wracajcego, bo si ju zdawao, e niebez-

pieczestwo mino. By tu zostawiony z powodu choro-

by Obrpalski, jeszcze dwuch, jak mówiono, dogorywuj-
cych suchotników: Donat i Pawe Chodynicki. W kilka

dni ju rad byem, em si znalaz tu, wród dobrych

znajomych. Jeleski miewa widzenie si z rodzin, a

zreszt cae dnie móg widzie swój dom i ogród, a w
nim swoich. Jego pooenie byo bardizo dobre, lecz si
niepokoi, wyrzeka, mówic, e woli jakibd wyrok.

Miejscowy starszy lekarz FoweHn bardzo mi niechtnie

powlita. On by nadwornym lekarzem Murawjewa, ale

najlepszego serca czowiek, bardzo przyjazny Jeleskie-

mu i Romerowi. Wiedzia, jak silnie jestem obwiniony,

sdzi tedy, e mój stosunek z tymi panami ich kom-
promituje. Stara si wic mnie jak najprdzej ze szpitala

wyprawi, póniej przeniosem si do innej saLi, gdzie by
ordynatorem Stakman, te zacny bardzo. Ogólnie, wszy-
scy trzej lekarze mieli najlepsz opinj i zasugiwali na

ni. Stakman by dobrze z policmajstrem Saranczowem i

raz dopytywa mi, czy moja ona ma jakie zapewnienie

i czy nie mona co zrobi.

Tak przebywalimy wielki post, ja widze nie mia-

em. Siedzia kilka dni i Mich. Osfcierka, lecz w oddziel-

nym numerze. Micha Oskierka by w szpitalu, dosya
mu, co byo potrzeba, potrafilimy, lecz widzie si nie

byo monoci. By to czowiek rzadkiego charakteru d

powicenia, jedna z pikniejszych postaci. Gorcego ser-

ca, patryjotyzmu niezrównanego, adnym interesem pry-
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watnym si nie kierujc, przytem .zdrowo patrzcy na

rzeczy. Pozyskaj nawet ogólny szacunek w Komisji, o

nim mówili z uwiielhieniem, ani cienia podejrzenia nie rzu-

ci na nikogo, siebie nie ochrania, a zawsze odpowiada

z godnoci, naikazujc szanowa go. On i Józef Kali-

nowski najwiksze odbierali pochway, tego ostatniego

uwaali w Komisji jak ascet, a w czci jakby mistyka,

pragncego nawróci nawet Murawjewa, i modlcego si

za wszystkich. Jednaike sami iprzyznawali, e jego wiara

D-r K. Fowelin.

^powicenie, zaparaie si siebie kazay szanowa im to,

^Tzego sami nawet nie pojmowali. Zdanowiczowi przyzna-

ali zacno, lecz i szorstko. Kalinowskego Konst. u-

aali za czowieka zalepiajcego -si prawie do nieprzy-

mnoci i zarozumiaego.

Po moim powrocie z Ufy by stracony w Kownie

Mackiewicz; posta to legendowa. Naturalnie, e po-

imo wielkich nalega, nic nie wyjawi, jednake taka
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bya zawzito na niego, e w Komisjacli wygadywano

o liim niestworzone rzeczy. Po egzekucji Kalinowskiego

w Wiilnie, rozstrzelano jeszcze komiisarza kowieskiego:

Jul. Mickiewicza w Kownie. mier jego czonkowie wi-

leskiej komisji przypisywali wprost osobistej niechci

Komisji miejscowej, wywoanej czsto sarkastycznem i

ostrem postpowaniem Mickiewicza. Czonkowie kowie-

skiej komisji podobno sami prosili o t egzekucj.

W wielkim tygodniu przywoano mi do sdu. Prezy-

dujcy odczyta pismo Murawjewa, które brzmiao, e:
„obywatel gub. kowieskiej, b. czonek zarzdu wocia-
skiego Jakób Gieysztor, oddaje si pod sd, jako prezes

Wydziau". Takie postawienie sprawy, mocno mi zadzi-

wio po tern, co mi powiedzia jen. Wiesielicki. Naprzód

odpowiedziaem na- zapytanie prezydujcego, e nie mam
nic przeciw osobom, skadajcym sd, a potem zada-
em dowodów, na podstawie których mi tak obwiniono.

Po chwilowej rozmowie wzito ca moj spraw i z niej

z kolei odczytano mi zeznania:

Pierwsze: obywatel kow. gub. Józ. Kuszelewski

wiadczy, e Gieysztora osobicie mie zna, sysza o nim

jako o czowieku bardzo czynnym i ambitnym. Gdy
wiadczcy by w Kownie na zjedzie u Gieysztora w
styczniu 1863 r., sysza gorc przemow tego, zach-

cajc szlacht do jak najrychlejszego 'koczenia sprawy

wociaskiej, bo w niej tylko ley przyszo, i e bez

ukoczenia tej sprawy wszelkie usiowania powstania

tylko zgub przynios. Przytem doda Kuszelewski wiele

innych rzeczy, np., e wie napewno, i Gieysztor do or-

ganizacji kowieskiej nie nalea, co za do wileskiej

o tem napewno mówi nie moe, ale e ogólnie o tern

mówiono. Po odczytaniu tego pierwszego zeznania, zwró-

ciem uwag sdu, e to art z komisji, bo p. Kuszelewski

na pocztku twierdzi, e mnie nie zna, co i ja te mówi.
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a póniej cytuje moje sowa, wic kiedy mme nie zna,

jake móg sowa moje sysze? Sdziowie spojrzeli

tylko na siebie.

k Drugie byo zeznanie naczelnika poMcM, Orzeszki.
" Ten pisze, e Wydzia skada si z czonków, o któ-

rych on wiie: Gieysztora, prezesa Wydziau, Oskierki

Aleks., Jeleskiego Ant., Dalewskiego Franc. i Du Lau-

ren!s'a komisarza. Gieysztora on osohioie nie zna i

wprost z mim nie mia stosunków.' Dalej, gdy go Komisja

Szegunowa ponownie spytaa, jak to by moe, by mnie

nie spotyka, zajmujc sam tak wane stanowisko, odpi-

suje, e Gieysztor tak by ostrony, e oprócz kilku osób,

mianowicie czonków Wydziau, z niikim nie mia adne-
go stosunku, tene Orzeszko wie napewno, e Gieysztor

by prezesem. To zeznanie cechuje charakter czowieka!

Powiedziaem wprost sdziom, e, gdybym by ^prezesem,

to napewno nie trzymabym 24 godzin takiego niedogi,

jako naczelnika policji, któryby nawet mnie nie widzia!

Przytem dodaem: „jednake dziwna rzecz, ja Duchem
-tym nie mogem dziaa, a oprócz Orzeszki, tylu in-

nych szczerze zeznajcych i bez skrupuu wykazujcych
spólników nic o mnie nie wiedz". Nikczemno Orzeszki

wicej mi dobrego zrobia, ni ookolwiekbd ; zdanie

,
czowieka tak szczerze wszystko i wszystkich kompro-
mitujcego, em oprócz Wydziau nikogo nie zna,

I

byo moim prawdziwym póniej ratunkiem!

• Trzecie zeznanie komisarza lidzkiego powiatu, Ga-
ca. Ten pisze tak, a dosownie to pamitam: „Giey-

sztora osobicie nie znam, lecz Maachowski mówi mi
o nim, jako o jedynym z obywateli, ca dusz oddanym
sprawie narodu i jako o swoim naczelniku". Trudno na-

wet domyli si, co wywoao takie zeznanie ze strony

modego, szlachetnego chopca?
Nakoniec czwarte zeznanie zoy E. Zabocki. Ten

nRwiedzia: „gdym by w Wilnie przed Wielkanoc z po-
lecenia Kalinowskiego Konst, wówczas komisarza w

.,B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 10
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Grodnie, midzy linnymi wskaza on mii Gieysztora, jako

czonka Wydziau, dla porozumienia si. Gieysztor mie-

szka w domu Zawadzkiego; raz wic udaem si do mie-

go. Byo to co w poudnie, otworzyem drzwi, lecz zo-

baczyem tam zebranycli 'kilka osób cofnem isi, nic z

Gieysztorem nie mówic".
Po odczytaniu tych czterech zezna, powiedziaem

sdziom, e potwierdzaj one tylko to, com powiedzia

ju pierwszych dni po przyjedzie z Ufy, i mnie ludzie,

stojcy u steru, wszystkim wskazywali, jako nalecego
do organizacji, aby okaiza, e i obywatele udzia w niej

bior. Kuszelewski nic bowiem o organizacji nie wie. Ci

trzej za powtarzaj syszane od Maachowskiego i Ka-

linowskiego sowa, a nikt z seciny osób, wojewódzkich

komisarzy, naczelników policji, mnie nie zna. Ja dziwi

si, e tylko czterech a nie czterdziestu przynajmniej po-

wtórzyo te pogoski.

Jeden z czonków sdu, o kuli, a z do mi twarz
odezwa si: ,yPan masz zupen suszno, to wszystko

nie dowody; lecz pan wiesz, jakie to czasy". — „Tak pa-

nie! ale to ju rzeoz sumienia panów, a nie moja, jak o

tem sdzi". Potem ju nic nie miaem do dodania. Na-

zajutrz przyszed audytor i powiedzia mi, e sprawa

moja pójdzie dobrze. Trzeba wiedzie, e Kuszelewskie-

go, Gayca i Orzeszki, nie znaem, nie byo ju ich w
Wilnie, lecz gdyby i byli, adne oczne stawki nie

byyby niebezpieczne. Z tego powodu wida nie podda-

wano mnie tym stawkom. Kuszelewski, jak si dowie-

dziaem, by rzeczywicie na zjedzie z Siesickim, który

mi go przedstawia, lecz w tumie z pótorasta osób trud-

no mi go byo zapamita. Jed,nego tylko Zabockiego

dobrze znaem, ale zobaczyem z jego zeznania, e ten

nikczemnik, o ile moe, win na innych zwala, a sam
chce si okaza tylko narzdziem Sotana i Kalinowskie-

go, wic w interesie wasnego bezpieczestwa wypiera

si ze mn stosunków.
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Wiadomo o sdzie ogromnie poruszya dobrych

znajomych moich w szpitalu, a take i interesujcych si

mym losem w Wilnie. Oskarenie byo najsilniejsze, jakie

moe uczyniono od pocztku powstania, a egzekucja Ka-

linoiwskiego zbyt bya wiea. Fowelin walczy midzy
sympati dla czowieka w takiem niebezpieczestwie, a o-

baw o dawniejszych znajomych. Lecz gdy pozna szcze-

góy sprawy, coraiz bardziej do mnie si przywizywa.
Odwiedza nas gubernator Paniutin z Saranczowem, gdy

do mnie si zbliyli, co Saranczow szepta tak, e Pa-

I
Stefan Paniutin

gubernator wileski-

niutin ukoni si grzecznie, a razem smutnie gow poki-

wa. Ndzniejszej osobistoci Wilno nie miao, jednake
przez Saranczowa by bardzo dobrze dla mnie usposobio-

ny, bo gdy mi wywoono, on taki zwykle niegrzeczny,

bardzo uprzejmie mi przywita na placu w wizieniu.

Murawjew na Wielkanoc jedzi do Petersburga, ro-

jono, e nie wróci, a wic system si zmieni, inaczej si
stao. Moe jednak ta nadzieja i na sd wpyna. . . .

• Sd polo-



— 148 —

wy uzna, e, jakkolwiek oskarenia s cikie i s po-

dejrzenia, inie moe jednak przyzna winy d z tego po-

wodu skaza mi na mieszkanie do Tomska bez pozba-

wienia praw. Tymczasem w szpitalu dobrze nam byo,

prawie wszyscy miewali widzenie si, ja jeden byem
pozbawiony i tej pociechy. Zacny Fowelin raz tylko ka-

za andarmom za sob przynie Witoldka, cho pó
godzinki go miaem. Dzieci byo niespokojne, ale si do

mnie garno.

Misk orgamzacj wykryto i osdzono. Prezesem

komisji by pukownik osiew, póniejszy prezes komisji

u Dominikanów. Przez mogcych si widywa moglimy
wiedzie o szczegóach. Tam po ucieczce Pelikszy za gra-

nic, gdy swoim zwyczajem porzdniejsd ludzie usuwali

si, wojewódzkim zamianowa Kalinowski apickiego

Hektora. Ten, gdy go aresztowano, skompromitowa wo-

jewództwo. Okaza si wicej jednak zarozumiaym gup-

cem, nii nikczemnym. Dziwna rzecz, e i mody Jamont

wielu pokompromitowa. Turczyski, Moszczyski take

si zbrudzili; inni z tej organizacjii, wyszli, jak na zac-

nych ludzi przystao. Powiatowi Ad. Wakowicz, Boi.

Oskierka, Jan wida, Jerzy Mogilnicki, Bonifacy Krup-

ski (towarzysz uniwersytecki, wiielkiej prawoci czo-

wiek) d-r F. Nowicki, skazani na Sybir. Mogilnicki,.

Wakowicz na 'posielenie, inni do robót. Takiego losu

dozna ii zacny towarzysz uniwersytetu Boi. wida. On
by pomocnikiem wojewódzkiego na trzy powiaty i dzi-

ki jemu W. Orda, H. Kieniewicz, H. Oskierka, Al. Skir-

munt, powiatowi, ocaleli. Dwuch witorzeckich, Rodryg
i ApoHnary, mody Nap. Obuchowicz i bardzo wielu ze

znajomych szo na Sybir. Z kolegów uniwersytetu Hen.

Woowicz i Hen. Oskierka, porednicy, jaki czas sie-

dzieli w wizieniu, ale uwolnieni. Wogóle dziki Bogu,

apicki niewiele wiedzia, co si dziao w innych powia-



— 149 —

tach, i tylko miski gównie ucierpia. Miskim te mia-

stowym by Piotr Czekotowski, lecz on si do tego nie

przyzna. Skazany na posjelenie.

Raz, udao mi si mie wiidzenie, a to iz powodu e
Buyczew, który tern si zajmowa, wyjedajc ju z

Wilna, da je bez woli Murawjewa (jak si potem dowie-

dziaem). Kilka godzin wic byem z rodzin i ostatni

raz mego Wiaia ogldaem. W czasie widzenia si pod-

szed pod okno M. Podbereski i oznajmi, e audytorjat

zatwierdzi wyrok sdu polowego. Wedle wic prawa,

najgorsze, co mi mogo spotka, jeli Murawjew podwy-
szy o 2 stopnie, posielenie (zaludnienie). Wlielu ze szpita-

la ubywao, innych znów przysyali, i tu przysza mnie

myl, wywoana odczytaniem pism Kraszewskiego, by po

dziesiciu latach, jeli kto z nas y bdzie, zebra si

w Wilnie 3 (15) maja. Projekt przyjto, spacerujc na

dziedzicu szpitalnym, i dwunastu nas rce sobie podao:

Ks. Wac. Hundjus, Ant. Jeleski, Miicji. Obrpalski,

Miecz. Siesicki, On. Wcawowicz, d-r Piotr Czekotow-

ski, brat jego Otton, d-r Mackiewicz, Zyg. Polrtowski,

Adolf Mikulski, Mich. Weyssenhoff i ja. Byo tam wicej

ludzi zacnych w szpitalu, lecz niie chcielimy ziwiksza
koa. yliski, Czy ju odjechali, take stary Klott.

^m. Tu musz powtórzy znan wielu ludziom na Litwie

Anegdot, wiadczc i o pewnej dobrej stronie charak-

teru Murawjewa. Po r. 1831, gdy by w Misku i Grodnie,

midzy innymi przybywa do Dzisny, kazia si zebra
obywatelom; zjawi si i stary Kloitt. Murawjew napad
na niego, jako na buntownika, m i a t i e n i k a, bo ma-
jc piciu synów, wszystkich odda do ipowstania. Stary

odpar obojtnie: „Nie piciu mam ale szeiciu synów". —
„A có z szóstym, czy to ulubieniec, czemu zosta w do-

mu?" — „Bo by wówczas niebezpiecznie chory!" — od-

powiada Klott. — „Siadaj, zacny starcze" — mia powie-

dzie Murawjew i najgrzeczniej si z nim obchodzi.

Sew. Romer tak postpowa w szpitalu, e nietylko
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go wezwa do poufnej rozmowy nie mona byo, lecz ja

mu m'e podawaem rki, a zaledwo zdoalimy par ra-

zy powstrzyma modzie, by go nie obia. Bluzga o-

brzydliwe poajankii na spraw narodow, a najwicej

dostawao si nam obu z Jeleskim, których najwyra-

niej wymienia, jako naczelników powstania. To tem gor-

sze, e sam po kilka razy mówi, i ród nas s szpiedzy,

a majc niienawi do ks. Hundjusa, gównie si na mnie

pogniewa, em nie chcia z tym kapamem zrywa.
W szpitalu — musz doda — gówn rol odegry-

wa nie doz-orca, lecz starszy podofiicer, rzadkiej zacno-

ci . czowiek. Do niektórych z nas szczerze si przywi-

za, a nie szo to za datkiem, owszem, byy przykady,

e sam chcia pomaga, prawda i piksn sumk zebra.

Jeleski np. paoi po 3 ruble za kade widzenie si, o-

prócz innych prezentów. Lecz on te codzie chodzi do

rodziny, aby przynosi wiadomoci i kartki, gdy mu za

kadym razem p. Jeleska chciaa dawa rubla, powie-

dzia, e przestanie odwiedza. „Ja i tak marp do od

was". Lubi bardzo sodycze, pomaracze, ale i dzieci

tem czstowa.

Na dole mieszkaa Kondratowiczowa, osdzona na

Sybir, lecz z powodu jakoby nieprzytomnoci umyl
zostawiona w Wilnie. Ona robia kwiaty, i to tak piknie,

e podobnych nigdy nie widziaem. Wiedzc, ie nad in-

ne przenosz godziki, przysaa mi najiiczniejszy koszyk

peen sztucznych godzików, ale tak udzcych, i ka-
dyby wzi za naturalne. Przez ks. Hundjusa, majcego
widzenie si, chciaem kosz odesa do miasta, lecz do-

zorca go zabra. Poczciwy Iwan bardzo mi mia za ze,

e mu nie poleciem odniesienia, ale tak drczy dozorc,

i ten mi koszyk odda.

Jeszcze w szpitalu dowiedziaem si o stanie sprawy
w Kownie. Chodzc pod oknem wizienia dolnego kobiet,

pytam p. W. Kupoiówny, co sycha w Kowanie? — „le,

i
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wydaj". — „Kto?" — „Wojewódzki d miastowy". —
„Fasz, to by nie moe". — „Najpewniej". — „Któ to

oni?" — „Dzierzkowsiki i Oieryc". Syszc wymówione

dwa nazwiska sobie obce, pytam, czy to nazwiska przy-

brane. — „Nie, to ich wasne". Tak si to kompletoway

organizacje! Po wysaniu zacnego Chmielewskiego, poje-

cha Micha Berkman do Kowna dla urzdzenia a cizaso-

wo to si zaatwio, lecz potem Kaliinowskd maznaczyl

Dzierzkowskiego i Gieryca. Prezes Chmielewski zosta

wrócony z Troicka, wskutek siilnego podejrzenia. W obo-

zie znaleziono jego wasnorczny mandacik, jako woje-

wódzkiego. Sprawdzono charakter rki i jego wasny se-

kretarz Butkiewicz, dla którego zbytnia przychylno i

tak bya szkodliw Chmielewskiemu, izdecydowa, e to

bya rka prezesa. Chmielewski si zapiera i naturalnie

mówi, e siam ntie biorc udziau, o niczem niie wiedzia.

Komisarzem z kolei zosta Miotóewicz, czowiek prawy.

Dzierzkowskii ponaznacza nowych powiatowych, w Kow-
nie by Hundjus, w Rosieniach Chlewiskd, w Pondewieu
Siesicki i w Wikomierzu Ingielewicz. L. Oadon uciek

za granic. Gdy zaczy si areszty z wdny Kuszelewskie-

go, Dzierzkowskd nietylko e sam ipowydawa, ale jeszcze

wskazywa, jak drog skoni do zezna Gieryca. By
(o czek dobry, ale saby i troch naogowy.

Oprócz tego wydawa jaki Harasimowicz i Kra-

mer. Dzierzkowski nie oszczdziby i dawnej organizacji,

> której dobrze wdedzia, lecz tu wyratowaa przytom-

lo umysu i krok stanowczy Stanisawa Pusowskiego.
apisa on do Dzierzkowskiego, e jeli cokolwiek jeszcze

owie o czasach dawniejszych przed objciem wojewódiz-

a, to cho on (Pusowski), jako byy komisarz, zginie,

cz i Dzierzkowski pójdzie na szubienic. Szo tu o spra-

ibiask: powieszono tam kdilku buraków (staro-

ierców). Dzierzkowskd przeraony zamilk i przed ko-

isj owiadczy, e mu dawni s nieznana. Wiadoma
zecz, jak Murawjew za powieszenie przez powsta-
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ców kilku ludzi, bawicych sa do^nosami, ukara ca-

osad szlacheck. Wysany z oddziaem wojska z

K»wna ksi Jaszwiil otoczy tak zwan na Litwie „oko-

lic" Ibiany, a bya to jedna z bogatsizych szlacheckich

osad. Ludno caa wysza, rzadko kto co z sob uniós

i wówczas to na dany sygna, z Miku stron podpalono

Wie. Biedni mieszkacy musieli patrze na ponce do-

my, drzewa; potem zaorano to miejsce, a szlacht z

dziatw, wysano do gubernji samarskiej. W drodze dzie-

ci mary, niejedno bez pogrzebu zostao porzucone. I ta-

kich wypadków na dziiesitki si liczy.

Kowieska caa organizacja dawniejsza ocalaa i po-

mimo to, e w adnej gubernji obywatelstwo czynniej si

nie przyoyo do powstania, tu najmniej byo konfiskat.

Zdaje mi si, e to powinno byoby dzi otworzy oczy

krzykaczom i przekona, jaka to korzy dla kraju,

gdy stali na czele tajemnej organizacji ludzie tacy, jak

Chmielewski W-da i e Wydzia skada si z ludzi nie

rwcych si do wadzy, lecz pragncych ocali kogo

mona z obywateli.

Miurawjew od czasu do czasu przysya rónych
swych zauszników, by ze szpitala wyprawia. Dugo si
nam udawao, lecz wreszcie po rewizji przez d-ra Byko-

wa, cz nas musiaa ustpi. Wysano nas do Francisz-

kanów, Wcawowicz, Mackiewicz, Weyssenhoff i ja ra-

zem zostalimy pomieszczeni w jed-nej celi. Br. Mackie-

wicza zaraz wysano, potem byli ks. Lidejko zacny ka-

pan z trockiego, Apolinary Taski, jaki czas Jan Sido-

rowicz, Sulistrowski Józ. i Zen. Berliski. Weyssenhoffa,

Berliskiego, Sidorowicza uwolniono zupenie. Taski,

Lidejko, Sulistrowski zesani. U Franciszkanów byo
nam dobrze, dozorca czek przyzwodty, a przytem mia-

em t pociech, widzie przez okienko, e i zacna Tekla

Syruoiówna przyjechaa do Wilna, sdzc, i mi rych-

o ju wyl, a chcc si ze mn poegna.
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Tymczasem ona moja wyjechaa na wie, gdy jej

policmajster przyrzek, e mi do powrotu tu jej zatrzy-

ma, a znowu zbieraa si ju ostateczna straszna burza.

Skutkiem :iwizienia of. Miadowskiego zaczy si w No-

wogródzkiem liczne kompromitacje. Dowiedziaem si,

e Ant. Jeleski ze szpitala weziwany do Dominikanów.

Nas wyprawiono ostatnich dni czerwca, a jego

wezwano pierwszych dni lipca. Ositatnich dni sierpnia

chodziem po ogrodzie Francdszkanów, gdym zobaczy w
oknie u dozorcy policmajstra Saranczowa, który jakby

chcia si ze mn przywita. Zbliyem si. „Jak si pan

a, ona paska wyjechaa, przyrzekem jej, e pana nie

l przed jej powrotem i zdaje si, e pan tak rycho

ie pojedzie. Ale pan znae Kaszyca?" — i nie czekajc

dpowiedzd doda: „Nie, to pana nie obchodzi, egnam",

u mówiono w miecie, e aresztowany Mikoaj Giedroj

i miesza. Powysze sowa Saranczowa zaniepokoiy

i. Jako nazajutrz wchodzi mody, sympatyczny nasz

zorca i mówi: „Panie Gieysztor, i pana wzywaj do

ominikainów!" Znów przywdrowaem do Dominika-

Ów, do tego samego numeru, w którym byem po przy-

iezieniu z Ufy i skd poszli na mier Dormanowski i

alinowski (z tych, o których wiem). Za chwil wbieg
:-r Fowelin, mocno wzruszony, i tylko kilka sów wy-
ek: „Niech ci Bóg daje siy; nawet ja jaki czas nie

d móg ciebie widzie". Ucisn i wybieg. Unterofi-

cer tene sam, ale jake zmieniony, nic mi nie odpowia-

da, tylko wzdycha, uwaaem wic za waciwe zanie-

cha wszelkiej rozmowy.

I

Tego dnia nikt si nie zjawi. Jak póniej si dowie-

ziaem, ta noc bya stanowcz dla Jeleskiego. Wida
I przewidujc, e si waha i mnie sprowadzono. Trzeba
siedzie, e ja od Franciszkanów odesaem mioj ksi-
c do naboestwa z wykutemi nazwiskami kolegów,

roszc by mi ona inn przysaa, tymczasem mi przc-

iesiono, i zostaem bez ksiki do naboestwa. Byem

i
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pewny, e j w komisji zatrzymali. Nazajutrz przyszed

jaki mody, nieanajomy czowiiek, a poniewa syszaem,

e najbystrzejszy z inkwizytorów jest Jiugan, wziem
go za tego pana, lecz okazao si, e by to Gogiel. Zja-

wili si potem Jugan, Spejer, ten ostatni na krótko, i jego

ledwo ikilka razy miaem w swojelm wizieniu. Naprzód

zadaem ksiki. Klli si, e nie maj, dawali sowo,

i ja tu im wyoyem swoj teorj, e kltwy i sowa
daremne, e ja niczemu lUie wierz ii zapowiadam, e sam
do tego rodka ucieka si .niie bd. „Panów rzecz, aby

mi obwinia a n(ie przebiera w rodkach, ja za zanad-

to ceni moje sowa, bym si do tego ucieka, lecz mówi,
e inim ksiki do naboestwa mie nie bd, to na nic

bez wyjtku odpowiada, ani rozmawia naiwet nie my-
l". Przyniesiono zaraz jaM „Zoty otarzyk". Ten mi

suy kilka miesicy.

Mówili mi ci panowie, e podziwiaj mój charakter,

umiejtne dawaoie odpowiedzi i obron pen godnoci;

lecz teraz ju na to niie pora, bo wszystko wiadome. I

wyjli papier. — „Oto zeznania czonka Rzdu War-
szawsikiego, który tu by i panu zapewne znajomy,

Schmidt czyli Awejde. On tu w Wilnie nic nie mówi,
zostawi tylko rodzaj pamitnika, lecz z Warszawy na-

pisa, co nastpuje: Wydzia skada si z piciu czon-

ków: Gieysztora, Dalewskiego, Jeleskiego, Oskierki
'

Maachowskiego i t. d. Widzisz pan, e wszystko

wiemy".

Zdziwia mi gupota Komisji, lecz mi si wydawao,
e mnie chc wzi na tak grub sztuk. Nietrafnie do-

brali pite nazwisko. Wiedziaem, e Awejde, gdyby ju
wydawa, to napisaby prawd, a Maachowski nic nie

mia wspólnego z iMerwszym kompletem. Zamiaem sie

i mówi: „A wic sdcie! ja oddawna jestem gotów,

bo wiem, e panom idzie tylko o pozory". Pomówili pa-

r godzin, wicej artujc, i wyszli. Bya to zabawka, jak

kota z myszk, a gdy im si to udao z Ant. Jeleskim,
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sdzili, e moe i tu znajd atwowiernego, przytern

mieli czas.

Na trzeci ju dziie po mojem przybyciu zjawili si

znów Jugan z Oogielem i tu bya moja ju prawdziwa

bole i straszne osupienie. Samo pierwsze .pytanie ju
mi kazao przeczuwa ntiesziczcie. „Pan znasz Jele-

skiego?" — „Znam, i dobrze". — „Jaki to czowiek?" —
„Uczcdwy, serdeczny". — „A z panem jak on by?" —
„W najlepszych stosunkacli". — „Zasuguje wic na wia-

r?" — „Tak sdz". — „A zna pan charakter jego r-

ki?" — „Znam". Tu pokazano mi pdsmo, o którem wt-
pi nie mogem, e jest Antoniego. „Czytajmy" — " rze-

cze Oogiel i zwolna wygasza wstp: e on by przeciw-

ny powstaniu, jak i wszyscy jego przyjaciele, e w po-

cztku sdzii, i to si na niczem skoczy, e jedzi do

Warszawy, lecz gdy potem uwierzy w interwencj, u-

waa za konieczne przystpi, jak i jego koledzy; tu

wymienia nas. Nie mogo by wtpliwoci, e zeznanie

jest Jeleskiego, tembardziej, e wykazywao, kto z nas

czem si zajmowa; to ju jedno, jasno wiadczyo, kto

pisa, zreszt i cay styl by jego. Mówi dalej Jeleski,

e w gruncie nigdy nie sympatyzowa z powstaniem; na

dowód czego .przytacza, e majc synów dorosych, nie

lozwoli im si uda do obozu. .Koczy, przypominajc

iuge wizienie, swój al szczery i prosi o uaskawienie,

)odajc si za czowieka chwilowo obkanego. Natural-

ne, e mnie nie czytano nic o osobach, .które wymieni,

)prócz nas z Wydziau.
Przyznaj, bole moja bya wielka. Antoniego zna-

im jako czowieka do sabej gowy, lecz wiielkiej pra-

woci. Nie pojmowaem, co mogo go skoni do wymie-
lienia mnie, gdy w szpitalu bdc, wiedzia dobrze, jak

i ja tumaczyem.
„Có pan na to powiesz?" — zapytali. — „Co? e

nieprawda". — „Ale na miio Boga, nie gub pan sie-

bie. Wsza,ke od pierwszej chwili nde oszczdzae pan
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siebie, a tylko szo panu o innych; teraz niema ju .niko-

go, komuby zeznanie pana szkodzio, a zapieranie si
wobec tak wyranych dowodów zgubi ^ana!" — „Moi

panowie, tu nie idzie o zapieranie si, ale ja .powtarzam,

e pan Jeleski napisa nieprawd". — „Có go powodo-

wao?" — „Ja tylko jedno widz, Jeleski siedzi wicej

Toku, ju w szpitalu widziaem go znerwowanego, zdr-
czonego, wic si z nim to stao, co z jego braitem Janem
w komisji Konarskiego. On pisze jak niepr.zytomny, bo

myli, by raz ju jakkolwiek skoczy".
Zerwali si obaj, udajc gniew, e z nich artuj. Ja

najgrzeczniej przepraszam za to, dodajc: „Gdy pano-

wie pytacie, ja musz odpowiada, jak mi si wydaje".

Opisywa tych kilku dni szczegóowo niepodobna — nie

mona odtworzy w pamici i wyobrani tych tortur, ja-

kich si dowiadcza, widzc, e czek, którego si cenio,

upada, i codzie po kilkanacie godzin naprzemia,n su-

cha to proby to groby, tych rónych sposobów pod-

chwycenia za sówko. Nie, kto sam przez to nie przecho-

dzi, ten tego nie pojmie. To pewna, e Dominiikaskie

wizienie tem byo gorsze od innych, e zas/iadaa tam
komisja. Nie byo zamków, a tylko kruczek ze strony

korytarza. W kadej godzinie od 8-ej rano do 2-ej w
nocy móg si zjawi czonek Komisji z grzecznym u-
miechem i sówkiem: „Czy nie przeszkadzam?" si
obok na 'krzele czy na óku, jeli ju leysz ii par go-

dzin ci mczy. Ody si sam znuy, wychodzi, a za

kwadrans na zmian zjawia si inny. Tylko od 2-ej w
nocy do 8-ej rano, nigdy nie pokazywali si, lecz czek
tak by znerwowany, e na lada szelesit, choby mysz
przebiega, ju si zrywa z pocieli...

W par dni przynosz mi list od Antoniego; ten

biedny czowiek tak by przez nich odurzony, e pisze

przez Oogiela, niby poufn kartk w te sowa: „Jakóbie,

daruj, przypiecztowaem ciebie, przyznaem si wskutek
zezna Kaszyca d Oiedrojcia — nie widziaem innego
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wyjcia i ciebie wskazaem. Nikogo ju niema. Wszyscy

wykryci, osdzeni: jeli si przyznasz, y bdziesz.

Pamitaj, e mam kilku synów, Twej mierci, mojej ha-

by nie przeyj!" Nie mam tej kartki, ale pami moja

dobrze mi j co do sowa przechowaa. Dodawa, e by
zmuszonym zeznainiami Kaszyca i Oiedrojcia: tak to

brzmiao, e móg i Mikoaj co mówi! Mlikoaj, o które-

go ja wicej byem pewny, ni o siebie.

i

Aleksander Potapow
gen.-gubern. wileski

(w r. 1864—pomocnik gen.-gubernatora).

List ten wicej mnie poruszy, ni samo zeznanie. Mó-

i do tych panów: „Powiedcie panowie, co ja mam do

stracenia? Panom .idzie o to, aby bya wina, przekonanie

macie, karzcie ; — przyznajc si do tego, czegom nie ro-

bi, tylko przecign spraw, a to si prdzej skoczy,

nie bd patrza na spodlenie moich najbliszych, Oie-

droj, kolega lat dziecinnych i uniwersyteckich!" Tu Ju-

gan przerwa: „Niie, to fasz — Oiedroj o panu nic nie

wspomina". Potem, jakby si spostrzegajc, powiedzia
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terem i pogldem na wiat, dai lepiej nie y". Cigle

mi napastowano, bym si zgodzit widzie z Jeleskim,

ja odpowiadaem, e maj prawo Jeleskiego stawia mi

jako wiadka, lecz ja dobrowolnie na to si nie zgadzam,

bo go auj.
W aigu tych toilkunastu dni zjawi si w mej celi

jeszcze Potapow, pyta, kiedy mi przywieziono, ale nic

o przyznaniu si, and o sprawie nie mówi. Nastpnego

dnia odegrano komedj. Wiedziaem o zwyczaju wysy-

pywania jedlink celi sdzonego na mier. W takim ra-

zie nie przynosz herbaty, sypi jedlink, a potem si

zjawia ksidz. Ja byem ju pod sdem... Dekretu audy-

torjatu, sobie przedstawionego, wiem, e Murawjew nie

podpisa i powiedzia „czeka". Teraz wobec dowodów
pewnych i uporu, moe i podpisa. Do, e co o godzi-

nie 6-ej wchodzi sucy, a by to mruk, nie mówicy ani

sowa i posypa pokój jedliinik. Niema wtpliwoci, dzi
egzekucja — mija godzina, po niej druga, a potem wno-

sz samowarek. Tego dnia nikt u mnie nie by, nic mi a-
den z czonków komisji o tern tego dnia i potem nie

wspomina i ja te mie uwaaem za waciwe mówi, a

dobrze ju potem umiechali si, powtarzajc: „A có
próbowa trzeba". Tymczasem z lewej strony miaem to-

warzysza, pukaem: nie mam odpowiedzi, to mi zasta-

nowio. Raz onierz, stojcy na stray, wyda mi si
poczciwym, co dobrego patrzao mu z twarzy, skin-

em; on przysuchuje si, pytam: „Obok czy jeden sie-

dzi?" — „Jeden". — „Zapytaj kto?" — Proszony o-
i;ierz lidzie i po chwili mówi: „Czerniak". — „Powiedz,

e Gieysztor". — onierz powtórzy: „Nie znam", od-

chodzi i mówi: „I on nie zna" rozmowa skoczona. Ale

jaki niepokój!

Czerniak by jednym z gównych pomocników Hier.

Kieniewicza, gdy wróci z Kazania, do mnie si uda. Ja

ju go zaprowadziem do Aleks. Oskierki, który go wy-
sa w trockie. Czerniak wiedzia o mnie, ale gównie



I

— 159 —

wiedzia, e d sprawa kaz^aska mme nie obca. Tu szo

ju nie o ycie moje, lub katorg Jeleskiego, lecz i o

yde tych, którzy ju byli osdzeni, bo to nowa i sto-

kro draliwsza sprawa. Jaka obawa (przejmowaa mnie

i o Czerniaka i o Jeleskiego.

Nie do na tem: przez te dni w cigych rozmo-

wach z Juganem i Gogielem, którzy, naturalnie, byli

pewni mego udziau, zobaczyem, e sprawa bardzo

si moe pogorsizy. Raz Jugan mi móM: „Czy pan s-

dzisz, e my nie wiemy, kto by piitym czontaiem, Du

Laurens by tylko komdsarzem, opaciski za pitym

Mikoaj Jugan
Czonek Komisji ledczej.

czonkiem, a Wagner sekretarzem". — „Czy tak byo?"
pytam. — „Nie pora artowa, to (pewna, tak jak to, e
ja jestem u pana". Zamiaem si, ale mnie to niepokoio.

)Owiedzdeli mi, e Kaszyc zezna, i by u Wagnera
czasie sesji w dzie Boego Ciaa i nas tam wszyst-

kich widzia. „Ale Kaszyc to tylko mówi, a my nie pi-
ewalimy, bo do ju ofiar. Murawjew ó nich nie wie,

Uech wic zostan! Lecz pan musisz si przyzna, my
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za pana, jak ju i ,inne komisje, drugii rok pokoju nie

mamy. aje nas, e nie umiemy wzi si do rzeczy.

Czy pan sdzisz, e i w tamtych komisjach o panu

nie byo wicej gawd? a Milewicz i dnni? Alle to byy
wszystko gawdy, kady opowiada, e sysza to od te-

go, to od innego, a wic komisje nie pisay. Panaby to

nie zmuszao do zeznania, a nam biedy przybyoby. Te-

raz co innego: pan si musisz przyzna!" Jugan sam,

który zreszt ze ' mn zawsze uczciwie postpowa, po-

wiedzia: „Wszak p. Jeleski z panem by lepiej ni z

kimbd, jednak si przyzna i wyda pana, to caa na-

sza podstawa. Nam idzie o to, by pana przekona. Jeli,

gdy to nie pomoe, uyj innego rodka, pocign in-

nych, ofiar przybdziie, i pan moe by powodem nowych
aresztowa: opaoiskiego, Wagnera i innych, bo za ko-

gó pan moesz rczy?" Przytem ,z gawdy Jugana

(cho, naturalnie, nie by i on otwartym) mogem wno-
si, e on podejrzewa mnie o stosunek z Czerniakiem.

Pyta mi o Czerniaka, ja powiedziaem, e go nie znam,
lecz, co dziwna, zaraz go wyniesiono do innego mumeru.

Przewoka dla mnie bya straszna, wolabym egze-

kucj, bo codzienne indagacje i niepokój o tyle osób

drczyy. Zdaje mi si, .e 11-go wrzenia otwieraj si
drzwi, wchodzi Gogiel, a za nim Jeleski, zmieniony, po-

ruszony, zapakany; sdz, e i ja musiaem w tej chwili

strasznie wyglda. Jeleski rzuca mi sti do rk ze so-
wami: „Jakóbie, daruj!" — „Ale, mój Antoni, ja si nie

gniewam, auj ciebie". — „Przyznaj si". — „Lecz do

czego?" Gogiel staje we drzwiach, zakrywajc okienko i

mówi: „Nie tracie czasu, wiadomo e Gieysztor dlatego

si nie przyznaje, i nie wie co pan powiedzia. Mów
pan, p. Jeleski". — „Lecz ja nie chc sucha, nie po-

trzebuj zwierze". Jelesk/i znów si rzuca, gwatem
chwyta mi za rk i czuj w rku do gruby zwitek

papieru. Naturalnie musiaem go przycisn. Gogiel mó-
wi: „W Wilnie by Giedroj". Ja ztnów przerywam:
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„Prosz nic nie mówi" i pewniejszym ju tonem mó-

wi: „Panie Gogiel, adnych zwierze nie potrzebuj. Mó-

wiem, e nie 'naleaem, i to powtarzam; lecz pan do-

brze wiesz, e w razjie gdybym co wiedzia, to me po-

trzebowabym cudzych wskazówek, bo ja mówi, oo chc
i mówi tylko prawd. Zreszt prosz panów zostawi

mnie w spokoju". Jeleski jeszcze raz chcia mi rk uca-

owa, lecz ja go na progu ucisnem serdecznie, bo al
mi go byo. Mojem te zreszt zdaniem, tylko ja jeden

na wiecie miaem prawo go ucisn, bo, jakkolwiek to

bya sprawa narodowa, lecz zarazem i ja byem ofiar,

przytem nigdy, jak i dzi, nie uwaaem go za nikczem-

nego, a wówczas inawet nie sdziem, aby by egoist, lecz

tylko sabym...

Wyszli. Rozwinem zwitek, dany mi przez Jele-

skiego. Byo to na oienkim papierze jego szczegóowe ze-

znanie. Nasta ju wieczór, przysza noc. Diuga to noc

w yciu mojem tak bya stanowcz. Przed wielu laty szo
o przyszo osobist, o szczcie caego ycia, o ciche

nikomu oprócz Boga niewiadome zaparcie si siebie, spe-
niem obowizek, zabiem nadziej nawet osobistego

szczcia; lecz nie aowaem tego nigdy, inaczej po-

stpi jiie mogem. Teraz druga zacza si walka. Tu
szo ju o reszt tego, co czowiekowi moe by drogiem
na ziemi: o cze, o imi poczciwe. Od dziecka yem
tylko mioci kraju, wszystkie uczucia temu jednemu
poddaem; w zadowoleniu sumienia wasnego miaem
wiadectwo, em przeszed ycie bez skazy, bez waha-
nia si. Panowaem -nad uniesieniami, walczyem z lud-
mi najsympatyczniejszymi, bo szo mi o dobro kraju,

nie o popularno, nie o rozgos. Naizywamo mi z jednej

strony szlachcicem, obroc przesdów, z drugiej zapa-
ecem kracowym! Te róne i sprzeczne nazwy — o-
wszem pokrzepiay mi. Praca powolna zgina. Z gbo-
kiego poczucia o nieuniknionej koniecznoci, weszo si do
pracy powstaczej: tu si robio — co mogo, z caem

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. U
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oddaniem si, cho z pewnoci, e nic me 'bdzie, bo ogó

nie umia si wznie do zaparaia si osobistego. Szlach-

ta bya chtna, lecz nie powicaa wszystkiego. Do po-

wiedzie, e powstanie nie kosztowao obywateli i

dziesitej czci tego, co od nich wziy kontrybucje! Tu

moralny bodziec, taim terroryzm strachu...

Lecz teraz ju inaczej przedstawiao si pytanie. W
cytadeli byem na mier przygotowany i jak pisaem

wyej, szczerze podaem mierci. Zerwanie nici ipracy

powolnej, upadek kraju przy rozbudzonej ju, powiem nie-

reHgijnooi, lecz mistycznym nastroju, rodziy gorczko-

w ch koca. W szpitalu po sdzie, gdy wyrok zapad

i tu bez rónych postronnych okolicznoci, bybym spo-

kojny, i

Plisz to z ca szczeroci. Nic nie aowaem ycia,

a tak jeszcze wówczas miaem dobre wyobraenie o

kraju, e o dzieci byem spokojny. Ja zostaem sam sie-

rot i, dziki Bogu dojrzaem na uczciwego czowieka.

Có oini, krwi ojca, jego zasug, poleceni krajowi... pro-

siem tylko Boga, by ostatnie chwile da mi takie, jakia-

mi by powinny, bez wszelkiej przesady, bez obawy «

chwili ostatniej, bo jako czowiek, czy mogem wie-

dzie, jakie tajniki s w duszy? Zeznanie Jeleiiskiegc

mocno mi poruszyo. Upadek czowieka, którego lubi-

em i miaem za uczciwego, upadek Mik. Giedrojcia, a

by on do pewnego stopnia uosobieniem prawoci, bolaJ

mi. Skoczy chciaem co rychlej, zapierajc si, mia-j

em t pewno — e za dnii kilka, tydzie, drugi najda-

lej, to nastpi. Przyznaj si, umiechaa mi si ta myl,
e moje imi obok Zygmunta, cho inn saw, lecz nie

mniejsz, zajanieje. Lecz sumienie inaczej mi mówio:
„Ty skoczysz, nikt na wiecie ciebie nie potpi, bo nikt

i wiedzie ,nie bdzie o -tajemnicach wizienia i procesu,

haba spadnie na Antoniego i Mikoaja, lecz czy i

twej winy tu nie bdzie? Czonkowie Komisji wiedz c

dwuch jeszcze towarzyszach z Wydziau, ozy nie uy-
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j w samej rzeczy groby zapowiiedaianej, czy areszt

tych dwuch nie pocignie za sob i innych, a wszake

secdny osób jeszcze s wolne? Czy poruszona sprawa

Czerniaka nie wróci Aleksandra (Oskierk) i Franciszka

(Dalewskiego)? Antoni Jeleski pisze, e, gdy si przy-

znam, bd móg go widywa, w kadym razie podaje

mi drog do komnoikowania si. Komisja mówi mi sa-

ma, e rzuci Jeleskiego, a wemie si do mnie. Je-

leski tylko ode mnie bdzie zalea. Lecz co za pewno^
e ja si sam nie ugn, nie zmieszam, nie skompromi-

tuj nikogo, czy, gdy chc broni Jeleskiego od ha-
by, sam nie upadn?

Jeleski, oprócz charakteru zeznania, który mi po-

ruszy i nie by godny stanowiska, jakie zajmowa, co

do osób nikomu, oprócz mnie, nie zaszkodzi. Wymieni
jeszcze jednego, d-ra Józefa Kociakowskiego, jako ko-

misarza z Kowna, lecz temu atwo mona byo zaradzi.

Zreszt zeznania jego nawet niektórym oskaronym

mogy by uyteczne, jak np. Chmielewskiemu. Anto-

ni wypowiedzia skad Wydziau, o Dalewskim, Oskierce

ju wiele osób mówio i ci obaj byli ju osdzeni do ro-

bót, nic im to wic szkodzi nie mogo. Wojewódzki

wileski Giedroj sam si przyzna. W Kownie Jeleskie-

mu szczliwie przyszed na myl Lub. Gadon, który ze-

mkn zagranic, wymieni wic jego i tem gównie
ocalono Chmielewskiego. W Grodnie Kalinowski i po-

mocnik Zabocki osdzeni; w Miisku Peliksza wiadomy
i bdcy za granic komisarz Du Laurems; Czechowicz,

gówny zarzdzajcy koirespondencj, te w robotach;

oto i wszyscy. Piszc to samo, stwierdzaem wiarogod-

no zezna Jeleskiego, bo nikt nie wiedzia, emy si
skomunikowali, ocala mogem ostatecznie Chmielew-

skiego i poprawi bd wzgldem Kociakowskiego.
Tylko wic mogem pomóc, a nikomu zaszkodzi. Lecz

musiaem pisa o ludziach, którzy, acz osdzeni, lecz si
nie przyznali—a co najgorsza, przecigaem wasn sw
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spraw: nie mogem poruszy jej inaczej, jak tylko j
pogorszajc, bo wobec zeznania Jeleskiego, musia-

bym wypisa moje przekonanie. To, naturalnie, rozdra-

ni Murawjewa, mier pewna, lecz, co gorzej, pierwiej

jeszcze duga indagacja, a kto zarczy, e wytrwam?
Po dziesi razy i tak i inaczej si decydowaem,

modliem si ze zami, by mi Bóg owieci. Gos mi we-

wntrzny mówi, e powinienem i za przekonaniem,

broni do ostatka ludzi, którzy mi zaufali, lecz miaem
wtpliwo 00 do si wasnych. Jeleski, czek uczciwy,

Miikoaj—niepospolitej prawoci,—a ulegli: na có mnie

ta próba? Wszak oni za swe winy pokutuj: prawda,

obaj zostan hab okryci, bo Jeleski bdzie moim
zabójc, a do jego zezna przyczyni si M. Oiedroj. Lecz

drugi z nich, to od lat 24-ch towarzysz najdroszy. Jego

to—'mimo woli^—^ja wcignem do roboty a i Antoni naj-

poczciwiej szed za nami. Nikt wiedzie nie bdzie..,

ale sumienie! Przytem ostatnie zgromadzenie mnie jed-

nemu powierzao zarzd:—to by dowód ufnoci pro-

wincji, odmówiem, lecz obowizek wzgldem kraju po-

zosta. Bd co bd speni t drug w yciu ofiar:

tam powiciem szczcie, tu powicam saw pewn,
cze, przyszo dzieci, bohaterski wieniec, i id na dro-

g cik, czy wyjd cao, czy to, miao mówi, naj-i

wiksze powicenie w yciu mojem tak gorzko si nie

odezwie, jak tamto? To pewna, e sumienie mi tak ka-

zao. Jestem pewny, e kto mi zna, a dziki Bogu jest

kóko takich ludzi, to przyzna, e mi ciej byo zdecy-^

dowa si przewleka to ycie, ni umiera.

Dzi po tylu latach, po tylu bolach i nie zasuonych
cierpieniach, a nawet lekcewaeniu spóziomków, ich

obojtnoci, dzi z rk na sercu, z czystem sumieniem

mówi: „Nie, podobnej walki nikt nie mia, nikt w kraju

z wdkszem zaparciem si siebie nie postpi". Ten czyn

w caem mem yciu mam za najwiksz zasug, jeli

co, to on mi powinien by uznanie zapewni. Lecz mniej-
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sza o nie. Dziki Ci, Boe, em wówczas tak by wiar w
Tw pomoc silny! dzi wtpi, czybym si zdoby na t
odwag i pewno nawet, e nie. Zgorzkniay, dny mier-

ci, bo i o sobie ju wtpicy, nie stawabym do walki, z

której i nie wiem, czybym dzi wyszed zwycisko, bo

ludzie mio mi z serca wyrwali, a sam obowizek, czy

wystarczyby?!... Postpi inaczej wówczas nie mogem.
Wierzcie mi, wszystko przyszo mi na myl: i potpie-

nie i moe dugie ycie na Syberji i mier zdaa ot

kraju i swoich... Oh, ta noc—oka niie zmruyem. Za t
noc Panie, cho ona mi wiele kosztowaa i do dzi dnia

cign ywot ciki, bolesny, jednak dziki Ci za ni,

bom tu wicej zwyciy, ni serce, ni nadziej szcz-
cia, tu odrzuciem pewn saw i cze mego kraju, by

ocali wewntrzny spokój, i za gosem sumienia. Litwo

moja droga, niedobra dla mnie matko, wielu za ciebie

umierao, lecz ozy wiielu z takiem zaparciem si siebie,

zmusio siebie y i i dobrowolnie na tortur!

Nazajutrz zadaem papieru i napisaem swoje ze-

znanie! Jak z czystego serca szo moje postanowienie,

tak te Bóg mi doda si, e ani na chwil, ani godnoci

swego narodu, and interesu czyjegobd nie dotknem.
Musz teraz opisa, jak si to stao, e Jeleski przy-

zna sii. Opisuj tu dosownie, jak on mi sam opowiada,

gdy pierwszy raz, w chwila dla mnie te smutnej, poru-

szony i mojem cierpieniem i moj dla niego dobroci,

spowiada si ze swej winy. Gdy go przyprowadzono do

Dominikanów, byo ju po zeznaniu Kaszyca. Jeleski

do dugo si wypiera. Przyznanie si Mikoaja Oie-

drojcia, który powiedzia, kim sam by i e pienidze lo-

kowa u Jeleskiego, ju wpyno znacznie na Amtonie-

go, tembardziej, e zaprze si niie móg stosunku z Ka-
szycem i Oiedrojciem. M^wi wic zgodnie z Mikoajem,
e prywatnie tylko przechowywa pienidze, w kocu, e
by kasjerem przy Oiedrojciu. Lecz ju Komisja miaa
zupen pewno. Wówczas to skorzystaa z zezna
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Awejdy ii z jego papierów. Ten (Awejda) nie usucha mo-

jej rady, zaraz z Wdlna mie wyjecha d w par tygodni

po mnie zosta uwizionym. Gdy izaczy mu w wizie-

niu odrasta wosy, okazao si, e s poczernione, i

wadze ledcze doszy, e to nie Szmidt, w kocu, e to

Awejda. Zadano wysamia go do Warszawy. Awejda

mia t nieostrono, e napisa jakby sprawozdanie ze

swej czynnoci szczerze, cho bez wymienienia nazwisk.

Otó z tego Komisja skorzystaa i napisaa ten papier,

który i mnie pokazywano, i z nim Oogiel i Jugan poszli

do Jeleskiego.

Antoniego pooenie wzgldem Awejdy byo bardzo

dobre. On go osobicie nie zna, Awejda bowiem przyby

dobrze po ich uwizieniu. Nawet wic, gdyby to byo
zeznanie Awejdy, to jego oczne stawki nicby nie zna-

czyy. Awejda móg mówi rzeczy syszane. Dla Jele-

skiego teraz ja jeden byem wszystkiem. Lecz biedak,

zmczony dugiem wizieniem, z charakterem sabym,

przyzwyczajony do wygód, ostatecznie upad na duchu.

Jego wizienie dotd byo tak dobre, jak adnego z mas,

lecz teraz przeszo od miesica cigle go pytaniami dr-
czono. Wypiera si, pisa Bóg wie co, miesza si, w
kocu i sii mu nie wystarczyo. Komisja, widzc jego

wahanie si, sprowadzia mi do Franciszkanów i te-

go wieczora do póna w noc go nie odstpowali, rczc
za ycie jego i moje, jeli si przyzna, a ten nakoniec

im powiedzia: „Byem wic czonkiem Wydziau".

—

A Gieysztor? — „I Gieysztor te!"
Tak si to stao, i kto sam by w ipodobnem pooe-

niu—^ten nie tak surowo potpi Antoniego. Nic wic
dziwnego, czek saby, zapomnia i o tem, co mówiem
w szpitalu o mojem tumaczeniu si, które, potwierdzo-

ne przez Jeleskiego, tylkoby mi dopomogo ostatecznie.

To jego opowiadanie, jak jest prawdopodobne, tak i sdz,
e byo prawdziwe; ono najmniej kompromituje Antonie-
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go. Potem ju syszaem róne wersje, jakoby z ust jego

pochodzce, co, dalby Bóg, aby byo niesuszne.

Dodaj tu, bo w swojem miejscu w 1863 r., zdaje si,

nie napisaem, e gdy Hieronim Kieniewicz wróci z

Kazania, my go wysalimy do Warszawy na czonka

Rzdu od Litwy. Na nieszczcie wkrótce wyruszy do

Parya. Tam me mia szczcia podoba si Bron. Za-

leskiemu. Zupenie róni to ludzie. Pomimo mej czci dla

Bronisawa, nigdy i Hieronima nie mog uwaa za czo-

wieka pospolitego. Gdy wróoi z za granicy, zosta aresz-

towany, lecz nieprdko jego sprawa Sii odkrya: zgin
w Kazaniu. Mocno auj, e szczegóów jego sprawy nie

pamitam. Warto, jeli kto j zna, aby j prawdziwie

opowiedzia. To pewna, e by to czowiek niepospoli-

ty, silnego charakteru i nikogo niie skompromitowa. Co

do Czerniaka, .niemona zaprzecza, e szczegóy podane

w broszurce Oogiela o nim, pokazuj, i on w samej

rzeczy dawa Komisji niektóre wiadomoci, lecz czy te

fakta nie byy im ju wiadome? Gdyby by to czowiek

zej wiary, tobym ja pierwszy pewno na tem ucierpia,

bo jak wspomniaem na Litwie do mnie si uda i dobrze

wiedzia o moich stosunkach z Hieronimem Kieniewi-

czem. e Komisja w koou wiedziaa te dobrze o cz-
noci tych spraw, to wida i z (pism Gogiela i ja si sam
mogem przekona z rozmów Jugana, cho w tem jed-

nem dziwnie by ogldnym. Majc z natury skonno
tumaczenia rzeczy na dobre, wierz, e oni sami niie

chcieli wówczas czy tych spraw i pogorsza naszega
losu; to dla nich nie przedstawiao zreszt adnego oso-

bistego interesu, nie ncio widokiem nagrody, a roboty

mieli dosy. Przytem, jak póniej wspomn, zawsze bya
nadzieja, e ze zmian Murawjewa system si zmieni,

a wic trzeba byo na wszelki przypadek nie ostatecznie

le si przedstawia. Do samego jednak mego wyjazdu
sprawa kazaska najmocniej mi niepokoia, bo tu, powta-
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rzam, juby nie broni wyrok zapady; nietyliko nasze

z Jeleskim, lecz Franciszka i Aleksandra gowyby
spady.

Zaczem zeznanie od tego, e czek uczciwy, post-

pujc zgodnie ze swem przekonaniem, powinien mie
zawsze odwag wypowiedzie je otwarcie, nie tai swych

postpków. Lecz przytem nikt nie ma iprawa innych

oskara, jeli ma poczucie suimdenia i obowizków. Otó
ja, od pierwszej chwili aresztu i wezwania swego do Ko-

misji, wniczem swych prizekona nie taiem. Co innego,

gdy wiedziaem, e przyznanie si moje gubio ndetylko

mnie, lecz byoby ju oskareniem i tych, których po-

dejrzewano wspólnie ze mn. Dzi inaczej si dzieje. Nie-

ma ani jednej osoby, którejbym móg zaszkodzi; nie y-
j ju, s osdzone, lub same si przyznay. Z najwik-

sz wic radoci zrzucam tajemnic, która mi zawsze

ciya. Jak uprzednio, tak i teraz potwierdzam, em
by przeciwny ruchowi i demonstracjom, a tembardziej

powstaniu, lecz gdy ono wybucho, uwaaem za obo-

wizek, pomimo nawet wstrtu do tajemnego dziaania,

wzi w niem udzia. Czowiek urodzony w kraju, nie

moe si od niego oddziela, musi dobre i ze losy ra-

zem znosii. To mi skonio do uczestniczenia. Mioe to

moje przekonanie byo mylne, lecz dyktowao je serce

i sumienie, aowa wic tego postpku nie mog. Ani

w skutek dobry powstania, ani w interwencj obc nie

wierzyem: byo to tylko spenienie wewntrznie rozu-

mianej przezemnie powinnoci, nic wicej. Staraem si,

by ta krwawa demonstracja bya jak najsilniejsz, by
nie odstpia od charakteru narodu i nic w tym wzgl-
dzie nie zawiniem. Wymieniam, kiedy wzilimy udzia,

z kogo si skada Wydzia (naturalnie, z osób ju wia-

domych), kogo mianowaem wojewódzkim, a oprócz

tych, nikogo nie znaem. Tu i dalej w caym oigu pro-

cesu, bardzo mi posuyo nikczemne zeznanie Orzeszki,

e ja z zasady bardzo mao osób znaem. Byo wpraw-
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dzie zupenie inaczej; setfci osób do mnie przychodziy.

O nominacjacli wiedziaem wszystkich, lecz teraz mo-

gem tem si broni, e oprócz tych kilku osób, wiedziie

o nikim nie potrzebowaem. Kociakowski by nomino-

wany po Duskim wskutek przedstawienia wojewódz-

kiego kowieskiego, ostatnich dni kwietnia. Lecz on

sam nawet o tem nie wiedzia, gdy iprzedtem ju aresz-

towano go po klsce biraskiej. Kociakowski ju by
skazany do Omska, na mieszkanie z pozbawieniem

praw; tak si to umorzyo i wicej o nim wzmianki nie

byo, tembaridz(iej, e Jeleski powdedzia, i nominacje

ode mnie gównie pochodziy i dat nie przytacza. W Wi-

tebsku i Mohylewie organizacji nie byo. W Inflantach

by Ponset, w Witebsku Czerwisikii, a w Mohylewie

Oskierka Micha komisarzami, lecz organizacji nie prze-

prowadzili. Ponset ju by skazany za powstanie w In-

flantach; Czerwiski i Oskierka ju straceni. Cay wy-
dzia spraw wewntrznych do mnie nalea. Wojsko-

wych wielu znaem; wymieniem, ilu mogem najwicej

z pomidzy wiadomych: Sierakowski, Duchiski, Kozie,
Horodeski, Jelski, Duski, Zwierzdowski, którzy byli albo

straceni, lub za granic, lecz dodaem, e my ogólnie nie

dawalimy adnych prawie planów, bo musia kady do-

wódca stosowa si do miejscowych okolicznoci, tem-

bardziej, e ja pojcia o wojskowoci nie mam. Jeleski

mówi, e jeszcze przed jego uwizieniem podalimy pro-
b o usunicie si. Ja to potwierdziem, nie okrelajc
czasu, dodajc tylko, em zda wadz Konst. Kalinow-

skiemu ju straconemu, e do czasu zdania, które miao
miejsce, nie pamitam którego lipca, pomagali mi K. Ka-
linowski, naczelnik miasta Maachowski, Tyt. Dalewski
i przysany z Wanszawy Józ. Kalinowski. Ten ostatni

ju by skazany, bo i sam si przyzna. Wicej nikogo
nie znaem. Jeleski, gdyby nie sabo charakteru, po-

winien by pamita, e dwa miesice po ich uwizieniu,

ja byem czynny, cay nowy wydzia sformowaem—ile
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mogo by ofiar! póniej jako czonkowi Rzdu aiie go-

dziio si wypiera zasad, uwaaem wic za obowizek

swój, nawet ostro wypowiedzie, co nas zmusio do sta-

nia u steru sprawy—^której niewczesno, a nie co inne-

go potpialimy.

Zakoczyem, e, znajc sam prawo, wiem bardzo

dobrze, jaki los mi czeka, lecz do niego jestem oddawna

przygotowany. W rodku (dotknem i terroryzmu ze

strony wadz powstaczych, e za moich czasów wcale

go nie byo, e nie moj rzeaz broni, lub mówii za lin-

nych; lecz doda musz, e jeliby nawet \ znalazo si
co do potpienia, to trzeba wiedzie, e to byo wów-
czas, gdy si zlawi genera Murawjew i gdy reprezen-

tant 70-<miljonowego narodu, majcy na swe rozkazy

wojsk krocie, nie waha si do tych rodków krwawych
ucieka; mona si dziwi narodowi bez broni, bez

rodków walczcemu z rozpacz > .

e te terroryzmu, uywa jako odwetu?

Po odczytaniu zeznania w Komisji nie tajono mi

przekonania, e widocznie to, co pisz, jest prawd, bo

zgodnie napisaem z Jeleskim, tylko chciano, bym prze-

pisa, zmieniajc ton. Odparem, e to moje pnzekonaniie

i e ja speniam tylko swoj powinno. „Lecz to ju
upór, pan dla sów naraasz si, a tak moesz ocali

swe ycie".—„Panowie dobrze wiecie, e od pierwszej

chwili wiem, i to ycie nie jest ju mojem, bo nawet nie

od prawa, lecz tylko od fantazji jen. Murawjewa zaley:

setki osób mniej winnych zginy, powinien wic ktokol-

wiek wypowiedzie prawd".

O wyroku mierci nikt prawie nie wtpi. Inaczej si
stao. iV^urawjew gdy mu czytano, rzuca si jakoby, lecz .

po skoczeniu mia powiedzie po rosyjsku: „chotia odin

nie podliczajet", „cho jeden si nie podli". Tak mi opo-

wiada d-r Fowelin, który przybieg do mnie, uciska
i powiedzia: „Nadspodziewanie, ostro i z godnoci wy-
powiedziane sowo dobrze podziaao, jestem prawie pe-
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wny, e ycie paskie ocalone". Raz jeszcze po-

wtarzam, e wtedy to mi nie cieszyo, widzia-

em przed sob dug jeszcze spraw, a potem

Sybir, jeli nie mier, bo trudno przewidzie,

co si jeszcze odkryje. Sowa Murawjewa mogy

by w czci suszne, bo nowogródzka sprawa

dziwnie le przedstawia osoby, do tej organizacji nale-

ce. Przytem moje pooenie byo ju od pocztku spra-

wy wyjtkowem, ja od przyjazdu stanem na gruncie

prawdziwym, gdy prawie wszyscy wypierali si udzia-

u i sympatji dla powstania, sdzc, e si ocal. Ja,

znajc i siebie, i swoj spraw, inaczej to pojem. Nara-

anie si od pierwszej chwili na zarzut, em niepopraw-

ny, cige trwanie przy swych zasadach pozyskao mi

wiar, ikady z czonków Komisji rozumia, e przy-

zna si nie mogem, bdc uczciwym czowiekiem, ka-

dy z nich wiedzia, e i teraz o nikim nie wspomn
jeszcze nie skompromitowanym i nie osdzonym, ale to

mi wanie dawao si. Oogiel, najgorszy ze wszystkich

czonków Komisji, chcia jednak uchodzi te za szla-

chetnego i to jego saimego w faszywy postawio stosu-

nek, bo skoro co mówi podego, ja mu przerywaem:

„To mówi nie Oogiel, leoz czonek Komisji".

P* Zaczy si codziennie i dugie indagacje, wychodzi

z numeru mogem, a wic i mie liciki, urzdzalimy z

Antonim korespondencj, lecz widzenia si z rodzin,

ani towarzysza do wizienia nie dawano. Spacer te by
bardzo rzadki, o ile lekarz nakazywa. Na pierwszem

mojem zeznaniu osiew porobi uwagi, na które bardzo

szczegóowe musiaem jeszcze pisa odpowiedzi, ale ju
o przeszoci, najwicej o Tow. Rolniczem i Kredytowem,

zjazdach i t. p. Widoczny by cel: czy tym sposobem nie

dojd stosunków w czasie powstania, lecz ja tu ju nie

taiem i sdz, e to, com pisa i mówi, byo tylko obro-

n naszego honoru, a nikomu nie szkodzio. W cigych
rozmowach wszystkie anegdoty dobre, dodatnie powta-

rzaem, gdy oni mi nie szczdzili brudów i z Komisji i z
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powstania. Praiwie o wszystkich, którzy przechodzili

przez ledztwo Dominikaskiej Komisji, miaem ich zda-

nie i, trzeba przyzna, prawie zawsze zupenie suszne.

Sdz, e celem ich byo okaza, ile jest nikczemnooi,

zrazi mi, bym myla o ocaleniu siebie i sam równie

si spodli... Obaj, Jugan i Gogiel, byli ludzie zdolni, nie

taili, e obaj naleeli pierwiej do partji najliberalniejszej,

e byli w stosunkach z Polakami. Gogiel, to pewna, by
czynnym i jeszcze niedawno wiedzia o wszystkiem. Jugan

kwaterowa jaki czas u Dyboiwskiego Jana, brata cio-

tecznego Jeleskiego. Juganowi ja robiem wymówki za

Mik. Giedrojcia, e go zgubi. Dziwna rzecz i on sam

przyzna, e ma go na sumieniu.

Tak przeszed koniec wrzenia i cay padziernik.

ona moja po zeznaniach Jeleskiego, zerwaa z

tym domem, przestaa bywa; ja jednak przesiaem kar-;

t, proszc, by tego nie robia. Przyznaj si szczerze,

gdyby nie Makoaj, i jabym si moe nie zblia z Jele-

skim, nie potpiabym go bezwarunkowo, lecz bybym
jak z obcym. Lecz dopiero póniej poznaem z opowia-

dania czonków Komisji, jak bya wina Giedrojcia. Ten

czowiek tak zacny, jakich mao na wiecie, brzydzi

si faszem, na jego nieszczcie, gdy nas aresztowano,

on jeden zosta; to go gryzo. Kiedy w kocu wskutek

zezna Kaszyca, wezwano go do Komisja, nie chcia sie-

bie broni, wiedzia, e kama nie umie. Lecz biedak nie

rozliczy, e trudno mu bdzie wywika si. Powiedzia,

e by i wojewod i komisarzem wileskim. (My z Je-

leskim mówilimy, e w Wilnie komisarza wojewódz-

kiego nie byo, bo Du Laurens sam spenia ten obowi-

zek, a pomaga mu Dormanowski stracony). e nomina-

cj wzi od Du Laurens'a i Kalinowskiego i chda ucho-

dzi za najczerwieszego, a mnie w skadzie Wydziau
nie wymieni. Gdy Kaszyc wiadczy, e z nim by u Je-

leskiego, gdzie (pienidze wozi, chcia Giedroj przed-

stawi Jeleskiego, jako tylko przechowujcego pienidze.
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a potem ju swego kasjera; ale tu si zmiesza. Oprócz

tego, gdy kazano mu wymieni powiatowych, atwo to

byo, bo ju wszyscy byli osdzeni, tylko w wicianach

wspomnia o Masowskim, bardzo zacnym czowieku. Ten

siedzia potem obok mnie i pyta: czy ma si przygna?

mówi, e mu to radz w Komisji. Ja odradzaem, a gdy

Mikoaj potem sam cofn, tumaczc si, e mu propo-

nowa, lecz Masowski nie przyj, to Masowski zosta

w^^sany do Tobolska, na mieszkanie, bez pozbawienia

praw. Jest wic Giedrojcia wobec Masowskiego wina.

Z Charmaskim ta/k si rzecz (przedstawia: Char-

maski pierwiej by aresztowany i wypuszczony, teraz

znów go wzito. Tumaczy si, e go posdzono, i jest

winniejszym, ni by w istocie. Giedroj, spytamy: czy

Charmaski by okrgowym? odpowiedzia: „Nie wiem

—

zdaje si, e tak". Charmaski, gdy mu to pokazano,

przyzna si, mówic potem, e to wina Giedroijda. To
kady z nas mia seciny takich „z d a j e s i ". CEarma-
skiego najlepiej zdefiniowaa sama Komisja; przedsta-

wiajc (nasze sprawy, o kadym dawaa zdanie; Char-

maskiego przedstawiono do aski iMurawjewa: „Tak
kak on nie stoi truda Komisji" (e pracy z nim nie miaa
Komisja) Muraiwjew w swej askawoci sikaiza go jednak

do robót. Otó Mikoaj w swych zeznaniach wszystko

bra na siebie, chcia, by go osdzono koniecznie na

mier, a to tembardziej, gdy widzia, e porednio przy-

czyni si do zguby Antoniego i Charmaskiego, a jedy-

nie skompromitowa Masowskiego. Ja Mikoaja znaem
od dziecka i sumiennie mówi, — do dzi dnia nie
znam czowieka, któryby mia mniej egoizmu, a

wicej prawoci, lecz jake tu ludziom mona wykaza
t rónic: gdzie gra rol egoizm i strach mierci, gdzie

nieumiejtno kamstwa, niezdolno do konspiracji

wszelkiej? Usuwajc si od Jeleskiego—nie podajc mu
rki zgody, potpiabym jednoczenie Mikoaja. Tu pierw-
szy raz w yciu odstpiem od przekonania. Susznie mo-
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e za to odpokutawaeim... Zreszt z tego, co mi Antoni

opowiada, jesz.cze osdziem go tylko, jako chwilowo sa-

bego. Wprawdzie nie podobao mi si to, co o nim mó-'

wjono w Komisji, nie podoba si ton obrony i kartki, w
których da, aby, mówic o naszych sesjach, nie wy-

mienia, emy je mieli i u niego, z powodu, e on ma
rodzin; jakbym ja, Dalewski i Aleksander take jej nie

mielii. Trzeba wiedzie, e w pocztkach powstania, ja

sam towarzyszom powiedziiaem, e, jeli si sprawa od-

kryje, to ja gówny udzia wezm na siebie, bronic in-

nych. I w swoich zeznaniach, chocia nie byo ju Alek-

sandra i Fra-nciszka, nigdy nic na nich nie zeznaem. Co

do Jeleskiego otwarcie mówiem, e on tylko kas prze-

chowywa i by powolnem mojem narzdziem, najmniej

bdc winnym. Komisja zawsze o nim twierdzia „chytry

poleszuk umie o sot>ie pamita".

Jenera Racz, artylerzysta, mia sobie polecone przez

Murawjewa napisanie z akt Komisji historji powstania,

z tego powodu mia wstp do naszych numerów i móg
od nas da wiadomoci. Widzia si i ze mn w sali

komisyjnej. Ja mu powiedziaem, e jeli trzeba, to ja

pisa bd, ale, naturalnie, sdz, e i on sam rozumie,

co za warto takiego pisania, bo wizie pod sdem b-
dcy, bardzo i sam musi by ogldnym piszc, i jego

te wiadectwo take uywane by winno roztropnie..

Wyda mi si czowiekiem gadkim, którego zdziwiy

sowa zupenie otwarte. Dodaem mu: „Ja o sobie nie

myl wiele, lecz pamitam zawsze, em w Komisji".

W par dni (byo to 2-go listopada polskiego), wcho-

dzi nagle do mego numeru ona z Juganem. Ten mówi,

e nie chcc nam przeszkadza, wyjdzie, lecz tylko na

kwadrans, bo dusze widzenie jest niemoliwe. Sam wi-

dok zapakanej ony przerazi mi, delikatno za Ju-

gana bya wielk, jak i dobro osiewa, pozwalajcego
przyj bez zezwolenia Murawjewa. ona, ciskajc mi,
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oznajmia o chorobie, a nawet i o mierci Witoldka. Ledwo

kilka dni ciorowa; byo to zapalenie mózgu. Wolaa mi

sama to zwiastowa, przysza do wizienia, wywoaa
prezesa i ten zezwoli. Cios to by bolesny. „Wywie
ciako do Opitoek, pójd do Potapowa, to czowiek wy-

ksztacony, ma on zacn ; pro go o zezwolenie wywie-

zienia ciaa, aby unikn formalnocd, a przytem powiedz

mu, e wszystkie chrzecijaskie narody nakazuj od-

wiedza oraa umarych; oni s chrzecijanami. Jeli

ojciec nie widzia yjcego syna, niech mu pozwoi na-

wiedzi oiao. Peiwino nic z tego nie bdzie, lecz prawdo-

podobnie uzysikasz widzenie". ona moja wysza. Tak

przeszed dzie.

Tego zaraz dinia pyta mi Jugan: czy nie chc to-

warzysza? Odmówiem i znowu przyszed, zacz nama-

wia, e rozsdek kae nie oddawa si smutkowi. Ja sam

si zastanowiem, e nawet wobec Komisji i ledztwa

potrzeba przezwycia siiebie. Na wieczór, ju prawie

w nocy, pirzyszed Jeleski, i teraz, paczc obaj, opowie-

dzielimy siwDje dzieje. Wtedy to on mi wyspowiada
si z swej winy, i ja szczerze z serca osobisit krzywd
wybaczyem, bo widziaem al szczery i przyznanie si
do wystpku. Jakie byo nasze zdziwienie, gdy ju po

1-ej w nocy, wchodzi onierz i wzywa Antomiego do

Komisji. Czek w wizieniu wszystkiego si obawia. Po
chwili wraca Antoni i pyta, czy moe osiew prezes Ko-

rniisji wej? Bya to grzeczno i pewna delikatno.

„Przepraszam za pón wizyt; pociesza pana nie b-
d; znam go jako czowieka z charakterem; przenie
pan i to nieszczcie. Dzi w mojem pooeniu, trudno

mi mówi o wspóczuciu i szacunku, ale wierz mi pan
uczucie jest, przychodz za cho z drobn pociech P-m
jutro na kilka godzin wyjdziesz do miasta z kapitanem
Siemionowym. To rzecz nadzwyczajna, popro wic pan
ony, gdy ochonie troch po stracie, niech pójdzie po-

dzikowa Potapowowi: jemu to gównie zawdzicza".
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W samej rzeczy byo to niepraktykowan lask, a w
dopiciu tego dopomagali: Potapow, osiew i Fowelin.

ona moja, jak poleciem, udaa sd bya do Potapowa,

przyj j bardzo grzecznie i wnet przyrzek wyda roz-

porzdzenie o dozwolenie przewiezienia ciaka do gub.

kowieskiej. Z kolei, gdy ona moja, prawie temi sowy
jakem radzi, daa, aby mi pozwolono wyj na miasto,

spyta: „Mais votre familie, madame?" i na odpowied:

„Gieysztor" wyrzek: „Niepodobiestwo". W tym jego

sowie byo co tak przeraajcego, e biedna kobieta,

jakby syszc wyrok mierci na mniie, rozpakaa si mi-

mowoli. Potaipow zerwa si z krzesa, poprosi j, aby

usiada, zapewnia, e pomimo wielkiej mojej winy, on

nie traci nadziei, e bd ocalonym, ale to, o co ona prosi,

jest niemoebne, niepraktykowane. „Ja si stara bd,
lecz nic pani nie przyrzekam". ona wic moja nie mia-

a najmniejszej nadziei.

Nazajutrz zjawi si w wizieniu Siemionów d prosi

mi tylko, abym mu da sowo, e nic pisa nie bd.
„Mów pan co chcesz, ale nic nie pisz". Poszlimy na uli-

c Wielk, do domu Czechowicza. Tam w gbi dziedzni-

ca, na dole, ona moja miaa dwa mae pokoiki, w przed-

pokoiku leao ciako. Stró nas wprowadza, pokazujc

mieszkanie.

Ody wszedem, najprzód uklkem chwil przed, cia-

kiem, ucaowaem biedn—szczliw dziecin. Na spot-

kanie wysza Tekla Syrucdówina, trzymajc na rku ma-
dwuletni Leokasi. Ta na widok obcego, zarosego

czowieka, zacza paka. Poczciwy stró, nie zwaajc
na obecno Siemionowa, odezwa si: „Oto doylimy
czasów! Ojciec przychodzi do rodziny: jedno dzit^cko

na marach, drugie go nie poznaje!" i wyszed. Biedny

Siemionów by mocno wzruszony; widzia wkoo niedo-

statek. Chopcy witali serdecznie, a wszystko to drobna

dziatwa. Po chwili przysza i ona... Siemionów cay
Czas siedziia w pierwszym pokoju, ani zajrza do dru-
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giego, w którym ja prawie bez przerwy bawiem. Jak

tylko 'kto duej z nim rozmawia, lub ja przychodziem,

sam nas wyprawia: „Korzystaj pan z czasu, nie zwracaj

uwagi na mnie". Obiadu je nie mogem, ale i jemu

trudno je byo; tylko porteru wspólnie wypilimy bu-

telk. Kobiet wiele si przewino, z mczyzn jeden Kon-

rad Czy, iktóry by ju na wysaniu, nie obawia si i

przyszed — wicej nikt... Siemionów sysza tylko kobie-

ce gosy... onamimówi:—„Dzi pogrzeb".—„Dzi tu?"—

„Tak", bo przyznaje mi si, e tylko kilka rubli ma za-

ledwie... Do niej nikt nie zaglda, lkaj si... Takie to

byo nasze obywatelstwo, tacy ludzie, z którymi yo si,

za których wówczas cierpiaem i broniem ich bezpie-

czestwa! Lecz przytem suszno kae doda, e z

apteki nie brano za lekarstwa, stolarz nie chcia wzi za

trumienk. Jaki gupi ksidz Bernardyn, nie zwaajc
na bied, powiedzia, e wie trumienki nie mona, trze-

ba nie, a tu niema niikogo! Wezwano dziadów od w.
Jana. Ci targuj si, co im dadz, prawdziwe kruki,

obrzydzenie wywouj. Siemionów syszy to wszystko,

ja ka da, co chc. Kilka kobiet i kilkoro dzieci i ko-
cielne dziady: oto w Wilnie serdecznem — pogrzeb mo-

jego dziecka!

Siemionów do gruntu by wzruszony. On nigdy mnie

nie indagowa, ale zna dobrze moj spraw. Gdy wszy-

scy wyszli, on usiad i mówi: „Poczekaj Pan, odetchnij.

Co si z panem dzia musi, gdy ja jestem poruszony!

Panie Gieysztor, gdy Pan sob zasaniasz ca prowin-

cj—a tu w rodzinie jaka ndza, jaki pogrzeb ebraczy,

to nikczemnie". „Mój Panie, dzikuj za wspóczucie, ale

sam pan osd, czy moemy temu si dziwi? Dzi, co

jest bardziej otwarte i szczere, przeladujecie, czy nie na

was spada to, co pan mówisz!"—„Tak, Pan jest niepo-

prawny, lecz ja jednak powtórz, e to tchórze bezczelni.

Gdyby Pan by przybd nieznanym z Warszawy, lub

skdind, to rozumiem. Ale czy oni nie wiedz, e Ko-

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 12
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misja zna wasze stosunki, paski wpyw i przyjació

dawniejszyci? czy dzi usuwanie si nie dowodzi raczej

ich wspólnictwa, przy niikczemnem tciórzostwie? Jeli-

bymy spotkali na ulicy kogo z tych, o których ja wiem,

e pana znali, ii tenby si przywita, szanowabym go,

gdyby za uda, e nie zna Pana, przepraszam, stara-

bym si go zgubi". Zapewne bya to teorja andarma,

lecz miaa sobie waciw logik: w tem, co mówi, byo
wiele prawdy.

Witolda mego pochowano w obrbie mogiy Kondra-

towicza, obok niego. Dziwnie si zoyo. Dwa lata temu,

na grobie naszego liirnika, postanowiem wzi jego mod-
szego synka Kazimierza i razem z memi dziemi wycho-

wywa, co te uskuteczniem. Lecz wypadki inaczej zdecy-

doway. A oto on mi na zawsze do swego grobu przy-

garn mego maego Wicia. I dzi mogika Witolda na

Rosie, obok drogiej ipamici Litw5'' piewaka, wiadczy o

naszych blizkich stosunkach ^) Poczciwy yd ksigarz

Zoruch, ten jeden tylko w chwilach najciszych odwie-

dza on. Prawda, e zwykle o zmroku, lecz los mój

mocno go interesowa.

Wróciem do wizienia. Jeleski po dwóch dniach

znów odszed do siebie.

Co do pozwolenia wyjcia, to tak si stao: Murawje-

wa pierwszy Fowelin przygotowa. Na moje szczcie,

pozidrowia wówczas ulubiony wnuk Murawjewa, i Fowe-

lin rczy ju za ycie, przyczem doda: „Biedny Giey-

sztor straci synka nagle w tyme wieku". Powiedzia

jeszcze, e widzenia nie miewam, i tylko raz on sam tego

malca przyniós do szpitala. „Dobrze zrobie". Z kolei

osiew doniós o wizieniu, e bya u mnie oina, i e do-

1) Obecnie na grobie Syrokomli niema ladu tej mog^i-

ki. O ile sobie przypominam, na tej mogice Witolda nie byo
ani krzyyka, ani tabliczki z jego nazwiskiem. (Przyplsek p.

Stan, Gieysztora).
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da mi na te dni Jeleskiego; i to pochwali! nakoniec

przyby Potapow, opowiedzia o bytnoci i probie ony
i swojej odpowiedzi... Murawjew milcza... Gdy interesa

wszystkie u/koczono, Fowelin znów wszcz rozmow
i pyta: „A czy to niemoebne, by tej biednej rodzinie

cho t da pociech?" Gdy Murawjew milcza, Pota-

pow doda: „Moe z czonkiem Komisji"... Murafwjew

zwróci si do osiewa, mówic: „Jutro pan pozwolisz

wyj Gieysztorowi z jednym z czonków na par go-

dzin". Ja byem na miecie od 10^/^ do 4-ej.

Zdawaoby si, logicznie sdzc, e ju powinienem

by mie i towarzysza a, jak inni, widzenia, lecz ina-

czej si stao. Nawet obiadów jeszcze nie pozwalano mi

przynosi z miasta. Raz, gdy podoficer przyj obiad i

ju mi go poda,—po chwili wbieg, napowrót zabierajc.

Tak przeszed . listopad. Lecz ju w grudniu po-
czyli nas z Jeleskim i Giedrojciem. ona moja sama
przynosia obiady, i gdy j spotyka osiew, kaza wpusz-

cza, mogem wic tym sposobem j widywa; czasem

który z chopców by razem. Lecz naraanie si na

chód i przykroci, przy staniu w bramie, byo niemoli-

we, prosi za o widzenia, jak inni, ja nie chciaem;

—

oni za zawsze tego czekali.

Gdy ju bylimy razem, i Komisja prawie pytania

swe zakoczya, zaczy si odwiedziny Racz. Ja dla

niego bardzo prdko napisaem rodzaj szkicu autobio-

graficznego, bo w tej formiie mogem swobodnie mówi
o swych czasach i pogldach, a nie dotyka osób, ani

nawet sprawy, o dlebym uwaa to za draliwe.

Zreszt sam wstp, który dobrze pamitam, jasno to

wykazywa. „Wezwany do spisania pamitnika, jako ma-
terjau historycznego,—^mówjem tam,—daj to, co mog.
Trudno szuka w zeznaniach winia prawdy, zalepia go
boja, mio wasna, wreszcie uczucie nienawici dla
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nieprzyjadól jego. Tu nie szuka prawdy, i ja jej da nie

przyrzekam; to pewna, e pisz, jakbym pisa, bdc
zagranic, zupenie wolny bez wzgldu na sw osob,

to za, co tam sumieme pozwala pisa swobodnie, to i

ja tu mog, bo wiem, e dla Rzdu—równie s dostpne

druki emigracji, jak masze pisma. Chc by bezstronny,

lecz trudno tego wymaga od czowieka, którego od

dwuch lat jedyn .pociech byo, e dozwolono widziie

trup dziecka, zmarego bez niego. Dotykam tej okrzycza-

nej saboci Polaków dla Francuzów, t. j. wiary, pomimo
cigych zawodów, mówii, e Polacy, idcy na mier,
maj powtarza: „Ave Caesar, morituri te salutant", lecz

dodaj, jakie smutne musi by pooeniie narodu, który,

pomimo zawodów, rzuca si zawsze w objcia pewnej

obudy, aby unikn zguby! Gównie nalegaem na win
Rosji, nie pojmujcej swego posannictwa, wskazywaem
i wypisywaem cae cytaty z „Gosu szlachcica", dowo-

dzce, e z dobr wiar swobodny marzyem o zgodziie.

Potpiaem w kocu system dzisiejszy, bo on nie wytrzy-

ma w adnym razie krytyki: sianie nienawici, konfi-

skaty, mier, moe dyktowa tylko zalepdeniie nieroz-

sdne, nigdy zdrowa polityka. Trzy tylko bowiem s
moebne rozwizanie kwestji polskiej. Pierwsze, które-

go my chcielimy — '

. W takim ra-

zie zawsze graniczy musimy z Rosj, ca obszern
wschodni cian, tysice interesów mie wspólnych;

i tu musimy potpia nienawi, cho byaby ona naj-

mniej szkodliwa. Drugie, moe najpraktyczniiejsze, byo-
by to (poczenie si pod jedjtieim berem i zachowanie

wszystkiego, co drogie narodowi; jego autonomji, jzyka,

wiary, obyczajów; tu ju dzisiejszy rzdu system jest

szkodliwy. Nakoniec, wobec tego, co oni podaj za swój

cel, i twierdz, e jest koniecznem: zlanie, obrusienje—

to ju ostateczna gupota—czy terroryzmem, prze-

ladowaniem
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, Tego, com
pisa, ledwie szkice u mnie zostay. Bardzobym rad, gdy-

by mona byo to wydosta. Widzianoby, e Polak pod

szubienic nie waha si wypowiada gorzkich prawd, a

przytem, e nigdy nie przesta by czowiekiem chrze-

cijaninem. Nie bya to historia, nie wymieniaem osób,

by pogld osobisty.

W grudniu ju miewaem widzenia. Przychodzia o-
na z dziemi, Tekla Syruciówna i inne znajome.

Tu trzeba zapisa wspomnienie o ludziach blizkich

mi a piknej zasugi. Nieraz si o to sprzeczaem i dzi
jestem tego przekonania, e postp ogólny moralnoci
jest wielki. To', co niegdy byo bohaterstwem, dzi staje

si udziaem wielu i nie budzi podziwienia. Nie ch sa-
wy, lecz wypenienie gosu sumienia kieruje wielu po-

stpkami. Droga dla nas posta Rejtana: naraa si on
na wywiezienie z kraju, na obelgi, moe i mier, ale szo
mu o ocalenie ojczyzny, o niedopuszczeniie haby podzia-

u, ratyfikowanego przez Polaków. Jake drobniejsz
stosunkowo bya kwestj adresu! Cay kraj go podpisy-
wa. Wydzia da zezwolenie: a jednak znaleli si lu-

dzie, którzy tej nawet formy .... przyj nie

chcieli, wolelii narazi si na przeladowanie, utrat ma-
jtku, rozdzia z rodzin. Idmy dalej, do dzi dnia ucz
nas dzieje o Regulusie, Scewoli i t. p., o garstkach broni-
cych swych ognisk. Có to jest w porównaniu z boha-
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terstwem naszych dzieci? Rosjanie i nasi za nimi prze-

drwiwaj ,powstaców, zwc ich udekiniieraimi. Czy za-

stanowi si kto: jak to broni cae miesice nasi wal-

czyli, w jakich warunkach? Ilu zoyo bro, przed pod-

pisaniem adresu przez szlacht? A ipotem te, czy liczne

to byy zastpy? Porawnajmy te naisze klski, to tak

zwane tchórzostwo—z ostatni np. wojn francusk! A
ile dowodów zaparcia si siebie daa ta modzie nasza,

stawiana w Komisjach, otwarcie mówica o dobrej swej

woli, z któr sza do oddziau i grob mierci i robót

niedajca si zastraszy i kogobd skompromitowa!

Tysice skazywano, setki giny, a chocia wiedziano

dobrze nazwiska nasze, któ z modziey walczcej nas

wyda? Lecz to wszystko mniejsza; patrzmy: gdy wszys-

cy starsi, albo wywiezieni, albo aresztowani lub opucili

rce, usunli si, jeden Konstanty Kalinowski spiskuje

niezmordowany i niczem niezraony, ginie za ukochan
przez siebie spraw. Wodzowie sawni, ukochani, albo

gin—lub chroni si za granic, a oto nie jednostki, lecz

dziesitki ofiar dobrowolnie, rozmylnie zostaj w kraju.

Konstanty Dalewiski przechodzi granic i po kilka razy

wraca z naraeniem si wasnem, by uatwi innym

ucieczk. Lecz wielu inaczej jeszcze pojmuje

obowizek. Odszukiwa imiona rodaków zmarych wród
lasów, zabitych i tak czsto do nie-

poznania zmienionych, e matki rodzone pozna ich nie

mogy—obowizkiem naszym Wymieniam tu

brata stryjecznego, Bolesawa, który mogc si te ocali,

nie wychodzi z kraju i zgin koo Rogowa. Lecz jeszcze

wicej poruszajcym jest widok powicenia drugiego,

ciotecznego brata, Edmunda Stengelmejera. Dziad jego

przyby z Niemiec, le mówi po polsku, by lekarzem

w Piszczynie u Lubeckich. Ojdec, Ignacy, iw 1831 r.

by studentem uniwersytetu wileskiego, z innymi po-

szed do powstania, po którem zosta w naszych stronach,

oeni si z siostr mej matki Emilj Zawiszank, wiel-
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kiego patriotyzmu i zacnoci kohiot. Mona sobie wy-

obrazi, jakie byy dsy familji, która jeli na niedosta-

tek mej babki obojtnie patrzya, to takiego mezaliansu

znie nie moga! W 1831 r. zreszt Zawiszowiie nasi

kowiescy—krwi swoj wiadczyli, e niedarmo to na-

zwisko nosz, o innych niema co mówi, daremnie ich

szuka kiedybd wród ofiar. Zacnego za ojca i matki

tak prawej jakie to byy dzieci! Wyej wspomniaem,,

e dziiemi jeszcze poszli do powstania. Edmund by
ranny lekko ^), otó on Ignasia modszego, liczcego za-

Konstanty Dalewski.

ledwie 15 lat, wysa za granic, a sam napisa nastpu-

jcy list do matki: „Bd, droga matko, o Ignasia spo-

kojna, ju on za granic; co do mnie, nie miiej mi za ze,

matko, raz przysigem, i broni nie zo, kraju wic nie

opuszcz. Ale, matko, pro Boga, by nas prdzej zabra

do siebie, bo aikie nasze ycie. Co sycha z Jakóbem?

Edmund..." Czy i to szalestwo? jeli to sza, zalepie-

nie—to jake pikne. Ale nie takie byo pojcie obowiz-

ków w sercach tej szlachty, co si dmie przeszoci i

1) Cay czas, bdc rajnnym, przechowywa si w Igna-
eogpodzie, bardzo wielu wocian o tein wiedziao, lecz lud
by szczerze nam przyjazny.
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klejnotem, och i jak zbrukanj^m

W dni kilka czy kilkanacie zi-

ciy si dania siedmnastoletnie&o chopca. Zginli oni

wszyscy koo Poniewieyka, w tak zwanej Królewskiej

Puszczy, a biedna matka z trudnoci poznaa ciao

swego dziecka.

Tu wspomnie musz, e wkrótce po mojem wysa-

niu umara jej starsza córka Leokadja Switorzecka

—

moda i liczna, rzadkich cnót i powicenia, a w 1870 r.

syn Ignacy za granic. Ta ciotka moja kochaa mi jak

syna, ona jedna wiedziaa wszystko, do niej szedem ze

spowiedzi i prob o rozgrzeszenie, bo wierzyem w jej

serce i rozum. W nieszczciach osobistych szczliwa,

bo moga si chlubi sweimi dziemi. Teraz, ju po moim
powrocie, w lipcu 1874 r. wydaa ostatni córk Emilj

zam, pobogosawia j, pobogosawia i mnie na reszt

ywota, a w tydzie ju nam zacnej Polki nie stao. Przy

najlepszem sercu, mioci kraju, bya tam do naj-

wyszego stopnia posunita i cze dla rodzinnego

imienia — ale z jasnem pojciem, jakie obowiz-

ki wkada ta sama spucizna, to bya Zawiszanka nie

z nazwiska tylko.

W dzie wigilji bya caa rodzina Antoniego, Mikoa-

ja i moja z dziemi i Maryni Wyrzykowsk. Biedna

Tekla Syruciówna mocno zachorowaa. To mi wita za-

truo; zreszt bya to pierwsza do duga swobodna po-

gawdka, po latach milczen/ia, gdy co chwila trzeba byo
mie si na bacznoci, by nie uchybi godnoci Polaka,

mimowoli z sowem niepotrzeibnem nie wyskoczy. W
dniu wigiilji pierwszy raz dotkno mi odezwanie si
Antoniego Jel. do syna, e nie ma sobie niic do wyrzuce-

nia, e nie ma zaprószonego oka... Zbyt prdko zapom-

nia zy swoje, caowanie rk i jeli nie popyna krew,

i ta nie spada na jego gow, to zawsze jego czynu ....
nic nie zgadzio.
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W tym roku miaem te na jeden dzie danego sobie

za towarzysza marszaka wilkomierskiego Medarda

Kocz; sdz, e to byo za staraniem Kupfera, moe i

bez wiedzy Murawjewa. Kocz, z którym czy mnie

blizki stosunek, pragn zasign mej rady, jak ma on

i jak maj inni Wikomierzanie postpi. Kupfer, które-

mu Murawjew poleci wykrycie udziau obywateli wiko-

mierskich w powstaniu, postpi bardzo wzgldnie i ad-
nej wikszej winy nie znalaz, naturalnie, umiano si po-

zna na jego uczynnoci. Otó Kupfer przedstawi uwi-
zionym, e mog wybiera z dwuci jeden rodzaj kary:

albo bd wysani administracyjnie, lub zostawieni na

Litwie, lecz opac bardzo wysok kontrybucj; on radzi,

aby t ostatni kar wybrali. Poniewa sumy naznaczone

byy znaczne, a wielkie spustoszenie i bieda w kraju,

wyjazd za do Rosji, jak sdzili, na kilka lat, nie za-

strasza, Witkoimierzanie sii wahali. Otó w tym intere-

sie chcia si Kocz ze mn naradzi. Ja stanowczo

byem za rad Kupfera, i jemu to zawdzdcza powiat

wilkomiersfci, e najmniej ucierpia w powstaniu.

Gdymy byli ju poczeni w wizieniu z Jeleskim
i Giedrojciem, dodano nam Jul. Charmaskiego. Ten w
oigu kilku miesicy najstaranniej zajmowa si nasz
gospodark. Jednego dnia wchodzi dozorca wizienia, a

z nim nowy towarzysz, czowiek bardzo niemody, lecz

nadzwyczaj ruchawy i mocno czem podraniony. By
to ksi Ferdynand Mirski, emigrant, z r. 1831. Mir-
ski rodem z dzinieskiego powiatu, po odbytej wojnie

1831 r., zamieszka we Francji, oeni si z Francuzk,
któr straci, ale mia dwie liczne córki. Amnestii nie

przyj, lecz na wiadomo o. powstaniu popiieszy do
kraju i przyczy si do partji w dzinieskim ; córki

zamieszkay u krewnych. Gdy go aresztowano i pre-

zes Komisji wyrzuca mu, e on czowiek niemody, nie

przyj amnestji, a przyszed „bmtowatsia na ruskoj
ziemie" Mirski z oburzeniem odpar, e jako ywo nigdy
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jego noga w Rosji nie postaa. „Jaikto? Pana wziito tu

w dzinieskim powiecie". Mlirski zaperzy si i upewnia,

e przed 1831 r. cliocia zna nie jednego jeneraa i miej-

scowych gubernatorów, jednak ci nigdy inaczej nie na-

zywali jego stron rodzinnych jak Litw, guberni wi-

lesk, nie moe wic i dzi cofn swego zeznania, e
w Rosji nie by.

Poniewa tumaczenie si Mirskiego byo krótkie i

jasne a udziau w powstaniu si nie zapiera, dano mu
wkrótce towarzysza, a tym by znany na Litwie Oskar

M... Wówczas jeszcze ani o Korwinie, ani o hrabio-

stwie nie syszelimy, wszystkim za byo znane i jego

pochodzenie i sposób zrobienia fortuny. Jeszcze za cza-

sów instytuckich Witold Giedroj pamita, jak ten pan,

naówczas aplikant u adwokata Sidorowicza, pnzynosi

papiery do ojca Giedrojoia i za otrzyman pioiozótk

pokornie w rami caowa. P. Oskar M..., wielki przeciwnik

powstania, a przyjaciel gubernatora Paniutina, po powro-

cie z zagranicy, liczc na swe stosunki u góry, lekcewa-

y miejscowe wadze, a gdy pod koniec powstania nie-

trudno byo o denuncjantów, naczelnik powiatu areszto-

wa go i, jako mocno podejrzanego, odesa do Domini-

kanów. Nieszczcie mie chciao, e los poczy w jed-

nej celi dwa najsprzeczniejsze charaktery i przekonania.

Mirski, prawdziwy karmazyn z krwi i ducha, najlepszy

patryjota, a gorczka niezwyky, Oskar M... pozujcy na

Anglika, przedrwiwajcy i patryjotyzm i wszelkie uczu-

cia; albo si kócili, albo caemi dniami nie mówili z

sob. Dobrze si stao, e jednego dnia, zwiedzajc wi-
zienie, wstpi do ich numeru jen. Potapow. Oskar M... ko-

rzysta z okolicznoci, tumaczy, jak niewinnie on, czo-

wiek tak spokojny, zosta aresztowany, i dodaje, e
jak dziwne jest postpowanie wadz, gdy jego, zwolen-

nika porzdku, umieszczaj ze znanym warchoem, który

przybywa zza granicy, aby kraj w ruin pogry...
Potapow zwraca si grzecznie do Mirskiego i mówi



187

po francusku: „A pan, ksi, co powiesz?" Mirski w pa-

ru sowaci wiele wypowiedzia: „O jedno prosz jene-

raa, uwolni mnie od obecnoci tego pana". Potapow

po wyjciu z numeru kaza niezwocznie M|irskiiego prze-

prowadzi do nas, i ten pod wieem wraeniem odpowie-

dzia nam swoje przejcie.

Drugi to wic rok skoczyem .w wizieniu, a wielce

pamitny i ciki to by rok dla mnie. Prawie cigle sie-

Antoni Niemeksza.

dziaem sam. Komisje si zmieniay, zwikszay zarzuty,

ból wielki z powodu, em si omyli na jednym z najbli-

szych, al serdeczny drugiego, którego gubia niepewno
siebie i nieumiejtno kamstwa; strata dziecka, ruina

kraju, rozwianie si wszystkich nadziei i wielka nie-
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pewno jutra. Gdy lata min, wszystko w przeszoci

zwolna si zaciera, trudno oywi pami tego, co si

przecierpiao i wszelkie opisy, to zaledwo saby cie te-

go, comy dowiadczyli.

W szpitalu w maju 1864 r. bylimy u spowiedzi. Ody
si zjawi, jako spowiednik, ks. Niemeksza, w pierwszej

chwili nikt nie chcia i do spowiedzi. Nastpnie, za przy-

kadem i rad zacnych kapanów Dembiskiego i Hun-

djusa, poszo i nas kilku i, szczerze wyznaj, e wy-

szedem uspokojony i pokrzepiony. To jest dowód, e
wiara silna, bez wzgldu na osob, udzielajc Sakramen-

tu, jest dostateczn, a pamitam i dzi tych kilka jedynych

sów, powiedzianych mi przez Niemeksz, przy udzie-

laniu rozgrzeszenia: „Módl si do N. Panny, Ona nasz
jedyn obronicielk, jedyn nadziej".

W czasie naijsurowszych indagacji, poniewa sysza-

em, e upartych przenosz do t. zw. „tiomnej" na chleb

i wod, a sam, bdc prawie naogowym amatorem her-

baty, nigdy w yciu dugo nie byem jej pozbawiony, pró-

bowaem, o ile mi trudno bdzie to znie. Pierwszego

dnia osobliwie wieczorem niecierpliwo i gorczka pra-

wie mi mczyy, nazajutrz ju zjadem kawaek chleba

z wod. Wieczorem, jakkolwiek nie mog powiedzie,

bym by spokojny, ale zawsze nie w takim stanie, jak

pierwszego wieczoru; na trzeci dzie ju mi rano prawie

byo obojtnem to, em nie móa herbaty, a z doskonaym
apetytem zjadem porcj chleba. Lecz zaraz po obiedzie

przyszed Jugan, zapytujc, czy nie potrzebuj lekarza,

bo ju numerowy unteroficerowi, ten za Komisji da
wiedzie, e nic nie jem. Z umiechem powiedziaem Ju-

ganowi o mej saboci do herbaty i o maej próbie, któr
przeszedem. Jugan najsolenniej zarcza, e nigdy nie

uywaj takich rodków przy indagacji, a tylko, jako ka-

ry, za przekroczenie w wizierau. Z wielk przyjemnoci
jednak wypiem wieczorn herbat.



ROZDZIA XI.

ROZSTRZYGNICIE LOSU.

(1865).

Pocztek r. 1865. — Powikania zwizane ze spraw Ohryz-

ki. — Bezprzykadna szczero Aiwejdy. — Widzenie si
z Ohryzk. — Indagacje w zwizku z zeznaniami Awej-

dy. — Sprawa „Komitetów damskich". — Zeznania Oliryz-

ki. — Zaciowanie si czonkófw komisji ledczej. — Roz-

mowy z niemi. — Ostatnde wadzenie si z Juganem. —
D-r Fowelin. — Ostatnie chwile przed wyrokiem. — Wy-
rok. — Poegnania. — Stan interesów.—Wyjazd.—Uwagi.

Z inowym rokiem zaczy si nowe biedy. Bylimy

wzywani do sdu. Jaki mia by wyrok, nie wtpilimy,,

lecz gdy o innych byo przekonanie, e si skoczy ro-

botami, co innego ze mn. U Dominikanów by teraz no-

wonaznaczony dozorca, który poprzednio pracowa w
Warszawie; z powodu dawnej znajomoci protegowa go

Potapow. Czowiek to by rozsdny ii bardzo nawet

dobry. Od Jeles«kiego mia on wiele, ode mnie nic pó-
niej nie przyjmowa, nawet srebrnej papieronicy na pa-

mitk. „Od bogatych bior, od pana gdybym bra

—

grzeszybym!" On, gdy raz ona po zapadym w sdzie

wyroku mierci, wesza i nie moga ez wstrzyma, a

by przy tem, odezwa si: „Pand nie pacz, ja Pani
wszystkim za wzór wytrwaoci przedstawiam, bdcie
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pewni, e Potapow nie dopuci wyroku mierci, on sza-

nuje pani ma".
W Wilnie zacza sd nowa i wana sprawa Ohryzki.

Ju Parfianowicz o iniiim wspomina, potem Miadowski

go wskazaJ. Aresztowano go i przywieziono do Wilna,

jak wielu innych. Wad. Kossowski, bardzo czynny w Pe-

tersburgu, lecz nikczemnego charakteru, wszystko wy-

powiedzia i w oczy Ohryzce mówi o jego udziale. Py-

tano mi o Ohryzk; jak i dawniej nie taiem znajomoci

i koleestwa z uniwersytetu, lecz nic nie wiedziaem o

jego udziale; wszelkie zewntrzne czynnoci zaatwia

Du Laurens; kto sd kry pod pieczci, nigdy nie by-

em dekawy. Poniewa Ohryzko nie przyznawa si, a

wic i wszelkich z nami stosunków zaprzecza, zdawao
si, e ta sprawa nas nie dotknie. Inaczej si stao. Jedne-

go poranku wzywa imi osiew i mówi: „M,ój panie, ja

jestem starym andarmem i wiele ledztw prowadziem

i zinam ludzi. Jestem pejwny, e i pan nie sdzisz, bym ja

i pana nie zna, bym mu zupenie wierzy. Do, e
sprawa wydawaa si skoczon. Pan, wiem, e siebie

nie oszczdzae, lecz, pomimo pism paskich, ani jed-

nej wiadomoci, ani jednego nazwiska nam nie dae.
Moesz pan wierzy, lub nie, ale zjednao mu to mój

szacunek... Sdziem, e sprawa paska skoczona; ina-

czej si dzieje... Teraz ju na serjo s zeznania Awejdy.

Czowiek ten mówi wszystko, czego nawet nie pytaj —
niepojta nawet taka szczero. Czytaj pan: oto zezna-

nie o panu i Wilnie. Zeznania te wykazuj wiele rzeczy

jeszcze nie wykrytych i gen. Murawjew now wyznacza
Komisj dla panów. Ja pana nie oddziel od Jeleskiego

i daj panu to zeznanie. Przeczytaj pan i przygotuj si:

za dni kilka wezw pana do Komisji i urzdownie dadz
zapytania. Widzenia pan masz i miewa bdziesz. Ja

przyrzekam da panu wszelkie potrzebne wskazówki o

osobach: kto za granic, kto skazany, a przez on pan

je sprawdzisz. Wierz mi pan, chcemy go ratowa; lecz

teraz interes trudny".
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Czytam. Awejda powtarza dawny skad, jak go wy-

mieniem, Wydziau. Dziki Bogu, cho zna, nie zamie-

sza opaciskiego, Falewicza i innych. Lecz mówi o

wysaniu przez nas Hiier. Kieniewicza do Kazania, o na-

iznaczeniu jego czonkiem Rzdu od Litwy. Wyprowadza

pocztek naszej organdzacji z Petersburga, a potem od

1855 wymienia nazwiska osób, niektórych nawet niena-

lecych: Konr. Chmielewskiego, Dalewskiego i innych

uwaa za zczonych z czerwonymi. Mówi o posyaniu

Aleksander Losiew.
prezes Komisji ledczej.

za granic pienidzy po razy kilka, o komitecie kobiet.

Szczegóowo wypisuje, e za porednictwem Józ. Kali-

nowskiego Wydzia wydosta z Petersburga plany fortec

i te przesa do Oazowskiego do Warszawy, a stam-

td do Parya; e w marcu 1862 r. ja byem wysany z

Wilna do Warszawy na zjazd dla ostatecznego porozu-

mienia si z Królestwem i innemi prowincjami. Oprócz

tego pisze o Przybylskim Wacawie, jako naszym sekre-

tarzu, przez którego, weszlimy w stosunek z Rzdem,
przez którego te Ohryzko zosta wprowadzony. W Pe-
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tersburgu równie wymienra Komitet i ludzi zupenie do-

td swobodnych, jak: Rechniewskich, Spasowicza, Bara-

nieckiego i d-ra Rymowicza... O Petersburgu wszyst-

kiego nie mogem przeczyta, bo osiew spostrzeg, e
o tern czytam, i powiedzia : „To ju do pana nie zaley".

Zawsze byl to z jego strony krok, o ile moe by, naj-

yczliwszy. Lecz ja nie widziaem wyjcia, przytem

przyznaj si, byem zmczony i postanowiem raz

skoczy.
W kilka dni potem bya u mnie ona z dziemi, której

jeszcze nic nie mówiem, gdy wezwano mi do Komisji.

Zaledwo par razy widziaem Komisj w takiem komple-

cie. osiew, Szpejer, Siemionów, Jugan, Gogiel, a take
audytor zasiedli dokoa stou, podano mi krzeso tu u

stou przy osiewde. osiew, jak po raz pierwszy, znów

zacz od tego, e uwaali spraw moj za ukoczon
i byli pewni, e si uda ocali mi ycie: teraz muszc
na nowo zacz ledztwo, bo otrzymano zeznania Awej-

dy. Tu ju tylko w czci odczyta mi róne zarzuty, na

które miaem odpowiada. Gdy skoczy, wstaem i

mniej wicej w te sowa odezwaem si:—„Nigdy pano-

wie nie syszelicie ode mnie prónych sów i podziko-

wa, dzi, wzamian za sowa yczliwoci, i ja te otwar-

cie wyznaj, e nie mam nietylko alu do panów, lecz

przyznaj, e wzgldem mnie postpowalicie z deli-

katnoci i, wierzcie mi, szczerze dzikuj i wierz w
owiadczon yczliwo, bo nie moe by, by czowiek

jakiejbd narodowoci nie uszanowa przekona innych.

Lecz nie miejcie mi te za ze, gdy wam powiem, e
zawsze to wizienie, drugi rok indagacji,—to moralna

tortura i, pomimo waszej grzecznoci przy spenianiu

smutnego obowizku, otwarcie wam mówi, e mi wy-
czerpay si siy. Nigdy nie dawaem sowa, dz^i po raz

pierwszy pod sowem mówi, e uwaam moj spraw
za skoczon, odpowiada nie bd ju, a eby da osta-

teczn mono bez skrupuu gen. Murawjewowi pod-
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pisa mój dekret mierci—oznajmiam panom tu w ca-

ym komplecie, com powtarza pojedynczym czonkom,

e cay czas jak w Wydziale Zarzdzajcym—z woli

towarzyszów—tak w Wydziale Wykonawczym—z no-

minacji Rzdu—-byem nie czonkiem, ale prezesem i

wszystkie nominacje przez cay czas szy tylko ode

mnie. Zdaje si do podpisania dekretu tego dosy". o-
siew powsta.—„Nie, panie Gieysztor, pan sam siebie

napróno oskarasz „wy wwoditie na siebia napralinu",

my dobrze wiemy, e tak nie byo i z tego powodu do

protokuu tego, co pan mówi, nie zapiszemy". I wszyscy

czonkowie to samo potwierdzili, zbliajc si do mnie,

jak zdawao si, mocno wzruszeni. osiew za z nimi po-

mówi, w kocu zwróci si do mnie.—„Id pan do wizie-

nia—my te nie zarczamy za skutek, lecz dajemy sowo,

e dooymy caej naszej usilnoci, by ocali ycie pa-
skie". Siemionów wyprowadzi mi, napilimy si wody,

i, idc korytarzem, pokrzepia:—„Bd pan pewny i

spokojny: my wszyscy i Potapow, chcemy mu dopo-

móc, a jak gowa zostanie na karku, to wszystko przed

czowiekiem".

Jednoczenie toczya si sprawa Ohryzki. Gogiel raz

przychodzi i pyta: czy nie chc go widzie. „On nie

wierzy, by si pan przyzna; czy pan to jemu powiesz?"

—„Powiem, ale razem i to, co mi moje przekonanie

dyktuje". Komisja co mówia, e zeznania róne mocno
kompromituj Ohryzk, zreszt i ja sam czytaem ze-

znania Awejdy. Gdy weszlimy, ucisnMmy si z

Ohryzk, on by mocno zdenerwowany, tak, e si roz-

paka. „Czy prawda—e ty si przyznae?"—„Tak,
byy takie okolicznoci—musiaem". Gogiel mówi: „I pan
zrób to—Panie Gieysztor, niech mu pan radzi".—„Mój
Józefacie, nie wiem czy bra jaki udzia, to pewna, e
tu idzie nie tak o ciebie, jak o zaczepienie Petersburga".

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 13
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Tu Gogiel mi przerwa, ale ja odparem:—„Ja mówiem,

e tylko wyT)owiem moje przekonanie". cisnlimy si

serdecznie. Jeszcze par dni Ohryzko nie przyznawa si.

Przez dozorc i inn drog miaem od niego kartk i

wiedziaem, e Kossowski w oczy mu mówi o ich czyn-

noci. Po powrocie do numeru, opowiedziaem to kole-

gom i, przyznaj si, nawet byo mi troch ciko po-

myle, e ostatniemi sowy o Petersburgu moe na szu-

bienic go pchnem, tem bardziej, gdy si sam nie przy-

znawa. Lecz w kocu sdz, e tylko dobrze zroziuimiany

interes towarzyszy kaza mu przyzna si i wzi na sie-

bie ca win. Gdyby si wypiera zezna Awejdy, po-

parliby je Kossowski, Warawski i inni, i wszyscy wy-

mienieni przez Awejd, a moe i wielu innych, zginliby.

Ohryzko, biorc na siebie ca win, ich ocali. Jak Litwa

mnie, tak Petersburg Ohryzce zawdzicza ocalenie set-

ki osób.

W tej sprawie Petersburskiej wdelu si zbrudzio,

niektórzy tylko mieszali si, najnikczemniej wyszed Kos-

sowski Wadysaw, cho i Warawski nie lepiej. Gogiel

w swej broszurze wiele cytuje zezna okazujcych ca
nikczemno tych panów. Co do Ohryzki najwikszy

fasz, by on mia si przed Gogielem .unia, e wiele

byo nietrafnoci w tumaczeniu si, to pewna,

jak moe i ja w swoich zeznaniach, sdzc je na zimno,

znalazbym co do zmienienia. Lepiej moe byo nie mó-

wi tak otwarcie i o sobie; lecz jak pisaem wszystko z

najlepsz wiar, chcc tylko ratowa ludzi — a spraw
podnosi, tak te jestem pewny, e i Józefat tem si po-

wodowa. Najniepotrzebniej przyzna si, e w czasie

bytnoci w Wilnie, widzia si z nami, o czem ja nie mó-
wiem i, co dziwna, o jakiej propozycji wejcia do orga-

nizacji naszej. To chyba byo dla pozyskania naszego

udziau w Petersburgu, bo my, wiedzc, e oni tam pra-

cuj, wcale nie widzielimy ani potrzeby, ani koniecz-

noci ich tu wciga, równie i o bytnoci Oskierki w Pe-

tersburgu, o stosunku z nim...
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Po kilku dniach od bytnoci mej w ,Komisji, wcho-

dzi Jugan i prosi mi do oddzielnego pokoju. „Niech pan

bdzie spokojny, pamitamy o ipaskiem sowie, lecz

sdz, e mi pan da jedno objanienie, a przekonasz si

pan, e to w jego interesie. PaiU pamita, e Aiwejda

wiadczy ,i bye pan w Warszawie w marcu, ja dzi

jad do Warszawy, by sprawdzi. Wierz mi pan, to

si nie ukryje—jak to byo?"—„Mój panie, z atwoci
przekonam panów o swojem alibi, bo w cigu caego mie-

sica marca, byem w Kownie w Zarzdzie, potem z

Najwyszego rozkazu, u ks. Ogiskiego w Retowie, a

wanie w kocu miesica, znów w Kownie, skd od

powrotu z Retowa nie wyjedaem z powodu bytnoci

tam Soowjewa. Lecz, by panu uproci poszukiwanie,

mówi, e nie w marou, lecz w kocu grudnia byem w
Warszawie, mieszkaem w Hotelu Europejskim, jedzi-

em tam, jako opiekun dzieci Syrokomli, o czem te ga-

zety ówczesne wspominay". Tu Jugan si odezwa i

przyznaj si, te sowa z ust czonka Komisji, który do-

skonale zna wszystkie przejcia, ju mi wówczas byy
nagrod za moj prac caego ywota.—,yZostafwniy to,

panie Gieysztor, i ja tak dobrze, jak pan, wiem, e nie

jedna opieka Syrokomli bya powodem paskiej podróy,
lecz o tej bytnoci, która miaa miejsce przed samym
wybuchem, rwispomina nie mona; to pewna te, e pan

nie jechae w interesie rychego powstania. Gdyby pana
suchano, dziesitki latby przeszy, nimby nastpi wy-
buch, lecz wówczas ju panby tu nie siedzia, jabym go

nie indagowa; na iszczcie nasze pana nie suchano".

Z temi sowy mi poegna.
Jeleski by te wzywany do Komisji; radzi si

mnie, pisa, ale zezna jego nie czytaem, gównie si
opiera na tem, e oprócz kasy, niczem si nie zajmo-
wa, zgadza si z nami, nie chcc adnych robi znajo-

moci i wiedzie o niczem.

Po dniach dziesiciu, naznaczonych jako termin przez

Murawjewa dla ukoczenia czynnoci Komisji, znów mi
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Wezwano. Byli tylko Jugan z Gogielem. Podali mi na

czysto przepisany arkusz do podpisu. Bya to moja od-

powied. Po przeczytaniu, nie wahajc si, podpisaem.

I wyznaj, gdybym do dzi dnia myla, lepiej-bym nie od-

powiedzia. Dotknem tam kilku tylko zarzutów, okazu-

jc ich bezzasadno i proszc, by z tych Komisja s-
dzia o innych, na które bdc w wizieniu nde mog tak

stanowczo odpowiedzie. Tu najprzód zbiem twierdze-

nie o mojej bytnoci w Warszawie, potem o znajomoci

z Hieronimem, do którejbym zapewne nie przyzna si,

bdc z Ufy przywiezionym, jelibym w samej rzeczy

mia z nim stosunki i wiedz)ia, co on robi. Dalej o Ko-

mitecie kobiet i Petersburgu.

Naturalnie, e Komisja wszystko to popara swomi

dowodami. Ta pomoc Komisji tumaczy si zwyczajn

rywalizacj, chci odznaczenia si, gdy ich to dotkno,

e Awejda w Wilnie nic nie wypiewa, a teraz tak wiele

mówi; otó chciano pokaza, e to fasz, dajc mi drog
do obrony, robiono i swój interes, moe na ten raz i

zgodnie z Mnrawjewa wol.
Tu przypomnie musz, e raz na par jeszcze mie-

sicy przedtem byem mocno przeraony, bom si prawie

zdradzi w rozmowie. Szo o Komitety damskie. Jugan

przychodzi i mówi mi: „le, nowe trudnoci spotykamy.

Oto z rónych zezna na pewno wiemy, e panowie mie-

licie czynn pomoc w kobietach. Byy one zorganizowa-

ne w Komitety i kady z panów mia takie pomocnice".

Ody on to mi mówi, czuem, e mi krew uderzya do

twarzy i byem zmieniony, w jednej bowiem chwili sta-

ny mi w oczach, nie tak Tekla, jak kilka modych
dziewczynek, prawie dzieci... Marja Wyrzykowska, Mar ja

Zawiszanka, Bogumia Chrystowska, Ludwika hr. Kossa-

kowska i inne. Lecz w mgnieniu te oka, ju miaem
projekt ukrycia tego zmieszania: „Przepraszam, odzy-

wam si, pan wie, e ja zawsze gotów jestem mu suy,
lecz dzi czuj si niezdrowym". Jugan wyszed. Naza-
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jutrz wchodzi i ze stodkim umiechem ipyta: „A jak zdro-

wie?'' Z ca ju przygO'towan bezczelnoci odpowia-

dam: „Czy pan artuje, ja zupenie nie byem chory,

lecz to paskie pytanie kazao mi przerwa rozmow".

Tu Jugan spojrza mi w oczy.—„A tak, pan dobrze wie,

e ja jestem bardzo ywy, draliwy, jednake umiem,

gdy potrzeba, panowa nad sob i przez cay czas w Ko-

misji ani razu si nie uniosem. Wczoraj pan musiae
dostrzec, gdy pan mówi, ja si mimowoli a zmieniem,

lecz miaem tyle wadzy, by zapanowa nad sob i po-

prosi o przerw w indagacji. Ja czuem, e lada sowo,

mog wybuchn, po zastanowieniu si, widz, e pan

tylko speniae, jak zwykle, sw powinno. Bo i prosz

zastanowi si: jakie to byo pytanie? Dobrze wam
wiadomo, e si staraem wzywa do pracy ludzi tylko

pojmujcych pooenie rozumnie, z poczucia obowizku
oddajcych swe ycie, gdy tak ju rozkazao sumienie.

Wzywanie wic kobiet przeze mnie jest nielogiczne.

Lecz gdyby tak byo, któby mi otacza i pomaga.

ona, siostry? Czy cho jedno nazwisko wyszo z ust

moich, wam niewiadome i wyrokiem nie objte? Jake
wic mnie pyta o to, co i nielogiczne i obraliwe? Dzi,

powtarzam, widz, e pan to zrobie, bo musia, i cie-

sz si, em wczoraj zrcznym wybiegiem unikn przy-

kroci wzajemnej". Nie wtpi, e na ten raz Jugan na-

wet uwierzy, a by to moe jedyny raz, e zupenie po-

stpowaem faszywie.

Musiaem to zacytowa, jako przykad z wasnego
dowiadczenia, jak mimo caej przytomnoci i sumie-

nia, mona mimowoln gr twarzy nawet sprawie za-

szkodzi. A przytem, gdy czowiek, najwicej brzydzcy
\
si faszem raz wejdzie na drog tajemnych dzia-

a, muisi dla ocalenia innych gwat swej naturze za-

dawa.

I^K Jeszcze miaem z powodu zezna Ohryzki rozmow
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w Wilnie i do stosunków z Aleksandrem, naturalnie,

moje zeznanie okazywao si niepenem i faszywem.

Zjawili si wic do mnie, bym te napisa, co wiedziaem

o tern. Nie szo tu jednak o Ohryzk, lecz o przyjt

zasad, e na zewntrz nic nie wiedziaem. Pisaem do

Ohryzki, ten mówi, ebym robi, jak chc, lecz i on wo-

la, bym nic nie powiedzia. Otó napisaem, e Wac.

Przybylski nam mówi o jego zgodzeniu si, lecz to byy
sowa, nic wicej, pogoska: nie mogem zatem pisa

tego w Komisji i dzi, cho Ohryzko sam to potwierdza,

ja jednak zawsze powtarzam, e nic o tem ntie wiedzia-

em i Aleksandra nie pytaem. Ody Aleksander miastem

rzdzi, ja te o nikogo z jego podwadnych si nie roz-

pytywaem, do dzi dnia wic, kim by i czy by Ohryz-

ko w organizacji, nie wiem. Powoanie si na Maka (tak

zwalimy Przybylskiego) miao i t racj, e mogo tyl-

ko przyda si Ohryzce, jeMby ten, co mu ja odradzaem,

w samej rzeczy cofn potem swe zeznania, bo i Awejda

tylko na sowach Maka si opiera, a móg ten i plotk

rzuci.

Ohryzko bowiem ju zaraz po zeznaniu zamyla je

odwoa. Byo to bardzo nierozsdne, tylko przy naj-

lepszych chciach prowadzcych ledztwo daoby si
zrobi. On na to wanie liczy. Lecz to miao nastpi
póniej, tymczasem trzeba byo da zna do Warsza-

wy niektórym osobom, co si tu dzieje; may wic listek

Ohryzki wysaem^). Tu poredniczya ona moja, a gó-

wnie zajmowa si nieoceniony stary Szumski, ten mó-

wi, e z chci ostatnie dni ycia powici, by uly losu

modszym potrzebniejszym. Wielu ludzi dzi w Warsza-

wie bdcych nie wiedz, e mnie obowizani swoje

ostrzeenie. Lecz trzeba byo wysa i do Petersburga.

Tu mdaem przejcie, które zrazio mi do Antonie-

1) List by do profesora Holeiwiskde^, z którym je-

dnak, po poznandm si w Warszawie, nigdy o tem nie mówiem
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go Jeleskiego. Do Petersburga miaia jecha siostra p-

Jeleskiej, panna Fabjanoia Dybowska, aby wyrobi nam

zatrzymanie si w stolicy na jaki czas, nim ony w dro-

g si wybior. Tymczasem Ohryzko koniecznie prosi

o sposobno pewn. Trzeba dwa dni przeczeka, by si

z nim skomunikowa. Mówi Jeleskiemu, e idzie tu

o spraw Ohryzki, o los wielu osób, trzeba ostrzec, da
zna, co si dzieje z niektórymi. Jeleski, mówic, e
z powodu przewoki, moe si nie zatrzyma' w Petersbur-

gu, a prytem, sdz i z obaw^^ — wyprawia — co ry-

chlej Fabjaon. Ta zacna kobieta pojechaa z rzeczy^wist

niechci... Czowiek tak wieo splamiony, gdy pierw-

szy raz mogc by uytecznym, przez egoizm odmawia

innym pomocy — przyznaj si, od tej chwili osdziem
w mem sercu, e i cae jego postpowanie ze mn byo
wywoane tylko egoizmem. Do Warszawy pojechaa

zacna Aleksandra Wyrzykowska, która wszystkie pole-

cenia nasze spenia.

Opisywaem par scen z Komisj, i jeszcze mam
o niich mówi, bo rzadko kto tego dotyka. Dzi w opo-

wiadaniu jakby si widziao tylko stron lepsz, lecz

kady atwo, gdy si przeniesie w pooenie winia, zgo-

dzi si, e to, co dzi atwo si czyta, bardzo trudno byo
przey. Doszo wprawdzie do teco na kocu, e wszel-

kie pytania o róne osoby stay si czcz formalnoci.

Oni speniali sw czynno, ja swoj. Odpowied bya
wiadoma. Czy byli szczerze yczliwi — nie mam po-

wodu wtpi, zreszt oni sami jasno t kwesti stawili.

Wszyscy sdzili, e si system zmieni, wówczas zdanie

moje, Ohryzki i innych ludzi wpywowych moe im do-

pomóc. Oogiel zawsze si z tem odzywa. Juganowi za
ja otwarcie mówiem, e gidy przyj miejsce w Komisji,

nic dziwnego, i spenia swój obowizek, lecz jak to on^

jak czowiek z jego wychowaniem móg co podobnego
przyjmowa? Jemu te na zapytanie „co bdzie?" po-

wtórzyem bajk Góreckiego. Czasem wychodzi nada-
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sany. Mikoaj i Antoni mówili mi: „Co ty robisz?" lecz

ja uwaaJem za obownzek mówi te prawdy, aby widzie-

li, e ina duchu nie upadamy, e wierzymy zawsze, i
kraj nie zginie.

Od nich wiedziaem o postpowaniu nikczemnem

Kaszyca. Gogiel opowiada, e gdy przybyli na wie do

matki Kaszyca, d ta biedna rozpytywaa go, on przer-

wa, proszc, co rychlej o jado; e sam skompromito-

wa swego wójta wocianina. Wiedziaem ju z miasta,

e z powodu ony Kaszyca pani 0'Rourkowej kazano

wyjecha. Po swojem uwolnieniu Kaszyc by u mojej

ony, chcc si przed ni tumaczy i dowodzc, e on

mi w Tiiczem nie zaszkodzi. ona moja go nie przjia,

a raczej nie chciaa z nim rozmawia, Kaszyc uwaa
za obowizek i to osiewowi powtórzy, a ten mnie. Za-

pewne wiele przesadzaj w opowiadaniach o nim, cudze

te winy na niego zwalaj, jak Oayca, zreszt gdy o ty-

lu równie prawie winnych zapomniano lub im toleruj,

Kaszyc prawie jeden tak wzgardzony, lecz jednak to

czowiek nie tylko saby, ale i zy.

Z nowogródzkiej sprawy prawie nikt zupenie nie

wyszed czysty, naturalnie, e wielu byo tylko zbaa-

muconych. Dubiczyski, Nowodworski godni by nie-

daleko Kaszyca. A ciekawe widziaem jednego z tych

panów zeznanie. Gdym, jak zwykle, broni naszej szlach-

ty, Jugan przynosi mi czyj spraw: „Suchaj pan"

i czyta: „Mój ojciec zawsze by wiernym poddanym
i w tych zasadach nas wychowa. Bylimy i jestemy
ludmi porzdku, zaburzenia wic Litwy zgroz nas

przejy i dopiero odetchnlimy, gdy porzdek powró-

ci z przyjazdem gen. Mlurawjewa". — „Nieprawda?
wedJe panów zasuguje on na szubienic?" — „Nie" —

^

odparem, „lecz na kop bizunów" — „To suchaj pan

dalej, oto jego drugie zeznanie: „Chocia zawsze byli-

my wiernopoddanymi, lecz, gdy zaczy si pogoski

o interwencja i cay kraj jej oczekiwa, my, jako Polacy.



— 201 —

nie moglimy si usuwa i ja przyjem obowizek okr-

gowego". — „Teraz", odezwa si Jugan, „i ja powiem,

e podlec". To byy zeznania ks. M... JR.,.!

Z Juganem te mielimy rozmow o jednym z kole-

gów. Mówi tu o Kaz. Jeleskim, towarzyszu z instytutu

i uniwersytetu, pocztkowo nawet nalecym do naszych

robót w 1861 r. By on w Wilnie i w jedn niedziel spot-

ka si z Jianem Dybowiskim u Jugana. Po godzinie co
gawdy Dybowski bierze za kapelusz. — „A gdzieto?" —
pyta Jugan. — „Do kocioa". — „Do kocioa?" — pod-

chwytuje Jeleski. — „Ja od czasu, gdy przekonaem si^

e to ksia z kobietami wywoali wszystkie te nieszcz-

cia, nie chodz do kocioa". Dybowski to mi opowie-

dzia. Otó Jugan pyta:: „Wszake Jeleski by pa-
skim towarzyszem, lecz to nie Sierakowski, nie pan, nie

Swida, a có pan o nim powie?" — „To, co powiedziaem
o R...!"

Raz gdymy z mim i Raczem mówili o naszym cha-

rakterze narodowym i zarzucano mi stronno i niech
do Rosjan, ja im takie daem zapytanie: „Przypumy
nag zmian, e i teraz, tak jak w 1812 r., nagle wchodz
francuskie wojska, i panowie zostajecie w Wilnie, do ko-

gobycie si udali? Do Domejikii, który przedstawia, jak

pisze w adresie, element zawsze od wieków ruski? czy
do mnie, o którego nieniawici mówicie do Rosjan". Nie

wahajc si, Jugan rzek: „Do pana, bo jestem pewny, e
pan z naraeniem ycia bezbronnychby ratowa, a lu-

dzie tamtej barwy w takich chwilach chcieliby krwioer-
stwem wobec nieprzyjaciela swoje winy zagodzi". —
„Wic pan sam wyrok wygosie i ma nich i ma swoich,

bo na kim si opieracie?"

Jak si im w gowach wszystko jeszcze roio o mo-
ebnych zmianach, przytaczam jeszcze dwie rozmowy
z Raczem i Juganem. Racz wzywa mi ju na par dni

przed wyjazdem i mówi: — „Bdmy otwarci, lada dzie
Murawjew odjedzie, W. Ks. Konstanty w Królestwie obej-
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mie rzdy, system si z-mieni. W takim razie, o ile na pa-

na i jego przyjació Rzd moe liczy co do szczerego

pojednania si?" — „Panie generale, za szczero —
szczero. Przedeiwszystkiiem ostrzegam, e ja mówi
tylko za siebie; moje przekonania pan znasz. Wiem, e
dzi niepodobna da niepodlegoci narodu ....
(przytem o koniecznych zmianach w Rosji, z kadym
z nich wiele mówilimy — ja te wcale nie taiem swego

zdania). Mjój wspóudzia w razie zmian zalee bdzie

od postpowania Rzdu. Za szczere przyznanie auto-

nomji, rozwój naturalny prowincji i ja te szczerze su,
cho dzi z pod szubienicy; lecz za adne dostojestwa

nie przyo rki do roboty, w którejbym podejrzewa

z wol i, wierz mi pan, bez uznania narodowoci pol-

skiej niigdy nie bdziecie mieli adnego Polaka uczciwe-

go w waszej subie".

Jugan, wiedziaem, e przed Dybowskim odzywa si

o mnie z wielkiemi pochwaami, lecz zarzuca dwie wiel-

kie wady: „Gieysztor wierzy w niemiertelno duszy

i wierzy w przyszo Polski!" Jugan w dysputach ze

mn przypuszcza jedyn niemiertelno tu na ziemi

w pamici ludzi, w owocach nasizej pracy; im wyszej

inteligiencji i powicenia czowiek, tem duej trwa jego

pami. Myl zapewne pikna, cho zupenie niezgodna

z nauk Chrystusa. Za Mnrawjewa czasów ju si mno-

yy broszury dowodzce, e my koniecznie powinnimyj

by w jednoci z Rosjanami, e to zwrot do przeszocij

i t. p. W jednej z takich, danych mi przez Jugana, podj

tytuem: „Nocleg w Niewieu", obok wielu zwykycl

konceptów jest jeden liczny ustp, malujcy dobrze sc

Rosjan o pewnych Polakach. Na zapytanie ks. Radziwia

Panie Kochanku : „Jake cierpi najazd i panowie i szlach-

ta?" anitor odpowiada: „O! Polaków ju niiema, bo kt(

by polakiem szlachetnym, ten albo zgin, lub idzie m
wygnanie, czy tuaczk, a pozostali panowie, jak psial
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na apkach, skacz przed Michaem Mikoajewiczem'").

(Warta odszukania broszura z powodu tego ustpu).

I w Komisji, i w pismach goszono, e prdko naród si

spostrzee i oplwa dzi wielbionych bohaterów powsta-

nia, e imiona Narbutta, Sierakowskiego i innych ze

wzgard i przeklestwem matki synom powtarza bd I

Czonkowie Komisji otwarcie mówili, e dch zadaniem jest

nietylko zgubi, zabi, osdzi, ale d zbrudizi nas. —
„A wiecie, panowie, jak si dzi histori pisze, i wasze

dzieci nie poznaj was w naszych obrazach. Wasza wia-

ra — to zudzenie, wy jestecie Don Kiszoci XIX wieku,

wierzycie w prawd, w sprawiedliwio

Na takie to zdania ja zawsze cae godziny im odpo-

wiadaem, to gorcym ustpem poetycznym, to Góreckie-

go legend „w kocu u djaba zero, u Boga miliony". I tej

to wiary poj nie móg Jugan w czowieku, jak on mó-

wi, rozsdnym... Otó na poegnanie prosi, abym. mu nie

mia za ze jego czynnoci. — „Nie, mój paniie, ja mam
al tylko za Giedrojcia. Wiem, e pan taik si o mnie od-

zywasz, jak moe mao kto z wspórodaków. Czowiek

fe za, który szczer ma wiar, choby go nazwano mono-

jmanem, oie obrazi si, a ceni dobre sowo o nim".—„Ach,

[przepraszam, nie tumacz pan le mego wyraenia. To

dowodzii owszem, jak szanuj i wierz w gboko pa-
skich przekona". — „Nie tumacz si pan, ja sam wiem,

e to mi zaszczyt przynosi. Ale panie Jugan, <na poegna-

lnie, ja panu te powiem sowo prawdy. Tak, jak wierz

w niemiertelno duszy, w tryumf prawdy, myli Boej
na ziemi, tak wierz i w przyszo narodu polskiego. To
^prawda, a jako czowiek rozumny, wiesz, e wiara jest

lep i nie daje si pokona adnem rozumowaniem. Otó,
gdy mnie przyjdzie umiera, .

, jakie to szczcie ta wiara, ta pew-

1) Murawjewem.
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no, ie mier nasza, to tylko szczebel dla przyszego

pokolenia, Jaka przytern

pociecha ta pewno, e kade zacne serce, kady uczci-

wy czowiiek, choby nie podziela, naszych przekona,

choby by innej . . . . . . narodowoci, jednak je

uszanuje i cho nad grobem monomana powie: „A by to

jednak prawy czowiek, nieprawda, panie?"

Jugan cisn mi za rk. — „Lecz idmy dalej.

Pan mi nieraz sam przyznawae, e sprawa nasza su-

szna, sprawiedliwa Pan, da-

jc przykad z ycia codziennego, okazae tylko, jak wa-

runki polityczne skrzywiy pojcia o moralnoci,

bo twierdzie, e nikt uczciwy nie wemie cudzej wasno-
ci, lecz nie wróci tej, zabranej jeszcze przez ojca, bo ta

ju nie obarcza jego sumienia. Ja inaczej sdz, ja czcz
przeszo i pami przodków, a wic i ich winy choby
krwi chciabym okupi. Idmy dalej, otó ta sprawa

nasza cho suszna, wedle pana, musi zigin na wieki,

bo rzdzi dzi i na wieki rzdzi bdzie prawo siy ! Tak,

panie, jak twierdzisz, dyktuje rozum i dziwisz si, e ja,

czek rozsdny, tak jestem zalepiony, e tego nie wi-

dz... Tak, mój panie! wierzcy widzi tylko to, w co wie-

rzy — dla niego to i mdre — bo prawdziwe; lecz i ja

uznaj potg rozumu i czcz nadewszystko zdrow lo-

gik. Ja panu zarzucam, e to pan monoman. Polska na-

rodowo saba; ale e jest, temu nie zaprzecza u was
nikt; jest ona nawet dzi silniejsz, ni bya w 1831 r., bo

w liczniejszych yjca piersiach, potniejsz, ni za

Sasów... A kto panu powie, jak ona bdzie za lat kilka-

dziesit? To ju nie lepa wiara, to sprawa rachunku, do-

wodzenie liczbami; rzeczy rozsdku rozbierajmy logicz-

nie. Pan przyznawae, jak wszyscy, e od r. 1772 Pol-

ska si rozszerzya w dziedzin, któr wy zwiecie wasz,
a ja nazywam j miejscow-Biaorusk. To wina wasza,

iak mówisz. Dzi, mówicie, nie bdzie wahania si, bdzie
system mdry, sprysty, przeprowadzony i „Finis Po-
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loniae". Dobrze, rozbierzmy to na izimno. Do dzi dnia

nie byo, mówicie, staego systemu. Dzisiejszego, co

prawda, pan sam nie pochwalasz, lecz inny, doskonay

ju si wam zdaje, e jest w waszych gowach (o sumie-

niu nie mówi, to musi milcze). Przypumy, e pan od-

czytujesz mi ten projekt powolnej, ostatecznej naszej za-

gady, a projekt jest tak rozumny, tak piekielnie dla nas

zgubny, e ja, ja monoman polski, w rozumie swoim, nie

mam dla niego krytyki, i tylko jak dziecko zamykam oczy

przed prawd... System jest doskonay, — przypuszczam,

teraz drugi warunek koiniecziny. adne . moebne zmiany

, adne konieczne te reformy w samej

Rosji nie wpyn na odmian tego dla nas zgubnego sy-

stematu! Daruj pan, tu rozum praktyczny ju si buntu-

je, lecz bdmy z nim bez ceremonii, kamy mu zamil-

kn: zgadzam si i na to. Teraz, panie Jugan, poniewa
ju nie jestemy w Komisji, to ja pana poprosz o danie

mi sowa, e odpowiesz mi ca szczer prawd na moje

zapytanie".

On poda mi znowu rk. — „Otó co znaczy sy-

stem, co znaczy wytrwao w przeprowadzeniu jego

u góry, gdy nie bdzie ludzi do wcielenia tego systemu.

eby myl, now jak prawd wcieli w masy, lub now
religj wprowadzi, trzeba aby ni si najprzód przeja
pier czowieka. Daruj pan, tu nie do rozsdku, trzeba

i wiary w t ide. Trzeba jej wyznawców, apostoów,

mczenników nawet. Powiedz mi pan, czy na secin tu

bdcych waszych „diejatielej" znajdziesz pan jednego,

któryby z zaparciem si siebie, z t wiar, z jak my
idziemy na mier, pracowa tak dla was, a czy na ca
Litw jest takich dziiesiciu, którzyby interes kraju swego
bez wzgldu na siebie i swoj karjer, mieli na widoku,

którychby nie poruszya za mewiast, mier niemowl-
cia, wyrzuty wasnego sumienia, sakiewka bogacza, lub

ucisk zalotnicy?"

Jugan poruszony przeszed si po pokoju. — „Nie,

b
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nie mog da sowa!" — „Niie moesz, i pan to zarzucasz

nam brak zimnego rozumu, cisego rachunku, nazywasz

nas monomanami, — nas, któnzy widzimy jednak, jak

liczne zastpy

. . . ju nie szlacheckie, lecz nawet z ludu dobrowol-

ne id ofiajry. Nie, panie, z nasz wiar musi si pogo-

dzi i wyszy, dalej sigajcy rozum, a jake bez pod-

stawy s wasze teorje, budowane , na fak-

cie dokonanym, na sile .... nie wytrzymuj one

krytyki zimnego rozumu, a wam samym ludziom uczci-

wym s wstrtne. Tak, panie, my umierajc, mamy i wa-

sze uznanie, o ile w waszej piersi bije serce ludzkie; ale

waim jake cik bdzie chwila skonu, gdy spojrzycie

wstecz i zobaczycie, ecie byli ndzn spryn w r-

kach Miurawjewa".

Mnie mimowoli z oczu zy trysny — spojrzaem —
i Jugan zapaka. Sdz, e prawie te same byy mniej

wicej sowa — to pewna, e mówiem dugo, wyraenia

i zwroty, jakby dzi to byo, pamitam. Wicej ju Ju-

gana nie widziaem.

Ohryzko tymczasem ukada projekt zapierania si,

o tem wiedzia i dozorca i praktycznym irozumem to po-

tpia. Szo przedewszystkiem o to, aby ci wszyscy, któ-

rzy w Warszawie wiadczyli przeciw Ohryzce: Oskar

Awejda, d-r Przybylski, Janczewski, owiadczyli, e
wszystko, co mówili o nim, wiedzieli od Maka (Przybyl-

skiego). Przybylski (co byo zapewne najatwiejsze) mia
umieci w zagranicznej gazecie artyku drwicy z rzdu,

gdy tak wiernego sug, jak Ohryzko, na podstawie po-

gosek uwizi. Aleks. Oskierka mia zapiera si stosun-

ków z nim, moje za zeznania w takim razie bardzoby

mu posuyy. Najwaniejszem byoby cofnicie zezna
Wad. Kossowskiego, na które, nie wiem na jakiej pod-

stawie, liczono. Jako gówny dziaacz w Petersburgu,^
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miaJ by wymieniony pewien magnat przebywajcy za-

granic, którego zgod pozyskano ^).

osiew w czci nam dopomóg w projektach, gdy

kilku dniami przed moim odjazdem pozwoli mi pój
poegna Ohryzk. Wszedszy do wizienia Ohryzki

z dum powiedzia: „Poniewa p. Gieysztor zatrzyma

si w Petersburgu, dokd i ona jego z dziemi jedzie, to

oni do mieszkania paskiego w Petersburgu zajecha mo-

g, aby sobie wyrobi protekcj, gdzie maj go wysa,
otó moe pan mu wskae wpywowe osoby. Poniewa

jednak panom moe by przykr moja obecno, trudno

bowiem móiwi o stosunkach przy prezesie Komisji, wic
was zostawiam na chwil". osiew wyszed. Podeszlimy

do okna. Tu, naturakie, Ohryzko da mi szczegóowe

informacje o swojej sprawie, gówmie co do Rymowiza
i Spasowicza^ Poegnalimy sd serdecznie, osiew r-

czy, e si rycho zobaczymy, bo pewno Ohryzko za

mn pody i razem bdziemy. Da mi Ohryzko na pa-

mitk swoje spinki, aowalimy obaj póniej, e nie

wyniosem zegajnka, mógby ocale. To zostawienie mnie

u Ohryzki, którego ledztwo si ju prowadzio, gdy je-

chaem do Petersburga, najlepiej przekonywa o usposo-

bieniu ówczesnem Komisji dla nas, o wierze w zmian
systemu, o odwoanie Murawjewa, o czem zreszt wszys-

cy gono mówili. A jednak jeli w czyj zupen szcze-

ro i zacno wierzyem, to tylko Fowelina. Ten, jak

z pocztku by niechtnym, tak teraz na kadym kroku

dawa mi dowody najszczerszej yczliwoci.

Robilimy ju wyprawy na drog. Sporzdziem
czapk barankow, Pawe Jeleski mia ciemniej-

sz; na jego propozycj, zamienilimy si. W dni kilka

przychodzi Pawe i mówi artujc: „A wiesz pan, jaki

mogem zrobi dobry interes? wszak to Fowelin dawa
mi za czapk konia, aby mie pamitk po panu". Kaza-

li Hr. Potocki Aleksander.
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em wic odbi w miecie kopj z mej fotografii i cho
do ndzn, daJem Fowelinowi. Przyj bardzo serdecz-

nie, obiecujc wzajemnie swoj. Dozorca Orygorjew, gdy

zobaczy fotografi, przelk si, sdzc, e to teraz ro-

biona, lecz przekonaem go, bo byem na fotografii bez

brody. I on wzi dwie. Na co? jedn dla siebie, drug
zaniós Ohryzce.

Na par tygodni przed wysaniem, gdy ju dekret

by zatwieirdzony, przywoa mi osiew do siebie. Tyl-

ko co wysza od niego p. Jeleska i wymawiaa mu su-

rowy dekret. — „Czy pan wiesz, ecie ju po wyroku?"
— „Wiem i dzikuj pukownikowi". On spojrza jakby

ze zdziwieniem na mnie... — „Czy pukownik sdzi, em
tak nierozsdny, bym nie wiedzia, e po mojem oskare-

niu, to najlepsze, co mogo mi spotka, i e panowie zro-

bilicie, cocie mogli u Mprawjewa". osiew odezwa si:
— „Ja te byem pewny, e pan to zrozumiesz, a jednak

tylko co syszaem wymówki". — „Moe, panie pukow-
niku, i suszne, bo ja te syszaem, e pukownik na

swoje siwe wosy zaklina si, e Jeleski tylko pojedzie

do Rosji i majtku mu nie skonfiskuj". Tu si zerwa
osiew: — „Panie Gieysztor, pan ani razu od nas nie

syszae adnych przyrzecze, ani zudze, mówilimy
raz tylko, e stara si bdzdemy ocali mu ycie i nic

.wicej, bo i pam, czego nie chcia, to nie mówie, lecz

nigdy ani sowa nam nie dawae, ani si zaklinae, uwa-
ajc to iZa niegodne siebie. Lecz jeli przedemn klka-

j, kln si na dzieci, na dusz swoj i mówi fasze, i to

obywatele, ludzie szanowani! to czy ja, andarm, pre-

zes Komisji, mog inaczej z nimi postpowa?" Trudno
byo na t logik odpowiada.

W wigilj wyprowadzenia nas do cytadeli, ostrzy-

glimy si w wizieniu, oddalimy prawie wszystkie na-

sze rzeczy. Fowelin za prosi, bym mu da szkic pobie-
ny, jak sdz o wizieniach i ich wpywie na moralne

usposobienie winiów. Szczerze, ale z pewn gorycz
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napisaem, bo to byo w wigilj dekretu, kilfcu dniami

przed wyjazdem z Wilna, jak sdziem, na zawsze.

Jednoczenie napisaem na 3 arkusikach dla dzieci krót-

ki rys pobytu w wizieniu, testament i list do Walerego

Janczewskiego, którego zawsze bardzo ceniem, poleca-

jc mu dzieci — pokrzepiajc go w trudnem zadaniu, ja-

kie przyj — marszaka od Rzdu.
Udalimy si do cytadeli. Ostatwiemi czasy mieszka-

limy w szeciu, oprócz mnie, Jeleskiego i Oiedrojcia,

byi zacni Mirski Ferdynand, Charmaski i Masowski.

Oprócz Mrskiego, bylimy z jedmej sprawy. Do cytade-

li przyprowadzono te i S... R..., przyczonego do

nas. Oprócz komendanta, gen. Wiatkina, by jeszcze gen.

Cyow i kilku wojskowych. Ody audytor czyta nam wy-
rok, onierze prezentowali bro, bo to w imiemu Naj-

janiejszego Pana, i szo o pozbawienie praw szlachec-

twa .

Przeczytano, e Jeleski si przyzna
i mnie iwskaza. To jedno zdaje si dostateczn byo ka-

r i pitnem dla uczciwego czowieka. A jednak ja by-

em lej niby skazany, bo rówjiie na lat 12, lecz do for-

tecy, nie „w rudniki" (do kopalni), z powodu, e moje
zeznania miay wicej cechy wiarogodnoci — tak, one

byy oawet zupenie prawdziwe co do mnie. MHk. Gie-

droj i Charmaski skazani te do robót.

Oto may przykad sprawiedliwoci Miurawjewa.

Okrgowy Charmaski poszed do robót, tacy sami: Tu-
paski na zaludnienie, 0'Rourke na rok fortecy, a ks. Ma-
ciej Radziwi opaci tylko „sztraf". Wina bya jednako-

w, a jake ten „srogi, lecz spra-wiedliwy" sdzia, roz-

maicie konfirmowa!

Czytanie dekretu mieszyo mnie, lecz bardzo na-

turalnie, e si znajdowaem spokojnie i powanie. Potem
kazano nas ostnzyc i ogoli; ja nie miaem ju brody
i wsów, a cho wosy byy do dugie, Wiatkin, nawet
pomimo uwagi Cyowa, kaza zostawi („ostaw"). Pra^

B. P." Pamitndki Gieysztora. Tom II. 14

I
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wda, e gdy nas rozbierano do naga, ja o nic nie prosi-

em, i cho poczciwy Grygorjew wskazywa, bym te
koszul zostawi, zrzuciem j i przebraem si w ten gru-

by lich worek. Dziwn mi si wydawaa proba w tern

miejscu i to na par godziin! czy nie wszystko jedno

w czem i?
Gdy wysizlimy z tej smutnej sceny, a Masowski,

który by skazany bez pozbawienia praw, nas zobaczy,

musielimy piknie wyglda, gdy si rozpaka, jak

dziecko; na mnie ta maskarada nie robia najmniejszego

wraenia. Z S... R... i tu si niie przywitaem.

Wychodzc ize szpitala, egnaem si nawet z najgor-

szym z andarmów Iwanem, ale tego inaczej, w^^ej ceni-

em, bo to tylko suga, nie R..., syn Michaa, wizie
za Konarskiego. W komisji do koca miano go za jed-

nego z czonków Wydziau. Darmo zarczalimy. „Nie,

to rzecz pewna — mówili — inaczej byby to najnik-

czemniejszy czowiek, bo co on wygaduje i na was, i na

spraw!" Miasowski, jak wyej wspomniaem, mia je-

cha do Tobolska. Miirski skazany na „osiedlenie" (posie-

lenije).

Gdy nas wyprowadzono na dziedziniec, w tej chwi-

li nadjecha Fowelim w penej formie, od M|urawjewa i,

nie uwaajc na otaczajce odactwo i nasze „brodiagi",

uciska ze zami. Od cytadeli do „turmy" spory to ka-

wa, szlimy otoczeni piechot i kozakami. Zdaleka spo-

tykalimy znajome nam parne, wychodzce, by nas zoba-

czy, lecz ony, matki naiwet — nie poznaway synów

i mów: tak byli przemienieni strojem d ogoleni. Ja na

nogach miaem le obwizane onucze i jakie ostre

i twarde trzewiki, które mi tak nog skaleczyy, e krew

si laa i znaczya drog; a dobre byo zranienie, gdy

musiaem potem kilka tygodni chodzi w pantoflach. Po
przybyciu do turmy zaraz nas zapisano na list, odzywa-

jc si poprostu: — „Ty, kuk tiebia zowut?" W turmie

stale od kilku miesicy mieszka Obrpalski. Ju on nas
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wyczekiwa, i u niego znalelimy odzienie nasze, w któ-

remy si znów przebrali. Ju i tego dnia na chwil wi-

dzielimy nasze ony. Biedna Tekla Syruciówna znów

obonie zachorowaa i nie moga mi odwiiedzi. W tur-

mie widzielimy Szumskiego, opaciskiego, W. Kuce-

wicza i Mich. Podbereskiego. Ostaitni iz nich cay czas

by nadzwyczaj czynnym; on jeden moe w Wilnie z ca-

lem powiceniem si pomaga siedzcym w wizieniu

i robi, co móg. onie mojej Oarowski przez szykan

kaza wyda bilet na 32 minuty widzenia, lecz policmaj-

ster i tego i drugiego dnia pozwoli po kilka godzin prze-

bywa. Oarowski przy onach naszych odezwa si: —
„O tym paniom trzeba dozwoli poegna mów, bo

oni nigdy ju tu nie wróc". Ndzna figura!

Wiele osób w turmie nas odwiedzao; przyszed

i gen. Racz z Gogielem. Racz nie wiem, o ile szczerze,

ale wiele si owiadcza i zarcza, e dugo na Syberji

nie bd. odactwo zdziwione patrzao, jak genera ci-

ska „brodiag". Trzeba wiedzie, e on przed dziemi

nawet mojemi odzywa s z wielk pochwa o mej wy-
trwaoci. A mój Tadzio licznie si te sipisa. Raz w cza-

sie widzenia biegali chopcy moi po numerze i czy to

wskutek, jak si zdaje, popchnicia, ozy sam te z wa-
snej nieuwagi Tadzio upad na brzeg okutego kufra an-
darmskiego i nad okiem rozci sobie brew, tak e si
krwi zala. Ja znie widoku krwi nie mog: mnie si
te le zrobio, a chopak, niepomny bólu, tylko woa do

matki: — „To ja sam upadem, nikt mi nie popchn",
bo matka na Kazia napada. Obecny andarm chopca
ucaowa i wszystkim wida to opowiedzia. Nazajutrz

bowiem Jugan mówi: „liczne i wytrwae dziecko pa-
skie!" — „A tak, panie, polska krew — jake ojcowie

mog by inni, gdy dzieci w pierwszej nawet chwili bó-

lu, tylko myli, by innym nie zaszkodzi?" Jugan
z umiechem powiedzia: „Jako czonek Komisji, wcale
si tern nie ciesz, lecz, jako czowiek, winszuj panu!"
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W turmie te ostatecznie pomówilimy o interesach

z onami, moje, ze wszystkich nas skazanych, byy naj-

gorsze, nie byo prawie nadziei cokolwdek ocali. Pisz

i o tem, bo to charakteryzuje nasze spoeczestwo. Ja

wziem po onie 6,000 rb., a wydaem jej oblig na 8,000

jeszcze fW 1855 r. Gdy w 1858 poyczyem od Tyszkiewi-

cza Jana 15,000 rb., pomówiem z on i ta si zgodzia

swój oblig wyeliminowa, aby obcy dug by pierwiszy,

i podlaa o to prob. Tyszkiewicz mi to wymawia, a po-

niewa interesami memi zajmowa si F. Dzierdziejewski,

najzacniejszy czowiek, ale wcale nieskory w interesach,

a przytem tu moe i nie chcia nic robi, wic oblig zo-

sta nie wyeliminowianym, lecz by na nim nadpis kwi-

tacyjny, pomimo, e ani grosza ona nie odebraa. Otó
teraz bya cho saba .nadzieja, e jej si uda co za tym
obligiem dosta. Lecz by inny oblig Orwidowej, ju za-

pacony na 3,000 rb., take nie wyeliminowany, wic i ten

chcielimy ocali. Te 3,000 gównie mnie obchodziy,

miaem bowiem róne drobne duki bez adnych kartek,

gdy powstanie wybucho, mocno mi bolao, e ludzie

niebogaci, a którzy mnie wierzyli na sowo, mog stra-

ci. Napisaem wic do Tyzenhauza, proszc o poycz-
k, lecz jawnie wspominajc, jak jest i e mo straci,

jeli ja zostan zamieszany. Ty^zenhauz odpisa, tuma-
czy si bardzo gr5;ecznie, e z chciby dopomóg, lecz

przyj za zasad nikomu nie poycza... To samo odpo-

wiedzieli inni, którzy niegdy z wielk gotowoci si
owiadczali, a byli ludzie, od których znowu przyj nie

mogem, cho ofiarowali: Downarowicz Aleks., Montwi
Stan. W 1863 r., gdym si poda wskutek rozkazu Rz-
du narodowego do dymisji z wociaskiego zarzdu,
poyczy mi Ant. Jeleski 1,000 rb., z których opaciem
300 rb. narodowego podatku, pozostae poszy na ycie
i przejazdy ony. Po zeznaniach Jeleskiego ten dug
bardzo mi mczy. Otó gdyby 3,000 rb. Orwidowej
przyznano, opacibym i Jeleskiego i pozostae 2,000
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rb. zobowiza sownych. Orwidowa dopilnowaa, jej ob-

lig i 14,000 rb. Tyszkiewicza przyznano, ony za pre-

tensje uchylono. Tyszkiewaoz mia za swój dug wzii

Ignacogród, wók 20 z mynem, onie za odda Teklo-

gród-Ejgule wók 10 i wykupn sum z dugiem Orwi-

dowej. Inaczej si stao.

Sdz, e obszerny opis ycia wiziennego i przej
w Komisji me znudzi czytajcego. Mao wspominam

o cierpieniach w wizieniu przebytych, obszernie o tem

inni pisali, jia staraem si okaza, e mona znale na-

wet wród nieprzyjació uznanie, idc drog prost, nie

oszczdzajc siebie, a szanujc godno czowieka.

Gen. Potapow moe dziki d-rowi Fowelimiawd i Gry-

gorjewowi stale mi by przychylnym. Na kilka dni przed

odczytaniem nam dekretu opowiada mi Jugan, e Pota-

pow publicznie sii odezwa : „Gdyby odemnie zalea wy-
rok, jabym Gieysztora stanowczo uwolni, wymagabym
tylko, aby da sowo honoru, e nigdy do adnej politycz-

nej sprawy nalee (Uie bdzie". — „O, bardzo jestem

wdziczny za to o mnie przekona^nie i pewno, e sowa
danego nie zamabym, lecz gen. Potapow, tak mi ce-

nic, móge sdzi, e dam podobne sowo?" Odezwa-
nie si to moje, byo i nierozwane i nie w mejscu. W pa-

r dni, gdy pukownik osiew to samo mi powtórzy, ju
tylko owiiadozyem sw wdziczno. Potapow w lat kil-

ka w Petersburgu, gdym ju wraca z Syberjd, przed

d-rem Fowelinem mówi o mnie bardzo yczliwie, ale za-

koczy: — „No ja uwieren, czto etot nie pieremienitsia".

Zadziwi moe, e w tym pamdtniku opisuj tak sta-

rannie wszystkie najdrobniejsze dodatnie fakta o naszych
przeciwnikach, a ,nawet Komisji. Ciemnych barw
w opisach tej strasznej epoki mamy dosy, sam
bdc na Litwie moe najwaniejszym winiem,
przechodzc w czasie dwuletniego wizienia kilka

Komisji, mógbym wiele o tem pisa. Lecz jeli
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niema na wiecie ludzi doskonajnch, to tern mniej

jest zupenie nikczemnych. Wyrozumiao czonków

Komisji i gen. Racz tumaczy si przekonaniiem ich o

rychej zmiamie systemu, dla kilku wyjtków byli lep-

szymi. Gdy po Miurawjewie nasta Kaufman, system si

nie zmieni, maski spady, Oogiel w nikczemnej broszurze

nikogo nie oszczdza i mnie wymienia, jako prezesa Wy-
dziau. Inni byM ludzie Potapow, Grygorjew, Siemionów,

Saranczow; lekarze za Fowelin, Schmeman i Astmus

byli to ludzie prawdiziwie zacni.

Uwaam za obowizek w pamitniku osobistym, lecz

powiconym przewanie wypadkom krajowym, wymie-

ni osoby, choby zajmujce mniej wybitne w organizacji

powstaczej stanowiska, o których powiceniu sam prze-

konaem si i wiele im zawdziczam, lub o których pew-

ne miaem wiadomoci. Najprzód wymieniam nasze nie-

wiasty, które, jeli w pocztkowych demonstracjach za-

nadto moe unosiy si uczuciem, to, gdy przysza chwi-

la iniebezpieczestw, umiay si powica, pracowa,

a wytrwaoci i roztropnoci nderaz przewyszay swo-

ich mów i braci. Cay czas mego ipobytu w Wilnie

i wizieniu przebywaa tam zacna Tekla Syruoiówna, jej

zawdziczam osobisty spokój, u niej byy moje papiery

i pieczci, u miej w naznaczonych godzinach spotykaem

potrzebne mi osoby, a w nagym razie jedzia ona do

Kowna. Aleksandra z Erdmanów Wyrzykowska, od kil-

ku lat zamieszkaa w Wilnie, u oiiej stale codzie od 6-ej

do 9-ej spdzaem wieczór, nieraz do tak spónionej go-

dziny, od rana nic nie jedzc, a tak zmczony, e w cza-

sie ostatnich tygodni, codzie pomimo gwaru, piewu
i muzyki dzieweczek, na kilka m^inut zasypiaem; najdu-

ej po kwadransie znów byem rzewy i czsto po po-

wrocie do mieszkania do biaego dnia nie mogem za-

sn, drczony niepokojem o nasze sprawy. Poczciwa

Wyrzykowska jedzda do Petersburga i Warszawy z na-
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szemi pdeceniami; jej córeczka Marynia, Zawiszanka

Marynia, Bogumia Chrystowska, drobniejsze papiery

przepisyway. Staruszka Chojnowska, Leok. Bonoldiowa,

Franc. Kleczkowska, wielce nam byy pomocne. Matka

Aleksandra Oskierki bya wzorem powicenia przy wiel-

kim rozsdku. Siostra p. Jeleskiej, Fab. Dybowska z hr.

Morykonin miay stae stosunki z klasztorem Wizytek,

gdzie byo nasze archiwum i kasa. Mode dzieweczki

Emilja Siwicka i Barbara Nieawicka, kada po 25,000 rb.

Franciszka Kleczkowska.

)rzewiozy do Parya Bron. Zaleskiemu. Matka i siostry

'ranc. Dalewskiego bardzo byy czynne. Micha Berk-

lan zacnie i rozumsnie z polece si wywiza. W orga-

iizacjd miejskiej, jak ju wspominaem, d-r M. Kleczkow-

ski, kamieniarz Sobolewski, Poerski, Kausowski, Buha-

rowski wielkie pooyli zasugi. Nie wymieniam tu innych,

których równie cho sów kilka powiedzie w pamit-

likach si staraem.



ROZDZIA XII.

NA SYBIR!

Wyjazd z Wilna.—Petersburg.—Instrukcja Gieysztora.^
Stosunki z Jeleskim.—Wielkanoc w Petersburgiu.—Zna-
jomi.—Przybycie ony i dzieci. ^ Rozstanie z ix)dzin.

—

Przez Rosj europejsk.—Zajcie z gubernatorem Zenowi-
czem w Tobolsku-—Podró statkiem po Ohi i Tamce.—

W

Tomskiu.—Podró tarantasem.—W Krasnojarsku i w Ka-
sku.—W Irkucku.—Do Usola,

Rodziny nasze poegnalimy w turmie, proszc, aby

nam nie towarzyszyy na kolej, Fowelinowie odwiedzili

nas w turimie; ona egnajc mnie, wrczya mi zoty
krzyyk z polskim nadpisem. W turmie dugo nas trzy-

mano na dziedzicu. Paniutin pomimo zwykego bru-

talstwa, wyjtkowo dla naszej partji by wzgU^dnym,
a mnie grzecznie przywita. W czasie jaady z turmy na

kolej ze znaj»omych widziaem zacnych: Uasewiaza i Mi-

koaja Ogiskiego, którzy dugo szli za namli. Na stacja

kolei jeszcze nas egna Fowelin i dozorca wizienia Do-
minikaskiego, Grygorjew, który nas gorco poleci kon-

wojujcemu oficerowi.

Gdy pocig ruszy, z kilkudziesiciu piersi ozwaa si
pie „Witaj Królowa morza". Dzie by pochmurny, mi-

nlimy Ostr Bram. Koo ogrodu Górskiego stay nasze

rodziny, znajomi i liczny tum ludu. Z pieni wic wi-
t, z czysteim i spokojnem sumieniem rzucaem gród

nasz litewski, najdrosze dla mnie miejsce po Ignacogro-
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dz,ie i jedyne sowa, które przemówiem do kolegów, by-

y: „Czy wrócimy tu jeszcze?"

Wyjechalimy z Wilna oddzielnym pocigiem, led-

wo wiic na trzeci dzie stanlimy w Petersburgu. Tu

si przekonaem, jak trudno i kosztownie podróowa
etapem z ca partj; mnóstwo biedoty, kobiety z dziat-

w, tak e w cigu dwóch dni kilkadziesit rubli wydao
si, bez wzgldu na wasn, szczup kiesze. Oficer by

Niejeow,
audytor gówny.

bardzo grzeczny, osobliwie, gdy wyjechalimy za gra-

nic pastwa „Moirawiewow-

skiego".

W Petersburgu na kolei czekali mi d-r Rymowicz
z Borszczowem, aby si zobaczy i dowiedzie, czego mi

byo potrzeba. Lecz zaraz adjutant Suworowa kilku nas

wywoa i, jako chorych, kaza zatrzyma. Wyjechalimy
ja, Giedroj i Jeleski do tak zwanego domu poprawy,

gdzie si nasi lokowali, dziki gen. Suworowowi. Znale-
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limy tam wielu naszych i dobrych znajomych. Zacny

Chmielewski spotka mi sowy: ,ynuinc dimitte Domine

servum Tuum" i ze zami mi uciska. Od dwóch lat nie

widzielimy si... artowa, e moglimy wszdzie spot-

ka si, lecz nie w domu poprawy. I u niego byy dugie

z Komisj rozprawy, i sam osiew ze mn o nim mówi,

a talce z Kownia przybyy Niejeow, audytor gówny:

„Czy pan irczysz, e Chmielewski nie by wojewódz-

kim?" — „Miój pamie, ja wiem, em mianowa Lub. Oado-

na i e gdym by aresztowany, Gadon jeszcze by woje-

wódzkim. Có panu wicej mówi mog". — „Jaki czo-

wiek p. Chmielewski?" — „Najzacniejszy, lecz obarczony

familj i, jakkolwiek mam go za bardzo prawego, tj^e lat

by w subie iprzy genera-gubernatorze, e zaiwsze nie

wzywabym go do tej roboty, nie przez wtpliwo o je-

go charakterze, lecz e móg si przej pewnemi pogl-

dami, niezgodnemi z mojem przekonaniem". — „Jake
tumaczy, e to jego rk pisany papier znaleziono

w obozie?" — „Ja nie wiem, nie jestem biegym, wiem

tylko, e wiele podobnych bywa charakterów, a czy mo-

na przypuci, by czek dowiadczony i w tym wieku

tak nieogldnie postpowa, by sam pisa — przytem Ga-

don nigdzie nie odjeda, i trudno, eby Chmielewski,

czek powany, mogcy by ojcem Lubomira, zastpo-

wa go". Na biednym wic Lubomirze skupio si, lecz

i on nie powinien mie za ze Jeleskiem-u tego pomysu,
bo moe dziki temu prezes nasz ocala.

Byh tu moi znajomi, midzy innymi Mikulski Adolf,

który nie aeby czystym wyszed z Komisji, i Stan. So-
tan z grodzieskiej organizacji. Sotan tu rej prowadzi.

Zawsze ten sam, prawy, lecz zarozumiay i nie rozumiej-

cy, jak wiele zego zrobi swojem usuniciem si. Tu ju
pierwszy raiz spotkaem z ust poczciwego Kamiskiego
zarzut, na co si przyznaem, e on na mojem miejscu nie

przyznaby si. — „Wierz, i ja gdybym by panem, tak-

bym postpi". Przed kadym si tumaczy nie chcia-
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lem i nie mogem. Nikt mi zarzutu nie zrohil, lecz wddzia-

em, e nikt ani poj nie moe, ile byo w tem zaparcia

si siebie, jak kade sowo bolenie mnie dotykao. Tak

si chciao umrze — yo si, bo taik byo potrzeba, cho
ocalenia tego ycia nie spodziewao si.

Tu w Petersburgu zaraz napisaem instrukcj, co da-

lej w kraju robi, potem rozwinit obszerniej w broszu-

rze „Z Syberjd" w pierwszym artykule. Tu pobienie

skreliem projekt czynnoci, aby jak we Francji monar-

chicznej: le roi mort, vdve le roi, tak i u nas sza ro-

bota; posaem to do Ign. opaciskiego i Jul. Szukszty.

Czy dosza rk ich i czy bya ju gdzie drukowan, nie

wiem. Programu tego i po powrocie do kraju nie spotyka-

em, by on krótki i prosty. Zalecaem zatrzyma tylko

kóka rolnicze, usuwajc z nich nawet cie polityki, za-

j si rolnictwem, ocali pozostae majtki, a rozszerza-

jc kóka po caej Litwie, da mono ludziom dobrej

woli zna si i zblia do siebie. Sumiennie zaopiekowa
si pozostaemi rodzinami, a przedewszy&tkiem gównie
zwróci uwag na wychowa<rae modziey, na to oy
wszelkie fundusze i ntie dopuszcza, bro Boe, nowego
rozdziau midzy starszem i modszem pokoleniem.

Z prezesem Chmielewskim uoylimy ten prograjm je-

dynie moebny po strasznym pogromie. Potem mówi-
limy o nim z Sotanem — debata byy oywione. On
si róni ze mn, bo chcia, aby trwaa organizacja ta-

jemna i t. p., co mojem zdaniem byo niemoliwe, a wic
mówiem, e nic z tego nie bdzie, i tak si stao.

Jeleski tu ju opowiada swe przejcia nieszczerze,

i wiele zmieniajc. A gdy ja, majc obowizki wdzicz-
noci dla Nazimowa, napisaem do niego rodzaj memor-
iau, który Jeleski, Chmielewski i inni czytali, mia mi
za ze, e ja tam wzmiankuj o wydaniu siebie przez bliz-

kiego koleg, cho nazwiska nie wymieniam. Dziwny
czowiek, najprzód i o nazwisku nawet doskonale Nazi-
mow wiedzia, bo sam si odzywa do mej ony: — „Co
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w was najgorszego, e sami siebie pogubili, wydajc to-

warzyszów", a potem, czy moe by z tego tajemnica, co

si dziao publiaznie. Wszaik Sew. Romer^) (grodzieski)

sdzi, e Komisja uwzgldni jego donos, zachowa w ta-

jemnicy jego nazwisko, lecz w dekrecie odczytano jed-

nak je publicznie, a Strawiski, powiatowy Sonimski, tyl-

ko jedno wyrobi sobie, e mu nie czytano razem z inny-

mi wyroku, a w tyim brzmiao, e wyda on Symonowi-

cza. Sprawy Komisji najlepiej okazuj, kto Sti jak zna-

laz, a jeli kto za nas jedzie na Sybir czy na ukiszki,

jaka tajemnica by moe?
. Wielkanocne wita obchodzilimy w Petersburgu.

Pewmo w caej Polsce tak uroczystego i wietnego nie

byo obchodu. Przysano Jeleskiemu i mnie wicone
z Wilna, a iz Petersburga tak wiele przyniesiono, e cay
tydzie stoy .zastawione byy ciastami i misiwem. Trud-

no opisa wraenie, jakie owadno nami, gdymy zebra-

ni w jednej sali razem z licznymi gomi przystpili do

dzielenia si wiconem jajkiem, a chór modziey nagle

hukn: „Szczliwy dzie dzi nam nasta". Zwolna

wszystkich obecnych gosy zlay si w jednym piewie,

lecz gony pacz niektórych nie dozwoli iskoczy uro-

czystego piewu „Alleluja" na wieych grobach, w dro-

dze na Sybir, egnajc na zawsze nasze rodziny. Od go-

dziny 9-ej rajio, do teje wieczorem mielimy goci,

a dom poprawy przezwano „polskim klubem". Suworow
miesice cae, prawie lata, niektórych zatrzymywa. Od-
wiedzajc nas, ;nie skpi wyrazów oburzenia dla Miu-

rawjewa, Skworcowa i tym podobnych ludzi. Ja bardzo

^) Trzeba tych dwóch Sewerynów Romerów rozrónia,
Seweryn syn Michaa, dziwak, egoista, bluzga obelgi i nie-

wczesnemi sowami móg szkodzi—ale nie by denuncjantem,
gdy Seiweryn, marszaek trocki jednym z najnkczemniej-
szych. Pierwszy osobicie mnie szkodzi i wiele miaem od nie-

go przykroci, drugiego nie znaem, nic wobec mnie nie zawi-

ni, ale zawsze wielka rónica midzy nimi.
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wielu poznaem zacnych rodaków w Petersburgu, jed-

nym z najczynniejszych byl d-r Radziwdowicz, którego

ona opiekowaa si wysyanymi. Jedn z najczynniej-

szych bya gen. Ettinigerowa, bardzo pikna kobieta.

Oskierka Alf. z on i bratem Aleksandrem, Adam Jo-

cher z on, Duchnowski z on, te bardzo przystojn

kobiet, czstymi bywali gomi. Poczciwy Cezary

Ibiaski, sekretarz Akademji Duchownej, stary nasz zna-

jomy odwiedza rias, natomiast Flor. Herman, towarzysz

szkolny i uniwersytecki, w cigu pótrzecia miesica ani

razu si nie pokaza. Podobnie postpi i Bogusawski

Wilh. niegdy bardzo kracowy... Przeciwnie Wodz.
Spasowicz, pomimo, e Suwotow nie da mu biletu, a po-

leci tak tylko bywa, bo ju on w Komisjach by cyto-

wany, bardzo czsto nas odwiiediza, przynosi swoje no-

we ksiki: „Prawo kryminake" i „Rys literatury doI-

skiej". Wielki rozum, prawdziwa nauka i wysze poczu-

cie obowizku zawsze kieroway jego postpkami. On
by pewny, e nigdy i 6-ciu lat na Syberji nie przepdzi-

my, i ja si na to zgadizaem, tylkom nie liczy na pr.ze-

wrót w Rosji.

Oprócz Wodzimieirza, którego czya z nami pa-

mi najlepszych lat modoci, nadzwyczaj wiele praw-

dziwie rodzinnego serca dowiadczyem od familji Po-

krowskich. Ona Polka za Rosjaninem zachowaa naj-

wiesz pami daiwnych stosunków, czcych nasze

rodziny, i uwaaa mi, jak najbliszego krewnego, po-

cieszajc w nieszczciu, staraa si otoczy troskliwo-

ci w najdrobniejszych szczegóach. Te uczucia wpoia
i w dzieci. Córka jej Olga, panna dwudziestokilkoletnia,

wyróniaa si bystrym rozumem, gruntownem wy-
ksztaceniem, wdzikami i wielk dobroci. Brat jej Mi-
koaj, wówczas inynier górniczy, by w mennicy. Oboje
cni byli szczerymi patryjotami rosyjskimi, lecz umieli

uszanowa innych uczucia i poj ca tragiczno nasze-

go pooenia. Drugi brat Wania wiele te mia dla nas
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serca. Razem z Pokrowskimi przychodzi ich cioteczny

brat Jan Oru-m, bardzo zdolny, prawy czowiek. Powierz-

chowno d charakter na pozór bardzo zimny, obojtny,

zamknity w sobie, lecz natura wysza i gboka. Roz-

mowy z nimi byy mi wielk pociech. Bo, przyznaj si,

zawsze bardzo mi cieszy, jeli mog ród Rosjan spoty-

ka zacne serca, przy dobrych gowach. Nic mej wiary

nie zachwieje, e tylko rozszerzenie si poczucia prawdy

wszdzie da tryumf naszej sprawie, naturalnie, jeli my
sami od jej sztandaru nie odstpimy.

Gdym z Wilna wyjeda, egnaem si z on
i z dziemi czasowo, bo ona miaa urzdzi interesa

i przyjecha do Petersburga, aby razem odbywa po-

dró. Ju z listów widziaem wahanie si. Bardzo wiele

osób odradzao t podró. Ja byem zawsze zdania, e
niewarto si rozdziela, e w kraju znajdzie si kto y-
czliwy, 00 resztki, jeli si uda, ocali, poprowadzi intere-

sa ony, a e atwiej bied znosi razem i dzieci wycho-

wa przy sobie. Co one umie bd, nie wiem, to pewna,

e Wyrosn w zasadach, które dla mnie byy wite.
Obiecywano zaj si rodzin, jeli j zostawi. Lecz

wieo miaem przykad, ile mona liczy na te przyrze-

czenia. Gdym jecha do Ufy, pan Zenon Gieysztor oso-

bicie mi przyrzeik opiek nad dziemi i majtkiem, i za-

raz za /nieopacenie raty kontrybucji zlicytowano za bez-

cen (po rublu za krow) inwentarz i ruchomoci. Tylko

pomoc mynarza Niemca ocalia cz ruchomoci.

Otrzymaem list, w którym mi projektowano, by o-
na jechaa ze mn z ma córeczk, a synów wezm na

opiek: Klety Burba, St. Pusowski i marsz. yliski.
Podzikowaem za propozycj, ale ona bya dziwn.

Rozdziela dzieci, nigdybym si nie zgodzi, odbiera

matk od nich, to byoby to samo, co zrobiono, odbierajc

im ojca. Burba zapewne dotrzymaby, ale trudno byo y-
liskiemu, przy jego te cikich interesach — a Pusow-
ski?... Ja wic trwaem w zamiarze jechania razem i te-
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go koniecznie chciaem. Gdy wic ona moja przybya

z synami, bez Leokasi i z postanowieniem niejechania,

mocno to na mnie podziaao. By to pierwszy straszmy

cios. Przejcie z Jeleskim, stan rozpaczliwy Mikoaja

na osobiste moje usposobienie mocno podziaay, teraz

widziaem, e i na przywizanie i spenienie obowizku
ze strony ony liczy nie mog

Tu gównie wpyna
wiara w pomoc p. Jana Zawiszy, który oie yczy, by je-

chali, mówi, e si tam dzieci zmarnuj, a tu przyrzek

opiek. Na rce p. Brocowej przysa 300 rb. dla mnie na

drog. Oddaem je mojej onie, bo wogóle mielimy
1,700 rb., które rozdzielilimy po poowie. Te pienidze,

oprócz uzyskanych, zdaje mi si, z czynszów, z których

udao si za porednictwem Ferd. Dzierdziejewskiego 400

rb. wydosta, byy zoone dla nas na 'drog u p. Teofili

Poujaskiej, która opiekowaa si czynnie z Kowna wy-
syanymi. Dla minie bya zawsze ze iszczer do zgonu
przyjani. Troch te pocztkowo zastraszao nas, co

bdzie ,na Syberji, ja jednak, widzc, jak wielu idzie ludzd

wyksztaconych, nie wtpiem, e dzieci mona wycho-
wa. Zreszt pomimo mojej i niewielkiej wiedzy i nie-

umiejtnoci zajcia si, znalazbym do energji, by
i sam si uczy i dzieci ksztaci, jeli imkogoby nie byo.

Pod koniec od gen. Kukiela ju wiedzielimy, e byt
ludzi onatych jest zawsze znoniejszy. Lecz ju ona
jakoby wybra si nie moga, cho ja par miesicy mo-
gem duej si zatrzyma. Mik. Giedroj wyszed z eta-

pem, ja z Jeleskim, Charmaskim i Mirskim mielimy
jecha wasnym kosztem. Wymagali tego ci, co mi dawa-
li pienidze. Ja te, odbywszy próbk z Wilna, widzia-
em, e, idc z partj, prdzej jeszcze wydam swoje pie-

nidze, ni poczt, zreszt to tylko do Tobolska.
W Petersburgu odwiedzi mi d-r Fowelin, zosta-

wiajc swoj fotografi z nadpisem, e mi szanuje i ko-
cha, a mówi, e pisa wszystkiego nie moe, bo lka si,
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e jeszcze gotów jestem wpa na nowo, i to go by kom-

promitowao. Chopcy bardzo cicield jecha. Tadzio po-

wiedziia, e on sam pojedzie, Kazio, e pojad z kolei,

a Sta mia tylko zy w oczach, bo by starszy, wiedzia,

e to tylko art.

Jakie wówczas byo usposobienie dzieai, jakie je zo-

stawiem, do jeden fakt przytoczy. Z okna patrzaem

na zabaw dzied w ogrodzie (byo to ju w maju) i wi-

dz, e co Mirski strofuje Staisia, i onierz podchodzi,

posyam Kazia, który by z nami, aby tamtych przypro-

wadzi. Okazuje si, e Sta biega z dziewczynkami,

krewnemi Hofmeistrów i któr z nich niegrzecznie po-

trci. Kochany Mirski suiszmie go strofowa, lecz ponie-

wa by zbyt porywczy, co niewaciwie odezwa si

i chopak mu burkn. Mirski wic jeszcze gorzej znalaz

si, bo zamiast chopca do mnie przyprowaidzi, niewa-

ciwie przywoa bdcego na subie onierza, by ten

Stasia pilnowa; wracaj na gór — przy Stasiu mocno

zmieszanym stoi Tadzio prawd drcy i majc jeszcze

zy w oczach. „A ty co?" Kazio milczy. Tadzio sam si

przyznaje. „Ja, ojcze, gdy p. Mirski tego sodata przy-

woa, ja wziem kaimie (mia go w rku) i jeliby so-

dait dotkn Stasia, jabym w niego cisn", chopiec

dra z poruszenia. Ucaowaem go, lecz zrobiem uwa-

g, e byby to postpek niewaciwy, biedny onierz

nic nie winien, „zaszkodziby i mnie i sobie". Swawol
niewczesn Sta rozgniewa zacnego p. Morskiego, ten

w gorczce Postpi zapewne le, bo nigdy stamowczo

kogo obcego nie potrzeba wzywa do pomocy pod ad-
nym pretekstem. Kazaem przeprosi Mirskiego, który

cho swawolnych, ale lubi moich chopców.

W czasie naszego pobytu zmar Cesarzewicz, na-

stpca tronu, widzielimy przewiezienie zwok^). Z tego

1) Z powodu mierci i pogrzehu nastpcy tronu, kto z

odwiedzajcych nas opowiada o obrazie wystawionym na
Newskim prospekcie w magazynie podobno Daziaro. Gdy przy-
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powodu nasi panowie rzucili si do podawania

prób o uaskawienie. Jeleski znów napisa

prob, wyliczajc wszystke swe przejcia. Na

mnie napadalii, e nie ciioiaem dozwoli onie (która

zreszt i sama nie chciaa) podania tych niewczesnych

prób. Mówiono, e nic krajowi nie zaszkodzimy,

ja za twierdziem, e zaszkodzimy godnoci wasnej,

przytem nam wieo osdzonym ludziom, stojcym na

czele, jake myle o uaskawieniu. Dla nas najkorzyst-

niejszem co rychlej weij w tum i z tym razem otrz-

sn si z gównych kar, a potem ju si stara o powrót.

Brak godnoci i zastanowienia przemogy. Pisali tak bez-

czelne proby, e Korkozowicz Hektor, który si nie od-

znacza ani rozumem, ani zbytkiem delikatnoci uczu, a

pisa adnie, jednake nie chcia prób iprzepisywa. „Nie,

ja nie nazw „szajk" oddziaów pawstaczych, bo sam
tani byem, za zodzieja lub wóczg nigdy siebie nie

mam". Byo to gupie pojcie swego interesu; interesu

nie zrobili, a w oczach nawet Rosjan zasuyli na

wzgard.

Cikie byo rozstanie z rodzin, bo ile rónych
uczu i bólów byo w tern biednem sercu, jaki niepokój,

co z tego bdzie? Dzi wre w nich ycie, dzi widz
w nich wiermy obraz tego, co kiedy byo w mem sercu

dziecinnem, dzi jestem pewny, e jak s serca i ciaa

moje, tak i duch w niich mój i poszliby t sam drog,
choby . . . ofiar, ale drog ojców

Co z nich zrobi wiat, co zrobi ta opieka, gdy im odbiera-

j ojca, gdy tein nie ma nk, ani jednego serca, któreby

szli Pokrowscy, zapytaem ich, i oni dokadnie opisali, co
przedstawia obraz: Nast<pca tronu unosi s.i ku niebu, Chry-
stus Pan popiesza na jego spotkanie. Duch w. kry nad
nimi i sam Pan Bóg powstaje z tronu by przyj wielkiego
Gocia...

„B- P" Pamitniki Gieysztora. Tom II. 15
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obok niego bio, ani jednej osoby, któraby dzielia jego

tuaczk! Mogem moe si opiera, wymaga, lecz na-

pewno >me usuchanoby, zreszt przyznaj, chciaem

szczerze, widziaem swoim rozumem, e tak lepiej, leoz

to by razem i glos uczucia, moe si myl? Patrzcy

ze strony ludzie zimni, nie kochajcy, lepiej widz, a tu

idzie nie o mnie tylko, ale o przyszo dziieci, o wycho-

wanie przysizych obywateli kraju.

Z sercem zbolaem i mocno zranionem rzuciem Pe-

tersburg, byo to 31 maja. Tego jeszcze dnia napisaem

modlitw w ksiice ony na pamitk. To ostatnie sowa,

egnajce kraj rodzinny, cho ju z Petersburga, lecz

tu przeszy pierwsze lata modoai, tu si zawizay
wite do grobu mierozerwane stosunki, tu daino mi wy-

pocz i widizie si z rodzin, tu w kocu zerwano

wzy, które wobec Boga i sumienia miay by wieczne.

Jak dokumenta ocalae, jak wierszj^ki, tak te program

i t modlitw zachowaem, s to wiadectwa, jakie byo
pokolenie nasze, jakim byem sam wówczas. Pisaem t
modlitw wzruszony, przejty bólem, uywaem imienia

$. patronów moich dzieci. Modlitwa ta przez wiele

osób znana i powtarzana. Gdym wróci z Syberji, we
wspólnej modlitwie wieczornej, cho naboestwo trwa-

o i bardzo dugo codziennie, tej modlitwy nie byo. In-

ny by kierunek i modlitw i wychowania — pami ojca

dla moich dzieci, nie bya t pamici, jak ja od dziecka

otaczaem wszystkich rai drogich! Moe to postp?!
W podróy nic nam nadzwyczajnego si nie wyda-

rzyo. Z Antonim wyjechaa jego ona; biedna kobieta

nie moga si pocieszy po rozstaniu z dziemi. Jeleski

ze zwykym swym egoizmem da tego, by ona, opu-

ciwszy dzieci, jechaa, by go pielgnowa... Natomiast

p. Fabjanna zostaa przy nich, zamiast matki. Dziwna
rzecz, e ta prawdziwie zacna i rozsdna kobieta, tak

jeszcze ulegaa ówczesnym przesdom, i nie posza (ja-

kem wspomina) za gosem sumienia i serca, które jej
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rozkazywao nie opuszcza Franciszka Dalewiskiego. Ona

miaa bowiem wyciodzi za Dalewskie^o, powstanie

i osadzenie jego do robót rozchwiao ten zwizek.,.

Gdym na ni nalegaj, przedstawiajc, e prawdziwie

zacna Polka, czy to ona, ozy narzeczona, nie opuszcza

w nieszczciu wybranego, ona to potwierdzia, lecz do-

dawaa : — „Lkam si miesznoci... gdybym bya mod-
sz..." Takie to u nas dzikie pojcia. W krajuby wysza.

Gdy np. panna 20-letnia idzie za starca 70-letaiego, lecz

bogacza, rodzina w tem nie widzi miesznoci, lecz gdy

wiek jest odpowiedni, gdy patryjtotyzm, serce kazaoby

osodzi ycie czowieka, bez chwili wytchnienia oddaj-

cego si ojczystej sprawie — to mieszne. Kiedy nasze

kobiety otrzsn si z przesdów zastarzaych i majc
wicej serca, a pewmo nie mniej rozsdku, pójd zawsze

za gosem sumienia i obowizku, a mie okrzykiem gawie-

dzi? Dzi spokój, szczcie, prac i ycie kdzi, których

ceni i szanuj, powicaj formie, obawie miesiznoci,

lub plotki — biedne istoty, daremnie duch wasz silny,

gdy potga zwyczaju go krpuje, wpyw wychowania
przykuwa was do form, nie ludmi jeszcze, lecz zabaw-

kami dla ludzi by chcecie.

W Mloskwie bylimy tylko przejazdem, tak samo
w Ninym i Kazaniu. egluga po Wodze i Kamie pikna
i do oywiona. Od Permu jechalimy poczt, najmujc
tarantasy. Jechata z nami p. Siesicka, chcc nadpdzi
ma. Ta popieszaa, mnie byo wszystko jedno. Mirski

za i Charmaski woleli jazd powoln. W Kungurze
andarmi nie pozwolili nam zatrzyma si troch du-
ej. Tam ja sdziem, e znajd swoje rzeczy, odesane
z Ufy przez Sotana do brata mego Emila Gieysztora.

Tam bya staruszka Dalewska z córkami. Sierakowska
ju bya w Samarze z córeczk, do miej z Petersburga
kilka sów pisaem. Jeleski te mia tam krewnych swo-
ich Oskierków i posyki do p. Kupciowej, nic si nie uda-
o zaatwi.
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Nadpdzilimy potem partj, w której byli Giedroj

Mdk., Oldzki Stan., Hofmejster, lecz i z tymi widzie si

nie mogem; za porednictwem tylko lekarza z Krasno-

ufimska wrczyem list do Darwina Mik. Oiedrojciowi.

Ten lekarz opowiada mi, e jest w Krasnoufimsku Ka-

szelewskfl i rozj^ytywal, co to za osobisto, a take to-

warzysz mój uniwersytetu poczciwy Fab. Kurkowsl^i.

Przejazd przez Ural i Ekaterynburg mocno nas zaj.

W Permde dowiedzielimy si, e ksidz W. Hundjus

zmar, by to pierwszy z naszego kóka 12-tu ze szpitala.

Na granicy Syberji w jednem miejscu widziaem jak-

by kuriany, wiozcy nas poczty 1jon opowiedzia tak le-

giend. Przed laty tu mieszkay plemiona miejscowe bit-

ne, pogaskie; zwolna posuwajcy si podbój i ich usuwa
z mdejiscowoci zajtych. Bronili si zawzicie. Nakoniec

poznali, e wszelki opór daremny, e musz ulec. Wów-
czas to zebrali si w tej miejscowoci wszyscy z dobyt-

kiem, z djzieómi i onami, pokopali jamy, popalili swe

bogactwa, wrzucagc resztki w jamy, z kolei powybijali

dzieci, starców i ony, usypali te kurhany, a nakoniec

i sami wzajemnie pomordowali si. Woleli wszyscy zgi-

n, ni opuci sw ziemi, wyrzec si swych bogów.

Na granicy Azji tak legiendQ syszy Polak!...

Przywieziono nas do Tobolska prosto do gubernatora,

by nim Zenowicz. Niie byo go w domu. Po chwili wróci
z miasta i po polsiku do nas przemówi, pytajc o na-

zwiska. „Na nieszczcie nie mog panom nic innego zro-

bi, jak przesa do turmy, gdzie zreszt, o ile mona, b-
dziecie mieM wygod". Powiedziaem mu o naszych an-
darmach, którym najsurowsz da wymówk i rozkaza
rzeczy Jeleskich odwie do Kungiiru i naisize listy. Ze-

nowicz jest mniej iwicej moim rówienikiem, gdym b.\

w Petersburgu, on studiowa w Moskwie. Wzajemnie
o sobie syszelimy, cho nie spotykalimy si. Tu w To-

bolsku by on bardzo czynny i uyteczny, a dla naszych

bardzo yczliwy. Jedyne wizienie i szpital na caej dro-
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dze, utrzymane dobrze, uczciwie, tutaj byty. Dla zostaj-

cych w Tobolsku stara si o praic, rzemielniikom dopo-

maga, wiele byo serca i rozumu, tylko brak taktu. Do-

brze by z Boi. Czerniewskim, z Sotanem, ale te otacza

si takimi ludmi jak S. Romer, Oldzki (nie Stanisaw).

Ci chodzili w dmie uroczyste do cerkwi, przytem y-
czy, aby nasi bywali na balach, na zebraniach i tern roz-

dzia i spory wywoywa. Zacny Dominik Booiarski mo-

e troch za ostiro wystpowa; nie tylko szuja, której

jest wszdzie dosy, ale ludzie uczciwi, cho mylcy si

w tern, Rymkiewicz, Jocher Jan byli z nim le. Pani

Turczyska wyskakiwaa na balach, jak i Ada Bukow-

ski, którego jaki kupiec poklepa po ramieniu mówic:
— „Dobrze (sawno) tacuj chopcze, bo mody, co ci do

tego, co tam si dzieje w ojczynie". A gdy tu taczono,

nie brako ofiar, seciny wymary w drodze z zimna i n-
dzy, z chorób; kraj jcza pod najciszem przelado-

waniem.

Dano nam w turmie oddzielne pokoiki. Sotan, Czer-

niewski, Oldzki mówili o dobrem dla mnie usposobieniu

gubernatora i radzili z jego polecenia, bym, jako chory,

zostawa w Tobolsku, w szpitalu, a e powoli i do miasta

si przenios. Taik si zosta Sotan, teraiz radzono mnie

i Mirskiemu, propozycja bya ncca, o 3,000 wiorst bli-

ej od kraju, po roku drugim mona sprowadzi rodzi-

n, mona byo wic usucha. Zacny lekarz miejscowy
d-r Czeremszas'k>i znalaz, e mam sercoiwe cierpienie,

nieuleczalne, z którem podró bya mebezpieczn. So-
tan mówi, e Zenowiciz chce, bym mu napisa, o ile wie-

rz w przyszo naszego narodu i na czem to opieram.

Przyrzekem z najwiksz chci wzi si do tej pracy.

Projektowaem wic podawa prob, a tymczasowo
przeszedem do szpitala. Zjawia si tam Fijo (tak Zeno-
wicza zwano), a z nim razem Wokulski, policmajster ir-

kucki, przejedajcy przez Tobolsk. Podchodzi naj-

przód do d-ra Nowickiego. Zenowicz swoim zwyczajem
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traktowa go, jak prawie wszystkich, na ty. Sposób to

by bardzo mewaciwy, gdy nawzajem tak do niego od-

powiada nie mona, a tem nieprzyzwoitszy, gdy nie do

wszystkich bez wyjtku by uywany (Aini do mnie, ani

do Jeleskiego nigdy tak nie mówi). Genera z kolei

zwróci si do mnie: „Pan nie moesz tu dugo zosta-

wa, pan powinien wyjecha z pierwsz partj". D-r

Czeremszaski mówi mu, em cierpicy, ja milczaem.

„Niech si pan przygotuje, pan musi jecha". Wówczas
ja zniecierpliwiony t gawd, odparem obojtnie i to

po rosyjsku: „Kak prikaetie wasze prewoschoditiel-

stwo!" Jak ukszony odskoczy na kilka kroków, lecz

si zmiarkowa i poszed dalej. Ja za zrobiem to roz-

mylnie, wiedzc, e gdy jeden z wystanych niedawno

przemówi do niego po rosyjsku, to si zapyta: — „Co

to, czy ju zapomnia swego jzyka?" Otó chciaem i ja

od niego tego pytania i wówczas bym odpowiedzia, by

spojrza na siebie, kim jest i na mnie, i który z nas zo-

sta wiernym swej przeszoci. Lecz Zenowdcz zmiarko-

wa, o co idzie, a jako gubernator nie móg mi nic tu po-i

wiedzie, bo i forma i ton byy winia skazanego. Po
obejciu wszystkich, znowu si zbliy do mego óka roz-

mawiajc z doktorem, e poniewa jest. to choroba nie-

uleczalna, a wic trzyma ndemoma. Gdy ten mówi, e
on mi nie wypisze, — „To ja to zrobi". Ja si nie od-

zywaem.

,
Zaraz po wyjciu gubernatora opuciem szpital,

darmo zacny lekarz mi zatrzymywa, nie chciaem ani

jego, ani siebie naraa wicej na podobne brutalstwa.

Nazajutrz znowu Zenowicz si zjawia i biegnie prosto do

szpitala, lecz tam ju mn(ie nie byo, na mojem miejscu

w szlafroku Miirski. „Co znaczy ta komedja?" „D'apres

vos ordres, genera" — odpowiada Mirski. Ze szpitala

idzie do mojej celi, lecz i tam mnie nie byo. Fijo niecier-

pliwi si, kae md szuka i ja z ogólnej sali wychodiz
i na dziedzicu zdaleka zdejmuj czapk, jak przed
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urzdnikiem .
.'

I to nie uszo jego uwa-

gi. „Pan musisz jecha". „Pojad". „Ja napisz do ge-

neraa Korsakoiwa, panu wszystko uatwi, co tylko

mona, ale zatrzyma niepodobna". Skoniem si. W To-

bolsku miaem wielu znajomych, ale do miasta ledwo raz

po przyjedzie na par godain do Wieliczków wyszedem.

Jelescy i Siesiccy wyjechali po tygodniu pobytu, ja we
dwa tygodnie. Chciaem bardzo doczeka Mik. Giedroj-

cia, by z nim dalsz drog odbywa, ale prosi Zenowi-

cza za nic. Owszem wiedzc, e listy nasze s czytane

i on o nich wie, umylnie pisaem do ony, by, jeli poje-

dzie na Sybir, umikaa duszego pobytu tam, gdzie sa

urzdnicy polskiego pochodzenia, jeli ceni sw godno
i spokój.

Gdy nas wyprowadzano z turmy, i by przytem po-

licmajster, zjawi si Boi. Czerniewski i ostro policmaj-

strowi wymawia za otrzymany afront. Policmajster

z dozwolenia gubernatora da pozwolenie Czerniewskie-

mu i innym by na statku. Jeszcze oni pierwiej tam przy-

byli i siedzieli u Siemionowych. By to kapitan, zwykle

przeprowadzajcy winiów, a ona jego, wychowanka
Hofmejstra, bardzo te zacna kobieta. U nich wic ba-

wili Czerniewscy, Wieiiczkowie, Bunia Chrystowska, gdy
si zjawi Fijo. „Co tu panie robicie? czekacie Gieyszto-

ra, niemona, niemona, prosz wychodzi". To znalezie-

nie si nieprzyzwoite z damami i to znajomemi, gdy Ze-

nowicz bywa u nich w domu, tak obruszyo Siemionowa,
i si odezwa w te sowa: „Przepraszam pana genera-

a, to moje mieszkanie i te panie s gomi mojej ony".
Zenowicz skoni si i wyszed. Lecz bardzo naturalnie,

e te panie te opuciy statek i tylko mi w drodze spot-

kay i poegnay. I Boi. Czerniewski, a take wszyscy
bylimy mocno tern oburzeni. Zawsze nasi osdzeni jad
bar, któr cignie statek, lecz na statku jest kajuta i t
oddaj osobom, wybranym przez gubernatora, lub którym
Poklewski daje miejsca. Otó i mnie gubernator nazna-
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czy na statek; ja szedem za moimi kolegami, bo mia-

em nog skaleczon, a prosiem, by moje rzeczy uloko-

wano koniecznie na bary. Gdymy si zbliyli do brze-

gu, zdaa widz, jak Zenowdcz podchodzi i kae moje

rzeczy nie na statek. W tym czasie zblia si oficer

andarmski, puk. Zaranek i pyta mnie: „Kiedy pan przy-

bye, czy dzi jedziesz?" Po chwili podskakuje Zeno-

wicz, bierze mi pod rk i poszed ze mn wzdu rzeki.

„Pewno pana zdziwio moje postpowanie. Otó chcia-

em zrobi wszystko, co tylko mona, ale wanie, e dla

pana, to nic zrobi nie mogem. Otrzymaem i ja, a take,

jak si pan przekona, i andarm depesz, aiby pana ni-

gdzie nie zatrzymywa i me pozwala z nikim si widy-

wa, donoszc, jeli cokolwiekbd spostrzeemy. To

panu powinno wytumaczy moje postpowanie tak

zmienne i niedozwolenie widywania si z oiajbliiszymi".

„Lecz, paniie generale, sdz, e przez Sotana np. mona
byo to samo mi powiedzie i oszczd^zi nam obu bar-

dzo przykrych przej?" Uwaga bya suszna, bo, jeli

móg wymaga pisma, i takiej treci, i mówi, co mam ro-

bi, aby zosta, to i o depeszy z Petersburga zawsze mi
czy przez Czerniewskiego, czy Sotana móg zawiadomi.

Bardzo si tumaczy, przeprasza i rozstalimy si do-

brze, cho ja zawsze z tem przekonaniem, e mimo za-

cnoci brako mu taktu i jakby troch byo przesady, bo

co to za sowa, które nieraz mówi, e zazdroci jad-

cym na Sybir!

Na statku jechali midzy innymi Charmaski, Mar-

cinowski, Popowski Józef, mody czowiek z uniwersyte-

tu kijowskiego, a potem ze szkoy wojskowej w Paryu,
któr ju ukoczy, osdzony do robót, ipoznaem go

w Tobolsku, zdolny i zacny czowiek. Ja byem w od-

dzielnej kajucie z ks. Skorupskim z Nowo-Aleksandrow-

ska. Ten mi powiedzia o mierci ks. Aleksandrowicza

z Dyneburga. By to jeden z najozyinniejszych ludzi

w powstaniu, wiele pomaga winiom i jaki czas u nie-
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go jednego tylko skoncentrowaa si caa praca powsta-

cza w tych stronaci. Komisje dowodziiy o Aleksandrowi-

czu, e on by wszystkiem, i wojewod i komisarzem, ale

e nic mu dowie nie mogli, wic tylko na mieszkanie

by osdzony, z tyfuisu wszake umar w wiziieniu.

Ks. Skorupski wielkiej prawoci i paitryjotyzmu, to-

warzystwo jego bardzo byo mie. Kapitan Siemionów

zbliy si z nami, by to czowiek it)zsdtny, rozumnie

patrzcy na wszystko. Widzia wielkie zo dziiejce si,

Ks. Bolesaw Aleksandrowicz.

lecz mówi, e jeszcze dugo inaczej by nie moe, bo

niema nikczemniejszych ludzi jak ultrapostpowcy ro-

syjscy.

Pynlimy dni 21. Komary i meszki drczyy nas.

Na brzegach widzielimy Ostjaków. Na przystankach

wychodzilimy na brzeg, aby przypatrzy si ich portom;

ódki ich, jak je zw susznie „duszegubki", w najodwa-
niejszym obaw obudzaj. Ob, miejscami tak rozlana, i
brzegów nie wida. Kraj pusty, dziki, drobne drzewa,

bota...

W Narymie pojechaem do miasteczka. Kilku tu na-

szych ksiy i m^niszek z Wilna, midzy niemi poczciwa
Dbrowska, ze sprawy Dalewskiego. Tamka, liczna rze-"
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ka, dziwny ma kolor wody, jakby szmaragdowy. Na bar-

y starost by Sokoowski z Misika, tam te by Kie-

niewicz, brat stryjeczny Hieroniima. Nam na statku byo
ndele, ale có si dziao na bairy! Poow jej zajmowali'

nasi, drug zbóje, duszno, ciasno, dziki jednak Bogu, e
w tej partji adna si cioroba nde zjawia. Zawsze podró
wod, jeszcze jest dobrodziejstwem, bo si przestrze

znaczn 1,500 w. f^dem, wod znaczniie daled, w trzy ty-

godnie odbywa. W Tomsku znalazem d-ra Czekotow-

skiego z on, po raz drugi wita mi, jak wróconego

z drugiego wiata, zawsze z nim bylimy bardzo dobrze,

zaraz te ulokowaem si przy mich. Tam poznaem d-ra

Lasockiego z Woynia z mod on Marj. By to czo-

wiek bardzo zdolny i przyjemny w towarzystwie, ona za,

obojtna na pozór, bardzo nieatwa do znajomoci, ale

przy bliszem poznaniu kaca siebie szanowa kobieta.

Co do Piotrowej Czekotowskiej, t odrazu uwaaem jak

krewn, dobre, mie dziecko. By tam i 4-r Ign. Tomko-
wicz, niezaprzeczenie zdolny, dowcipny, lecz za mao
siebie szanujcy. W Tomsiku ju mieszka Chmielewski,

prezes; naturalnie, e zaraz go odwiedziem. ona bya
z nim. Tu p. Twardowskiego poznaem. Spotkaem O-
dakowskiego Napoleona, Szyllinga Stan., Sulistrowskiego,

Witkiewiczów i wiele innych. Skorupski ks. tu zostawa.

W Tomsku doczekaem si Mik. Oiedrojcia, aby ju z nim

dalej podró cign razem. W Tomsku dwa tygodnie

bawiem, smutno byo egna zaone naszych grono. W al-

bumie Lasockiej osobno zapisaem wierszyki, sów kilka

malujcych mój stan wówczas. W Tomsku kupiem ta-

rantas, dalej razem z partj majc i etapem. Ze mnj
jecha Mik. Giedroj, d-r Samojo, Józ. Popowski i dwuch
biedaków, Galiski, drugiego nazwisika nie pamitam, ci

na oddzielnej jechali bryczce, razem skadaldm3^ si na

koszta utrzymania. Galiski nam gotowa, potem stary

Pyrzyski jecha razem. Byo i kilka familji, midzy in-

nymi d-r Skawiski z on i ma córeczk, których po-
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znaem w Tobolsku; w Tomsiku trzymaem do clirztu z p.

Skawisk córeczk mujdzina, skazanego na osiedlenie.

Ja jectiaem ju w lepszych warunkach, a jednak co

to za podró etapami, a któ opisze, ile oierpieM ci, co ca-

Rosj tym spoSiOibem przeszli? Ju jest kilka opisów

Sybiru i cierpie naszych w drodze d na miejscu, kto sam

nie dowiadcza, moe posdza o przesad kade naj-

prostsze opowiadaoie. Zapewne, e takie ksiki, jak

„Czarna ksiga" tylko nam szkodz. Jednake moe nie-

ma nic okropniejszego na wiecie jak etapy. Przybywa-

my zmczeni drog, chcemy je, nic niema znonego,

bierze si co daj, lecz có to jest? kady kawaek mi-
sa, nim go kto kupi, ju by w palcach u kilku, mleko

w naczyniach brudnych, a wszystko to rozikupuje si.

Zamoniejsi maj samowarki, jest zapas chleba z miaste-

czek, czasem i wdliny, to si yje jako. Ja, jak miaem
herbat, tom mia wszystko! Lecz nic nie pomoe, ad-
nej rady niema na uczynienie iznonem mieszkania. To-
czjmiy si literalnie, ciasnota, zaduch, gorco, drzwi si
na noc zamykaj, nikt pod adnym pretekstem wyj nie

moe. Tak samo razem z nami mieszcz si dzieci i ko-

biety. Dla tych oddzielamy przecieradami czstk izby,

lecz kto je ochroni od tysica innych nieprzyjemnoci, ja-

kich wanie towarzysze im nie szczdz. Zapewne, zaley
to od partji, lecz czy wielu byo tak szczliwych, e mo-
go zawsze poskromi t haasitr wrzaskliw, skor do

kótni, miotajc obelgi, poajanki, zaczerpnite ze sow-
nika ludu rosyjskiego, tak obfitego w tej gazi. I tak po-

dróoway mode, wyksztacone niewiasty, które rzucay
rodziny, czsto nawet wielkopaskie dostatki, by osodzi
ycie swym mom, speni obowizki on Polek! Niech
czytelnik przeniesie si raz tylko na jedn godzin do ta-

kiej etapowej izby, niech syszy obok piewu wrzaw,
orgj zbójów, a tu w cisku, w zabijajcym smrodzie,
w brudzie, miljonami owadów otoczone, razem z nami
te dzieci, te kobiety, a pojmie, jakie uczucie nami nieraz
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miotao, pojmie wtedy, jakiej to trzeba siy woH, by i sa-

memu zacliowa zimn krew i na modszycli wpywa,
by rozdranienie nie wybucho wobec gburowatego obej-

cia si onierzy lub pijanyci dozorców! A te nasze pa-

nie wypieszczone, którym zawsze za szczupe mies^zka-

nie, zawsze iza mao komfortu, nigdy do strojno, tym

paniom, co zmczone nawet dyspozycj obiadu, lub pó-

godzinn rozmow z wasnemii dziemi, tym paniom, oo

dla formy gotowe ycie ludzkie powici, o! nie na du-

go, lecz na jeden tydzie yczylibymy przej przez t
prób. Nie! onaby ich >nie wyleczya, aini od sztucznych

spazmów, ani od skromnoci dla formy, bo tego, co da-

wao si naszym kobietom do znoszenia wszystkiego,

do zostania anioami dobroci i czystoci wród tej atmo-

sfery, tego te panie nie maj — wielkiego, kochajcego

serca

!

Takie etaipowe drogi odbyway rodziny, które byy
potem znane mi w Usolu: Bniskich, agowskich, Lasoc-

kich, Skawiskich, oziskich z Rusi, Krupskich, Symo-
nowiczów z Litwy i wiele innych. Wiele i ja nocy spdzi-

em w etapie. Zawsze lokowaem si nie na narach (zbi-

te tapczany z desek) leoz na rónych tomoczkach, nie

chronio to zupenie, lecz zawsze byem bezpieczniejszy

troch od owadów, przytem nigdy nie rozbieraem si
w etapach. Wsi bez ludzi pijanych, chaty bez owadów
w Syberji niema! Lecz nam, osobliwie familijnym, lub

majcym wasne tarantasy (rodzaj powozu na dwóch
drgach, bardzo pakowny i lekko noszcy, cho nie-

zgrabny) dozwolono czsto nocowa i we wsi. Miao to

swoje niedogodnoci, czasem brano do drogo, czsto

okradano, zdarzay si nawet i napady.

Trudno o wicej awanturnicz podró, jak bya na-

sza. Ja kupiem bardzo porzdny tarantas, ale poniewa
na samym wyjedzie nie mogem go dobrize wyrepero-

wa w Tomsku, od Tomska do Irkucka literalnie przeszo

10 razy psu mi si i gdy kosztowa mi 40 rb., to repe-
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racja do 60. Z pocztku zostawa z nami jeden onierz,

potem ju bylimy sami i czasem o dwa dni póniej je-^

chalimy za partj. Starosta zawsze nam zamawia! konie,

a przytem my dopacalimy. Jechao nas najmniej czte-

reci. Nieraz, gdy ostatecznie co si zepsuo, szldmy pie-

szo po nocy dzielc si na poowy, troch byo miechu,

nieraz i niebezpieczestwa.

Raz przybylimy w nocy do wsi i ulokowalimy si

z brzegu przy kuni. Kowal da nam mowy swój domek,

jeszcze bez drzwi. onierz mia nocowa w tarantasie,

my za: Popowsiki, Giedroj ,i ja w kuni, d-r Samojo
w anii obok. wieca palia si. Popowski siedzia przy

stole, my wpólecy na pakach, wtem krzyk, turkot i na-

gle w drzwiach staje dwóch dzielnych chopów. Popow-
ski powsta i my z Mikoajem te do poowy podnie-

limy si. Widok trzech ludzi, nie picych, nie starych,,

widocznie ich stropi, zaczli rozmow z Popoiwskim,

ogldajc si wkoo, oprócz drga elaznego i jakiej lu-

fy do fuzji bdcej u kowala nic nie mielimy. Do dugo
rozmawiali z Popowskim, dopytujc si, skd my i czemu
sami jedni, gdzie masz ipartja; na ich prob dalimy im
troch herbaty i cukru, powiedzieli nam, e oni z towa-

rzyszami id w drog napowrót do Rosji. Wyszlimy za

nimi, woamy na onierza, niema, Samojo te si nie od-

zywa, po chwili usyszelimy krzyk i turkot — pojecha-

li, wówczas zjawi si onierz i Samojo. Nasz anio
stró pomimo broni schowa si te do azienki. Opowia-
da, e niema co artowa, e mog wróci i reszt nocy
ju razem wszyscy w chatce przespalimy si, z kolei

czuwajc.

Wogóle jednak, jak na Sybir, mao byo zabójstw,

naturalnie caxem si zdarzay, lecz co to znaczy w kra-

ju zbójców, gdzie zabi czowieka jest rzecz bardzo
zwyczajn. Otwarcie mówi, e gdy cokolwiek znajdzie
si „to warto wystrzau", stoit bieki, t. j. tyle wart co
wiewiórka, do której kulk strzelaj.
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Nasi towarzysze etapowi, zbóje, bardzo rzadko nas

okradali, bya jakby pewma solidarno i iposzanowanie

dla nas. Lasów koo drogi piknych niewiele, mszcz te,

co bliej, jednake niedwiedzie dochodz do poskotiny

(zagrody dla byda, otaczajcej wkoo wie na kilka

wiorst i dalej). Tam zwykle pola (zapaszki) s dalej, cza-

sem o mil kilka od wsi, na okoo za ipastwisko dla byda

i koni, i tu czsto goci niedwied, który i do wsi cza-

sem zaglda.

Lud nie by dla nas ogólnie niechtny, zdarzay si

jednak wsie znane z kradziey, napadów i bójek. Ja ani

razu nie miaem przykroci adnej od gospodarzy, lecz

w jednej wsi, gdy nas przyjli, starosta z innymi chcia

wypdzi i odgraa si na gospodarza, prawie przez ca
noc by gwar na ulicy, dobijano si do bramy, jeden z ka-

capów nawet chwyci by za rami Mikoaja. Mielimy

nawet onierza u siebie.

W Krasnojarsku bawiem tydzie, tu nas napdzia

paitja z Królestwa, w której byM: Moszyski Witold, naj-

sympatyczniejsza posta, jak spotkaem na wygnaniu

z Korony, mecenas Kobylaski, zdolny, na nieszczcie

naogowy, Pawowski Aleks, i Henryk Bkowski, ten

ostatni bardzo gadki, wyksztacony, lecz wedle sdu to-

warzyszów niezupenie czysty wyszed ze sprawy.

W Kasku spotka mi d-r Zaleski Feliks towarzysz uni-

wersytetu, mieszka on w Petersburgu, ostatni rok ra-

zem ze mn, ,z Ord Edmundem, Lubeckim Edwinem

i Jucewiczem. W 1848 r. take opuci Petersburg, cza-

sowo by on w Kijowie, lecz potem uda si do Dorpatu,,

gdzie skoczy uniwersytet na fakultecie medycznym, na

wakacje do mnie iprzyjeda. Potem by pukowym leka-

rzem w Finlandji, a dalej w Knrlaodji kwaterowa i tam

si z Niemk oeni. Bylimy zawsze z nim dobrze, on

tu zesany zosta bez pozbawienia praw i dobrze mu si
powodzio. Mia mie posad urzdow i wszystkim prze-

jedajcym dopomaga, niektórzy cae tygodnie u niego
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mieszkali, to go póniej i zagubio. Taki Lewandowski ma-

wia n,p., e dla wybawienia siebie moe naraa innych

ludzi zwyczajnych, teje teorji trzyma si i Landowski.

Wskutek ucieczki tych panów, Zaleski by zesany potem

do miejscowoci, którea nazwy nie przypominam, lecz

i tam mieszkacy go polubili, niele mu si dziao i wró-

Józefat Ohryzko.

ci znacznie od nas wczeniej. Gorczka, niekomsekwent-

ny, ale zacny. Pomieszany na wierze w Napoleona

i w duchy, które mu mówiy o odbudowaniu Polski, co

ma nastpi ju lada chwila. Zaleski tylko co wsta po

cikiej chorobie, lecz wiedzc, e mam by, ju oczeki-

wa i zabra mi do siebie. Mieszka z nim Ign. Brzo-

stowski b. prezes Izby kryminalnej mphylew&kiej i woje-
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woda miejscowy, lecz mie odkryty. Z nim te by mody,
dzielny chopak wgrzyn. Od Zaleskiego dowiedziaem

si, e Antoni Jeleski tu ju co innego opowiada ni
w Tomsku i na miejscu, tumaczc si, e nie móg ina-

czej postpi. Stawiio to mi w bardzo przykrem pooe-
niu, gdy ja opowiadaem znów inaczej, wic któ zarczy,

gdzie prawda i czy niema jeszcze czego ukrytego? Oto

rezultat mikkoci i pobaliwod.
W Kasku te miaam mi niespodziank, Feliks mi

mówi: „A czeka ciebie Koryzna, który wiedzc, e masz

by w tych dniach, przyjeda na spotkanie kadej par-

tji".. „Koryzna?" „A tak, on dobrowolnie wyjecha a
sub do Rosji, a potem tu, ma prywatn posad, jest

rzdc wielkiej gorzelni, ma ju niezy fundusz. Opowia-

da on, e jest twoim dalekim krewnym i e ma dla cie-

bie obowizki". W samej rzeczy Piotr Koryzma po Za-

wiszach by mi dalekim krewnym, kolegowalimy w Kiej-

danach. Ody mu jako le szo w Kowinie, wyjecha do

Rosji, a stamtd raz pisa do mnie, abym mu uartwi nie-

widki interes. By to drobiazg, który kademubym zro-

bi. Leoz poniewa rodzina go nawet opucia, nie odpi-

sujc, on to uwaa za co nadzwyczajnego. Otó zaraz^

zjawia si i p. Piotr Koryzna, po szczerem ucinieniu

mówi mi o swej wdziczmoci, a jeszcze wicej o tern, co

sysza od Józ. Jurewicza, by on nadzwyczaj zdolny, lecz

bez charakteru. Rzuca si do wszystkich, a zawsze pó-
niej wraca do mnie, ja naturalnie jaiko koleg i czeka

zdolnego bardzo, a nawet z dobrem sercem, zawsze

przyjmowaem i o ile mogem, pomagaem, lecz w kocu
upad tak nizko, e tua si po ulicach Kowna pijany

i tam zamar. Koryzna odprowadza mi na stron i mó-
wi: „Ja mieszkam blizko, czy dugo bawisz?" „Dzie je-

den". „Suchaj Jakóbie, ja nie mam nikogo, adnych obo-

wizków, a fundusik niezy. Tobie jestem obowizany,

wiem, jakim bye koleg, wiem, co robi i ile cierpiae,

zosta tu, lako chory. Ja ci uatwi ucieczk a do Pe-



— 241 —

tersburga, mam z kupcami stosunki i pienidze, jestem

praktyczny, bd spokojny, wszystko jaknaji&piej urz-

dz. Wszake onie i dzieciom atwiej wyjecha za gra-

nic, ni tu na koniec wiata". Podzikowaem poczciwe-

mu czowiekowi, ale nie zgadzao si to z mojem przeko-

naniem, ani charakterem, nie umiabym odegrywa roli

Jakób Gieysztor (1866 r.),

w ubiorze wtiziennym.

w ucieczce, a tembardzded nie mogem bra znacznych
pienidzy od czowieka zupeme obcego. Odmówiem
wic i wszelkiej pomocy, mówic, e mam oprócz rozpo-

yczonych, parset rubli. Serdecznie poegnaem Feliksa,

Brzostowskiego i Koryzn, i wyruszylimy dalej.

„B P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 16
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Partja nasza^) bya nieza, prowadzi j Wostowski

z Grodzieskiego, ociay, sabej gowy i cliarakteru,

lecz czeczysko dobre...

Tak przybylimy do Irkucka.

W Irkucku naszych byo tumnie, w dwuch mieci-

limy si wizieniach: w turmie i w koszairach. M;nie si

udao w tych ostatnich ulokowa. Starost by tam Bo-

lesaw Swida, dawny, kochany towarzysz. Wielu innych

tam znalelimy. Przed samym Irkuckiem spotkaem ju
jadcych z Irkucka do Usola Laisockich... Lasoccy bo-

wiem z Czekotowskimi i z Trzaskowskim, jadc poczt,

naturalnie, e nas wyprzedzili. Czekotowska leaa moc-

no chora...

W Irkucku wszyscy byli tylko zajci jednem: aby

si dosta do Usola... Usole o wiorst 70 przeszo od Ir-

kucka ncio ju blizkoci, ju towarzystwem. Tam wy-

syano familijnych i ludzi, majcych protekcj... Wród
50 przeznaczonych (z naszej partji) i ja byem. W dzie-

siciu wyjechalimy tam poczt. Tak radzi Swida, któ-

ry te jecha, Giedroj, Charmaski, Eysymont... Moszy-
ski móg by naznaczony, ale nie chcia rozdziela si
z towarzyszami... Popowski zosta... W Irkucku Swida mi

powiedzia, e jest orgamizacja i na Syberji, lecz ja sta-

nowczo odpowiedziaem, e adnych teraz organizacji

nie pojmuj, tylko si moraln i pomoc bratersk...

Znalelimy si wreszcie w Usolu, w którem miaem
odbywa katorg.

Koniec.

1) Ustp ten nie najd.uje si w czci, przygotowa-
nej przez Gieysztora do wydania. "Wyjmujemy j z jego

wasnorcznych notat rkopimiennych, — dla zaokrglenia
caoci. w . ~



DODATKI AUTORA.

C. Rajnold Tyzenhauz.

Rajnold hr. Tyzenhauz, to jedna z wybitnych posta-

ci na Litwie, do oryginalna, ale i najsprzeczniej sdzo-

na. Wypisz tu o nim najbezstronniej, co wiem na pewno

z osobistych stosunków i pewnych róde, z góry jednak

doda musz, e by to jeden z tej niewielkiej liczby ludzi,

dla których miaem wielk sabo. By to czowiek wy-
szy; ja po kadem z nim spotkaniu i najczciej starciu,

zawsze skorzystaem, w gowie nieraz byo janiej, prze-

konania nabieray hartu, gniewaem si i podziwia-

em go.

Pierwszy raz spotkaem si na sesji ju u Dowgirda,

jako delegowany do sprawy wociaskiej w 1857 r., on

by delegowanym z powiatu Nowo-Aeksandrowskiego, ja

z Kowna. On rozmawia z Medeksz, którego ju zna,

a cbok ja staem. „Tak to trudne, bardzo trudne nasze za-

danie", powiedzia swoim gbokim basem. „Zapewne —
odparem — ale tem witszy obowizek kae nam zaj
si szczerze i sumiennie t spraw". „Tak, na zimno i ro-

zumnie", — odpar Tyzenhauz. „Przepraszam Pana, ale

ja powtarzam, przewanie sumiennie, bo biada spoecze-
stwu, które w odwiecznym tym rozrachunku zaponmi o

tem, co sumienie kae sprostowa". Tyzenhauz poprosi

Medeksz, aby nas zapozna. Od tej chwili przez lat

kilka cigle spotykalimy si i cigle cieralimy si.

Stosunek jednak osobisty by bardzo dobry, prawie ser-
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deczny. On pierwszy wspomnia o pokrewiestwie, cho
dalekiem, nas czcem.
W Wilnie nie raz bywaem u niego i na obiedzie,

i stanowczo twierdz, e w yciu codziennem on tak y,
jaky by powinien,—porzdnie i bez zbytku... W czasie

zjazdów, poniewa mia obszerne mieszkanie, zbierali-

my si u niego, — prawda nie dawa kolacji, ale nie o to

wówczas chodzio. Ju w 1857 r. w Kownie, cho by naj-

modszy z nais wszystkich, zadziwia jasnemi poglda-

mi, wymow siln, logiczn. Z przekona konserwaty-

sta, z wielkiem uwielbieniem prawie dla Edwarda Ro-

mera, by jego najsilniejszym poplecznikiem, a wic prze-

ciwnikiem mego projektu wydziielenia odrazu ziemi. Ale

byy to (przekonania gbokie, a nie interes. On i Me-

deksza wierzyli Romerowi. By on te czonkiem z No-

wo - Aleksandrowskiego powiatu Komisji redakcyjnej

(majcej uoy projekta do dyskusji). Nastpnie zasia-

da w Wilnie w Komitecie do spraw wociaskich. Gdy
si urzdzay zjazdy, we wszystkich obradach czynny

bra udzia, zawsze, jako umys przewanie kry-
tyczny, nie stawia projektów, ale wszysitkie podane

silnie krytykowa. W spoeczestwie, pragncem rozwi-

ja si, majcem bardzo mao ludzi inicjatywy, przy

braku wyrobionej przewodniej idei, taki czowiek móg
by szkodliwym. Ale wanie ta logika w krytyce, zimny

rozum przy zupenie dobrej wierze i mioci spoecze-

stwa czyniy dla mnie Tyzenhauza bardzo cennym dzia-

aczem. On wzajem zawsze mówi: „Panie Gieysztor!

zmiuj si, ja Panu podaj zamne argumenta, a pan mi
zasypujesz kartaczami w imi uczucia i obowizku".

Czasem jego zimna krew i krytyka nieubagana le wpy-
waa na ogó, co mi niecierpliwio. Raz po takiej jego

krytyce naszych czynnoci, ja publicznie wobec caego

zgromadzenia mniej wicej tak mówiem: „Panie, nie za-

przeczysz mi Pan, e w gospodarstwie powanem ród-
em bogactwa jest nawóz. Cóby wszake Pan powie-
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dzia o takim rolniku, któryby zbiera i skrztnie powik-

sza te skarby, lecz nigdy ich nie uywa w obawie, e
bd uyte niewaciwie lub mniej korzystnie, ale z cza-

sem te masy nawozu spal si i znikn. Panie hrabio!

Pan jeste — przepraszam za porównanie — bogat ko-

palni, któraby moga uytecznie kraj zasili, ma pan

fundusz, rozum, charakter; co pan dotychczas dla kra-

ju zrobie? Wszystko, co my proponujemy, jest ze, czy

i z pana nie bdzie taki uytek dla kraju, jak z tych na-

wozów, dla gospodarza zbyt ogldnego?" Mówiem to

gorco i z przekonaniem, nie w chci obraenia go. Tyzen-

hauz wsta i z najzimniejsz krwi odpar: „A kto wie,

moe pan i masz racj!" A przy wyjciu cisn mi rk
mówic: „A to mi porówna do kupy przepalonego gno-

ju". Czowiek, który nie obrazi si, bo czu si wyszym
i wiedzia, e tu nie szo o osobist obraz, nie by czo-

wiekiem pospolitym.

Innym razem, gdy na sesji, wskutek jego opozycji,

projekt jako nie przeszed, w par godzin spotykam go

na ulicy, witamy si, pyta, gdzie id. W tej chwili przy-

chodzi mi na myl zmistyfikowa go: „a id na poczt
za Ostrbraim zamówi na jutro rano konie pocztowe".

„Co to jest, jedziesz, czy nie chorzy w domu?" „Nie, ale

co tu robi! nasze projekta, jak pan mówisz i ja to widz,
s niepraktyczne, nic z tego nie bdzie, a tymczasem, jak

pan wiesz, jestem czowiek niebogaty, przejadki rujnu-

j, gospodarka si opuszcza, sam zgin, a nic dobrego nie

zrobi". „Ale, panie, pan to trzymasz, pan dajesz przy-

kad, wszystko upadnie!" „Niech upada, wszake to pan
sam krytykujesz, mówic, e to gupstwo". „Ale serjo to

mówi", — powiedzia mi, biorc za rk. „Nie, ja tego

nie zrobi, bo mi sumienie nie pozwala". „I nie rób! Ka-
dy postpuje, jak wie i umie, ja musz krytykowa, ale

nie rzucaj, pracuj". Rozmowa ta trwaa dugo, bo trzy ra-

zy od imbarów dochodzilimy do pocztku Ostrobram-
skiej ulicy.
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Na zjedzie (w maju r. 1862) ^) gdy zosta posta-

wiony program dziaania, byl i Tyzenhauz; silnie razem

ze mn popiera Domeyk, aby zanieclia projektu po-

dzikowania Starzeskiemu i Domeyce za ici kroki do

ministrów, a robi to w tym celu, aby unika demonstra-

cji i bodaj, e na ciwil ów-

czesn on mia suszno z maemi zmianami. Gdy po-

wstanie wybucio, drczony niepokojem o dug zacig-

nity przeze mmie, 3000 rb., po odmowie Zawiszy, napi-

saem do Tyzenhauza, proszc o poyczk tych 3000,

wyranie piszc, e ewikcja na mojem sowie i yciu, e
moe (suma ta) zgin, ale udaj si do niego, bo nie wi-

dz rady. Tyzenhauz odpisa odmownie, dajc za pre-

tekst, „e nikomu nie poycza". Tego nie spodziewaem

si; zgryzo to mi. O gowie nie wtpiem, zwtpiem w
serce, bo on wiedzia, e osobicie nigdy wicej nad par
zotych dziennie nie wydawaem, em nigdy nie mia
dwuch tuurków, sam >namawiia do tego, by si nie co-

fa, a te 3000 dla niego byy drobiazgiem. Minie szo o

spokojn mier i o mono pracowania i ycia w Wil-

nie w czasie powstania. Z dymisj z Komitetu pensja si
usuwaa; majtek w czasie woijny nie móg pokrywa
wydatków, a trzeba byo opaci i swój podatek. Tu po-

wiem, co si stao: 1000 rublii poyczy mi Ant. Jeleski,

skd... zapaciem 300 rb. podatku, reszita bya na ycie
i wydatki w czasie pórocza mieszkania w Wilnie.

Gdy Ignacogród zabrano, w liiczbie pretensorów zja-

wia si Elbieta Orwidowa, z wekslem na 3000 rb., da-

nym Kazimierzowi Orwidowi i te wypacono; po powro-

cie wic z wygnania, ocala jedyny fundusz 3000 rb. Or-

widowa mi zwrócia, zapaciem wic 1000 rb. Jeleskie-

mu, 1000 Syruiciowi, a 1000 drobnych Jankowskiej i in-

nym, i ci wic, co na sowo wierzyli, nic nie stracili.

Odrzucajc ofiar Downarowicza ^), byem rozczu-

1) Por. pam. t. I, str. 166.

2) Por. pam. t. I, str. 295.
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lony niespodzianym jego postpkiem, odmowy Zawiszy

i Tyzenhauza, osobliwie tego ostatniego, wyszego i ser-

cem i umysem, zabolay. Rozsdek i przywizanie zac-

nej krewnej ratoway mi od zbyt bolesnej wymówki, e
idc na ofiar za ide, nie speniam obowizków zwy-

czajnych uczciwego czowieka...

Wracam do Tyzenhauza. Umys Tyzenhauza by
przewanie krytyczny, cechowaa go pewna doza orygi-

nalnoci, chci zawsze postpowania przewanie podug

rozumu, uczucie guszy, nazywajc je chorob nerwów.

Naturalnie Tyzenhauz musia by przeciwnikiem powsta-

nia, bo tak samo, jak ja, widzia brak wszelkich si do

walki, ruin kraju i rozpocztych uczaiwych usiowa do

jego podwignienia. Tem bardziej, e on po czci susz-

nie nawet to, co si dziao ju i dobrze, uwaa przecie za

robot bardzo pocztkow i mnie nieraz powtarza: „u-
dzisz si, liczc na silne poparcie, id w tej chwili za go-

sem poruszonego uczucia, ale nie rozumnego przekona-

nia, a ty sdzisz, e podzielaj twoje pogldy..."

Rozmaicie wówczas sdzono tego czowieka, ja,

przyznaj miaem do niego wielk sabo, jak do umy-

su wyszego. Gdy zjazd wileski na wniosek H. Kienie-

wjcza prawie jednomylnie naprzód zadecydowa, eby
zarzd prowincji wobec wyjtkowego pooenia jednej o-

sobie powierzy, a nastpnie take przez jednomylno
(bez 2 gosów, mego wasnego i Aleksandra Oskierki)

mnie do tego powoa, decyzj odoyem do dnia nastp-

nego, a sam udaem si do Tyzenhauza. Otwarcie mu
powiedziaem, jak rzeczy stoj, o woli zebrania, i e
przychodz do niego z propozycj, aby on by rzeczywi-

stym jakby dyktatorem, ja przyjm godno dla ogóu,
lecz poddaj si pod jego kontrol, bo jeli wierz w swe
uczucia dla kraju i nikomu w tem si uprzedzi niie dam, to-

znam te swoj do wraliw natur, temperament za-

palny a prdki; mam to przekonanie o sobie, e mi Bóg
da zdrowy, jak to mówi chopski rozum, który przy po-



— 248 —

czuciu obowizków i bezwzgldnej miiJoci kraju, wystar-

cza mi do codziennej pracy i dozwala by uytecznym

obywatelem, ale jest niedostateczny, by w tak wanej
chwili rzdzi prowincj. Tyzenhauz wysuchaj i do na-

stpnego dnia odoy odpowied. Nazajutrz za da od-

mown. Nastpstwem bya i moja odmowa i zgromadze-

nie wybrao nas szeciu ^).

W czasie powstania, gdy zbierano podatki, (naczel-

nik miasta uskara si, e najbogatszy obywatel, miano-

wicie Tyzenhauz uchyla si od opaty. Uda si do niego

Ant. Jeleski, jako czonek Wydziau, zarzdzajcy skar-

bem i daremnie. Nie mona byo tak zostawia interesu,

nie szo ju nawet o znaczniejsz stosunkowo sum, ale

o nieposuszestwo, zy przykad. Przyby do Wilna

Edw. Romer, jak wspominaem, pierwszy czowiek Li-

twy... Uprosiem go, aby si uda do Tyzenhauza i przed-

stawi mu konieczno opaty; Romer wróci z niczem,

mówic, abym sam si z nim zobaczy. Gdym przyszed,

sam mi zagadn. „Po tem, comy mówili w pocztku

powstania, czemu mi przysyasz Romera, a sam nie roz-

mówisz si? Nie daem, bo na co? Nie wierz, jak wiesz,

w skutek waszych usiowa, jak i sam nie wierzysz.

Mam obowizek zachowa fundusz, bo to potga". Od-

parem, e tak by nie moe: daj grosz swój ndzarze,

musz i bogacze, w stosunku, który dla nich jest stosun-

kowo lejszy, ponosi ciary materjalne, gdy ju od o-

sobistych s wolni; e Rzd musi spenia swój obowi-

zek i przed niczem si nie cofnie. „Konieczno w tym

kierunku sam przyznawae, krwawa demonstracja mu-

si ocali honor, tradycj prowincji; dzieci i bracia nasi,

niosc w ofierze ycie, musz mie odzie, obuwie, bro'.

Zapyta mi, czy mog mu otwarcie powiedzie, na co

prawdziwie potrzebuj obecnie pienidzy. „Na bro zza

granicy, któr dostawi na mud". „Czy j macie?"

„Nie". „Wierzysz mi pan na sowo?" „Wierz". „Otó

i)Por. ipam. t. I, str. 224.
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masz moje sowo honoru, e jak mi powiesz, e bro jest,

ja na twoje sowo dam sum potrzebn, nie okrelajc jej

waszem wymaganiem dzisiejszem. Nie przesdzam uy-
tecznoci otrzymania broni, ale na twe sowo dam. Czy

dobrze?" Pomimo ju wysanej znacznej sumy, broni

jeszcze nie byo. Uwaaem wic za waciwe przysta,

wierzc wicie, e Tyzenhauz dotrzymaby swego so-

wa. Ale do mego aresztu (t. j. do koca lipca 1863 r.), bro-

ni nie byo, a 75,000 rb. ja sam w trzech terminach wy-

saem !

Zapisaem ten fakt, jako obron Tyzenhauza, e on

by si nie cofn przed znaczn ofiar, a razem jako wy-

tumaczenie Wydziau, e zostawi bezkarniie opónienie

w opacie. Jeli jest w tem wina, to moja: nie majc pew-

noci, e suma znaczna bdzie dobrze uyta, czekaem na

konieczno. Po klsce Biraskiej byem u Tyzenhauza,

znalazem go zapakanego, ale zastrzeg si, e to nic,

to nerwy. „Nie tumacz tych ez, to rzecz konieczna, prze-

widziana..." Wstydzi si zacnych ez! O, gdyby innych

nie byo powodów dla tego milionowego i niepospolitego

czowieka

!

Adres Domeyki Tyzenhauz podpisa na pierw-

szej bardzo nielicznej licie. Gdy drukowano wyrok wy-
dziau na tych co, idc za nowym Pondskim-

Domeyk adres za uud ocalenia szlacheckich przy-

wilejów podpisali, moim wpywem wymogem wy-
mazanie z listy Tyzenhauza. Kierowaa mn tu nie sym-
patia, ale wprost dobrze zrozumiany interes sprawy. Ty-
zenhauz by powag. Umieszczenie jego na licie byoby
ze. Nie jeden by si tumaczy jego przykadem, a kraj

jeszcze o tem nie wiedzia. Daleko mi bliszy by Kon-
stanty Gieczewicz, towarzysz z Uniwersytetu, ale za

tym, cho z bólem serca wstawia si nie mogem. Su-

mienie nie pozwalao!

Tyzenhauza ju nie widziaem potem. Osobiste za-

pomnienie, podpisanie adresu, wszystko to nie powstrzy-
maoby mi od tego, aby bdc w Wilnie, z nim si nie zo-
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baczy, ale zaszy takie okolicznoci, e mu sam pierw-

szy nie mógbym rki poda. Byem w Wiatce, otrzymu-

j list, w którym mi oznajmiaj o mierci stryja Stefana,

który w ostatnich czasach tak mii by oddany, zmartwi-

o to mi mocno, ale stokro boleniej dotkna mi wia-

domo, e pp. Edw. Romer i R. hr. Tyzenhauz podawali

prob do Rzdu, aby ich uwolniono od opaty 10%, jako

pochodzenia niemieckiego! Romer Edward, syn Machaa!

Sam tak znany i szanowany i Tyzenhauz... Ta aiposta-

zla tem szkaradniej sza, e za uwolnionych od opaty po-

nosz ciary ssiedzi... Szulc, jenera w subie rosyj-

skiej, niezaprzeczenie z pochodzenia Niemiec, gdy mu po-

wiedziano, e z atwoci Rzd go uwolni od opaty, gdy
nic na tem nie traci, powiedzia: „Ja Niemiec, ale nie

chc, aby moa ssiedzi za mnie pacili". Naturalnie Rzd
nie uzna Romera i Tyzenhauza za Niemców, ale haba
zostaa.

Nic wic nie zostao po tym czowieku tak niepospo-

litego umysu, ale w którym chciwo zapanowaa nad

wszystkiern, a wpyw ndznych osobistoci skrzywi cha-

rakter, widocznie sabszy od umysu.

Wiele mia on i zalet, i sdz, przy innych okolicz-

nociach, inny byby jego koniec, to pewna, em w jego

towarzystwie czu si zawsze swobodnym, widziaem w
nim czowieka rozumnego bez gupich przesdów,^)

1) W uzupenieniu powyszej charakterystyki notuje-

my, i Rajnold-Stanisaw-Adam-Rudolf hr. Tyzenhauz by
synem Konstantego, pukownika wojsk polskach i Walerji
z Wakofwiczów. Urodzi si 7 wrzenia 1830 r. w Postawach
(gub. wileskiej), zm. 15 lipca 1880 r. w Heidelbergu; pocho-

wany zosta w grudniu r. 1880 w Rakiszkach (gub. kowie-
skiej). Szczegóy te podane s przez p. A. Chiudzyskiego.

(Red.).
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D. Ludwik yliski.

yliski Ludwik zmar w Warszawie w 1892 r. Za-

suguje na dusz i szczegóow biografi, do której da-

ne trzeba i od rodziny zebra. Rodzina ylislcicli z za-

monej szlachty w trockiem województwie i powiecie

w tym wieku wicej si odznaczya. Posta najwybitniej-

sza X. Wac. yliskiego biskupa wileskiego, w kocu
metropolity, pomijam, gdy, mojem zdaniem, nie przy-

nosi zaszczytu tej zacnej rodzime. Pan Ludwik wycho-

wanie koczy w Petersburgu, jako inynier wodnej ko-

munikacji i w randze pulkowinika dosta dymisj. To fakt,

e w czasach, gdy przewanie garnli si do inynierów

ludzie, aby robi fundusz i prawie kady z nich mniej

wicej dopi swego zaoenia, yliski, chocia doszed

do stopnia pukownika, mic ze suby nie wyniós. Fakt

ten chlubnie go wyrónia ród naszych

Ubogacajcych si paniczyków i jest wybitn cech pana

Ludwika. W kowieskiem dosta majtek drog zapisu

od imiennika Michaa yliskiego, wcale nieciekawej oso-

bistoci, majtek adny nad Niemnem, rednik. W 1858

r. na wyborach w Kownie razem zjawio si dwuch nie-

znanych zreszt powiatowi kandydatów: pan Ludwik

i mody dymisjonowany oficer Stanisaw Pusowski. Pu-

sowski modziutki, hulaszczy, towarzyski, acno pozyska
licznych zwolenników. Pana Ludwika nie znano, a nawet

opinja jego imiennika, który mu rednik przekaza, bya
zawad. Lecz od Orwidów miaem o nim najlepsze i pe-

wne dane, ludzie powaniejsi zebrali wiadomoci, które

wszystkie za p. Ludwikiem wiadczyy, a w czasach po-

wanych (poruszonej ju kwestji wociaskiej i obudzo-

nej dziaalnoci) z ca energi naleao popiera jego kan-

dydatur, i pan Ludwik przekreskowa modego panicza.

Od samego pocztku swego urzdowania p. Ludwik
zaj si gorliwie swym obowizkiem, czek pracy, su-

mienny, nie móg by malowanym marszakiem.
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Od dziecistwa w Petersburgu, subista nie zagu-

szy! w swojem sercu zasad polskich. Z pierwszem drgnie-

niem w Warszawie, z ca sympati, z ca, e powiem

modziecz zawzitoci owiadczy si za demonstra-

cjami. Czsto powtarza: „Tam to robi, tam to pisz,

a u nas cicho". W tym si zawsze rónilimy. Mnie nie

obchodzio, co kto pisze, ale co my robimy. Sprawa wo-
ciaska bya zbyt wan, aby j naraa dla demonstra-

cji. Ale obudzenie ycia, opiinji zacnej — ten rezultat de-

monstracji — wiele bodaj przypisa naley zamieszkaniu

w kowieskiem yliskiego: sam zacny, prawy, nic dziw-

nego, e wieci innym przykadem.

Klub kowieski zreformowa si; by to klub polski,

towarzystwo, zbierajce si w nim, byo polskie, a pan

Ludwik atwo si podda pad kierunek najgortszej mo-
dziey i ludzi, którzy czsto naduywali jego dobrej woli,

sami si na bok usuwajc, jak przy pierwszych demon-

stracjach. Demonstracja na pamitk Unji, w której y-
liski czynny wzi udzia, pocigna jego areszt i usu-

nicie z urzdu. W Kownie yliski pozyska ogóln

cze wród Rosjan zacnem, otwartem wypowiedzeniem,

e wiedzia, o co chodzi i wanie, jako marszaek szlach-

ty uwaa za obowizek by na obchodzie tak pamitnym.

Zacno i prawo charakteru zyskaa wówczas yczli-

wo i bodaj ocalia go na potem... Do zarzdu wocia-
skiego yliski silnie mnie popiera, a gdy si organiza-

cja zawizaa, jako marszaek nam prezydowa. Gdy go

rzd usun, zawsze na zjazdach naszych równie prezy-

dowa. W pamitnikach moich wiele jest szczegóów

o tym elaznej woli czowieku móg si

myli, ale zaiwsze by zacny i prawy. Z ca zimn krwi
.... powiedzia mi w 1863 r., gdym mu owiadczy,
e wziem udzia w Zarzdzie powstania: „Jeli pan,

który potpiae ruchy, dzi stoisz na czele, có ja mam
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zrobi, który dzwoniem na to kazanie?" Jako naczelnik

powiatu kowieskiego, do koca by czynny. W Komisji

nie móg si przyzna, zapiera si; dano wiar jego so-

wu, i yliski ocala.

Zacny i dobry Polak, zupenie wyleczony z demon-

stracji. Posta to wzniosa, przy caym ipozornym cho-

dzie serdeczna, gboka... Zacny sam, zbyt by pobali-

wy dla innych i czsto otacza si ludmi, którzy w jego

towarzystwie by niepowinni ^).

E. Stanisaw Montwi (sen.).

Montwi Stanisaw — wzór pracy i samopomocy.
Pochodzi z rodziny starej szlacheckiej, niezamonej. Po
rodzicach zaledwo par tysicy rubli odziedziczy. Sam
mi mówi, e dzierawi od mego ojca folwark Medeksze
(obszaru 36 wók), przewanie zrobi fundusz na dzier-

awach u Zabieów i Tyszikiewiczów, (pilny, pracowity,

oszczdny bardzo. Przez czas dugi nic nie kupowa, sto-

owa si z czeladzi, chadza W kouszku. Po onie
Dowgiaównie wzi posag, umierajc zostawi krociow
fortun. Pomimo zwykej zoliwoci ludzkiej, ogólnie

opinja nic mu zarzuci nie moga. Zawsze mona
tego czowieka cytowa, jako przykad wzniesienia

si do fortuny prawie paskiej przez wasn prac
uczciw drog. Pamitam po powrocie moim z uni-

wersytetu i objciu Ignacogrodu, w lat dwa, gdy moja
mocarnia ju bya w ruchu, a pierwsz bya w tamtych
stronach, na w. Karol u Nieawickich w Podbrzeziu, py-

ti) Ludwik yliski z ylin (ulegych konfiskacie) syn
ofesora Aleksandra yliskiego, podpukownika inynierj i,

ostatni marszaek pow. kowiesk. z wyboru (od 7 stycznia
1859 r. do 13 wrzenia 1863 r.). onaty by z Zofj Choroszewsk.
Mia synów: Wincentego, Konstantego i Ludwika. (Red.).
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ta mi MontwiH: „Jake mocarnia?" — Dobrze. — „Ale

czasem si psuje?" — Tak, urzdza md j samouczek, po-

niewa razem jest wialnia, potrzebuje jeszcze uregulowa-

nia, ale jeden z parobków, zdolny, sam moe poprawi.

„A tak, wic si psuje! niepotrzebne te Wymysy, cep si

nie zepsuje". Przeszo lat kilka, poniewa pan Montwi,

jakkolwiek czowiek starej daty, ale by jasno widzcy

rzeczy, take sprowadza mocarmi, a po spotkaniu ze

mn, gdym mu umiechajc si powiedzia: „A có?
chop — cep si psuje?" — zamia si: „Tak, czasem

wy modzi lepiej to widzicie". W 1863 r. przed samym
prawie moim aresztem, odwiedzi mi w Wilnie, radzc

si, jak postpi z synem Aleksandrem, który si rwa
do powstania. Rozmówiem si szczerze i stanowczo po-

wiedziaem, aby zosta w domu. Brat bowiem starszy

Stanisaw (jak czytelnik znajdzie w pamitniku) czynny

bra udzia, by ranny, a nadziei adnej na powodzenie

zbrojnego ruchu nie byo: ofiary i demonstracje musiay

usta. Pan Stanisaw Montwi wówczas rozpytywa mi
o stan interesów i z poyczk sam si owiadcza, podzi-

kowaem mu z wdzicznoci, ale nie przyjem.
Z Irkucka, gdym si zaj sprowadzaniem obuwia,

co, gdyby by kapitalik, mogo nie tylko zapewni m\

utrzymanie, ale i da mono powrotu z oszczdzon
sumk, napisaem, proszc o poyczk tysica rubli, lecz

otrzymaem odmow, za porednictwem syna Aleksandra.

Zapisuj i to, bo charakteryzuje to czowieka, które-

go ja zawsze uwaaem za jednego z porzdniejszych

obywateli.

F. Zoruch.

yd Zoruch Szepses, znajomy mój jeszcze z cza-

sów instytutu, jeden z najstarszych antykwarjuszów wi-

leskich, bardzo wiele dzie cennych przez niego naby-



I

— 255 —

lem. Nigdy mi nie oszuka. Sowny i uczciwy. Kiedym

z uniwersytetu przyjeda do Wilna jeszcze w latach,

gdy o równouprawnieniu ydów nie mówiono, zawsze mu

rk podawaem. Stosunek ten przetrwa do 1863 roku.

Gdym by aresztowany i pod wyrokiem mierci, kiedy

najblisi obawiali si odwiedza mej ony, aby nie wnio-

skowano o moich z niemi stosunkach, poczciwy Zoruch

przez dzie si zjawia do mej ony, pytajc, co sycha.

Gdym by na wygnaniu, zawsze te zasiga o mnie

wiadomoci.

Powróciem do Warszawy w r. 1873. Jednego dnia

w Biurze mówi, e kto do mmie przyszed. Wychodz.

Stary, siwy, pikny yd rzuca mi si na szyj, cauje, ale

w tej chwili chwyta rce i te osypuje pocaunkami. By to

Szepses. Mówi, e mia interes, móg wysa ko-go z dzie-

ci do Warszawy, ale wiedzia, em wróoi, wic sam

przyjecha, przeprasza, e „zapomnia si", „ale ja taki

rad, e pana widz". Ile razy byem w Wilnie, zawsze go

odwiedzaem i mocno auj, e nie mam fotografii tego

poczciwego yda, który by i dobrym Polakiem i praw-

dziwie mi yczliwym. By to yd bardzo przystojny,

przypomina bardzo Majzesa, rabina^) jak go z foto-

grafii widziaem. Coraz mniej ydów dawniejszych, Zy-

dów polskich mamy na Litwie ^).

1) Beer Majzels, nadrabin warszawski, znany z epoki
jmonstracji, czonek „Delegacji" w r. 1861.

2) Zoruch Szepses zmar r. 1887. Szczegóy o nim w ko-
Fespondencji z Wilna p. L(ucjana) U(ziby) w „Kraju" Nr 17
z r. 1887.
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PRZYPISY (t. II).

DO ROZDZIAU VL

Do str. 6.

Wyrzykowska Aleksandra, córka Antoniego

i Józefy z Kopaskich Erdmanów, rodzona siostra wymienio-
nego iw t. I porednika do spraw wociaskich Adolfa Erdma-
na (ob.). Bya on Kazimierza W. (z Jezioros). W epoce po-

wstania mieszkaa w Wilnie dla wychowania dzieci (syna Ale-

ksandra i córki Marji). Zmara wkrótce po powstaniu w Pe-
tersburgu.

Szczegóy od p. Marji Kojaowiczowej.

I
Do str. 7.

P. Weyssenhoffowa, u której autor mieszka w domu Za-
wadzkiego, jest to zapewne Walerja z Lappów, wówczas ju
widowa po Ottonie (t 1842 r.), synu Franciszika, P. Weys-
senhoffowa zesana bya w r. 1863 do Orenburga, skd wró-
ciwszy okoo r. 1867/8, zamieszkaa w Warszawie, gdzie

zmara po r. 1891, a przed r. 1900.

Szczegóy od p. Jana Weyssenhoffa.

Szumski Stanisaw, kapitan wojsk francuskich,

marsz, pow. wileskiego (w latach 1828—31), parokrotnie —
przed r. 1863 — (po r. 1831, za spraw Konarskiego) wiziony
i ssyany do Smoleska, Wiatki i Permu, by synem; Waw-
rzyca, koniuszego wileskiego i Marji z Koszczyców, urod.
1789 r. w Szumsku (pow. wileski); zmar w Wilnie z cholery
3 lipca 1871 r., pochowany w Wilnie na Rosie. Z ony Marji
(z Mirskich), pozostawi jedyn córk Marj (za Ignacym Lo-

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 17
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paciskim, czonkiem Wydziau, — wielokrotnie w pamitni-
kach wymienianym).

Notatka p. Euzebiusza Lopaciskiego.

Do str. 8.

O odezwie p. t. „Q o s obywatela z Litwy" mó
wi Gieysztor w pamitnikach w t. I, str. 228.

Do str. 10.

Gieczewicz Stanisaw (1824—1867), syn Hipo

lita, marszaka pow. wilejskiego i Katarzyny Woodkowi
czówny, geniera-maior wojsk rosyjskich; brat wymienionegc
w pamitnikach Konstantego G. Oeniony z Bmilj Tomaszew
sk. Por. Adam Boniecki, Herbarz polski, t. VI.

„Do wspomnie... modego Haukego"
Autor mówi tu o Józefie Bosaku Haukem, synu Józefa, pu
kownika sztabu gównego i adjutanta cesarza Napoleona. Uro
dzony w r. 1834, skoligacony z rodami najwyszej artysto

kracji europejskiej, wychowany w korpusie paziów w Pe-

tersburgu, Józef Hauke w randze pukownika opuci wietnie

zapowiadajc si karjer wojskow (w r. 1861), a w r. 186^

ofiarowa swe usugi „Rzdowi narodowemu" i zasyn poc

imieniem Bosaka, jako niezmiernie ruchliwy i miay par

tyzant w Sandomierskiem i Krakowskiem. Stoczy cay sze

reg potyczek: pod Jeziorkiem (29 padziernika), pod Strojne

wem, pod Opatowem, pod Bodzechowem (16 grudnia), orga.

nizowa siy powstacze, wydawa odezwy, jako „naczelnil

korpusu II". Po ostatecznym upadku powstania, w kwietna

r. 1864 przedosta si do Galicji i bra udzia w zjedzie lip-

skim, który mia si naradza nad stanem rzeczy. Mieszka na-

stpnie kolejno we Francji, Woszech, Szwajcarji. Zgin w
r. 1871 (21 stycznia) pod Wiosk Changey (koo Dijon) pod-

czas ostatnich chwil wojny franko-pruskiej, walczc pod Ga-

ribaldim po stronie Francji. Sabowski Wadysaw, „Józef Hau-

ke Bosak" — rys biograficzny (Kraków, 1871).

Do str. 11.

Bentkowski Wadysaw (1817—1887), syn Fe-

liksa, byy oficer artylerji pruskiej, który po wypadkach ro-

ku 1848 poda si do dymisji, nastpnie (od r. 1852) w cigi:

lat kilku by posem do sejmu pruskiego. Za dyktatury Lan-

giewicza peni funkcje szefa sztabu dyktatora. Por. yciorys

jego w „Kosach" z r. 1887, t. XLV, str. 241.
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Do str. 14.

Duchiski Onufry, rodem z Kujaw, bra udzia w
wojnie r. 1831 i by pod jeneraem Dembiskim w czasie jego

sawnego odwrotu z Litwy. W r. 1831 emigrowa do Francji,

tu oeniony z Francuzk, a nastpnie wdowiec, pozostawi
dwiuci synów w szkod Batignolskiej i pod przybranym na-

zwiskiem z francuskim paszix)rtem wyruszy do powstania

r. 1863. Przez Kraków i Warszaw przyby do Wilna i tu

otrzyma przeznaczenie do organizujcego si powstania w
grodzieskiem, jako „naczelnik wojenny województwa gro-

dzieskiego". Po porozumieniu si w Sokóce ze znanym, par-

tyzantem Walerym Wróblewskimi wyruszy do Biaego Sto-

ku i std da haso powstania w grodzieskiem. Atoli onierz
regularny — nie okaza si zdolnym do prowadzenia wojny
„lenej", partyzanckiej. Popeni te liczne bdy taktyczne,

które podnosili wspóczeni, stwierdzajc zarazem wytrwao
i dobre serce tego czowieka. Gówn niepomyln dla siebie

potyczk stoczy pod Waliami (29 kwietnia 1863 r.); nie mo-
gc znosi trudów wojennych, — osabiony — poda si dc

dymisji i takow od Rzdu Narodowego otrzyma 15 sierpnia,

poczem plac boju i kraj opuci. Nastpc Duchiskiego zo-

sta Wróblewski.
Giler, „Historja powstania", t. I, str. 184—203; art. Józe-

fa Dugosza p. t. „Oddziay powstacze roku 1863 w guib. gro-

dzieskiej (druk. w „Przegldzie Narodowym").

Do str. 15.

Kozie - Poklewski Wincenty, brat wyej
wspomnianego czonka Komit. ruchu Jana (pukown. „Skay"),
urodzony w r. 1839 w Serweczu, Po ukoczeniu Akad. iny-
nierów wojskowych, suy wojskowo na stanowisku pomoc-
nika naczelnika inynierów wojskowych pocztkowo w Wil-
nie, nastpnie w Sweaborgu, skd poszed do powstania. By
naczelnikiem wojskowym pow. wilejskiego. Zgin w bitwie

pod Wadykami (pow. wilejski, nad rzek Ilj) 16 maja 1863 r.

Por. Eug. Kowalewski „Wspomnienia z przeszoci", przyczy-
nek do historii powst. styczniowego na Litwie (Wilno, nak.
„Dziennika wile.", 1907).

Szczegóy otrzymalimy od brata p. Józefa Kozie-Po-
klewskiego, za porednictwem p. Edwarda Makarskiego.

Wymieniaijc „dwu eh Laskowskich" wród do-

wódców powstania — autor zapewne ma na myli: 1) I g n a-
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cego Laskowskiego, którego Sierakowski, po klsce
biraskiej, gdy sam, skutkiem rany odniesionej, z dziaa
wojennych wycofa si musia, zamiamowa wodzem naczel-

nym na Siwoje miejsce. 2) Stanisawa Laskowskie-
go, modego oficera z petersburskiej akademjii artylerji, któ-

rego Wydzia litewski przysa do Miska^ w celu zorganizo-

wania w Miszczynie ruchu zbrojnego. Stanisawi L. istotnie

zorganizowa tu najsilniejsz i dugio trzymajc si w lasach

Bohuszewickich (w ihumeskiem) partj, zwan, ze wzgldu
na to, e przy niej si znajdowa Bolesaw witorzecki, „partj
witOTzeckiego". Przyborowski, „Dzieje 1863 roku", t. III,

str. 80—99; A. Giller, „Polska w Walce", t. II, str. 206 i nast.;

„Ze wspomnie wygnaca" (wyd. Zofja Kowalewska) str. 34

i nast.

Oldzki Stanisaw, syn Stanisawa i Antoniny

Rymgajiówny, ur. 10 lipca 1832 r.; nauki pobiera iw szkole

powiatowej szawedskiej, potem wi „korpusie szlacheckim" i aka-

demii wojiskowej. Z czasem doszed stopnia pukownika i na-

czelnika sztabu dywizji. Odby kampanj na Kaukazie, by
przy wziciu w nieiwol Szamila i sami go odwióz do ksicia

Bariatyskiego, naczelnika wojsk kaukaskich. W r. 1860 poda
si do dymisji i wróci do krajui, gdzie stryjenka Aleksandro-

wa Oldzka prawem sprzedanem. oddaa mu dwa folwarki

w pow. suckim — Zauki i Pniwody, za po jej zgonie wkrót-

ce potem odziedziczy dobra Kosicze w Miszczynie. W ro-

ku 1863 zosta mianowany powstaczym naczelnikiemi wojen-

nym nowogródzkimi (?), lecz obowizki te spenia bez energji

std cign na siebie zarzuty. Dopiero w r. 1864 areszto-

wany obywatel pow. lidzkiego Kaszyc, bdc w wizieniu,

zezna, e Stanisaw Oldzki „by wojewod i przygotowywa
powstanie". Oldzki przyzna si i zosta skazany do robót

cikich, które odbywa wi Usod i konfiskat dóbr. Kaszyc
za, pomimo zezna, by skazany na wygnanie i konfi-

skat dóbr, które kupi jenera Mawros. W Irkucku Oldzki
oeni i si z Helen Podgórsk, siostrzenic towarzysza z ka-

torgi Haumana. Po poziwoleniu powrotu do Królestwa, dzier-

awi od Zamoyskich maj. Stabrów, lecz nie powiodo si mu
i schodzi na dzieraw coraz mniejisz. W kocu dosta po-

sad w cukrowni Izabelinie pod Warszaw, gdzie te zmar
nagle w r. 190. (?), pozostawiwszy syna Stanisawa (Mono-

grafia rodu Oldzkich przez Feliksa Rymgaj. Rkop. w pc-

siad. M. Brenszteina, str. 61—62).

J e 1 s k i Jan, pochodzi z rodziny w grodzieskiera

osiadei, by oficerem w puku huzarów Marjupolskim, gdzie
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dosfuyl si stopnia sz,tabs-kapitana i mia opinj wzorowego
oficera. Kolegowa tu z iwielu Polakami, najzaylsze wszake
stosunki czyy go z Józefem i Piotrem Pisanim. W latach

pidziesitych wyszed do dymisji i wzi w, okolicach mias-

teczka Wildze w dzierawi folwiark skarbowy Wldze Albrech-

towskie, mieszka za stale z byym koleig swym Pio-

trem Pisanim w Widzkim Dworze. Std te 3 maja 1863 r. wy-
szed do form/ujcej si partji w lasach Belmonckich. Wyle-
dzony odrazu wraz z towarzyszami przez wocian miejsco-

wych (;w tych stronach bardzo nieprzychylnych powstaniu)

po paru dniach osaczony zosta wraz z parti swoj (18 ludzi

liczc) pod wsi Stawrowem^ przez wojsko. Nie chcc si od-

da ywcem w rce wojska, iwystrzaem z pistoletu pozbawi
siebie ycia; zwoki pochowane zostay przez proboszcza w
Twereczu, wkrótce jednak wydobyte przez Piotra Pisaniego

i brata tego przewiezione byy do Widzkieigo dworu. Za to

przeniesienie Piotr Pisani wraz z bratem uwiziony zosta,

Widzki Dwór za uleg sprzeday przymusowej.
Szczegóy zawdziczamy p. Pisamiemu z Wilna.

Dmochowski Henryk, znany artysta rzebiarz, (ur.

1810 w Wilnie, zgin w maju 1863). Studja prawne odbywa na
uniwersytecie wileskim, i tu otrzyma stopie doktora praw.
Nastpnie powici si rzebiarstwu, którego si uczy w
Paryu; uda si do Ameryki, gdzie wykona wiele prac swo-
ich (do najcelniejszych naley popiersie Kazimierza Puaskiego
na pomniku jego w Sawannach) ii znany by tutaj pod imieniem
Henryka D, Saunders. Okoo r. 1860 H. D. powróci do Euro-

py i do kraju. W wypadkach r. 1863 wzi czynny udzia i zgi-n na czele oddziau w powiecie dzinieskim w maju t, r.

Por. art. W. Gersona w „Wielk. Encyklop, ilustr."

Orwidówna Kamilla, córka Franciszka i Teresy
z Gieysztorów, ciotki Jakóba G. — Bya to wic jego siostra

cioteczna (a rodzoina Cezarego O.). Z notat autora pam.

Do str. 16.

„Oprócz oddziau R o g i s k i e g o..." Rogiski
Joman, ucze szkoy wojskowej w Cuneo, mody 20-letni za-
paleniec, jednostka tniezmiernie czynna i ruchliwa; przygoto-
wywa powstanie na Podlasiu, po wybuchu za sta si gony,
iko partyzant (bitwy: pod Niemirowem, Siemiatyczami) i

kzedsiiwzi w lutym r. 1863 marsz na Litw. Czas jaki
^krywa si w puszczy Biaowieskiej, zaj Pruan, lecz pod
wsi Borki (w nocy z 25 na 26 lutego) -poniós klsk, a w
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kilka dmi pójiiej w miasteczku Turowie ujty zosta przez

gen. Nostitza. Odstawiony do Brzecia-lit., póniej do War-
szawy, mia by skazany na mier, lecz dziki iwstawien-

njctwu Nostitza i ze wzgldu na wiek nader miody zamienio-

no mu kar mierci na doywotnie zeslamie. Po latach 35-ciu

wolno odzyska i móg do kraju powróci. Wówczas to

spotka si z gen. Nostitzem, który (jak sam R. w skrelanych
przez siebie wspomnieniach przyznaje) zachowa si wobec nie-

go w r. 1863 w sposób godny i rycerski. PrzyborowskL Dzieje

1863 roku", t. I i II. A. Giller, „Historja powstania", t. I.

B r u n n o w o w a, zapewne Jadwiga z hr. Potockich,

córka Leona, oficera wojsk polskich i Józefy z hr, Kossakow-
skich, ona Szymona Brunnowa (zmarego wi r, 1878), Por,

Bonieckiego „Hetrbarz polski", t, II; Kosiskiego „Przewodnik
heraldyczny" IV, str. 368,

„Rozka Wydziau z oznaczeniem dnia
p o w s t an i a.„" Wedug Przyborowskiego (1. c. t. III, str, 41)

termin ogólnego powstania na Litwie wyznaczony zosta na

31 kwietnia, zapewne now. st, (sic! chocia kwiecie ma
dni 30); u Oillera („Polska w walce", t, II, str, 206) znajduje-

my podobn wiadomo, i dzie 19 (31) kwietnia (sic!) by
wyznaczony do ogólnego powstania na Litwie; gdzieindziej

(„Historja powstania", t, II, str. 308) — tene autor wspomi-
na, i w kowieszczynie dekret Wydziau nakazywa roz-

pocz powstanie 31 (19) marca; p. Eug. Kowalewski, uczest-

nik powstania w wilejskiem, w cytowanych „Wspomnie-
niach z przeszoci" (str. 20) powiada: „ogólne powstanie na-

znaczone zostao na dzie 15 kwietnia"; w ksice p. t. „Ze
wspomnie wygnaca" (wyd. przez Z. Kowalewsk), czyta-

my (str. 10): „Nareszcie ruch ogólny wyznaczony zosta na

dzie 20 maja". — Od p. Mikoaja Marcinowskiego, uczestn.

wypadków w gub, mohylewskiej, znowu wiemy, e wybuch
w mohylewszczynie wyznaczony by na dzie 23 kwietnia

1863 r. Wobec tych danych przyjby naleao, albo I-o, e
jednego terminu do ogólnego ruchu na Litwie nie

wyznaczano wcale, albo 2-q, e poszczególni autorowie ina-

czej rozumiej okrelenie „ogólny". Partyzantka samorzutna,

jak wiadomo, zacza si na Litwie o wiele wczeniej (por, pa-

mitniki niniejsze t. I, str, 226 i nast.), Ks. Mackiewicz, we-
dug Oillera („Historja", t. II, str. 308), mia pierwszy da ha-

so do powstania na mudzi 20 marca, zapewne nu st.

Mackiewicz Antoni, ksidz, jeden z najgo-
niejszych partyzantów na Litwie, syn niezamonych rodzi-

ców z okolic Cytowian, urodzony okoo r. 1828 (w rubryceli
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na r. 1853 wymienony jest w wiieku lat 26, w rubr. na r. 1864

—

w wieku lat 36). Po ukoczeniu nauk w Wilnie, wstpi zrazu

na uniwersytet w Kijowie, lecz, przejty ideaami demokra-
tycznemi, marzc o bldszem obcowainiu z ludem, opuci nie-

bawem uniwersytet i wstpi do seminarjum djecezalnego

mudzkiego w Worniach. W rubryceli na r, 1853 wymieniony
jest, jako alumn III r. seminarjum. Wedug rubryceli na r. 1855

by wikarjuszem krakinowskim, póniej — filjalist w Pod-
brzeziu (parafji surwiliskiej). Na tem stanowisku, na którem
cieszy si wielkim wpywem na lud, zaskoczyy go wypadki
r. 1863. Na wiadomo o wybuchu, mie czekajc, jak si zda-

je, na niczyje rozkazy, nie dbajc o to, co powie Komitet wi-
leski, nie wiedzc wogóle, jak ma si Litwa zachowa, — ju
w lutym (8 marca?) odczyta), podczas namitnego kazaniai, de-

kret Rzdu tymczasowego o uwaszczeniu i pocz w puszczy
Krakinowskiej formowa partj. Bra póniej udzia w wielu

potyczkach (midzy innemi w bitwie pod Birami) i prze-

trwa ze swoim oddziaemi a do zimy r. 1863. W grudniu

(z 4 na 5) ujty, stracony zosta wi Kownie d. 16 (28) grud-

nia 1863 r. W niektórych yciorysach ks. A. M. niecile i nie-

zgodnie z rubrycelami podawany jest termin pobytu jego w
seminarjum: mia si on w niem znajdowa od 1846 r. do
1850. Tak mówi A. Oiller (1. c. II, str. 319), Zygmunt Kolumna
w „Pamitce dla rodzin", a za nimi powtarzaj inne opraco-
wania (np. Mieczysawy Sieczkowskiej „Ksidz Mackiewicz").
Charakterystyk ks. A. M. podaje Przyborowski (1. c. t. I,

str. 24 i nast.). Por. broszur o charakterze paszkwilowym A.

Storoenki „Ksiendz Mackiewicz, predwoditiiel szajki mia-
tienikow" (Wilno 1866), „Widen. wiestn."—„Kurj. wile." z 17

grudnia 1863 r. Nr 144.

„K s. Szlagier" — zapewne ksidz Wincenty Szlagier,

urod, okoo r. 1831, wywicony w r. 1858. Od r. 1859 do
1862 by on wikarjuszem w Wilkach; od r. 1863 do 1867 — fi-

ljalist w witobrociu, póniej widzimy go kolejno na sta-

nowiskach w Okmianie, w Upinie, w Naoianach, w Mieszku-
ciach, od r. 1885 do 1892 jest proboszczemi w Lawkoemach,
póniej od r. 1893 do 1903 w Lajewie, od r. za 1903 — alta-

ryst w Olsiadach.

»
Szczegóy z rubrycel djecezji mudzkiej.

Do str. 18.

Utarczka pod wsi Now o-b ei r a m i (v. Nowo-
ber) (pow. kowieski, pod Datnowem), w urzdowym ra-
porcie podana jest pod dat 15 marca 1863 r. („Wil. wiest." —
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„Kurjer wile," z 23 marca 1863 r. Nr 31). Tak dat podaje

i Giller — 27 marca now. st. (1. c. II, str. 320). Gdzieindziej

czytamy inaczej, W bitwie tej bra równie udzia i ks. Mac-
kiewicz.

Pod P o p i e 1 a n a m i (miasteczkiem nad rz. Went w
pow. szawelskimi) stoczy Dusiki-Jaboinowsiki najpowaniej-
sz na mudzi potyczk. Ze wzgldu na to, i obroty wojen-
ne Duskieigo naogó mao s znane, przytaczamy o bitwie po-

pielaskiej nieco szczegóów, jakie zebra zdoalimy.

Oto jak bitw t opisuje w swych rkopimiennych wspo-
mnieniach p, t. „Pamitniki Jurahy" Antoni Medeksza,
na podstawie opowiada jej uczestników: „Pod Popie-

lanami stoczylimy najwietniejsz, jaka bya na mudzi, po-

tyczk. Oddzia nasz liczy przeszo trzystu ludzi. Przeciwko
nam wysano strzelców finlandzkich, zwanych „Krzyakami"
z poiwodu krzyów biaych... na baranich czapach. Nad ra-

nem trbka myliwska zagraa na alarm. Kawalerj odesano
za lasy z polecemem obserwowania ruchów wojska. Patronów
rozdano po szedziesit. Mielimy tego poddostatkiem. W
czasie bitwy roznosia patrony stra specjalna, która spenia-

a zarazem funkcje sanitarne. „Krzyacy" zaatakowali czwo-
robok niemal ze wszystkich stron. Duski pilnowa szeregów,

zachca lub grozi basowym swym gosem. Strony stay od

siebie o kilkanacie kroków. Syszano dokadnie, jak knia
Bariatynskij woa: „rebiata za mnoju!" Z jego rki od strza-

u z rewolweru zgin... Wadysaw Janczewski. ciany na-

szej nie przeama. Kilkunastu z rezerwy naszej wzmocnio
zagroony szaniec. Dziwny obraz przedstawiaa ta oryginalna

potyczka. Od czasu do czasu w antraktach toczya si rozmo-
wa midzy wojujcemi stronami

Potyczka trwaa do pónego
wieczora. Z naszej strony zgino pitnastu ludzi. W tej licz-

bie oficerowie: Janczewski, Lipski, apiski i Borkowski. Do-

wiedzielimy si od jeców, e ze strony przeciwników zgi-

no przeszo dwustu strzelców i mas poraniono, Z tego po-

wodu wojsko odstpio, oczekujc posików. Nie posiadali si

dostatecznych dla atakowania nas powtórnie. Jabonowski
dziwi si, e nie wzito nas w oblenie. Zginlibymy. Po
zlustrowaniu rejterady przeciwnika i pogrzebaniu polegych,
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szybkim marszem w nocy przedzieralimy si przez puszcze

nadgraniczne".

Wedug ustnego wiadectwa p. W o j c i e c h a Jasie-
skiego, uczestnika partji Jabonowskiego, który bra udzia

w bitwie popielaskiej, — partja ta w owym czasie dzielia

si na cztery kompauje,: I-o) Jankowskiego, 2-o) Aleksandra

Grossa, 3-o) b. majora wojsk ros. Piekarskiego, 4-o) b. pu-
kownika wojsk ros. Antoniego Jasieskiego. Jabonowski
wci zblia si ku granicy pruskiej po transport broni, który

mia przyj stamtd. Wywoao to szemrania wród jego

podkofnendnych, skutkiem czego Aleks. Gross si nawet od-

dzieli. W skadzie pozostaych trzech kompanji po potyczce

nad granic prusk pod Pojurzemi, zakoczonej niepomylnie,

partja ulega rozproszeniu. Jabonowski, zebrawszy resztki

swego oddziau, rozwiza go i wraz z paru towarzyszami
p.rzeszed granic. Wywoane to zostao uczuciem bezna-

dziejnoci walki, prowadzonej przy zupenym niemal bra-

ku broni.

Szczegóy z rkopisu Ant. Medekszy i z opowiada
p. Wojciecha Jasieskiego.

Do str. 19.

„Nad Niewia do swojej Laud y". — Lau-

J
da, dopyw Niewiay z prawej strony, pynie mil kilka gów-
nie ród siedzib szlachty zagonowej. Cae to po-Laudzie zo-

wie si te „Laud".

Do str. 20.

Zawisza Ignacy, waciciel Zacisza (w ssiedztwie
Ignacogrodu), by to syn Ignacego i Tekli Zawiszamki, dymi-
sjonowany sztab-rotmistrz wojsk rosyjskich, rodzony wuj Ja-

kóba Gieysztora; ur. 1816, zm.. w Zaciszu w r, 1863.

Z notat Jakóba Gieysztora.

L e n c z e — wie w pow. kowieskim (gm. krokowskiej).

Wedug urzdowej wiadomoci. utarczka wojsk rosyjskich pod
dowództwem bar. Dellingshauzena z oddziaem Kuszejki w
okolicach wsi Lencze i Oytany miaa miejsce 20 marca (por.

„Wilen. Wiest." — „Kurj. Wile." z d. 4 kwietnia 1853 r..

Nr 35); wedug wychodzcych w r. 1863 „Wiadomoci o po-

wstaniu na Litwie" (Wilino, 12 kwietnia 1863 r. Nr 2) potycz-

ka ta nad rz, Szuszw odby si miaa 1 kwietnia (zapewne
n. st.), Giller wymienia dat 5 kwietnia (1. c. t. II, str. 315).

Oprócz Kuszejki brali w tej potyczce, .zdaje si, udzia i inni

dowódcy (Koyszko, ks. Mackiewicz).
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.,Pod Cytowianami zginJ... Cy t o w i c z".

Byo trzech partyzantów, braci Cytowiczów, na mudzi: Zy-
grrnunt, Benedykt i Kazimierz — synowie Stanisawa i Win-
centy z Mercheiewiiczów. Autor mówi tu o Zygmuncie
Cytowiczu, ur. w Podubisiu (w pow. szawelskim). Po
ukoczeniu korpusu kadetów w Petersburgu suy wojskowo
w artylerii konnej w Tiwerze; po mierci ojca osiad na roli

w maj. Szawkoty (okoo r. 1857). Podczas powstania wzi
czynny udzia w organizacji powstaczej pow. rosieskiego
i stan na czele formujcej si partji Partja ta cakiem niemal
niezaopatrzona iw bro, ukrywajc si w lasach Cytowia-
skich, rozproszya si po niefortunnej potyczce w d. 25 marca
1863 r. midzy Cytowianami (pow. rosieski) a Szydowem,
sam za naczelnik Z. C. poleg, liczc wówczas okoo 35 lat

ycia. Drugi brat Benedykt równie wojskowy, bra udzia
w partji brata, by ranny, póniej wszed do partji Pisarskiego

(Jana Staniewicza), wreszcie, gdy jakiekolwiek nadzieje za-

wiody, emigrowa za granic i umar w Paryu. Trzeci brat

Kazimierz, take opuci sub wojskow, by w partji

brata, nastpnie Jabonoiwskiego, wreszcie wzity do niewoli,

odbywa roboty cikie w kopalniach Nerczyskich. Obecnie
yje i mieszka w Wilnie.

Szczegóy zawdziczamy p. Kazimierzowi Cytowiczowi.
Gdzie i kiedy opisa Konstanty Oieczewicz klsk K o-

z i e 1 1 y — nie umiemy powiedzie.

Do str. 21.

Wiadomo urzdow oklsceKiegajy (Horode-
skiego) i przypuszczalnej jego mierci w bitwie nad rzeczk
Lukn (w odlegoci 7-miu wiorst od toru kolejowego)—w d. 9
maja — poda „Wilen. Wiestn." — „Kurj. Wiile." z d. 18 maja
1863 r. Nr 52.

Do str. 22.

W r. 1863 wito Wielkiej nocy st. st. przypadao
31 marca st. st., wielki tydzie zatem 'wypada na
czas od 24 do 31 marca st. st.

Do str. 23.

Trzaskowski Ignacy, d-r, syn Kaspra it Kunegun-
dy z Germanów Trzaskowskich, urodzi si w Wilnie r. 1834,

gimnazjum koczy w Sucku, a wydzia lekarski w Moskwie.
Po otrzymaniu dyplomu zamieszka w pow. wiiikomierskim w
miasteczku Szatach, gdzie si zajmowa praktyk lekarsk.
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W r. 1863, znajdujc si przy boku Sierakowskiego, w bitwie

pod Birami dosta si do niewoli i wizienia w Wilnie. Sd
polowy skaza go na 5 lat robót cikich z pozbawieniem

praw stanu. D. 5 lipca 1863 r. wyruszy! w kajdanach na Sybir

i w czerwcu dopiero roku nastpnego byl w Irkucku, skd
wysany zosta do warzelni soli w Usolu (o mil 10 z gór od

Irkucka). W czerwcu r. 1865 zosta tam zaliczony do kategorii

poprawczej; w maju r. 1866 zwolniony od robót cikich i we
wrzeniu przenosi si do wsi Czeremchowa (o 120 wiorst na

zachód od Irkucka) ; w maju r. 1868 przeniesiony do kategorii

wocian z prawem zamieszkiwania w miastach; w styczn.iu

r. 1870 otrzyma prawo zajmowaniia si praktyk lekarsk.

Przywrócony wreszcie do dawnych praw stanu osiad w Ir-

kucku (r. 1870). Jako lekarz, za sw wiedz, sumienno, bez-

interesowno i wielk agodno, zyska powszechne uzna-

nie i mio. Pamitajc wicej o cierpicych, ni o sobie, po-

mimo rozlegej praktyki, zostawi fundusik nader skromny.

Zmar nagle, wracajc od chorego di. 25 lutego 1874 r.

Szczegóy askawie udzielone nam zostay przez p, Ada-
ma Trzaskowskiego i p. Amelj Borowsk (z Mozyrza), w
której posiadaniu znajduje si nader ciekawy zbiór kilkudzie-

siciu listów d-ra I. T. z wygnania.

Do sir. 24.

Co do zarzutu, czynionego Wydziiaowi, e, jakoby

zazdroszczc sawy Sierakowskiemu, wysa go na
•pewn mier w kowieskie, to autor ma tu na myli
z pewnoci ustp z „Monografii oddziaów powstaczych na

mudzi" Medekszy, p. t. „Zygmunt Sierakowski" (druk. w
„Ojczynie", Bendilikon 1865, Nr 15 i 16), gdzie midzy innemi

czytamy, i „bladym patryjotom, wyznawcom agronomji, ma-
szyn i ekonomii Rolniczego Towarzystwa", z jakich mia si
skada Wydzia, nie na rk by Sierakowski dla swojej bar-

wy czerwonej i e, aby si go pozby, „wysano go w bagna
i lasy, niejako na zatracenie".

K o y s z k o Bolesaw, ur, w r. 1838 w gub. wile-
skiej, w pow. lidzkim, w maj. rodzinnym Nowickiszki (matka
bya Jurszówna z domu). Po ukoczeniu gimnazjum w Wilnie,

wszed do uniwersytetu moskiewskiiiego na wydzia prav/a.

W dobie manifestacji (r, 1861) czynny bra udzia — podczas
wakacji — przy ich organizowaniu w pow. lidzkim. Na sku-

tek demonstracji studenckiej i bójki z policj (z powodu zmia-
ny ustawy uniwersyteckiej), nie móg duej bawi w Mo-
skwie i wyjecha do Woch, gdzie, wstpi do ówczesnej szko-
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ly wojiskowej polskiej w Genui, a nastpnie w Cuineo. Po roz-

wizaniu szikoy przyby ma Litw i zasyn, jako partyzant
na mudzi. Po niepomylnej potyczce pod Lenczami, zdoa
zgromadzi cz^6 swe.j dawnej partji, poczy si z Siera-

kowskim i bra udzia w bitwiiie pod Birami. Nastpnie zosta
wraz z Sierakowskim ujity i stracony w Wilnie, d. 28 maja

• 1863 r. st. st. Mia brata Feliksa, równie partyzanta, który
emigrowa i zmar w Paryu, oraz siositr Adolf (za Ludwi-
kiem Makarewiczem).

Szczegóy od p. Heleny Romaskiej, oraz z ksiki „Pa-
mitka dla rodzin polskich..." Zygmunta Kolumny.

Wysouch — dowódca oddziau w pow. trockim.

Do str. 26.

Stengelmejerowie Edmund i Ignacy, cio-

teczni bracia Jakóba Gieysztora. Pochodzili z rodziny nie-

mieckieji, na Litwie osiadej. Jeszcze dziad ich z Niemiec przy-

byy, lekarz, mówi zepsut polszczyzn, lecz syn, urodzony
z Polki, Ignacy — jako student medycyny Uniwersytetu Wi-
leskiego — wzi udzia w powstaniu r, 1831, osiedliii si na-

stpnie nad Niewia i tu oeni si z Emilj Zawiilszank, ciot-

k Jakóba Gieysztora. Tego to maestwa synami byli Ed-
m^und (urod, okoo r. 1845) i Ignacy (ur. okoo r. 1848). Obaj
poszli z awy szkolnej do powstania: jeden z VII-ej, drugi

z lY-iej klasy 0. Bylii kolejno w partjach Sierakowskiego, Ko-
yszki i w kocu ks. Mackiewicza. Edmund poleg w r. 1864

(nie chcc zoy broni), natomiast modszy Ignacy w przebra-
niu uszed za granic, by w Anglji i we Francji, gdzie praco-

wa jako robotniik w tartaku. Nastpnie, kiedy matka moga
korespondowa z nim i dostarcza mu rodków do ycia,
wstpi do kolegium w Nancy, a póniej na uniwersytet w
Tuluzie, gd^ie studjowa miatematyk. Lecz rozwijajca si
choroba piersiowa (której go nabawiy przejcia poprzednie)

przyprawia go tutaj o mier przedwczesn (1871 r.).

Wiadomo zawdziczamy p. Emilji Porbskiej.
Zawisza Otton, syn Walerjana i Le>tycji z Erdma-

nów, ur. w r. 1844 w emejtkiemiach, pow. kowieskim, które

rodzice jego trzymali w dzierawie; ksztaci si w Wilnie w

1) Wedug informacji, podanej przez Gieysztora, byli

uczniami gimnazjium Wileskiego; wedug askawie nadesa-
nego nam listu siostry obu, p. Emilji ze Stengelmejerów Po-
rbskiej, obaj bracia poszli do powstania z gimnazjum Kiej-

daskiego.
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gimnazjum; do partji (Sierakowskiego) wszedJ jeszcze jako

ucze VI klasy. Z powodu sabego zdrowia i' wzroku wycofa}

si i po powstaniu wstpi do instytutu technologicznego w Pe-

tersburgu. Nastpnie, jako inynier, zajmowa posady -w gbi
Rosji: w Kowrowie, Pskowie, Petersburgu. W cigu ostatnich

lat mieszka w Wilnie; w za.targach polsko^itewskich nalea

do jaskrawych separatystów litewskich. Jest autorem' osawio-

nego w swoim czasie „Hymnu litewskiego", gdzie uczucia

swej niechci do spoeczestwa polskiego a nazbyt wyranie

podkreli. Zmar w r. 1910 w Nervi (pod Genu), dokd si

uda na kuracj. Dokadn jego biografj wraz z podobizji za-

miecio czasopismo „Litwa" z r. 1911, Nr 10.

Kozakowski Stanisaw, syn Karola Napoleona,

dziedzica Szkókowa, Kuran i Nowosióek i Klementyny z Mc-
rzyckich, ur. w r. 1837, rozstrzelany w Wikomderzu, razem

z Michaem Staniszewskim 8 lipca 1863 r. (por. „Wilen.

Wiest." — „Kurjer Wile." z r. 1863). By chorym artylerii

wojsk rosyjskich.

Szczegóy od p, Euzebjusza Lopaciskiego.

Chrypcewicz Józef, studenft uniwers. moskiew-

skiego, partyzant, ranio^ny pod Ginetynami, pierwszej zwy-
ciskiej potyczce Siierakowskiego; bra równie udzia w bi-

twie pod Birami. Wygnania unikn, zmar w latach 80-tych

w. XIX, w modym stosunkowo wieku, w maj. rodzinnym Wc-
dakle (pow. wikomierskiego).

Szczegóy od p. Romana Szwojniiickiego.

Mineyko Zygmunt, syn Stanisawa i Cecylji

z Chrzczonowiczów z maj. Bawaniszki w pow. oszmiaskim.

Ciekawe koleje jego ycia na dusz zasuguj wzmiank.
Urodzony w r. 1840, uczszcza do gitmnazjum w Wilnie, na-

stpnie byi w szkole wojskowej inynierów w Petersburgu.

Do organizacji przystpi w r. 1859. Skompromitowany z po-

wodu demonstracji, postanowii ukry si za granic, gdzie

przebywa w latach 1861—62 ii by w Genui uczniem szkoy
wojskowej. W wypadkach r. 1863 wzi czynny udzia, naj-

przód w obozie Langiewicza, póniej na Litwie, jako „naczel-

nik wojenny" pow. oszmiaskiego, i tu stan na czele oddziau

z kilkud'ziesiciu ochotników zoonego. Pod osad len Ro-

soliszkami oddzia ten uleg rozproszeniu, zam za M., ujty

przez wocian miejscowych, wydany zostai wi rce wojska

i osadzony w wizieniu, najprzód w Oszmianie, a póniej w
Winie. Skazany tu zosta na mier przez powieszenie (wyrok
by mu nawet przeczytany), lecz dziki staraniom maitki za-

mieniono kar mierci na 12 lat robót cikich. W katordze M.
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nie hyl, gdy w drodze (z Tobolska) uj zdoa przez Peters-

burg za granic. W Paryu oddawa si w daszym cigu stu-

diom w zakresie inynierii wojskowej i ukoczy w r. 1869

Akademj sztabu gównego, w stopniu kapitana. Bra póniej
udzia w budowie kolei elaznych i rónych przedsiwzi-
ciach inynieryjnych w Turcji europejskiej i azjatyckiej w
cigu lat 20 (do r. 1890), z krótk przerw podczas wojny fran-

cusko-pruskiej. Przeniós si nastpnie do Grecji w dalszym
cigu powicajc si pracom inynieryjnym i wojskowym.
Podczas wojny na Krecie w r. 1896 nalea do Komisji wyko-
nawczej, w r. 1897, jako szef sekcji topograficznej, nalea do
sztabu generalnego. W uznaniu jego zasug ciao prawodaw-
cze greckie w r. 1910 przyznao Z. M—ce honorowe prawo
obywatelstwa greckiego. W cigu ostatniej wojny baka-
skiej Z. M. by równie czynny w sztabie generalnym (zwa-
szcza przy obleniu Janiny). „Obecnie jestem w Atenach —
tak pisze w licie do siostry — i pomimo 73 roku ycia lepiej

trzymam si na koniu od wielu modych oficerów". Chocia
onaty z Greczynk, nie zatraci Z. M. ywego poczucia cz-
noci z krajem.

Wiadomo zawdziczamy siostrze Z. M., p. Rozalj z Mi-
neyków Zasimowskiej.

Pusowski Adam — zapewne ten, o którym czytamy
wzmiank w „Wilen. Wiestn." — „Kurj^er Wile." z r. 1863,

2 lipca, Nr 72, i stracony zosta w Nowogródku,
Wawer, waciwie Konstanty Ramotowskit, jeden z naj-

zdolniejszych dowódców powstania, który jako naczelnik siy
zbrojnej poudniowej czci województwa augustowskiego,

zasyn operacjami swojemi w dzisiejszej gub. omyskiej
i suwalskiej. Przyborowski 1. c. t. IV, str. 282—316.

Parokrotnie • wymieniony w pamitnikach Stefan
Gieysztor (ur. 1801 (?), by syaem Jakóba (t 1809), i An-
ny z Gseckich. Jako brat modszy Stanisawa, ojca autora

pamitników, by tego ostatniego rodzonym stryjem. Miesz-

ka wraz z on Józef z"Oskierków (ur. 1805) w
majtku swym Zabieliszki pod Kiejdanami, a po mierci ojca

Jakóba Gieysztora, by jego opiekunem. Za popieranie po-

wstania oboje zostali (on wraz z on) osadzeni w wizieniu u

Karmelitów w Kownie, a nastpnie skazani na wygnanie do

Cywilska. Po powrocie do kraju (1868), aby by bliej stron

rodzinnych, zamieszkali w Prenach (w gub. suwalskiej). Tu
umar Stefan G. (w r. 1870), ona za jego Józefa zamieszkaa
n syna EmiJa w Szatupiu i tu umara (w 1885 r.). Oboje po-

chowani w Prenach. Majtek ich Zabieliszki uleg sprzeday
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przymusowej na mocy ukazu z 10 grudnia niejakiemu puJkow-

nifcowi Sotomce (za czwart cz wartoci), nastpnie prze-

szed w rce kowieskiego marszaka szlachty Millera.

Synowie: najstarszy Emiil ur. 1835 r, w Zabieliszkach

tak, jak i wszyscy bracia jego, onaty z Jadwig Szukszcian-

k; ksztaci si w Kiejdan;ach i Kownie, a nastpnie na wy-
dziale prawnym uniwersytetu w Kijowie. Przed powstaniem

mieszka w Zabieliszkach, bra czynny udzia w organizacji

powstaczej, zosta aresztowany i po dziesiciiomiesicznem

wizieniu w Kownie zesany do Kunguru (w gub. permskiej),

gdzie przeby wraz z on cztery lata. Powrócili w r. 1868

i zamieszkali w wieo kupionym majtku Szatupie (gub. su-

walskiej), gdzie zmar w r. 1888. Pochowany w grobach

rodzinnych w Prenach. Bolesaw (urod, w r. 1839), by
w partji ks. Mackiewicza, gdy za ta zostaa rozbita, czas ja-

ki ukrywa si u pewnego lemika, lecz wytropiony, zgin?

w starciu z kozakami. Czesaw (ur. 1841 r,), przedosta! si,

jako emigrant, do Parya, gdzie i, dotd przebywa; Broni-
saw (ur, w 1843 r.), byl w partji Sierakowskiego i w bi-

twie pod Birami zosta raniony; nastpnie aresztowany i

wiziony wraz z rodzicami w Kownie, zesany by wraz z ni-

mi do Cywilska (gub. kazaskiej). Po powrocie z wyigmania

zamieszka w Warszawie (i tu wysze studja odbywa). Na
krótko przed mierci przeniós si do majtku bratowej, Emi-

lowej, do Szatupia i tu (bezenny) umar w r. 1893. Józef
(ur. w r. 1845), jako mody, osiemnastoletni chopak wraz z

bratem Bronisawem bra udzia w potyczce pod Birami
i tu zgin.

Wiadomo zawdziczamy p. Emilowej Gieysztorowej

z Szatupia.

Jedynym synem Olgierda Wagnera, o którym tu

autor mówi, by Witold Wagner (1844 — zm. 9 padziernika
1906 r.). Wedug wiadomoci, któr zawdziczamy synowi Wi-
tolda, p, Karolowi Wagnerowi, Witold Wagner, jako situdent

uniwersytetu krakowskiego, bra udzia w r, 1863 w partji

Narbutta. Po jej rozbiciu uda si za granic do Wrocawia
i tam studiów dokoczy. Kary za udzia w powstaniu nie

poniós.

Do str. 28.

Ginetynie — wie w .pow. wikomierskim, par. to-

wiaskiej. Utarczka pod G, miaa miejsce 10 (22) kwietnia

1863 roku.
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Do str. 30.

Walki, stoczone w d. 25, 26 i 27 kwietnia st. st. (7, 8 i 9

maija now, st,) 1863 r. pod wsiami Madejki, Gudziszki i Sznur-

kiszki w okoli/cach miasteczka Bir, na pograniczu

mudzi i Kurlandii, zJoyy si, jak wiadomo na najwiksz
w ruchu zbrojnym na Litw.ie bitw, zakoczon zwycistwem
wojsk rosyjskich pod wodz gen, Ganeckiego. Sierakowski
ranny dosta si do niewoli.

Wacicielk Kroszt bya Ildefonsowa Kocia-
kowska, Zofja z órawskich (zm, 1898 r.) Kroszty waciwie
naleay do jej ma Ildefonsa Kociakowskiego (który by
na wygnaniu w Samarze).

S k r o b i s z k i (w pow, nowo-aleksandrowskimi) — na-

leay do Antoniego Komorowskiego.

Do str. 32.

Czerniak Maksymilian, m'ody zapaleniec, któ-

ry po ukoczeniu akademii wojskowej w Petersburgu, by w
randze porucznika przy komisariacie w Petersburgiu. Przez
komitet „Ziemli i Woli" wskazany Hier. Kieniewiczowi, by
czymy w spisku kazaskim^ (o którym wyej t. I, str. 225).

Póniej bra udzia w ruchu zbrojnym w pow. trockim, wzi-
ty do niewoli, rozstrzelany zosta 19 padziernika 1864 r, w
Kazaniu. Czerniak by wyznania prawosawnego, lecz uwaa
siebie za Polaka i odpowiednie zeznanie zoy w Komisji

ledczej. O nim duo szczegóów w gaz. „Moskowskija Wied."
Nr 232 z r. 1865. Prócz tego: Pantielejew. „Iz wospominanij

proszaho"; Przyborowski (1. c. t. III, str. 112); Kolumna (1. c.

str. 41).

Ganeckij Jan, syn Stefana (1810— 1887), genera-
adjutant, znany ju przed r. 1863 z udziau w walkach na Kau-
kazie, w r. 1863, jako komendant Finlandzkiego puku lejb-

gwardji, zada klsk Sierakowskiiemu, podczas wojny rosyj-

sko-tuireckiej w r. 1877—78 bra udzia w walkach pod Plewn
i zdoby sobie tutaj wielki rozgos wojenny.

K s. I s z o r a Stanisaw, syn Stanisawa i Marji

z Szantyrów (z Woynia) ur. 1838 r. w maj. Cesarce pod Wil-
komierzemi, wychowywa si w Piworucach, byl w giimna-

zjum w Wilnie. Za odczytanie odezwy podburzajcej na sta-

nowisku wikariusza kocioa oudzkiego (w pow. lidzkim) z

wyroku sdu wojennego poniós kar mierci przez .rozstrze-

lanie w Wilnie na placu Lukiskim d. 22 maja 1863 r. st. st., li-

czc wieku lat 25, kapastwa 2 (por. „Wileni Wiestn."—„Kur.

Wile." z r. 1863 NrNr 55 i 56 z d. 23 i 25 maja 1863 r.).
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Wskutek cokolwiek niejasnej stylizacji od-
nonego ustpu pamitników („nowy g€n.-gubernator

we dwa dni po przybyciu kaza rozstrzela...") wmosiby mo-
na —• niesusznie, i ndetylko wyrok, ale i kara nastpia nie

22 maja, lecz wczeniej inieco ( gdy gen.-gub. Murawjew
przyby do Wilna 14 maja). Pieriwsza ta egzekucja w Wilnie

za Murawjewa wielkie wraenie wywara na wspóczesnych,
tak, i w kadych niemal pamitnikach owego czasu znajdu-

jemy obszerniejsze o niej wzmianki (por. np. wspomnienia
erwe'go w czasop. „Istoriczeskij Wiestnik" z r. 1898, Mo-
soow,, „Wilenskije oczerki 1863—65, Peteirsburg 1898, Niiko-

tin „Iz zapisok...") niekiedy z bdn dat, niezgodn z podan
wyej dat urzdow (np. u Mosoowa). Wiadomo o rodzi-

nie ks. Iszory zaczerpnlimy od brata jego, p. Aleksandra
Iszory.

Z i e m a c k i Rajmund ksidz — proboszcz ko-

cioa w Wawiórce, w pow. lidzkim, ukaramy mierci przez

rozstrzelania zosta za odczytanie odezwy podburzajcej.
Egzekucja nastpia 24 maja 1863 r. st. st. na placu Lukiskim
(por. dodatek urzdowy do „Wifen. Wiest." — „Kurj. Wile."
z r. 1863 z d. 25 maja Nr 56). Ze wzgldu na bdnie podawa-
ne o ks. Z. niektóre wiadomoci, prostujemy je niniejszem.

Z. Kolumna (1. c. str. 78), a za nim Przyborowski (1. c. t. III,

str. 161) i wielu innych auto-rów mówi o ks. Z—m, jako

„o przeszo 70-letnim starcu"; tymczasem, wedug wiadomo-
ci, podanej przez synowca ks. Z., prof. Józefa Ziemackiego,
w ksidze pamitkowej, wydanej przez zamieszkaych nad
New Polaków, ku czci Orzeszkowej, p. t. „Jako lecce na
wyraj órawie" (str. 66), — ks. Rajmund Mikoaj Ziemacki, syn
Jana i Katarzyny z Kamiskich, rotmistrzów oszmiaskich,
urodzi si w Dachnach, pow. oszmiiaskiego, r. 1810 d. 6

wrzenia n. st. Chrzczony by w kociele parafialnym Loskim
d. 11 tego roku i miesica. Uzupeniamy t wzmiank wiado-
moci z rubrycel diecezjalnych, i ks. Ziemacki wywico-
ny zosta r. 1842; do r. 1845 by wikarjuszem kocioa w. Ra-
faa w Wilnie, w r. 1845 wikarym pruaskim, w nastpnym

—

wikarym kiwatyckim, wreszcie w r. 1850 — proboszczem w
Wawiórce i na tem stanowiskuy przesta w r. 1863. Jedno-
czenie poniós kar mierci na Lukiszkach mody Albert
Laskowic z. By to syn Feliksa Laskowicza, obywatela
pow. lidzkiego, waciciela dóbr Kirjanowce (matka bya Wa-
licka z domu). W r. 1863 A. Laskowicz liczy okoo lat 20-tu

i wanie po ukoczeniu instytutu szlacheckiego w Wilnie
przyby do domu rodziców, a stamtd uda si do brata Jul-

„B. P." Pamitnika Gieysztora. Tom II- 18
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jana, waciciela maj. Czepielewszczyzna (w pow. lidzkim).

Aczkolwiek A. L. istotnie mosi si z zamiarem wzicia czyn-

neg.o udziau w ruchu, jednak w partii nie by. Bezporednim
powodem aresztowania byo to, i, podczas pobytu u brata, by
w kociele w Nowojelni, w dniu, w którym miaa by odczy-
tana odezwa. Gdy ta odczytana przez ksidza nie zostaa, w
zakrystii rozpytywa, dlaczego si to stao i wyraa gono
niezadowolenie. Prócz tego poszlak przeciwko niemu miao
by i zamówienie u szewca butów z cholewami, co miao wy-
mowoitie wskazywa, i wybiera sii do partji. Zaznaczy tu

naley, i w dod. do „Wilen. Wiestn." — „Kurj. Wile." z dn.

25 maja st. st. Nr 56, jest mowa o bezporednim udziale L. w
ruchu. Nazwisko Laskowicza ulego w ródach i opracowa-
niacli zarówno polskich, jak i rosyjskich niejednokrotnym
przekrceniom na „Laskowski", „Lasktewicz", nawet „Leko-
wicz" (np. u Przyborowskiego, Mosoowa, Nikotina).

Szczegóy biograficzne zawdzi^czamy bratu przyrodnie-

mu, p. Stanisawowi Laskowiczowi.
Leniewski Juljan, brat znanej ówczesnej pie-

waczki wileskiej, z gub. lubelskiej, poniós kar mierci na
Lukiszkach dopiero 10 czerwca 1863 r. Z tekstu pamitników
wnosiby mona, i nastpio to bezporednio po d. 24 maja
1863 r. (Por. „Iz zapisok" S. A. Nikotina, str. 150; „Wilen.

Wiestn." — „Kurj. Wile." z 10 czerwca 1863 r. Nr 63).

Do str. 36.

„Powiaty dawniej skadajce obwód bia-
o s t o c k i", — mowa tu o powiatach biaostockim, bielskim

i sokolskim gub. grodzieskiej, które wchodziy w skad „ob-

wodu biaostockiego". Obwód ttn w r. 1807 na mocy pokoju

Tylyckiego Napoleon ustpi Rosji. — Od r. 1842 stanowi
one cz gub. grodzieskiej.

Do str. 37.

Nieawicki Stanisaw (ur. 1829, zm. 1900), syn
Karola i Eleonory ze ledziejewskich, wychowaniec instytutu

szlacheckiego w Wilniew Osiadszy na roli, w r. 1861 zosta
zastpc porednika do spraw wo, w pow. kowieskim
(Gieysztor go nie wymieni, por. t. I, str. 100—102). Za udzia
w organizacji w r. 1863 by wiziony w Kownie, lecz po kil-

ku miesicach zosta uwolniony dila braku dowodów.
Szczegóy zawdziczamy p. Rudolfowej Nieawdckiej.
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Do str. 41.

M o r y k o n i Lucjan, h r., syn Hieronima i Giertrudy

z Saków, ur. w r. 1818 (30 padziernika), dziedzic wiadoci
i Só. (w pow. wiikomierskim), potomek rodziny woskiej za

Jana Kazimierza na Litwie osiadej, skoligaconej z najmoniej-
szemi rodzinami, ksztaci si w szkole Bernardynów w Trasz-

kunach i nastpnie, pod kierunkiem nauczyciela domowego
ks. Dbiskiego. onaty by I-o v, z Marj Lopacisk, 2-o v.

z Ludwik Ledochowsk, 3-o v. z Elbiet Monday. Z upo-

dobaniem oddawa si studjom przyrodniczym, zwaszcza w
zakresie mineralogii. Bra udzia w organizacji r. 1863 i wszed
do wydziau (po aresztowaniu Al. Oskierki i Ant. Jeleskiego),

jako jego czonek. „Cechowaa tego czowieka z wyszemu wy-
ksztaceniem i zdrowym sdem o rzeczach — pisze Qieysz.tor

w swych notatach: dobro wielka i niepraktyczna. On by ra-

czej stworzony na uczonego badacza, na którego zrazu wy-
glda, jak na magnata. Lopaciski Ignacy przedstawi go, ja-

ko swego zastpc. Mao go znaem, pozory raczej odstr-
czay, ale myliy zarazem". Aresztowany na skutek udziau
w wypadkach, wiziony by w, Wilnie, najprzód u Misjonarzy
(krótko), nastpnie u Eranciszkanów (kilka miesicy), wresz-
cie w Kownie (rok cay). Po powstaniu, niegdy znacznej for-

tuny dziedzic, „z rezygnacj filozoficzn", „z pogod i zimn
krwi", jak stwierdza Qieysz;tor w notatach, znosi zmian
swego losu i zajmowa si udzielaniem lekcji. Zmar w War-
szawie 2 lutego 1893 r., pozostawi 7-ro dzieci.

Szczegóy, otrzymane za porednictwem p. Zofji Kocia-
kowskiej i p. Euzeb. Lopaciskiego.

Podbereski Micha, syn Ksawerego i Anny Ró-
merówny, ur. 1834 r., zm. 16 wrzenia 1905 r. W r. 1863 bra
udzia w organizacji powstania w pow. wileskim (mia tam
majtek rodowy Muniki); w sprawach organizacyjnych je-
dzi do pow. jezioroskiego. Po powstaniu ukrywa si czas
pewien, póniej udao mu si wyj cao. onaty by z Helen
Fergisówn (zm. 1913 r,).

Szczegóy od syna p. Podbereskiego i p. Michaa Romera.

Do str. 42.

Buhak Tomasz, niedawno wrócony z wygnania
(ju po wstpieniu na tron cesarza Aleksandra II-go. Na wy-
gnaniu by z powodu udziau w sprawie Konarskiego (1839).

Po roku 1863 znowu ska-zany by na osiedlenie. Po powrocie
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mieszka wraz z on (Wierzbick z domu) w Warszawie.
Zmar w latach 80-tych w. XIX.

Szczegóy od p. d-rowej Kleczkowskiej.

Z Dalewskich Tekla Jenikowa, rodzona sio-

stra wymienionych w pamitnikach braci Dalewskich, ur. 1838

roku w Kunkuce (w pow. lidzkim). Ksztacia si nia pensji

p. Ratowt w Wilnie. W wypadkach r. 1863 czynnie pomagaa
organizacji, wskutek czego bya aresztowana na drugi dzie
po aresztowaniu brata Franciszka. Na wygnaniu bya w Insa-

rze (gub. penzeskiej). Obecnie mieszka w Warszawie.
Szczegóy od rodziny.

„Z tym projektem' przyszed do mnie K a z.

S z 1 a g i e r". Autor ma zapewne na myli Szlagiera Kazimie-

rza (1824—1878), znanego literata i artyst dramatycznego,
który od r. 1859 by dyrektorem teatru wileskiego i z gorli-

woci peni ten obowizek w cigu lat szeciu. Por. obszer-

niejszy yciorys (pióra Ant. Bdzkiewicza) w „Kosach" z ro-

ku 1878, t. XXVI, str. 30 i 36.

„Od P o h u 1 a n k i... wieziono Sierakowski e-

g o" — na Pohulance, gdzie obecnie szkoa wojskowa, by
szpital wojskowy, w którym Sierakowski by osadzony. Por.

„Iz zapisok J. A. Nikotina" (Petersburg) str. 152.
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PRZYPISY
DO ROZDZIAU VII.

Do str. 46.

„A r c h i w u m... byo u Wizytek w klaszto-
r z e". Klasztor wizytek znajdowa si na Rosie, tam, gdzie

obecnie prawo-sawny monaster eski i cerkiew w. Marji

Magdaleny. Wizytki, jak wiadomo, w r. 1864 wysane zo-

stay do Wersalu.
Kalinowski Józef, syn Andrzeja, dyrektora insty-

tutu szlacheckiego, i Józefy z Pooskich, która po swej matce
Gseckiej z domu bya spokrewniona z Gieysztorem. Urod.
1 wrzenia 1835 r. w Wilnie. Ksztaci si najprzód w instytu-

cie szlacheckim w Wilnie, póniej ukoczy szko agronomicz-
n w Hory-Horkach, wreszcie akademj Mikoajewsk iny-
nierów wojskowych w Petersburgu (1855). Mieszka kolejno

w Wilnie, Petersburgu, Kursku, Brzeciu i ponownie w Wilnie

(ju po podaniu si do dymisji). Podczas powstania by czynny
zwaszcza przy kocu ruchu zbrojnego, jako kierownik wy-
dziau wojskowego na Litwie, skutkiem czego 13 marca 1864

roku uwiziony zosta w Wilnie, a nastpnie wywieziony na
Syberj do Usola. Póniej by w Irkucku i Permie do r. 1874.

Wreszcie wyjecha za granic i wstpi d'o zakonu ks. Kar-
melitów Bosych (r. 1877) i znany pod imieniem O. Rafaa.
Zmar w Wadowicach (pod Krakowem) 15 listopada 1907 r.,

otoczony tutaj aureol niemal witoci. Pozostawi po sobie

pamitnik, bdcy obecnie w rkach XX. Karmelitów w Wa-
dowicach, pochowany w Czernej. Por. „Wspomnienie po-
miertnei o . p. O. Rafale Kalinowskim", przez O. Romualda
karmelit i „Mow aobn" na pogrzebie O. Rafaa przez ks.

I

Czermiskiego jezuit.

i (Szczegóy powysze udzielone nam zostay askawie
brzeiz brata O. Rafaa, ks. J. Kalinowskiego).

I
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Moemy si równie z czytelnikami podzieli nastpuj-
cym wspomnieniem o ks. Rafale — kolegi jego z wygnania
d-ra Jaworowskiego z Kowna.

Z Józefem Kalinowskim poznaem si w Irkucku w 1869

roku, po powrocie moim z kraju Zabajkalskiego. Chocia nie

wizay mnie blisze stosunki z p. Józefem, spotykaem go
jednak czsto; wiedziafem, e by on inynierem wojskowym,
e suy w fortecy Brzeskiej, za co za mianowicie by ze-

sany do Usola — tych szczegóów nie posiadaem, w ogól-

noci mao interesowaem si tem, jakie kto stanowisko zaj-

mowa przed wygnaniem, do tego, e wszyscy bylimy ze-

sani za jedn spraw; wiem, e p. Józef, mieszkajc w Irkuc-

ku, zajmowa si lekcjami u d-ra agowskiego i w innych do-

mach, e mieszka w domu, nalecym do pleban ji; by to

czowiek bardzo sympatyczny w stosunkach naszych, weso-

ego usposobienia, pomimo to nadzwyczaj nabony, i gdym
patrza na niego modlcego si podczas mszy, nieraz na myl
mi przychodzio, czy nie bdzie p. Józef kiedykolwiek ksi-

dzem^ co i sta-o si w przyszoci. Wtenczas w Irkucku byo
nas Polaków co najmniej z pótora tysica; pomidzy tymi

byli wierzcy i bezwyznaniowi, jednak i tacy umieli uszano-

wa pobono p. Józefa i podtrzymywali z nim blisze sto-

sunki, nie poruszajc nigdy spraw wiary. Kiedy wyjecha z

Irkucka, tego nie pamitam, lecz wiedziaem, e zamieszka
w Paryu i by tam nauczycielem u ks. Wadysawa Czar-

toryskiego; nastpnie dowiedziaem si, e wstpi do klasz-

toru karmelitów Ijosych w Galicji, gdzie zosta kapanem i by
przeoonym. W 1889 roku, bdc w Krakowie u Marjana

Dubieckiego, postanowilimy odwiedzi ojca Rafaa, bo takie

przybra imi zakonne w klasztorze w Czernej pod Krzeszo-

wicami, W Czernej trafilimy na koniec niedzielnego nabo-

estwa. Oczekiwalimy tedy na ojca Rafaa w pa,rlatonum,

by on zajty wtenczas suchaniem spowiedzi. (Musz doda,
e w tym- klasztorze byo tylko 2 kapanów Polaków, obsu-
gujcych potrzeby religijne ludu, inni za byli cudzoziemcami).

Gdy wreszcie wszed o. Rafa, zrobi on na mnie -uraenie

ascety, o zapadych policzkach, lecz z pogodn twarz; roz-

mowa tedy posza gadko o naszej przeszoci, oywi si oj-

ciec Rafa, aowa tylko bardzo, e przybylimy w niedziel

a nie powszedniego dnia, bo mia jeszcze duo osób do spo-

wiadania, tak, i rozmowa nasza trwa moga nie wicej nad

pó godziny. Od tego widzenia si raz tylko spotkaem Si z oj-

cem Rafaem. Na dowód, jakie on mia uznanie w naszem spo-

eczestwie i wród duchowiestwa — przytocz rozmow.
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któr miaJem z biskupem wileskim Krasiskim po bytnioci

w Czernej. Kiedy mu wspomnialemi, e byem u ojca Rafaa,

e jest to mój ko-lega z Syberji, wtenczas biskup o ojcu Rafale

tak si wyrazi: „Dzi jes>t to czowiek wity, kiedy za do

mnie przychodzi i cauje w rk, czuj si tym aktem upoko-

rzony i chtka mmie bierze samemu uklkn przed nim i uca-

owa jego stopy i tylko powaga biskupa wstrzymuje mnie

od tego". Muisz doda, e w tym czasie, kiedy Krasiski by
biskupem wileskim — w dobrych i przyjaznych by stosun-

kach z ojcem ks. Rafaa — Andrzejem".

Do str. 48.

Awejde Oskar, kolega Kalinowskiego z wydziau
prawnego na uniwersytecie w Petersburgu, by czonkiem
rónych skadów Komitetu centralnego', wzgldnie Rzdu na-

rodowego. Aresztowany, zoy zeznania w^ nader wysokim
stopniu obciajce mnóstwo osób. Zesany mieszka w Rosji,

zajmujc stanowisko sdowe.

Do str. 50.

O Erazmie Zabockim i innych bya mowa wyej
(t. I, sti. 384). Milewicz — zapewne Ildefons Milewicz,

z zawodu geometra (art. Fel. Róaskiego p. t. „Z wojewódz-
twa grodzieskiego", druk. w ksice zbiorowej p. t. „W czter-

dziest rocznic" (1903 r.), str. 396).

Do str. 51.

„Do zaaresztowania w styczniu 1864 r.

Kalinowski..." Waciwie w Tkopisie pamitników czy-

tamy w tym miejscu nie „w styczniu", lecz „w lu-

tym". Zmienilimy dat ze wzgldu na to, i niej (str. 131)

autor mówi o styczniu, jako o miesicu, w którym^ areszto-

wany zosta Kalinowski, co si zgadza z dat wymienian w
w ielu ródach i opracowaniach rosyjskich (por. np. pamitni-
ki J. A. Nikotina, str. 242; Briancew w osawionej ksice „Pol-

skij miatie 1863 goda" podaje dat aresztu K. na 7 stycznia,

str. 223).

Do str. 52.

O tem, e F a 1 e w i c z pomocny by przy uka-
daniu ustawy T-w a Rolniczego, mówi autor w
t. I, str. 80.
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Do str. 53.

Dom Zawadzkich, w którym Gieysztor mieszka,
przy zauku Zamkowym, w pobliu kocioa -go Michaa.
P. Zawadzka — zapewne ona Adama Zawadz-
kiego (1814—1875), który po zgonie ojca Józefa, znanego
zaoyciela ksigarni i „typografa uniwersytetu wileskiego",
w r. 1838 obj i prowadzi drukarni i ksigarni (por. nekro^

log A. Z., pióra Adama Puga w „Kosach" z r. 1875, t. XX).

Do str. 54.

„...M a.r s z a k o wa kowieska Kupciowa z

c ó r k a m i". Autor mówi tu o Julji z Hulewiczów Kupciowej
(zm. w grudniu r. 1904), wdowie po marszaku szlachty pow.
kowieskiego z lat 1850—52 Nikodemie Kupciu ze Skoczun.
Wymieniona w pamitnikach jej córka Wanda wówczas
bya jeszcze nader moda. P. Kupciowa w girudniu r. 1863 zo-

staa wraz z córkami aresztowana i osadzona w murach mi-

sjonarskich. Po kilkomieisicznem wizieniu zesana do Permu.
Póniej, zanim otrzymaa pozwolenie na powrót do kraju,

mieszkaa w Rydze. P. Wanda Kupciówna wysza
zam za Teodora Wakowicza. Obecnie mieszka w Konstan-
tynopolu.

Szczegóy zawdziczamy p. Helenie Kupciównie.

Do str. 55.

Orgelbrand M a u ir y c y, ur, 1826, ksigarz i wy-
dawca, brat znanego równie na polu ksigarstwa polskiego

Samuela. W Wilnie zaoy ksigarni w r. 1853, odprzeda
za j w r. 1866 E. T. Lambeckowi.

Do str. 58.

Modszy syn Stanisawa Aleksander Montwi—
póniejszy (od ,r. 1878 do 1886) marszaek wikomierski z mia-
nowania.

Do str. 59.

Ktrzyski — autor ma tu na myli Wojciecha K.

(ur. 1838 r.), dzisiaj zasuonego historyka, wydawc licznych

.róde, autora wielu monografii, który obecnie jest dyrektorem
Zakadu im. Ossoliskich we Lwowie. W r. 1863 by areszto-

wany i kar forteczn odby w Kodzku na lsku.
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Do str. 60.

Mackiewicz Bronisaw, d-r (ur. 22 czerwca

st. st. 1833 r. w Ruskiem Siole gub. wileskiej, zm. 7 maja

st. st. 1883 r. w Wilnie), syn Krzysztofa i Tekli z Lopaciskich.

Ksztaci si w gimnazjum wileskiemu i na uniwersytecie mos-

kiewskim. Po ukoczeniu studjów mieszka w Retowie (gub.

kowieskiej) i by lekarzem ks. Ogiskiego. Póniej czas ja-

ki by w Paryu, ksztacc si dalej w swoim zawodzie.

W r. 1863 by ju w kraju, mieszka w Ruskiem Siole i w Wil-

nie i bra udzia w ówczesnych wypadkach. Aresztowany zo-

sta w Ruskiem Siole, wiziony by w Wilnie, zesany za w
okolice Irkucka. Nastpnie, po ogoszeniu uaskawienia, miesz-

ka w Irkucku, Ufie, Ninim Nowogrodzie, wreszcie (okoo ro-

ku 1875) móg zamieszka w Petersburgu, gdzie si doktory-

zowa. Po paru latach wróci do Wilna i mieszka tu do mierci.

onaty by z Adel Zawadzk z Wilna (któr polubi, bdc
ju na wygnaniu w Irkucku, w r. 1867). Mia troje dzieci: Boh-
dana, Pawa i Ludwik.

Szczegóy zawdziczamy synowi, p. Pawowi Mackie-
wiczowi.

Siwicka E m i 1 j a ur. si w Kurlandji w Neubo.rn w
r. 1841. Bya córk Juljusza i Anny z Oskierków Siwickich.

Wyksztacenie otrzymaa na wsi. W r. 1863 oddawaa róne
posugi powstacom. W r. 1865 wstpia do zakonu sióstr mi-

osierdzia, w latach 1892 do 1902 bya przeoon zakadu
w. Kazimierza w Paryu, opiekujc si emigrantami i kszta-

cc dzieci polskie. Nastpnie bya przeoon Misji Katolickiej

w Kukusz (w Macedonji). Zmara w Krakowie w .r. 1910.

Szczegóy zawdziczamy p. Marj] Siwickiej.

Nieawicka Barbara, córka Karola i Eleonory ze

ledziejewskich, rodzona siostra wymienionego w pamitni-
kach Stanisawa Nieawickiego, zmara w Wilnie 17 wrzenia
1905 roku.

Wiadomo zawdziczamy p. Rudolfowej Nieawickiej.

to Do str. 65.

„Nadzwyczajny komisarz Gowacki" —
zapewne Leon Gowacki, który, wysany z Warsza-
wy do Wydziau Litwy do Wilna, zanim przeby drog po-

wrotn, pod cigem wraeniem grocego mu niebezpiecze-
stwa (ze wzgldu na cisy diozór policyjny na kolejach) — do-

1

sta pomieszanie zmysów. Wróci do Warszawy, ale ju spra-

L^j^ ze swej misji zda nie zdoa: myl jego spltaa si na
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zawsze. Po czterdziestu latach jeszcze y, ale ro-zum, raz za-

tracony, ju ani na chwil nie dal znaku istnienia. Por. Marjan

Dubiecki. „Romuaidl Traugut" (Kijowi 1911), str. 118, przy-

pisek.

Do str. 72.

Skirmunt Kazimierz, syn Aleksandra i Konstan-

cji z Sulistrowskich, ur. 1824 r. w Molodowie (gub. grodzie-
skiej, na granicy miiskiej). Szkoy odby w Mitawie, uniwer-

sytet ukoczy w Petersburgu, gdzie kolegowa z Gieyszto-

rem, bdc o rok od niego wyej na wydziale przyrodniczym.

Oeni si w r. 1848 z Helen Skirmuntówm, uzdiolnion ma-
lark i rzebiark, kobiet nader wzniosych zasad (1827

—

1872), której yciorys skreli Br. Zaleski p. t. „Z ycia Li-

twinki" (Pozna, 1874). Zamieszka wówczas K. S. w dobrach

ony w Koodnemi w Piszczynie (w gub. miskiej). Gojcy
rzecznik uwolnienia i uwaszczenia wocian przemawia w
tym duchu na zjazdach miskich, W r, 1861 zosta poredni-

kiemi do spraw wociaskich, które urzdza u siebie i w c-kc-

licy. Za niepo^dpisanie adresu aresztowany i uwiziony w Mi-
sku, by zesany do miasteczka Koogrywa, potem do Kostro-

my, gdy za zosobna, po tyme roku 1863 aresztowano o-
n jego, Helen, i po paromiesicznem wizieniu w Pisku ze-

sano do Tambowa, otrzyma K. S. pozwolenie zamiieszkania

razem z on w Tamibowiei, a nastpnie w Kirsanowie w gub.

tamibowskiej. W r. 1867, korizystajc z pozwolenia, odwiedzi
rodzin w kraju, poczem uda si z powrotem na zesanie w
Krymie, gdzie zamieszka w posiadoci ogca, póniej swojej

w Baakawie, i tam do koca ycia przebywa. Zmar w ro-

ku 1893 w Symferopolu. Zostawi czworo dzieci: Iren, Kon-

stancj, Stanisawa i Kazimier (zamn za Kazimierzem
Romerem).

Szczegóy zawdziczamy p. Konstancji Skirmuntównie.

Oskie rka Szczsny, syn Emila i Malwiny z Je-

leskich (Emil by rodzonym bratem Bolesawa Oskierki. o

którym wyej t. I, str. 254 i 404). Za niepodpisanie adresu ze-

sany by Szcz. Oskierka do Kunguru (gub. permskiej). Po po-

wrocie do kraju mieszka w maj. Makanowiczach w pow. rze-

czyckim. Zmar w Wilnie w latach 80-tych w. XIX. Zostawi
trzech synów.

Szczegóy zawdziczamy p.p. Edwardostwu Mikuliczom.

„Jana Wiszniewskie go" — zapewne nie Jana,

lecz Tadeusza Wiszniewskiego, syna Jana. By
to kandydat nauk przyrodniczych uniwersytetu petersbur-
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skiego, czowiek wielkiej zacnoci i rozumu, znany ze, swojego
patryjotyzmu. W r. 1861 zosta w pow. mozyrskim, gdzie po-

siada dobra Simonowicze, poredTiikiem do spraw wocia-
skich. Za odmow podpisania adresu by zesany na Syberj,
a wraz z nim inni (z gub. mi^skiej wymienieni w t. I, str. 350).

Zmar na wygnaniu w stanie bezennym. Majtek uleg kon-

fiskacie.

Szczegóy zawdziczamy p. Al. JeJskiemu, za pored-
nictwem p. Jana Weyssenhoffa.

J e 1 s k i, który wysany by za niepodpisanie adresu, —
zapewne Wodzimierz Jelski (por, t. I, str. 250), ale

nie rozumiemy, dilaczego autor mówi o nim, jako o wysanym
z gub. grodzieskiej.

„W ywiezienie mar sza kó w..." nie wszyscy ze

wspomnianych tutaj piastowali godno marszakowsk.

Do str. 77.

Zamachu na Domejk dokona d. 30 lipca Jan Bie-
kowski, felczer z zawodu, który poniós kar mierci w Wil-
nie (wraz z dwoma synami') w d. 28 sierpnia 1863 r. („Wil.

Wiestn." — „Kurj. Wile." z d. 29 sierpnia 1863 r. Nr 85 i 97).

Mieszka wówczas Domejko przy ul. Niemieckiej, w domu
Manasewicza (o'becnie noszcym Nr 22).

Zdanowicz Ignacy, syn Aleksandra, profesora wi-
leskiego instytutu szlacheckiego, znanego pedagoga i histo-

ryka (1805—1868 r.) i Bmiilji z Piaseckich; ur. 1 stycznia 1840 r.

Ukoczy uniwersytet w Petersburgu ze stopniem kandydata.
By naczelnikiem m. Wilna po ucieczce Maachowskiego.
Ujty w domu rodziców na Zarzeczu, powieszony zosta w
Wilnie na placu ukiskim d. 23 grudnia 1863 r. w wieku lat 23.

Na cmentarzu Bernardyskim w Wilnie wzniesiony jest wspól-
ny pomnik Aleksandra, Ignacego i Emilji Zdanowiczów.

Zaznaczy tu naley, i na pomniku, jako dzie mierci
J. Z. wyryta jest data 23 igrudnia (zgodniie z tem, co mówi
Gieysztor w pamitnikach). Natomiast komunikat urzdowy
(..Wilen. Wiestnik" — „Kurjer Wileski") z d. 24 grudnia
1863 r. Nr 147), oraz niektóre opracowania (np. Kolumna 1. c.

str. 177) podaj dat 21 grudnia st. st. (czyli 2 stycznia n. st.).

Sadzimy, i naley przyj dat 23 grudnia.
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PRZYPISY DO ROZDZIAU VIII.

Do str. 80.

„Zawieziono mi do c y t a de 1 i". Cytadela w
Wiliiie — kompleks budynków rzdowych midzy miastem a

Antokolem, w których znajdowaa si komendantura z odwa-
chem. W o-brbie cytadeli by dom t, zw. Nr 14, przeznaczony
na wizienie stanu.

P. o. komendanta m. Wilna by genera W i a t k i n Ale-
ksander, syn Sergiusza, — który zajmowa to stanowisko
od 3 padziernika 1853 r. Por. „Pamiatnaja Knika wil. gub."
na 1865 g.

„Zawieziono mi do w. Piotra" — do mu-
rów klasztoru kanoników lateraneskich przy kociele w.
Piotra na Antokolu.

Malewski — zapewne Wadysaw Malewski z Wyso-
kiego Dworu — posdzony o udzia w powstaniu, — nie mia
dowodów przeciwko sobie zbyt ciko wiadczcych, pad
wszake ofiar wasnego zdenerwowania i niepokoju o obrót

sprawy. Oto, gdy policmajster, zwiedzajc wizienie, ar-
tem (cakiem bezpodstawnie) nastraszy M., i wkrótce spotka

go kara mierci, M. tak si t myl o mierci przej, i za-

da sprowadzenia golibrody i brzytw w pojedynczej ka-

merze wizienia w. Piotra gardo sobie przeci (r. 1863

1 wrzenia).
Szczegóy od synowca, p. Bronisawa Malewskiego.

Do str. 81.

Bracia Józef i Aleksander Rewkowscy,
szlachta, mieszkacy m. Wilna, oskareni o wspóudzia w za-

machu na ycie marszaka Domejki, na mocy wyroku sdu
polowego, ponieli kar mierci przez powieszenie na Lukisz-

kach w d. 5 sierpnia st. st. 1863 r. Wiadomo urzdow o
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tern poda „Wilen. Wiestnik" — „Kurjer Wileski" z d. 6 sierp-

nia 1863 r. w N-rze 87. Przyborowski (1. c. t. III, str. 214 podaje

bJdn dat).

„P o z n. a e m... Kiimontowicza z part j i Nar-
b u 1 1 a". W wypadkach r. 1863 brali udziajt trzej bracia KI.,

synowie Konstantego i Antoniny z Rossudowskich: Boleslaw%

Antoni i Jan z maj. Lebiodki w pow. lidzkim. Gieysztor ma
zapewne na myli Antoniego KI., ex-poruczniika dragonów
w wojsku rosyjskiem, który by w partji Narbutta, nastpnie

aresztowany czas pewien przebywa w wizieniu w Wilnie,

a nastpnie zesany zosta do robót cikich, — w drodze

wszake umar (Bolesaw, o ile wiemy, wiziony by w Li-

dzie, Jan, aczkolwiek równie by w partji N., cakiem wi-
ziony nie by). Naley zaznaczy, i oprócz rodziny Klimonto-

wiczów, jest jeszcze rodzina KlimeiUtowiczów (przez e w rod-
ku). Z rkopisu pamitnika trudno wyrozumie, jak to nazwisko
czyta naley.

Szczegóy zawdziczamy p. Walentynie Moksiewiczów-
nie i p. Wandalinowi Klimontowiczowi.

Wyprawa do wieczek. Tak nazywano party-

zantk, tragicznie zakoczo-n a przedwczenie rozpoczt w
pow. wMejskim przez emisariusza z Królestwa Karola Nowa-
kowskiego (znanego pod imieniem Olizara-wiatodycza).
Zdoa on w oszmiaskiem przed terminem wyznaczonym na

powstanie ogólne (15 kwietnia ?) podnie ruch pewien i utwo-
rzywszy drobny, bo z 22 ludzi zoony, oddziaeik, znany pod
nazw „partji Boksztaskiego", przerzuci si z pow. osz-

miaskiego do wilejskiego, przez Obórek, Borezowce, Dusz-
czyce, Gródek — dotar do majtnoci Rajnolda Kurowskiego
wieczki. Tu, w wieczkach, partja caa zostaa napadnita
przez wojsko i ludno wiejsk i zostawiwszy na placu kilku

polegych i wzitych do niewoli, rozproszya si. Dwór w
wieczkach zosta doszcztnie zrujnowany. Olizar ledwie z

yciem uszed. (Por. Kowalewski Eugienijusz. „Wspomnienia
z przeszoci", Wilno, nak. „Dziennika Wileskiego" 1907).

Do str. 82.

Mówic o piciu podejrzanych o zamach na Do-
mejk, auto-r ma z pewnoci na myli wymienionych dwuch
wyej braci Rewkowskich, oraz Józefa Jaboskiego i Ka-
rola Sipowicza, którzy ponieli kar mierci na Lukiszkach
7 sierpnia 1863 r. st. st. Por. „Wilensk. Wiestn." — „Kurjer
Wileski" z d. 8 sierpnia 1863 r. Nr 88. Sprostowa tu naley
pewn niedokadno w pamitnikach: pity z p o d e j-
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ranych Bolesaw Lomanowicz zosta uaskawiony
i otrzyma zamian kar mierci na doywotnie roboty cikie
w koT)a'ln.iach. Por, jak wyej, oraz Mosoow 1. c. str. 51, 52.

Do str. 83.

H r eib n i c k i Adam, syn Justyna, marszaka pow, le-

pelskiego (gub. witebska) i Tekli Górskiej; ur, w r. 1835, po-

rednik do spraw wociaskich pow. dzinieskiego, waci-
ciel licznych dóbr w gub. wileskiej i witebskiej, polubi w
r, 1874 Katarzyn Szczyttówn. yje dotd i mieszka za gra-

nic. Ma dwu synów bezennych (Justyna i Jana), obywateli

gub. wileskiej i witebskiej.

Szczegóy od p. Euzebiusza Lopaciskiego.

Do str. 90.

Micha Jan Heidenreich („Kruk"), b. oficer

sztabu generalnego rosyjskiego, dowódca powstania w lubel-

skiem, gony z bitwy pod yynem. i klski pod Fajsawicami.

Do str. 93.

„Ten za, któremu opatrzno daa umys
n i eipospol ity, by teoretykiem... zalepio->
nym we wasnyc h... projektach" — autor ma tu .

na myli oczywicie Wielopolskiego.

Do str. 95.

Suworow Aleksander, syn Arkadiusza, wnuk
synnego wodza generalissimusa Suworowa; ur. 1804 r., zm.

1882, by wojennym genera-gubernatorem Petersburga od r.

1861 do r. 1866. Przedtem by genera-gubernatorem gubernii

nadbatyckich i zyska tu sympati ludnoci mieiscowej, b-
dc niechtny znoszeniu odrbnoci prowincionalnych. Znany

by, iako przeciwnik systemu Murawiewa, w Petersburgu sta-

ra si uly niedoli zesaców polskich, przez Petersburg

przeiedaicych i wród nich wszystkich iak nailepsz o so-

bie zostawi pami. Por. „Russkij biograf, sowar".

Do str. 97.

Mienzielinsk, miasto pow. gub. ufimskiei, na le-

wym brzegu rzeki Menzeli, przy uiciu do niei d^wu innych

rzek, o 30 mil od Orenburga. (Encykl. Orgelbranda).
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Do str. 100.

„Stanlimy w Czónach" — t. zw. Czotny

—

Bierenyje w. gub. ufimskiej, pow, mien^ieliskim, przysta nad

rz. Kam.
Gubernja ufimska w okresie czasu od 1802 do

1865 obejmowaa dzisiejsz gubernj ufimsk i orenbursk.

Z wymienionych miejscowoci: B i e 1 e b b e j, m. pow. gub.

ufimskiej, nad rz. Bielebej w odlegoci 167 wiorst na poud.-

zach. od Ufy; Wierchnieuralsk — widocznie miejsco-

wo inna, ni znane miasto pow. gub. orenburskiej nad rz.

Uralem; T r o i c k — m. pow., dzisiaj w gub. orenburskiej, nad

rz. Uj; B i r s k — m. pow. gub. ufitnskiej, przy ujciu rz. So-

lichy do Biaej w odlegoci 103 wiorst na pón.-zach. od Uft;

Czelabisk — miasto pow. dzisiaj w gub. orenburskiej.

Do str. 101.

Ludwik h r. B r ó e 1-P 1 a t e r, syn Kazimierza i bar.

Heiden, wspódziedzic majtków Indryca-Izabelin, Pustynia

(w pow. drysieskim, gub. witebskiej) oraz kapitau, wypa-
calnego przez rzd za starostwo daugieliskie (nadane niegdy
podkanclerzemu Kazimierzowi hr. Platerowi. Po ukoczeniu
studiów inynieryjnych w Petersburgu, urzdowa dwa trzy-

lecia, jako marszaek szlachty w Dyneburgu. W r. 1863, za

mia odpowied, dan Murawjewowi, zesany do Ufy, skd,
po kilkuletnim pobycie, powróci i umar (okoo r. 1880) u

krewnych, osiadych w Ksistwie Poznaskiem.
Szczegóy zawdziczamy Eugienjuszowi hr. Bróel-Pla-

terowi.

Do str. 102.

P.p. Siemaszkowie w Ufie. Jan Siemaszko i ona
jego Walerja z Karpuszków, waciciele maj. Gierniki w gub.

wileskiej, które byy najprzód pod sekwestrem, a póniej ulcr-

gy sprzeday przymusowej. Na wygnaniu znaleli si za po-

moc, której dostarczali biorcym udzia w ruchu. Z Ufy p.p.

Siemaszkowie emigrowali do Galicji i tam zmarli.

Szczegóy zawdziczamy p. Marji z Siemaszków
Obrbskiej.

Do str. 103.

23 wrzenia — dzie w, Tekli, dzie imienin
pierwszej ony Jakóba Gieysztora.
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Do str. 104.

Burhardt Micha, d-r, syn Józefa i Eugienji z Tu-
takowskich, ur. 1838 r. Nauki szkolne odbywa w Kiejdanach,
Wilkomierzu i w Wilnie, zdoby nastpnie wiadectwo, nie-

zbdne dla wstpienia do uniwersytetu, w Dorpacie; studja le-

karskie odbywa w Moskwie i ukoczy je w r. 1855, w wa-
runkach materialnych nader cikich. By póniej lekarzem
wojskowym w Telszach (cieszc sii ogólni wzitoci i

sympatj); w r. 1863 aresztowany tutaj „za sprzyjanie po-

wstaniu", osadzony by w twierdzy dyneburskiej, a nastpnie
zesany do Ufy, z pozbawieniem prawa zajmowania si prak-

tyk. Czas pewien zarabia na ycie, jako nauczyciel rysun-
ków, póniej (ju posiadajc prawa lekarskie) by w Orenbur-
gu i Sterlitamaku. Nabyty za oszczdnoci chutor „Litwinka"
w Sterlitamaku by przez lat kilka ma oaz polsk na dale-

kiej obczynie dla wygnaców polskich, którzy si tam tulili.

W r. 1878 zamieszka w Wilnie, i tu w r. 1908 ycie zakoczy.
onaty by z Antonin Medekszank.

Szczegóy od p. Michaowej Burhardtowej.
Bohuszewicz Tadeusz, ostatni z wyboru mar-

szaek pow. lepelskiego. Rodzicami jego byli: Dominik, chor-
y wojsk polskich i Marja z Woroców, owczanka wojew.
miskiego (którzy zawarli zwizek ma. w styczniu r. 1825).

By wacicielem dóbr Wacawów (niegdy Szerszniami zwa-
nych, które ojciec jego Dominik, sam czowiek niebogaty,

wzi w posagu po onie). Zesany w r. 1863 by T. B. na wy-
gnanie do Ufy i Pskowa. Zmar w Warszawie 13 listopada

1893 roku.

Dane posiadamy od p. Br. Spasowskiego ze Stefanowa, od
p. Euz. Lopaciskiego i p. Winc. Mienickiego z Sielihor.

Wojciechowski Kajetan — by przed powsta-
niem prezydentem Izby Cywilnej w Misku. W r. 1863 nale-a do organizacji, i wskutek pewnych podejrze nagle zesa-
ny zosta do Ufy, gdzie przebywa czas duszy. W latach

siedemdziesitych wieku zeszego wróci do kraju i mieszka
w majtku swej ony (Pawlikowskiej z domu) Biesiadach w
powiecie miskim. Zmar w Warszawie (dokd si by uda
dla kuracji) — w pocztkach ósmego dziesitka wieku ubiege-
go. Ogólnie by znany, jako czowiek wielkiej zacnoci.

"Wiadomo zawdziczamy p. Zofji Kowalewskiej, wydaw-
czyni wielokrotnie cytowanych pamitników p. t. „Ze wspo-
mnie wygnaca".

Bisping Aleksander — pierwszy ordynat na Mas-
salanach w (gub. grodzieskiej, syn Kamilla i Leontyny z Wo-
owiczów.
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Do str. 106.

Konoplaski Franciszek, „wojewoda" wileski,

ur. 1814 r. w maj. Komorowo (gub. wileskiej, pow. dzinie-
skim), syn Jakóba i Józefy z Orzeszkowskich. Lata dziecinne

spdza w majtku Komorowie, nastpnie ksztaci si w Po-
ocku (w korpusie kadetów), po ukoczeniu za tego zakadu
powici si subie wojskowej, lecz po kilku latach wyszed
do dymisji i pracowa na roli a do r, 1859. W roku tym wy-
brany zosta na ostatnich sejmikach w Wilnie na asesora (rad-

c) Izby cywilnej i na tem stanowisku pozostawa a do ro-

ku 1863. W organizacji powstaczej po usuniciu si Mikoaja
Giedrojcia zosta „wojewod" wileskim. Na skutek podejrze,
zosta przez Murawjewa ze stanowiiska asesora usunity i ze-

sany administracyjnie do Ufy. Bawi tu wszake krótko, i

przeniesiony zosta napowrót do Wilna, do murów Domini-
kaskich, gdzie wdroono przeciwko niemu nowe ledztwo.
Tu mia by zrazu skazany na stracenie, ostatecznie jednak

wyrok zamieniono mu na zesanie do robót cikich. Atoli Ko-
noplaski nie doszed do miejsca przeznaczenia. W drodze do-

sta zapalenia puc i ycie zakoczy w szpitalu miejskim w
Ochasku (18 marca 1864 roku). Majtek ziemiski uleg konfi-

skacie, ona z trojgiem maoletnich dzieci (syn i dwie córki)

zostay bez rodków do ycia.
Wiadomo zawdziiczamy p. Izabellii Konopiaskiej.

,B. P," Pamitniki Gieysztora. Tom II. 19



Dostr. 110, Ul, 116.

PRZYPISY DO ROZDZIAU IX.

Do str. 110.

witorzcicki Fortunat, syn Stanisawa i Justy-

ny ze witorzeckich, rodzony starszy brat Michaa wito-
Tzeckiego z Malinowszczyz-ny, przyjaciel Ohryzki i innych

owoczesnych wybitnych Polaków w Petersburgu. yje obec-

nie, liczc 83 lata wieku.

Szczegóy od p. Józefy Obiezierskiej.

Do str. 111.

Zawieziono mnie do „d w o r c a". — Dworzec,
paac niegdy przez biskupa Massalskiego wzniesiony, rezy-

dencja gienera-gubernatorów wileskich.

L e b i e d i Clw Piotr, syn Siemiona (b. redaktor cza-

sopisma „Russkij Inwalid"), pukownik, mia powierzony so-

bie gówny nadzór nad wizieniami. Por. Mosoow, 1. c, str. 77.

Do str. 116.

„W yparem si znajomo i... D o r m a n o w-
skiego". O Mieczysawie Dormanowskim, czy te Derma-
nowskim na podstawie pamitników A. N. Mosoowa (1. c,

str. 120) i wiadomoci urzdowej w „Wilen. Wiestniku" —
„Kurjerze Wileskim" (z d. 24 grudnia r. 1863, Nr 147) tyle tyl-

ko moemy powiedzie, i by on rodem z Poznania, przyby
do Wilna z Warszawy i zosta aresztowany jeszcze w sierpniu

r. 1863. Stawiony przed sdem pod zarzutem udziau w orga-

nizowaniu ruchu w gub. wileskiej z ramienia rzdu warszaw-
skiego, jako tego komisarz, — poniós kar mierci w Wil-

nie na Lukiszkach 21 grudnia 1863 r., st. st. Tak dat podaje

komunikat urzdowy, zdaje si wszake, i jest ona bdna i e
przyj naley dat 23 grudnia, zgodnie z tem, co mówi Giey-

sztor (por. przyp. do str. 77. „Z d a n o w i c z").
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Dostr. 117.

Szegunow, Pawe, syn Nikanora, pukow-
nik puku preobraeskiego, póniej genera-major. W r. 1864

zosta gubernatorem miskim, po ustpieniu zacnego Andrzeja,

syna Leona, Koewnikowa, który odznacza si usposobieniem

agodnem i by przez M^urawjewa nidubiony. Szegunow na-

tomiast posiada wzgldy gen.-gubernatora wileskiego, cho-

cia w gruncie rzeczy charakterem swoim znacznie si od

niego róni. By starym kawal&rem, wraliwym na wdziki
niewiecie, — gony zwaszcza by w swoim czasie stosunek

jego ze znan w Misku generaow Potorack. W r. 1868

Szegunow otrzyma dymisj i zamieszka W' dobrach Bohu-

szewicze (w ihumeskiem), sko-nfiskowanej wasnoci niegdy
Bolesawa witorzeckiego. Tu podobno odda si gorliwym
praktykom religijnym oraz uczy dziatw miejscow pieiwów
cerkiewnych i historji kraju. Po r. 1890, sprzedawszy dobra

niegdy otrzymane, przeniós si do stohcy, gdzie wkrótce

zmar schorowany.
Szczegóy od p. Aleks. Jelskiego^ za porednictwem p. Ja-

na Weyssenhoffa.

Do str. 119.

„...p osza kartka dop. Ogiskie j..." Nie wie-

my, o jakiej p. O. autor tutaj mówi — Kunegunda z hr. Pla-

terów, ksina Gabrijelowa Ogiska, zmara wi Wilnie (1865 r.),

a zalubiona ks. Q. O. w r. 1805, wiele wspóczucia miaa
dla winiów, lecz wiek jej ni© zgadza si z tem-, co autor mó-
wi o niej niej (por. pamitniki niniejsze, t. II, str. 128: „bar-

dzo moda pani Ogiska"). Moe to ona wymienionego w t. II,

na str. 216, Mikoaja Ogiskiego?

Do str. 121.

„W yprawa Demontowicza" — gona w swoim
czasie wyprawa morska, zorganizowana przez ajenta rzdu
powstaczego w Anglji Cwierczakiewicza i ajenta litewskie-

go Demontowicza pod wodz pukownika apiskiego, Wyru-
szya d. 25 marca z Londynu, a miaa na celu wyldowa na
brzegach mudzkich w okolicy Pogi, by dowie bro na
Litw, a zwaszcza na mud. Celu wszake nie dopia, (po-

mimo przychylnoci ze strony Szwedów), gdy rzd rosyjski,

w por powiadomiony, nakaza pilne strzeenie zarówno sa-

mego statku, na którym ekspedycja eglowaa, jak i wybrze-
y. Po paru nieudanych próbach wyldowania, które kilka-

nacie ofiar w ludziach pochony — apiski powróci do
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Londynu. O przygodach tych, przypominajcych poetyczne
awantury Orlandowe, znajdzie czytelnik obszerniejsze wska-
zówikii u Przyborowsikiego, (1. c. t. III, str. 66 i ss.). Z pa-
mitników pukownika P. apiskiego „Powstacy na morzu
w wyprawie na Litwie" (Lwów 1878). Wreszcie „Gos na-

rodu" z d. 23 stycznia 1913 r., Nr 18.

Z i e n k o w i c z Feliks, syn Pawa (niegdy ucznia gi-

mnazjum Swisockiego, który podczas procesów filomackich
zesany by do batalionów poprawczych w Orenburgu) i Marji
z Ponikwickich, ur. w r. 1843 w pow. brzeskim w Mokranach.
Nauki pobiera w Pruanie i w Biaymstoku, poczem wstpR
na wydzia przyrodniczy uniwersytetu petersburskiego. W ro-

ku 1860 czy 1861 opuci uniwersytet petersburski i uda si
do Parya, gdzie rozpocz studja lekarskie. Bra udzia w
wyprawie morskiej Lapiskiego-Demontowiiczai (o czem zo-

stawi nawet pamitnik, przechowywany w rodzinie). Po
przyjedzie ,do kraju czynny by w organizacji powstaczej,
jak si okazuje z pamitników Gieysztora, czas pewien by na-

wet sekretarzem Wydziau. Aresztowany by w sierpniu

r. 1863, poczem (w grudniu t. t.) skazany zosta na 12 lat ro-

bót cikich i (naturalnie) pozbawienie majtku. Katorg od-

bywa w Usolu, gdzie przeby lat cztery, poczem otrzyma
pozwolenie na przemieszkiwanie w Irkucku. Na Syberji prze-

by ogóem lat 19 (do 1882), nastpnie powróci do Rosji euro-

pejskiej, mieszkajc zrazu w Nowogrodzie, nastpnie (po otrzy-

maniu pozwolenia na powrót do kraju) w gub. grodzieskiej

(w pow. brzeskim), w gub. lubelskiej — wreszcie od r. 1902 —
W' Warszawie. Tu by urzdnikiem w T-wie rektyfikacji i

sprzeday spirytusu i 7 kwietnia (25 marca) 1910 r. ycie za-

koczy. Pochowany na Powzkach. onaty by z rodzon
siostrzenic swoj córk Tytusa Pusowskiego (sdzonego na

osiedlenie do Ufy) i Pauliny Zienkowiczówny.
Informacje zawdziczamy p. Feliksowej Zienkowiczowej.
Kuakowski Sarmata (vel Sarmat), syn Domini-

ka i Róy z Iwanowskich, z zawodu architekt. Aresztowany
by w Wilnie i zesany do Omska. Po powrocie do kraju za-

mieszka w Wilnie. Zmar w Warszawie w r. 1897, gdzie ba-

wi chwilowo. By nieonaty, — rodzonym jego bratem by
kilkakrotnie w pamitnikach wymieniony Romuald K.

Szczegóy zawdziczamy p. Teresie Zakrzewskiej,

Do str. 123.

Mickiewicz J u 1 j a n, lekarz wolnopraktykujcy —
poniós kar mierci w Kownie 5 listopada 1864 r., z wyroku
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sdu wojennego, wskutek tego, i, jak gosi komunikat urz-
,dowy, „zajmowa wysze stanowisko w kowieskiej organi-

. zacji rewolucyjnej, w charakterze komisarza kowieskiego,
czynnie zarzdza powstaniem w gub. kowieskiej, i, utrzy-

.mujc bezporednie stosunki z t. zw. Wydziaem rewolucyj-

nym na Litwie, przedsibra energiczne rodki w celu rozpo-

] wszechnienia spisku i propagandy rewolucyjnej". „Wilen.
'

Wiestn." z 10 listopada 1864 r., Nr 129.

Od p. Wadysawa Kondratowicza, który, jako mody
chopiec, by wiadkiem zaaresztowania Tytusa
-Dalewskiego w mieszkaniu matki, p. Kondratowiczowej,

na Skopówce w d. 8 grudnia 1863 ir., — posiadamy wersj nie-

co odmienn w paru. szczegóach: o zmienionym charakterze

Kuszelewskiego w pó godziny po jego wyjciu przyszed
ostrzec p. Kondratowiczow pewien rudy yd (?), który

czsto widywa si u p. K—wej z Dalewskim; dowiedziawszy
si o tem p. K—owa i mieszkajca u niej p. Tekla Zenowi-
czówna, chciay T. D—go uprzedzi, lecz ani w mieszkaniu je-

go (przy ul. Rudnickiej), ani chodzc przez czas dugi po mie-
cie znalei go nie mogy; za przybyciem p. K—wej o istotne

nazwisko T. D—go (rzekomo Parfianowicza) wcale jej nie py-

tano, wyjawi te gO' nie moga.

Co do p. Kondratowiczowej (Pauliny z Mitraszew-
skich), — ony poety, — to zostaa ona niezwocznie osadzona
w wizieniu, i bya wiziona (u Misjonarzy, w szpitalu w wi-
zieniu etapowem, t. zw. „pieresylnej turmie") w cigu lat kilku

i>ez konfirmacji wyroku wraz z kilkunastu innymi — wskutek
-zaginienia aktów sdowych. Uwolniona zostaa; dziki wsta-
wiennictwu Michaowej hr, Tyszkiewiczowej, w r. 1868,

•Zmara w r, 1886.

Szczegóy od p. Wad. Kondratowicza.

P a r f i a n o w i c z Witold (kilkakrotnie wyej wspo-
mniany) wobec dawnego znajomego swojego p. Marcinow-
skiego W' Tomsku, mia mówi, i to on wyda ukrywajcego
si za jego paszportem T. D—go. Parfianowicz w Tomsku
zmienii wyznanie i zajmowa z czasem róne stanowiska
subowe na Syberji.

Wiadomo zawdziczamy p, Mikoajowi Marcinow-
skiemu.

Do str. 125.

Termin rozpoczcia ruchu wMohylew-
szczynie wyznaczony by na dzie 23 kwietnia r, 1863.

i
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•Topór-Zwierzdowski mia zebra parti z poród modziey,
ksztaccej si w instytucie Hory-Horeckim i zaj Hory-Hor-
ki, Poniak zorganizowa mia partj pod Mohylewem, wresz-
cie Kosa-ukowski (ex-oficer artylerii), zgromadziwszy od-

dzia po,d Krzyczewem, mia opanowa znajdujc si tutaj ar-

tyleri, poczem wszystkie oddziay powinny byy poczy
si pod wodz Topora. Wspominiany tutaj Tadeusz Czu-
d o w s k i, czynny w organizacji mohylewskiej, znajdowa si
wanie w partji Kosy. Partja ta atoli (gromadzca si w ma-
jtku p. Brodowskiego) zamiast zapowiedzianych 600 uczestni-

ków liczya zaledwie 60, i wobec rozgosu, jakiego naby pro-

jekt napadu na arsena Krzyczewski i przybycia tutaj znacznej

liczby onierzy, — musiaa odstpi pierwotnego zamiaru i

nie napadajc na Krzyczew, podya ido Topora. Po drodze,

skutkiem faszywego alarmu i wieci o mierci Kosy-ukow-
skieigo, w znacznej czci ulega rozproszeniu, tak, i Kosa

. tylkocz drobn oddziau doprowadzi do Topora. Czudow-
ski nalea do tych czterech (Czudowski, Bartoszewicz, Mar-
cinowski, Pooski), którzy si od partji odbili. Po drodze na-

potka (wraz z Bartoszewiczem) oddzia zbrojny, stawi opór

i zosta zabity (koniec kwietnia r. 1863).

Wiadomo t zawdziczamy p. Mikoajowi Marcinow-
skiemu, uczestnikowi partji Kosy.

O mierci T a d. C z u d o w s k i e g o otrzymalimy od

p. Jana Weyssenhoffa i p. Zygmunta Brodowskiego wiado-

mo dodatkow, któr, ze wzgldu na blizkie stosunki, cz-
ce T. Cz—go z Gieysztorem, tu przytaczamy: „Czudowski za-

bity zosta na gruntach wsi Leciahy-Rudnia wród okolicz-

noci nastpujcych: Czudowski wraz z Bartoszewiczem zd-
ali do partji boreckiej i po drodze chcieli przeby rzek Pro-

ni przez most koo Leciah. Most ten atoli by spalony. W po-

szukiwaniu innej przeprawy na rozstaju napotkali oddzia o-
nierzy pod wodz znajomego oficera, oraz cigncych wraz

z nim wocian. Oficer pozwoli ju Czudowskiemu i jego to-

warzyszowi jecha wolno, gdy wtem; onierze, rewidujcy
bryk z wasnej inicjatywy, znaleli tam^ bro i patrony. Wów-
czas rzucili si wraz z wocianami (bez rozkazu oficera)

na obu. Czudowski dugo broni si, zosta raniony miertelnie

i skona, Bartoszewicz za po kilku uderzeniach upad, nie

zabity, lecz tylko oguszony i przyszed wkrótce do siebie.

Szczegóy opowiada póniej Bartoszewicz. Taki by epilog

partyzantki „Kosy".
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Do str. 127.

W procesie Konarskiego odegra rol i przyczyni si ze-

znaniami swojemi do obcienia winy wielu zamieszanych —
Antoni Orzeszko, który skazany by wówczas na wy-
gnanie do Tomska.

Do str. 128.

Ulanowski Wadysa w, lekarz nie dyplomowany
z uniwersytetu dorpackiego. Po r. 1863 zesany do Kunguru
(gub. permskiej). Na skutek udziau w powstaniu straci maj.

Boowsk (?) pow. rzeyckiego. Po powrocie osiad w
Galicji (?).

Dane od p. Bronisawa Spasowskiego ze Stefanowa
(Lepel).



Do str. 131, 132, 134, 135.

PRZYPISY DO ROZDZIAU X.

Do str. 131.

„Tu z okien u-i d z i a eim,... Czekanowskie-
g o, onierza, byo to w wigilj Trzech Król i". Bd
w nazwisku i w dacie: wedug wiadomoci urzdowej („Wi-
lenskij Wiestnik" Nr 4 z r. 1864) nazywa si ów onierz „Ja-

kób Czecha", vel „Ciechanowicz", data za mierci jego —
d. 13 stycznia 1864 r.

Do str. 132.

„By to mody czowiek z petersburskiego uni-
wersytetu" — wedug wiadomoci, udzielonej nam przez

p. Mikoaja Marcinowskiego — Parfianowicz Witol d

—

by studentem uniwersytetu w Kijowie (por. t. I, str. 384).

Do str. 134.

„W yrzykowska Maryni a", córka wymienionej
wyej Aleksandry Wyrzykowskiej, w owych czasach kszta-
cia si na pensji p. Weryyny, nastpnie u p. Pietkiewiczowej.
Wysza zam za Jerzego Fossa, Niemca, — mieszka obecnie
w Petersburgu.

Szczegóy od p. Marji Kojaowiczowej.

Do str. 135.

„Pan Kupfer ma do pana intere s"... — czy
nie Teodor, syn Juljana von Erzdorf - Kupfer, radca stanu,

urzdnik do szczególnych porucze przy genera-gubernato-
rze (by na tem stanowisku od 6 maja 1862 r.). Por. „Pamiat-
naja Knika Wil&n. gub." na r. 1865.
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Do str. 136.

„Lekarz A s t m u s", — albo raczej A s m u s Karol,

syn Marcina, w r. 1864 (od 24 kwietnia) byl starszym ordy-

natorem czasowego szpitala wojskowego. Por. „Pamiatn.

Kni.", jak wyej.

Do str. 138.

„Jadcych nas... spotkali... Konst. S k i r-

m u n t..." Konstanty Skirmunt rodzony brat wzmiankowanych
w pamiitnikach Kazimierza i Aleksandra, onaty z Oabrjel
Umiastowsk, — stale mieszka w Szemetowszczynie w pow.
wiciaskim. W r. 1864, zdaje si, przez czas krótki wiziony
w Wilnie, znany byl póniej z gorliwej pracy na roli i w prze-

myle (garbarnia, gorzelnia) oraz z zaoenia w Szemetow-
szczynie kasy poyczkowo-oszczdnociowej dla wocian i

drobnych posiadaczy. Zmar po r. 1880. yciorys osobny dru-

kowany by w „Kosach".
Szczegóy od p. Konstancji Skirmuntówny.

Do str. 139.

Mury klasztoru F r a n c i s z k a n ó w: w Wilnie (przy ul.

Trockiej) suyy za wizienie wr. 1863.

Do str. 140.

Z zestawienia dat wynika, i do szp-itala przyby Gieysztor
11 marca 1864 r. st. st.

Do str. 141.

Ks. Wacaw Hundius, syn Stanisawa, magistra
filozofji, nauczyciela szkoy powiatowej, i Aspazji z Odrow-
Kamiskich, ur. 1828, wywicony na ksidza w: r. 1851 w
tyme roku zosta wikariuszem kocioa w. Jana w Wilnie;

od r. 1854 by wice-proboszczem tego kocioa (którego pro-

boszczem by ks. praat Aleksander Wróblewski) i na tern sta-

nowisku pozostawa do r. 1862, w którym jest podany, jako
mansjonarjusz w Michaliszkach (pow. wileskiego). W r. 1863

bra udzia w wypadkach ówczesnych, — jaki, nie wiemy;
wspomina Gieysztor nieco póniej, i komisarzem powiato-
wym kowieskim zosta (z nominacji Dzierzkowskiego) Hun-
dius. Nie umiemy rozstrzygn, czy si tu mówi o ks. Hun-
diusie, czy te o kim innym. Pod r. 1863 miejsce pobytu ks.

Hundiusa w rubryceli d^jecezjalnej wskazane nie jest. W ro-
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ku 1864 zesany zosta na Syberj. Atoli w Permie musia
przeby czas duszy z powodu choroby. Pod dat 23—28

kwietnia 1865 r. w wyczerpujcym licie ,do matki uskara si
na nader cikie warunki pobytu, i opisuje wzruszajce szcze-

góy swego ycia i swe cierpienia fizyczne: tyfus, wrzody,
wreszcie zupene wyczerpanie. Tu te w Permie ycie zako-
czy. W Wilnie powszechnie by lubiany i szanowany. Blisze
stosunki czyy go z Wad. Syrokomla, który, ofiarowujc
mu „Dboroga", pisa do niego te sowa:

„Mój bracie wedle serca, mój ojcze w Chrystusie,

Szl ci obraz kapana, zacny Hundiusie.

Jako stary bernardyn by swej wiosce wzorem,
Ty dla naszego Wilna bd definitorem.

Gdy w nasz^e twarde gowy bij dogmatyci,
Twój gos niech nasze serca od grzechu oczyci.
witojask po Skardze objwszy ambon,
Ty jeden moesz dziaa na serca skruszone.

Pacz, sró si, jako Chrystus pacze lub si sroy,
Litwini w twoich sowach odgadn gos Boy".

Wiersz ten jest umieszczony w zbiorowem wydaniu pism

Syrokomli (t. VI, str. 324), lecz nosi tytu: „Do ks. J ul j a n a

Hundiusa". O rezultatach rewizji u ks. Hundiusa — por. Komu-
nikat Nr 234 w wyd. „Sbornik dokumientow muzieja grafa M.
N. Murawjewa" t. I (A. Bieleckij).

Szczegóy od p. Antoniego Hundiusa, oraz (na podstawie

rubrycel) podane nam zostay przez ks. pra. Jana Kurczew-
skiego.

Wcawowicz Onufry, ur. okoo r. 1833 w maj.

Burbiszki, syn Onufrego i Filipiny z Horwattów. Ksztaci si

najprzód w domu, nastpnie na uniwersyteicie w Dorpacie. Po
ukoczeniu studjów zamieszka w wydzielonym mu przez ojca

majtku Samsony w gub. mohylewskiej i poidczas wypadków
r. 1863 czynn rol odegrywa w organizacji (nie jest wszake
w pamitnikach Gieysztora wród osób, kierujcych organi-

zacj wymieniony). W Mohylewie r. 1863 aresztowany, za

spraw gubernatora miejscowego, by przedmiotem szczególnie

surowej indagacji, przewieziony wreszcie zosta do Wilna i

skazany na kar mierci. Dziki staraniom swej siostry

(p. Wadysawów ej Pomarnackiej) w Petersburgu przez b.

gen.-gub. wilesk. Nazimowa i ministra Adlerberga zosta ua-

skawiony, i, pomimo kalectwa (chodzi o kulach), skazany na

12 lat robót cikich. Wysany z Wilna zosta dopiero w zimie

r. 1864/5. Dziki przychylnoci gen.-gubernatora petersbur-

skiego, ksicia Suworowa, który widzia niemoebno wysy-
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ania kaleki do robót cikich, przez czas duszy zatrzymany
zosta — bdc niemal na wolnej stopie — w Peitersburgu. Na
Sybirze by w miiejscoiwociach rónych, m^idlzy iwnemiii w
Tobolsku, Krasnojarsku i Barnaule. Powróci do kraju okoo
r. 1874. Zmar w Petersburgu r. 1883, pochowany w Oniksz-
tach. O Onufrym Wcawowiiczu wspomina w swych pamitni-
kach hr. Murawjew, widzc w przychylnoci d'la niego Suwo-
rowa ywy dowód „intrygi" polskiej w Petersburgu. Obszer-
niejsz jego charakterystyk podaje Pantielejeiw w ksice „Iz

wospominanij proszago" (ks. II, Petersburg, 1908, str. 114 i

nast.).

Niektóre szczegóy zawdziczamy p.p. Edwardostwu Mi-
kuliczom.

yliski Konstanty, rodzony brat wymieniionego
wyej w pamitnikach, marszaka Ludwika.

Do str. 142.

S t a k mi a n, Fryderyk syn Chrystjana, — doktór medy-
cyny, by starszym ordynatorem czasowego wojskowego
szpitala w Wilnie (na tem stanowisku od 12 lutego 1864 r.).

Por. „Pamiatnaja Knika Wilen, gub." na r. 1865.

Do str. 147.

P a n i u t i n Stefan, syn Teodora — rozpocz karjer
swoj subow w Warszawiei, przy ks. Paskiewiczu, jako
urzdnik do szczególnych polece, sub w Warszawie opu-
ci w r. 1861, po zapocztkowaniu ery rzdów Wielopolskie-
go. Gubernatorem wileskim mianowany zosta w r. 1863 (po
Hallerze), na yczenie gen.-gubernatora Murawjewa, i funkcje
te peni a do r. 1868, zyskawszy tu sobie opinj „jednego
z wybitnych dziaaczy w walce z polonizmem", zwasz-
cza w zakresie otwierania nowych cerkwi prawosawnych,
urzdzania obchodów cerkiewnych i nauki jz. rosyjskiego w
szkoach ludowych. Opuci swe stanowisko przy gen.-guber-
natorze Potapowie, za póniej, podczas ostatniej wojny turec-
kiej, zarzdza oddziaem Ros. Cerwonego Krzya najprzód w
Czarnogórzu, a nastpnie na placu boju. Zmar w Petersburgu
4 padziernika 1885 r. w randze radcy tajnego, jako sekretarz
stanu. „Wil&nskij Kalendar" na r. 1886.

Do str. 148.

Losiew Aleksander, syn Michaa, r. 1819, zm. 1885,
pochod, z gub. orowskiej, zm. w Wilnie. Naczelnik andar-
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merji w gub. wileskiej, pozpocz karjer subow w wojsku
r. 1S36. Po wojnie krymskiej (w której bral udzia) wszed do
korpusu andarmerji, — zrazu w; Witebsku, póniej w Wilnie,

gdzie kolejno od podpukownika doszed do rangi gen.-porucz-

nika, z któr wyszed w r. 1884 do dymisji.

„Wilenskij Kalendar" na r. 1886.

apicki Hektor, brat wymiemonych w pamitnikach
Juljana i Michaa (ob.). Z dziaów rodzinnych otrzyma maj-
tek Ptycz (w pow. miskim), za po onie (Jakubowskiej z do^

mu) majtek Rud. Mody, zamony, z wyksztaceniem uni-

wersyteckiem obywatel, w dobie przedpowstaniowej znany
by powszechnie na gruncie miskim, gdy do Miska czsto
przyjeda. Cechowaa go próno i ambicja. W r. 1863

wszed do organizacji, a gdy Kornel Peliksza, wojewoda mi-
ski, uszed za granic (padziernik 1863 r.), .pocz si H. L.

ubiega o to odpowiedzialne i niebezpieczne stanowisko i obj
je istotnie, lecz na krótko, niebawem bowiem zosta areszto-
wany. Po osadzeniu w klasztorze Bernardynów w Misku, by
H. , poddany badaniu Komisji ledczej pukownika andrm-
skiego Losiewa (ob.), który zasyn ze swej umiejtnoci wy-
dobywania zezna. Bdc doskonaym psychologiem, Losiew
umia zagra na prónoci H. L.: schyla przed nim czoo, jak

przed wielkim mem stanu, kaza onierzom oddawa ho-

nory „wojewodzie" i prezentowa przed nim bro, przyjmo-
wa go herbat i cygarami, traktowa nie jak winia, lecz mi-
ego gocia. W rezultacie H. apicki poczyni zeznania, kom-
promitujce wiele bardzo osób, zwaszcza nalecych do or-

ganizacji miskiej, a zesanych póniej do katorgi lub na osie-

dlenie. Zrazu nie domylano si przyczyny licznych aresztów,
lecz póniej ze zgroz powtarzano nazwisko apickiego, Sam
on, po konfiskacie maj. Ptycz, zesany zosta w gb pastwa,
W lat kilka wszake powróci na Litw, ukazujc si w pow.
borysowskim. Pomimo, i niektóre domy ziemiaskie przyj-

moway go u siebie, przebaczajc krzywd, wyrzdzon
czonkom wielu rodzin w kraju, — ogó zawsze z pewn nie-

chci na patrza. Zmar H. . przed kilkunastu laty.

Szczegóy listownie otrzymalimy od p. Zofji Kowalew-
skiej (która o braciach apickich wspomina równie w „Obraz-
kach miskich" — str. 84). Wzmiank o zeznaniach apickie-
go podaje równie Pantielejew w swoich „Wospominanjach
proszago". Skdind— od p. Al. Grabowskiego — mamy wia-
domo, i H. . by na wygnaniu w Kostromie.

w i d a Jan, d-r, syn Florjana i Nimfy ze witorzec-
kich (wacicieli majtków Hlewin, Hranicze i in.); ur. w Mi-
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sku-litewskim w r, 1835. Oimnazjum' ukoczy (z- medalem zo-
tym w Sucku (1854), poczem wstpi na wydzia lekarski w
Woskwie (na ten wanie ze wzgldu na brak wakansów na

innych). Po odbyciu studjówi uniwersyteckich wyjecha dla

dalszego ksztacenia si za granic i by kolejno w Wiedniu,

Pradze, Paryu i wreszcie w Berliniei, gdzie go zastay wy-
padki r. 1863. Wkrótce po powrocie do kraju wprowadzony
zosta przez Bolesawa wtorzeckiego do organizacji, zrazu

powstrzymujcej Litw od przedwczesnego wybuchu, nastp-
nie stojcej na jego cze/le. Podczas powstaniia w r. 1863 i pocz.

1864 by naczelnikiem pow. borysowskiego, wskutek czego,

gdy zaczy si masowe areszty, na mocy zezna apickiego f

Kaszyca wj Misku, w lutym r. 1864 zosta aresztowany w maj.

Krana wraz z wielu innymi czonkami organizacji miskiej

i osadzany w wizieniu miskiem. Std dla braku dowodów
winy mia by wysany na osiedlenie, lecz po skasowaniu
wyroku przez Murawjewa i ponownem rozpatrzeniu sprawy,
skazany zosta na mier, a po uaskawieniu na 12 lat robót

cikich. Wskutek tego majtek J. $w. uleg konfiskacie i, po-

dzielony na dwie poowy, oddany zosta p. Koodiejewowi i

Potorackiemu. 3 sierpnia 1864 r. etapem poszed d-r J. S.

z Miska do Wilna, a stamtd kolej do Petersburga. W Pe-
tersburgu, dziki staraniom Spasowicza i przychylnoci miej-

scowego genera-gubernatora (Suworowa) móg (wraz z Bo-
lesawem Swid) pozostawa czas duszy, lecz nie skorzy-

sta z tego, nie chcc rozstawa si ze swoj partj. Pody
tedy wraz z ni dalej na wschód kolej przez Moskw do
Ninego Nowogrodu, stamtd na bary do Permu, etapem pie-

szo do Tobolska i na furmankach do Tomska, z Tomska, zno-

wu pieszo do Irkucka. Z Irkucka wraz z ca partj mia i
d-r J. wida za Bajka do Siwakowej, jednak wskutek stara
p. Bonifaco-wej ze widów Krupskiej, zosta wysany do Uso-
la, gdzie byo okoo 300 polskich sikazaców (midzy innemi
i Jakób Gieysztor), zatrudnionych przy warzelniach soli. W ka-

tordze by przeszo lat 3, poczem (r. 1868) przeszed na osied-

lenie i zamieszka w Irkucku, zajmujc si praktyk lekarsk.
Chocia z pocztku lekarze skazacy, jako pozbawieni praw,
nie mieli prawa podpisywa recept, ale radzili sobie w te,n

sposób, i kupowali blankiety z podpisami lekarzy rosyjskich,

a niie majcych praktyki i rodków (za setk blankietów pa-
cili po 6—10 rs.). Praktyka J. w. wci wzrastaa, tak, i
mia on tutaj z praktyki pod koniec pobytu w Irkucku przeszo
10000 rocznie. Zupen amnestj, nawet bez zwykej aryngi
„za iskluczenijem stolic i Zapadnago kraj" otrzyma 7 sierpnia
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1874 r.,—^wówczas powróci do kraju i, oeniwszy si (r. 1875),

osiad w Wilnie, Obecnie mii'eszka w Nowej Woli pod Wierz-

boowem (w gub. suwalskiej).

Wiadomo powysz zawdziczamy samemu d-ro^wi

widzie,
„W. O r d a" — z pew.noci Witold' O r d a, jedyny

syn Wiktora, marszaka pow. piskiego, i Marceliny z Szyr-

mów, urodzi si wi maj. Bierewicze, w pow. piskim, w ro-

ku 1828, zm. w r. 1895 w Nowoszycach w pow. kobryskim.
Czynnego udziau w powstaniu (wedug wiadectwa rodziny)

nie bra, dozwoli wszake licznej dosy partjd pod wodz
rzdcy Boczkowskiego wyj z Nowoszyc, w których chwi-

lowo ukrywa si Romuald Traugut. Wiziony by w Grodnie

w cigu omiu miesicy. Oeniony by dwukrotnie: najprzód

z Walerj z Wojszwiów (zmar wkrótce po lubie), potem

z Wand z Kieniewiczów z Dereszewicz. Pozostawi czworo
yjcych dzieci (wszystkich diwan-acioro): Stanisawa, Karo-

la, Wand i Kaiarzyn.
Szczegóy zawdziczamy p. Jadwidze Smolkównie.

„H. O s k i e r k a" — z pewnoci Henryk Oskierka, ur.

w r. 1827, zm. 16 grudnia 1866 r. w Rudakowie w gub. mi-
skiej, rodzony brat Aleksandra. Czynnego udziau w powsta-

niu nie bra (Gieysztor nazywa go „powiatowym"), by jednak

wiziony przez czas pewien w Misku.
Wiadomo zawdziczamy p.p. Edwardostwu Mikuliczom.

Wymieniem w pamitnikach — H. Kieniewicz, W.
Ord'a, H. Oskierka — wymownym s do w. o d e m
lunego zwizku, który istnia midzy Wydziaem li-

tewskim a przedstawicielami organizacji prowncjonalnej. Pa-

miitniki nazywaj ich „powiatowymi" naczelnikami ruchu, —
tymczasem, wedug informacji, zaczerpnitych przez nas u

najbliszej rodziny, nie brali oni w nim udziau czynnego, Hie-

ronim Kieniewicz za, którego Gieysztor wymieni wród
osób naczelnych w organizacji (por. t. I, str. 252, 401, 407), we-
dug wiadectwa rodziny, nietylko nie bra adnego udziau
organizacyjnego w sprawie, ale by jej przeciwny. Widocznie

Wydzia poprzesta na zanominowaniu osób, tu wymienio-

nych, lecz nominacja ta mdaa znaczenie tylko teoretyczne.

witorzecki Rodryg, syn Wadysawa i Kazi-

miery ze Swidów, ur. w majtku Krzywiczach (pod Rako-

wem, w gub. miskiej) r. 1824. Ksztaci si w gimnazjum

miskiem, nastpnie by na subie cywilnej (z wyborów) w
Komisji „budowniczej". Jako czonek organizacji miskiej w
r. 1863, skazany zosta na 20 lat robót cikich. Odbywa je
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w Usolu (gub. irkuckiiei), gdzia miieszkat okoo lat omiu. Po
manifecie, skracajcym mu termin kary pierwotnej, by w roli

osiedleca w fabryce Tiulmeskiej, a nastpnie pracowa w
zarzdzie górniczym w Irkucku, Do kraju wróci w r, 1880

i zamieszka u siostry p. Cezarowej widowej w Hraniczach

(w pow. wilejskim). Zmar w r. 1909. Pochowany na cmenta-

rzu w Radoszkowiczach.
Wiadomo zawdziczamy p. Zofji Kowalewskiej.

witorzeckl Apolinary, brat rodzony Rodry-
ga, ur. 1834 r. w Krzywiczach. Ksztaci si w instytucie szla-

checkim^ w Misku. Nastpnie dwa lata by w akademii me-
dycznej w Petersburgu, i tyle w uniwersytecie w Moskwie.
W r. 1863 znalaz si w partji Pawa Dybowskiego (Zaremby).

Aresztowany póniej by na wygnaniu. Dzisiaj mieszka w maj.

Hraniczach (w pow. wilejskim) u siostry p. Cezarowej $wi-

dowej, której majtkiem zarzdza. Szczegóy, dotyczce
udziau Apol. witorzeckiego w powstaniu, oraz dzieje jego

wygnania znale mona w cytowanych wielokrotnie pa-

mitnikach jego, wydanych p. t. „Ze wspomnie wygnaca"
przez p. Zofj Kowalewsk.

Obuchowicz Napoleon, syn Jana i Pauliny

Oskierczanki, rodzonej siostry Bolesawa Oskierki, o którym
wspominaj pamitniki (ob.), ur. w r. 1840. Dziecistwo sp-
dzi przy rodzicach w majtku ich Nowodwórce i Kruhowi-
czach, koo Kiecka, nastpnie oddany by do gimnazjum suc-
kiego. Potem by na uniwersytecie w Moskwie, lecz na pierw-

sz wiadomo o powstaniu popieszy do Kruhowicz, które

przed jego przybyciem ledwo unikny katastrofy, gdy omal
e nie stay si miejscem potyczki niewielkiej partji Rogi-
skiego (ju rozbitej pod Siemiatyczami) i zdajcego wlad
za nim wojska rosyjskiego. Poniewa dzierawca i zacny s-
siad ojca p. Napoi. Obuchowicza, ex-wojskowy Wadysaw
Maszewski, otrzyma rozporzdzenie od Rzdu Narodowe-
go utworzenia partji, przeto Napoleon Obuchowicz znalaz si
w liczbie pidziesiciu kilku le uzbrojonej modziey, która

pod wodz Maszewskiego podya, by si poczy z partj
witorzeckiego (a raczej Laskowskiego), operujcej w la-

sach Ihumeskich. Po drodze Maszewski mia si spotka
z inn partyjk i otrzyma pienidze oraz marszrut, coby mu
uatwio dojcie do witorzeckiego, — nie spotka si wszak-
ei. „Bez adnych tedy wskazówek — opowiada p. Obucho-
wicz w askawie nadesanym do redakcji „Biblj. pamitni-
ków" lici'e — poszlimy d'alej i na trzeci dzie po wyjciu
1 maja 1863 r. docigno nas wojsko (2 czy 3 roty i sotnia ko-
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aków). W tej chwili bylimy otoczeni i zasypani gradem kul.

Staem tu kolo Maszewskiego. Po kilku naszych wystrzaach,
Maszewski pad ugodzony kul w serce, pad te obo-k stoj-
cy Milarewski, student uniwers. kijowskiego, pad szlachcic

Osijewskii i kilku imnych. Ja otrzymaem kul koo ramienia,

która i dzi (gdzie siedzi w mojem' ciele, chocia mi nie dtoku-

cza. I my kilku onierzy zabilimy, ale naturalnre nie prze-

szkodzio to nas otoczy, powiza i popdzi do poblizkiej

wioski. Dziao si to wi ihumeskimi powiecie, koo wsi Ozier-

oe. Winiów zaprowadzono, a o ile byli ranni, zawieziono do
Sucka, o kilka mil odlegego'. Trzeba odda sprawiedliwo,
i 0'bejcie si z nami byo ludzkie; rannych wzi pod swoj
opiek lekarz z naszej partji, zacny Kiernoycki". W Sucku, po
ledztwie, w czasie którego uczestnicy partji nikogo nie skom-
promitowali, skazani oni zostali (jako niechccy si zgodzi na
wytaenie skruchy z powodu udziau w powstaniu) wszyscy
do cikich robót, w tej liczbie i Napoleon Obuchowicz na
cztery lata katorgi. Po piciomiesicznymi pobycie w Sucku

—

w padzierniku r. 1863 Nap. Obuchowicz wraz z innymi prze-

tranzlokowany zosta do Bobrujska (gdzie ju znaleli ucze-

stników partji Horyhoreckiej), Na wiosn r. 1864 przysza
konfirmacja wyro-ku od Murawjewa. Skazani na katorg wy-
prawieni zostali do Wilna, a stamtd zwyk drog przez Ni-
ny Nowogród, Perm, — etapem do Tiumenia, Tomska przez

Krasnojarsk, Irkuck do Siwakowa (o wiorst kilka od Czyty).

By to pocztek r. 1865. W liczbie 'koo 200 skazaców N. Obu-
chowicz odesany zosta do t. zw. „zawodów" Nerczyskich,
gdzie zosta okuty w kajdany r tu rozpocz katorg (w t. zw.
„Aleksandrowskim zawodzie"). Na wiosn r. 1866 wrócony
zosta znowu pod Czyt i doczeka manifestu z r. 1867, który

skraca termin katorgi. Z kilkunastu innymi znalaz si wresz-
cie O. w lutym r. 1868 na o-siedleniu w Irkucku. Tu zaczo
si dla niego nowe ycie. Zajmowa si udzielaniem lekcji mu-
zyki, zamieszka z ssiadem swoim Jerzym Mogilnickim,

spotka si z wujem Emilem Dybowskim (dotd yjcym), po-

tajemne robi wycieczki do Usola, gdzie midzy innemi spo-

tyka si z Jakóbem Gieysztorem. — „Zawsze czuem dla nie-

go wiele sympatji i szacunku, — pisze do nas p. N. O. — mia-

em mu tylko za ze jego stosunek do Antoniego Jeleskiego,
którego sdzi zbyt surowo" (wspominamy o tem zdaniu ze

wzgldu na to, i i „pamitniki" Gieysztora zawieraj nie je-

den sd cierpki o Ant. Jel.). Na mocy manifes>tu wierzboow-
skiego w r. 1871 otrzyma powrócenie praw i po przebyciu

t. zw. przez wygnaców, „kwarantanny europejskiej" w Wiat-
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ce (gdzie znowu si spotka z Jakóbem Gieysztorem, Bolesa-
wem Oskierk, blrzkim przyjacielem swoim Karolem Stan-

kiewiczem oraz pozna si z biskupemi Krasiskim) — powró-
ci do umiowanych swych Kruchowicz, w których dotychczas

przebywa.
Szczegóy zawdziczamy p. Napoleonowi Obuchowiczowi.
Czekotowski Otton, syn Jana i Anny z Pstroc-

kich, rodzony brat d-ra Piotra Cz. (najmodszy z rodzestwa).
Ukoczy gimnazjum, w Misku i mieszka tamei przy bracie

d-rze Piotrze. Porwany wirem wypadków, dosta si do wi-
zienia w Wilnie, by czas jaki w szpitalu wojskowym na Po-
hulance. Skutkiem stara osobistych siostry, Michaliny Cz.,

i ro,d'ziców, oraz ze wzgldu na wiek mody, — unikn ze-

sania na Syberj i zosta internowany pod dozorem policyj-

nym w Mohylewie. Zwolniony wreszcie z tego biernego stano-

wiska, zamany i wykolejony yciem nienormalnem, tua si
przez dugie lata bez pracy i celu, — przedwczenie star-

gawszy zdTowie i siy. Zmar w Misku w lat par po d-rze

Piotrze Cz. (t. j. po r. 1882).

Szczegóy zawdziczamy p. d-roweij Kazimierze Cze-
kotowskiej.

Politowski Zygmunt — rodem z gub. kowie-
skiej (?). W epoce wypadków z r. 1863 by nauczycielem ma-
tematyki w picioklasowem progimnazjum w Moodecznie.
W r. 1863 by podobno komiisarzem pow. wilejskiego. Por. Eug.

Kowalewski. „Wspomnienia z przeszoci".
„Stary K 1 o 1 1" — zapewne Benedykt Klott z ,d'zinie-

skiego, z maj. Ukle, ojciec piciu synów, — by na wygnaniu
w Woroneu, — skd wróci na mocy manifestu. Zmar w
Uklach po r. 1870 w wieku lat przeszo 75.

Szczegóy od p. Jana Klotta.

Do str. 150.

„Na dole mieszkaa Kondratowiczów a..."

istotn przyczyn tego, e los K. nie by rozstrzygnity, byo
zagubienie aktów procesowych, o czem bya mowa w przy-

pisie do str. 123 (t. II.).

Do str. 151.

Ingielewiicz — zapewne mowa tu o Wincentym
I n g i e 1 e w i c z u, synu Mateusza i) Antonelli z Syrwidów.
Urodzi si on 11 padziernika 1816 r., nauki pobiera w szkole
w Chwaojniach, któr ukoczy w r. 1835. Nastpnie urzdowa

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 20
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w sdzie powiatowym w Wikomierzu (od 1838 do 1849 r.).

póniej byl sekretaTzem opieki szlacheckiej, wreszcie (od ro-

ku 1855) prowadzi kancelari powiatowego marszaka szlach-

ty i byl kuratorem szpitala. Czynny w organizacji powstaczej.

d^TTiisj otrzyma w grudniu r. 1863 i zesany by na Syberj.

PozwiOlenie na powrót do kraju uzyska dopiero w r. 1874.

Zmar w Bruzguliszkach 7 marca 1889 r., pochowany na cmen-

tarzu w Laukiesie. onaty by z Ludwik Dobrogórsk.
Szczegóy zawdziczamy ks. Tadeuszowi Zawadzkiemu.

Do str. 152.

I b i a n y — okolica szlachecka w pow. kowieskim, przez

Ibiaskich gównie bya zamieszkana, dzi zasiedlona przez

raskplników, po doszcztnem jej spaleniu w r. 1863. Por.

.„Sownik gieograficzny"; Mo-soow, 1. c. str. 112.

S u 1 i s t r o w s k i Józef Aleksander, ur. w 1834

roku, syn Józefa Sul., marszaka pow. oszmiaskiego i Elbie-

ty Sorokówny,. dziedzic Jachimowszczyzny, która to majt-
no ulega sprzeday przymusowej. Ksztaci si w gimna-

zjum w Wilnie i Mitawie, studja uniwersyteckie odbywa w
Petersburgu i Kijowie (na wydziaach: najprzód lekarskim,

póniej hist.-literackim). W r. 1864 aresztowany, wysany zo-

sta do Czembaru (w gub. penzeskiej), póniej do Ninego
Nowogrodu i Pskowa. ona Wanda z Gruszeckich towarzy-

szya mu na wygnanie. Zmar 18 kwietnia 1906 r.

Szczegóy od p. Euzebiusza Lopaciskiego.

Do str. 154.

Jugan Mikoaj, syn Bazylego, — czonek Komisji

ledczej. Po ukO'czem'u Pawowskiego korpusu kadetów
(r. 1854) odbywa a do r. 1866 sub wojskow w aTtylerjl

polowej; jako oficer r. 1863—4 by czonkiem Komisji ledczej

do spraw politycznych w Wilnie. Od r. 1866 by adiutantem j

przy dowódcach wojsk okr. wojskowego wile., oraz urzdni-
kiem do szczególnych porucze przy gen.-gubernatorze wi-

leskim. W r. 1871 rozpocz sub w andarmerii, zrazu ja-

ko naczelnik andarmerii pow. rzeyckiego, nastpnie poJ-

tawskiego, wreszcie zosta szefem andarmerii w Grodnie.

Zmar w Grodnie 21 kwietnia 1895 r. w randze gen.-majora, •

majc lat 61. „Wilenskij Kalendar" na r. 1896.

Gogiel Mikoaj, syn Waleriana (1838—1870), by|

czonkiem „osobnej Komisji ledczej wileskiej do spraw p(

litycznych" a do jej zniesienia r. 1867. Jest autorem pisemka

p. t. „Josafat Ogryzko i pietierbUrgskij rewolucionnyj rond
w diele poiledniago polskago miatiea" (por. t. I, str. 281).

>1
ik~
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Eto str. 158.

Potapow Aleksander, syn L w a, ur, w 1818,

zm, 24 padziernika 1886 r. Od r. 1835 powica! si karierze

wojskowej, bra udzia w kampaniach wgierskiej i „wschod-
niej" w latach 1853—56. W r. 1856 zosta adiutantem przy bow

ku cesarza; od r. 1860 peni obowizki policmaistra w Peters-

burgu, a nastpnie (iu jako gen.-maior) by oberpolicmai-

strem w, Moskwie, lecz wkrótce wezwany zosta na stanowi-

sko zarzdzaicego III oddziaem' wasnej Jego Cesarskiei Moci
kancelarii i p. o. naczelnika sztabu korpusu andarmów. W ro-

ku 1864 mianowany by pomocnikiem gen.-gubernatora wile-
skiego (naówczas Murawiewa), lecz mia z nim czste utarcz-

ki, i by przez niego le notowany w Petersburgu, gdy Po-
tapow nie ukrywa, e bynaimniei nie pochwala bezwzgldne-
go i tak strasznego systemu Murawiewa. W r. 1865 opuci
Wilno, i by „atamanem nakaznym" kozaków doskich; przy-

by do Wilna ponownie w r. 1868, mianowany dowódc woisk
okr. wojskowego wileskiego i genera-gubernatorem (po Ba-
ranowie). Ze wzgldu na dawny antagonizm Potapowa z Mu-
rawiewym, iego agodne obejcie i ludzko w stosunku do
winiów w r. 1863, — powitano w Wilnie nominacj jego na
genera-gubernatora, jako zapowied zmiany antypolskiego

naówczas kursu polityki, co wszake urzeczywistnione nie

zostao. Bd co bd iednak pousuwa Potapow wielu urzd-
ników z czasów Murawiewa, którzy szczególnie przez ludno
mieiscow byli nie lubiani, a przez to uznani za nieodpowied-
nich. (Sympati ludnoci wileskiei cieszya si równie ona
Potapowa — Katarzyna). W r. 1874 zosta Potapow szefem
andarmerii w pastwie. W r. 1876, skutkiem rozwijajcei si
choroby umysowej, wyszed do dymisji (jako genera ka-

walerii).

„Wilen. Kalendar" r. 1887. — Niektóre szczegóy od d-ra

Wad. Zahorskiego.

^ Do str. 161.

^ „Zabiem naidziei nawet osobistego
szczcia..." sdzimy, i iest tu mowa o pierwszym za-

wodzie miosnym Jakóba Gieysztora..

Do str. 167.

„Gdy wróci zza granicy, zosta aresz-
towany..." Hieronim Kieniewicz aresztowany by waci-
wie w drodze powrotnei, przeiedaic granic w Aleksan-
drowie. Przyborowskf 1. c. t, III, str. 116.
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Do str. 169.

„Czerwisk i". Zapewne autor ma tu na myli Paw-
a Czerwiskiego, ex-studenta z witebskiego, który
skazany by za udzia w ruchu, ucieczk z fortecy podczas
ledztwa i objcie po tej ucieczce dowództwa nad oddziaem.
Data jego mierci nie jest nam znana (dat&y podana przez Ko-
lumn — 19 marca 1863 r. — wydaje, si nam stanowczo^
bdn).

Do str. 172.

Zapewne autor mówii tu o Janie Dybowskim (uro-

dzonym 1816 r. i zmarym przed laty kilkunastu), synu Leo-
polda i Anny z Jeleskich, a rodzonym bracie wymienionej
wielokrotnie w pamitnikach Fab. Dybowskiej. Dzierawi
maj. Dunajczyce od Romualda Jeleskiego. Powstaniu sprzy-

ja i popiera je, swemi stosunkami przewanie, — lecz nader
ostronie. Szczegóy od p. Emila Dybowskiego.

Do str. 173.

Chaimaski Juljan z pow. wikomierskiego, syn
Józefa Bibersztejn-Charmaskiego i Justyny z Dowmont-Sie-
sickich. Po ukoczeniu instytutu szlacheckiego w Wilnie,

mieszka w gub. wileskiej, oddajc si pracy na roli. Aresz-
towany, osadzony w wizieniu przy kociele w. Piotra, zrazu

skazany by na kar pienin 1 wyjazd do Rygi. Po kilkumie-

sicznej tam bytnoci, gdy powróci, zosta aresztowany po-

nownie i czas diuiszy wiziony uDomiinLkanów i wN-rze 14 cy-

tadeli. Spraw jego poczono ze spraw Jakóba Gieysztora,

Antoniego Jeleskiego, Mikoaja Giedrojcia i ostatecznie ska-

zano na osiem lat robót cikich. Kar odbywa J. Ch. w Usolu
w cigu lat trzech, poczem przeszed do kategorji osiedle-
ców. Czas jaki mieszka w Krasnojarsku, póniej mia miejsce

w kopalniach zota, znowu wróci do Krasnojarska, wreszcie
przeniós si do Tiumenia i tu zaoy magazyn konfekcji dam-
skiej. Majc na mocy manifestu prawo, po dziesiciu latach,

przeniós si do Rosji europ, do Jekaterynosawia (dla wy-
chowania dzieci). Obecnie mieszka J. Ch. w Kijowie. onaty
by z córk b. profesora uniwersytetu wile. Wyrwicza.

Szczegóy zawdziczamy samemu p. Juljanowi Char-

maskiemu.

Do str. 182.

Dalewski Konstanty, syn Dominika i Dominiki
z Narkiewiczów, ur. w Kunkuce w pow. lidzkim (gub. v/ile-
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skiej), w r. 1837, zgin rozstrzelany w Paryu 27 maja 1872 r.,

rodzony brat wymienionych w „Pamitnikach" Franciszka,

Aleksandra i Tytusa, szwagier Sierakowskiego. Po ukoczeniu
nauk gimnazjalnych, wstpi na uniwersytet do Moskwy, lecz,

wskutek podniesionej kwestji wociaskiej, przechodzi na
miernictwo, w tem przekonaniu, e na tem polu lepiej potrafi

suy krajowi. Po ukoczeniu studjów mierniczych obj po-
sad w gub. kowieskiej, lecz wkrótce póniej, po wybuchu
powstania, gdy Sierakowski obj dowództwo nad si zbroj-

n w gub. kowieskiej. Konstanty D. staje przy nim z garstk
modziey (wród której midzy innemi byli ze wzmiankowa-
nych w pamitnikach trzej synowie Stefana Gieysztora: Bo-
lesaw, Józef i Bronisaw, dwaj Stengelmejerowie i inni). Zrazu
walczy jako szeregowiec, póniej, po bitwie pod Birami, po-
zostaje pod dowództwem Laskowskiego, a wreszcie kieruje

wasnym oddziakiem, Odwany, zawsze spokojny, nawet
wówczas, gdy z placu boju pod gradem kul unosi rannych lub

bro po polegych, ciko ranny zdaje dowództwo nad swym
oddziakiem Rutkowskiemu, uchodzi za granic, wraca atoli

kilkakrotnie dla ratowania resztek swojego oddziaku. Za gra-
nic wynalaz zajcie dla siebie i dla kilku mudzinów, którzy
z nim przyjechali, w St.-Gallen, igdizie pracuje w fabryce wy-
robów elaznych, póniej, gdy byt towarzyszy by ju za-

bezpieczony, — jedzie do Parya i otrzymuje prac w ksi-
garni W. Mickiewicza. W czasie oblenia Parya, K. D. za-
cign si do 6-go bataljonu gwardii narodowej i zyska wiel-
kie swej zwierzchnoci uznanie. Po zawarciu rozejmu K. D.
poda si do dymisji, w woj.nie cywilnej udziau nie bra i wró-
ci do swej pracy wi ksigami, 27 maja 1872 r., wskutek fa-
szywego doniesienia, e z domu, w którym znajdowaa si
ksigarnia, pad strza — stawiony przed trybunaem' wojsko-
wym, zosta rozstrzelany w ogrodzie Luksemburskim. Wedug
charakterystyki, któr posiadamy, „by to czowiek prawy,
nieustraszony, sumienny pracownik wszdzie, gdzie go nie-

ubagany los rzuca. Cichy, zamknity w sobie, skory w nie-
sieniu pomocy potrzebujcym". Szczegóy od rodziny.

Rogów — nad Niewia w pow. wikomierskim.

Do str. 184.

Poniewieyk — d0'bra nad Niewia w pow. ko-
wieskim.

Do str. 185.

Mirski Ferdynand, syn Ignacego, dziedzica na
Zajnowie, Polesiu i t. d. i Franciszki Wargirdówny. Po r. 1831
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mieszka we Francji; nalea do Mirskich, zazwyczaj tytuu
ksicego nie uywajcych. Por. ychliiiski, „Zota ksiga
szlaclity polskiej", rocznik IV (Pozna 1882).

Do str. 188.

N i e m e k s z a A n t o n (i, ur. okoo r. 1824, znany w swoim
czasie kapan-rytualista, uywajcy nader zej opinji wród
ogóu polskiego. Curriculum vitae tej gonej bd co bd w
swioim czasie osobistoci jest nastpujce: w r. 1838 wstpi
do Dominikanów wileskich i pobiera nauki w nowicjacie;

w r. 1844 przeniesiony z rozporzdzenia wadzy djecezalnej

do seminarium wileskiego, skd w sierpniu tego roku wy-
sany by do akademji duchownej w Petersburgu, gdzie w
r. 1848 otrzyma stopie kandydata teologji i w tyme roku
(wi grudniu) — wicenia kapaskie. W roku 1849 (23

czerwca) uzyska stopie magistra teologji i zosta przy aka-

demji, jako prefekt, czyli pomocnik inspektora, i bibliotekarz.

W r. 1851 (sierpie) zosta p. o. profesora historji kocielnej,

w r. za 1854 — profesorem teje. W r. 1856 otrzyma krzy
t. zw. „napiersnyj" za gorliwo. W tyme roku medal i krzy
na pamitk wojny r. 1853—56. Stanowisko profesora opuci
w r. 1860 (z nagrod jednorazow 400 rs.). W r. 1861 zosta
kanonikiem honorowym wileskimi i wiice-proboszczem ko-

cioa w. Jana w Wilnie, w tyme roku otrzyma stopie do-

ktora prawa kanonicznego; w r. 1862 dosta ordier w. Stani-

sawa (2 ki.) i wprowadzony przez wadz wieck (po wy-
wiezieniu biskupa Adama Krasiskiego), jako praat nadetato>-'

wy do kapituy; instalacja jego odbya si jednoczenie z in-

stalacj synnych Piotra yliskiego i Edwarda Tupalskiego,]

26 grudnia 1863 r. W pamitiiikach rosyjskich tego czasu wsp(
minany jest jako zaufany Murawjewa, zwaszcza z powodi
rodi, jak odegra przy wywiezieniu Wizytek wileskich d<

Wersalu (np. Mosoow 1. c, str. 116, 211; Nikotin i. c, str. 217)

Zmar A. N. 27 listopada 1878 r.

Szczegóy faktyczne od ks. pra. Jana Kurczewskiego.
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PRZYPISY DO ROZDZIAU XI.

Do str. 190.

Kossowski Wadysaw — o jegO' roli w ówczes-
nych wypadkach ciekawe szczegóy podaje Pantielejew, „Iz

wospominanij proszago" t, II,

Do str. 192.

„R e c h n ii e w s c y"... „d^r Rymowicz".
R e c h n i e w s k i J u I j a n, adwokat, ur. w Miszczy-

nie, nauki gimnazjalne odbywa w Misku, uniwersyteckie w
Moskwie. Czas jaki by nauczycielem w Grodnie, potem wy-
kada ekonomj polityczn w szkole budownictwa w Peters-

burgu t urzdowa w ministerjum owiaty za czasów liberal-

nego ministra Goownina. Dymisjowany przez nastpc Go-
owninia, Tostoja, po wprowadzeniu reformy sdownictwa, zo-

sta adwokatem przysigym w Petersburgu. Nalea tu do

kóka redakcyjnego „Sowa" Ohryzki. W r. 1861 oeini si
z Leokadj z Ihnatowiczów, córk pedagoga i dyrektora gi-

mnazjum. Dom R. by jednym z orodków ówczesnego ycia
polskiego w Petersburgu. Lata 1863/4 nie cigny na R—kich

adnych represji, natomiast po zamachu w r. 1867 dokonano
u R — go rewizji i poddano badarniu na rozkaz Murawjewa,
który poszukiwa inspiratorów i wspólników zamachu wród
Polaków. W r. 1872 porzuci praktyk adwokack ii dla wy-
chowania dzieci osiad w Libawie i, jako radny miejski! i czo-
nek Zarzdu miasta, bra tu czynny udia» w sprawach miej-

scowych. W Libaiwie wznowiy si stosunki R — go z Jai-

kóbem Gieysztorem, który po powrocie z wygnania przy-

jeda do Libawy dla kpieli morskich. Zmar J. R. w Liba-
wie p. 1886. ona jego zmara tame w r. 1894.

Szczegóy zawdziczamy synowi, p. Tadeuszowi Rech-
niewskiemu.
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R y m o w i c z Feliks, d-r, syn Tadeusza i matki
Daukszanki z doijiu. Urodzi si w r. 1826 w Paprogach Dol-

nych w pow. wikomiierskim. Do szkól uczszcza! w Wilnie.

Uwiziony w r. 1848—49 podczas rozruchów szkolnych, do-

piero w r. 1852 uzyska! mono wyjazdu do Petersburga.

Tu wstpi! do akademii wojskowo-lekarskiej i po ukoczeniu
studiów osiad! w Peteirsburgu. By! przyjacielem Józefa O-
hryzki, Zygmunta Sierakowskiego i sta! blizko ówczesnych wy-
padków. W r. 1863 by! lekarzem przy ministrze sekretarzu

stanu dla spraw Królestwa Polskiego i bezporedniego udziau
w powstaniu nie bra!, lecz okazywa! chtn pomoc winiom
i u!atwia! wielu przedostanie si za granic. W r. 1900 osiad!

w Warszawie, gdzie te ycie zakoczy! w r. 1908. Nosi! si
wci z myl spisania pamitników, — niestety zamiaru tego

nie wykona!.
Szczegó!y zawdziczamy synowi, p. Zygmuntowi Rymo-

wiczowi (za porednictwem p. Józefa Gieysztora).

Do str. 195.

O pobycde w Ret o wie — mówi autor w t. I, str. 137

i nast.; o pobycie w Warszawie — w t. I, str. 184 i nast.

Do str. 196.

„M aryinia Zawiszank a", córka Waleriana i Letycji

z Erdmanów, by!a nietylko koleank p. Marji Wyrzykowskiei
(o którei wyei) od p. Pietkiewiczowei, lecz iednoczenie iei

siostr cioteczn. Wysza zam I-o v. za Mikoaja Jankow-
skiego, 2-0 V. za Artura Koia!!owicza. Mieszka obecnie w Wil-

nie. Jest siostr wymienionego w pamitnikach Ottona Zawi-

szy, a iednoczenie spokrewnion z Jakóbem Gieysztorem

przez iego matk i on.
Szczegó!y zawdziczamy samei p. Marji Koia!!owiczowei.

Chrystowska B ogum i! a, córka Michaa i

Wilgeforty z Koplewskich, ur.w r. 1846. Wychowywaa si w
domu wuia Bolesawa Czerniewskiego (onatego ze Stanisa-w Koplewsk). Nauki pobieraa na pensji p. Weryyny w
Wilnie (razem z Mari Wyrzykowsk). Gdy Bolesaw Czer-

niewski wysany zosta do Tobolska, dokd towarzyszya mu
ona, — wraz z wujostwem poiechaa tam i B. Chr—ka i tu

poznaa Dominika Bociarskiego, którego nastpnie (r. 1868) ju
w kraju zalubi!a.

Szczegó!y od p. Bogumi!y Bociarskiej.

Ludwika Kossakowska, rodzona siostra Jarosa-

wa (ob.), ur. okoo r. 1845. W dobie powstania miaa ciotk
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Marj Kossakowsk, zakonnic u Wizytek. Std zapewne po-

redniczy mogJa. bdc jeszcze bardzo mod, w przecho-

wywaniu w klasztorze P.P. Wizytek papierów powstaczych.
Zalubia póniej Rudolfa Nieawickiego. Zmada w Polankiesiu

9 sierpnia 1887 r.

Szczeigóy od Jarosawowej hr. Kossakowskiej.

Do str. 198.

„...p r z y z n a s i ... do stosunków z Ale-
ksandr m..." autor ma tu naturalnie na myli Aleksandra
Oskrerk.

Holewiski Wadysaw (ur. 1834), jeden z wy-
bitnych prawników polskich. Powoany przez Wielopolskiego
na katedr prawa cywilnego w Szkole gównej, rozpocz
wykady w r. 1862 i prowadzi je bez przerwy, najprzód w
Szkole gównej i póniej na uniwersytecie, a do r. 1897.

Do str. 199.

Antoni Górecki (1787—1861), znany w swoim cza-

sie autor lic-znych bajek, pieni rycerskich i krakowiaków.

Do str. 200.

„Mikoaj i Antonii" — oczywicie Mikoaj Gie-

droj i Antoni Jeleski.

Do str. 201.

„...1 ada dzie w. ks. Konstanty obejmie
rzd y..." Wielki ksi Konstanty Mikoajewicz (1827—1892).

drugi z kolei syn cesarza Mikoaja I, znany ze swych humani-
tarnych pogldów w epooe reform panowania cesarza Ale-

ksandra II; od czerwca 1862 do padziernika 1863 r. by na-

miestnikiem w Królestwie Polskiem.

Do str. 205.

„Powiedz mi pan, czy na secin tu b-
dcych waszych „d i e j a t i e 1 e j"..., jak wiadomo
wród urzdników, których sprowadzi Murawjew na Litw,
znalazo si wielu zgoa nieodpowiednich, o czem z ubolewa-
niem wspomina Murawjew w swych pamitnikach, druków.
w „Russk. Starinie". A oto, jak charakteryzuje ich autor ar-

tykuu p. t. „Wadimir Iwanowiicz Nazimow" („Russkaja Sta-
rina", 1885): „Jakiej za wartoci byli w wikszoci wypad-
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ków ci urzdnicy, — po zaatestowaniu ach przez Murawjewa,
zbyt wiiele mówi nie trzeba; diosy stwierdzi, li z rozporz-
dzenia Michaa Mdkoajewicza (Murawjewa) niektórzy z nich

powróceni byli na miejsce dawnego urzdowania „etapem, ni©

jako aresztanai"; z czasem okazao si, e gówni naczelnicy

tych dykasterjów i instytucji, których Micha Mikoajewicz
prosi „w (imi interesów sprawy rosyjskiej w kraju zachod-

nim" o przysyanie mu ludzi zupenie pewnych i urzdników
zdolnych, wysyali mu takich, którzy za swe sprawowanie
naganne zasugiwali na usunicie wedug trzeciego punktu".

Niektórzy z nich „przybywali do kraju z pust kieszeni

i z jedyn myl o poprawieniu rozstrojonych finansów" (por.

„Russkaja Starina" 1885 r. t. II, str. 330, 331).

Do str. 206.

„D-r Przybylski" — autor ma tu na myli zapewne
doktora Karola Przybylskiego, modszego bra-

ta Wacawa. Karol Przybylski zoy zeznania, które przypie-

szyy tragiczne rozwizanie losów Romualda Traugutta. Por.

Marjan Dubiecki. Romuald Traugutt (Kijów 1911).

Do str. 207.

Potocki Aleksander, o którym autor mówi w
przypisku na str. 207, — moe dziedzic Humaszczyzny, skon-

fiskowanej mu po r. 1831; zmary 1868 r., syn Szczsnego,
gen.-artylerji lit, i Zofji Czelicze Oreczynki? Por. Kosiski.

Przewodnik Heraldyczny III, str. 380.

Do str. 209.

„...n apisaem' dla dizieci krótki rys po-
bytu w wizieni u..." Znalelimy go w dodatku do pa-

mitników, — nie podajemy wszake tutaj, gdy zaw.iera on

streszczenie tego, co autor mówi w tekcie pamitników.
Cyow Mikoaj, syn Iwana (1801—1879), gen.-major

i pisarz polityczny i wojskowy — niegdy peni sub na

Kaukazie, póniej by policmajstrem w Carskiem Siole. W ro-

ku 1863 — by w Wilnie i nalea do Komisji ledczej. Bro-

szury i pisma jego, dotyczce spraw polskich, utrzymane s w
duchu wysoce stronniczym („Oczerk polskago wozstanija w
1863 i 1864 g."; „Sbornik rasporiaeniiji grafa Murawjowa po

usmireniju polskago miatiea", „Sigizmund Sierakowskij i jego

ka").
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T u p a 1 s k i — skazany na zaludnienie, zapewne Ale-

ksander, syn Andrzeja — zmar po' poiwrocie z wygnania w
pow. nowogródizkim.

„0'R o u r k e" — skazany na rok fortecy — autor

ma tu na myli Konstantego 0'R o u r k ^'a, syna Józefa

i Amelii z Podhorodeskich, urodzonego we Wsielubiu w^ ro-

ku 1821. Ksztaci si K. O. w instytucie szlacheckim, nastpnie

suy wojskowo w puku huzarów na Woyniu i bra udzia
w kampanii wgierskiej. W latach 50-tych wys-zed do dymisji.

Podczas wypadków z r. 1863 zosta wezwainy do Walna i osa-

dzony w wizieniu u Dominikanów, a nastpnie wysany do
twierdzy w Dyneburgu. By wacicielem ziemiskim; w pow.
nowogródzkim. Zmar w stanie bezennym w r. 1898.

Szczegóy od Józefa hr. 0'Rourke'a.

Do str. 210.

„O d c y t a d e 1 i d o „t u r m y" spory to kawa
drogi" — od cytadeli przy ul. Anto^kolskiej do „turmy" — za-

pewne do wizienia na Lukiszkah.

Do str. 211.

Oarowski, zapewne Konstanty, syn Franciszka, ka-

merjunker, póniejszy ochmistrz dworu. Wówczas by urzd-
nikiem do szczególnych porucze przy gen.-gubernatorze.

Do str. 213.

Teklogród-Ejgule" — przed) r. 1863 wasno
Gieysztora w okolicach Kiejdan.

Do str. 214.

Jak wiadomo, hr. Murawjew Micha, syn Miko-
aja (1796 — 1866), genera piechoty, by genera-gubernato-
rem wileskim („gównym naczelnikiem' kraju") od 1 maja 1863

roku do 17 kwietnia 1865, nastpca jego von Kauffman
Konstanty, syn Piotra, genera-adjutant, genera lejte-

nant — zajmowa to stanowisko od 17 kwietnia 1865 r. do
9 padziernika 1866 r. By to czowiek, jak go charakteryzuje

w swych wspomnieniach Nikotin (1. c. str. 261), „pomimo nie-

mieckiego nazwiska, prawosawny i zupeny Rosjanin". O ile

dymisja Murawjewa spotkana bya przez ogó polski, jako za-

powied zmiany systemu, o tyle nominacja Kauffmana bya
dowodem, e system ten, na razie przynajmniej, zmianie nie

ulegnie.
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Do str. 215.

B o n o 1 d i ow a L e o k a d j a z Bagniewskich, córka

wice-gubernatora, ona znanego piewaka, przyjaciela Mo-
niuszki, Achillesa Bonioldiego, o którym kilkakrotnie wspomi-
naj pamitniki niniejsze. Zmara w Warszawie w r. 1911. Po-
zostawia dwie córki: Stani-slaw (za Cieszkowskim) i Kazi-

mier (za Nagrodzkim). Bya siostr cioteczn znanej pisarki

Zofji Klimaskiej („Zofji z Brzozówiki").

Wiadomo zawdzicz. p. Stamisawowi Lopaciskiemu.
Kleczkowska Franciszka, ur. w Wilnie 2-go

kwietnia 1827 r., zm. tame 15 padziernika 1889 r. Bya za-

oycielk i przeoo.n pensji dla panien w Wilnie, na której

zaoenie otrzymaa zezwolenie w i. 1856. Do r. 1863 pensja

bya bardzo liczna, do skadu nauczycieli naleeli ludzie, znani

ze swoich uzdolnie pedagogicznych (Bdzkiewicz, Kurkowski,

Sawiski, Szlagier). Wiele paniein z Litwy i Biaej Rusi uko-
czyo pensj Kleczkowskiej, wynoszc ze swego tutaj pobytu,

oprócz rozwoju umysowego, uczucia szczerze polskie. W ro-

ku 1863, po uwizieniu braci, Fr. KI. zostaa równie uwiziona
w murach klasztoru Franciszkaskiego w Wilnie, gdzie prze-

bya prawie dw'a lata. Po uwolnieniu z wizienia nad'al zaja
si ksztaceniem modego pokolenia i, pomimo napotykanych

przeszkód, powicaa si umiowanej pracy nauczycielskiej a
do mierci.

Wiadomo zawdziczamy p. E. Kleczkowskiej.



Do str. 217, 220, 221.

PRZYPISY DO ROZDZIAU XII.

Do str. 217.

Borszczow Emil, adwokat przysigy, urodzony w
Krzemiecu z ojca Aleksandra, pukowmka andarmerii (?) i

matki Polki; do szkól uczszcza w Krzemiecu, i gorco si
pirzejl kultur polsk. By przyjacielem Rymowicza, Spasowi-
cza i innych, czowiek serdeczny i towarzyski, przez wszyst-
kich by znany i ceniony. Jako wykonawca testamentu d-ra

Jerzego Kozowskiego, opiekowa si modzie szkoln w Pe-

tersburgu. Zmar w Petersburgu w r. 1904; pochowany na

cmentarzu Wokowskim.
Szczegóy zawdziczamy p. Zygmuntowi Rymtowiczowi.

Do str. 220.

„T r z e'b a tych d w u c h Sewerynów Rome-
rów rozrónia ". Dla cisocii zaznaczamy, i ów Se-

weryn Mikoaj Romer, marszaek trocki, o którym Gieysztor

z taik wyran mówi niechci, posiada dobra dziedziczne

Hubinka w grodzieskiem, urzd marszakowski piastowa od
r. 1848 do 1850. Pamita naley, i ucierpia on za sprawy
r. 1863 i w r. 1864 uwiziony, zesany by do Tobolska, skd
wróci dopiero w r. 1872.

Szczegóy zawdziczamy p. Eug. Romerowi.

Do str. 221.

Radziwiowie z Ignacy, d-r, ur. 1817 r. (w Wik-
torynie, pod Dohinowem, gub. wileskiej), syn Józefa i Wik-
torii, niezamonych, bo na 6-wókowem gospodarstwie sie-

dzcych rolników. Studia odbywa na uniwersytecie wile-
skim, po którego ukoczeniu osiad w Petersburgu, zajmiujc
tu stanowisko przy szpitalu dziecicym („Wospitatielnyj
dom") — okoo lat 20. Oeni si w r. 1857, w sze lat póniej
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(po r. 1863) umar; pochowany na cmentarzu wyborskim. Zosta-

wi jak najlepsz pami po sobie warstw szerokich. Chtnie
sJuyl, dziki swoim stosunkom, pomoc wygnacom z r. 1863,

oraz tym, którzy w latach 1863—4 do Petersburga w spra-

wach swych krewnych przybywali.

Szczegóy zawdziczamy p. Oktawji z Medunieckich

Chmielewskiej (I-o v. Radziwilowiczowej).
Oskierka Alfons, syn Albina Oskierki (matk by-

a baronówna Osten-Sacken), wychowanie pobiera w Char-

kowie; by pukownikiem sztabu gównego i profesorem aka-

demji wojskowej w Petersburgu, oejiiony z Monik Oskier-

czank z Hieronimowa w pow. rzeyckim gub. witebskiej.

Podejrzany o blisze stoisunki z Ohryzk, otrzyma dymisj i

osiad w dobrach ony w gub. witebskiej. Zmar okoo ro-

ku 1896 (?). — „Ja w nim straciem jednego z najbliszych so-

bie ludzi", — tak wzmiank o Alf. O. znajdujemy w .notatach

Jakóba Gieysztora.

Dane yciorysowe zawdziczamy p.p. Edwardostwu Mi-

kuliczom.

Jocher Adam, syn Adama, znanego bibliografa i bi-

bliotekarza Uniwersytetu wileskiego, i matki Teofili z ow-
miaskich, ur. w Wilnie 2 grudnia 1838 r., zm. w randze gen,-

lejtenanta w Petersburgu 19 listopada 1900 r. Ksztaci si zra-

zu w gimmazjum wileskiem, nastpnie (od r. 1849) w Gównej
(dzi Mikoajewskiej) szkole inynierów, któr wraz z t. zw.

„klasami oficerów" ukoczy z dyplomem pierwszego rzdu
w r. 1855 i od r. 1856 a do mierci wykada nauki inynie-

ryjno-wojskowe w wielu szkoach wojskowych — rednich i

wyszych — w Petersburgu. By prócz tego czonkiem za-

rzdu i prezesem (od r. 1898) rzymisko-katolickiego T-wa Do-

broczynnoci w Petersburgu i odegrywa wybitn rol w y-
ciu Polaków nad New, cieszc si, dziki nieposzlakowanej

prawoci charakteru, ogólnym szacunkiem. By autorem kilku

dzie („Dogowremiennaja fortifikacja", „Kriepostnaja wojna"),

które zyskay mn imi wród powag wojskowych. Por. ne-

krologi w pismach z r. 1900, oraz osobno broszura Cezara Cui

(Kiui) (w jz. ros.) „A. A. Jocher".

Szczegóy zawdziczamy p. Jadwidze z Jocherów Rudzkiej.

Do str. 224.

„W czasie naszego pobytu zmar Cesa-
rz e w i c z..." Cesarzewicz, nastpca tronu, najstarszy syn

cesarza Aleksandra II, urodzony w 1843 r., zmar 12 kwietnia

1865 r. w Nizzy.
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Do str. 225.

Korkozowicz Hektor, syn Michaa, marszaka
pow. borysowskiego i Scholastyki z Uniechowskich; u.r, 4

grudnia 1819 r. w Rusinowiczach (gub. miska). Bra udzia
w kamrpfanji wgierskiej, w r. 1863 za w wypadkach ówczes-
nych, walczc w znanej w ihumeskieTn partji Bolesawa
witarzeckiego, który, uchodzc za granic, zda dowódz-
two nad resztkami partji H. K. Partja ta wszake niedugo
si ju trzymaa. Schwytany z broni w rku mia by ska-

zany na mier, wyrok ten wszake zamdeniony by przez Mu-
rawjewa na 15 lat robót cikich. W drodze, dziki staraniom,

zatrzymany by na rok cay w Petersbu/rgu, jako chory, I tu

zmar z tyfusu 20 kwietnia 1866 r. onaty by z Teodozj
Sotwisk, z któr mia troje dziieci: Jadwig, Leona i Eliz.

Szczegóy zawdziczamy synowi p. Leonowi Korkozo-
wiczowi z Loh (gub. miska).

Do str. 227.

Kungur — m. powiatowe w gub. permskiej.

Do str, 228.

K r a s n o u f i m s k — m. pow. w gub. permskiej.

Ekaterynburg — przy gównym trakcie Syberyj-
skim, m. pow. gub. permskiej.

Aleksander Despot-Bratoszyski Zeno-
wi c z, ur. r. 1828 w Kietowiszkach w pow. trockim, zm. w
Oleizie na Krymie w r. 1895; znany gubernator tobo-lski —
pochodzi ze znanej staroytnej rodziny litewskiej, gimnazjum
ukoczy w Wilnie, a nastpnie uda si na uniwersytet do
Moskwy. Po ukoczeniu studjów prawnych w r. 1848 za-

mierza powici si dziaalnoci naukowej, lecz niespodzie-
wanie wysany do Permu, wstpi do suby rzdowej i wraz
z Murawjewem Amurskim wyjiecha do Syberji, której po-
wici najlepsze lata swojego ycia. Urzdowa najprzód w
Irkucku, póniej w Kiachcie, której zosta w r. 1859 guberna-
torem, i w tym charakterze prowadzi ukady dyplomatyczne
z Chiczykam'i, i jedzi w misjach dyplomatycznych do Urgi
i Pekinu, a niepozorna Kiachta za jego rzdów zaludnia si
i uporzdkowaa. W kocu r. 1862 otrzyma nominacj na gu-
bernatora w Tobolsku i na tem stanowisku zasta go rok 1863.

D. Zenowicz wykaza tu nietylko niepospolite zalety swego
umysu, energj i zdolnoci adminiistracyjne, ale jednoczenie
serce szlachetne i pragn uly, przestrzegajc zreszt cile
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litery prawa, niedoli wygnaców. Liczni autorowie wspomnie
syberyjskich powicaj mu gorce sJowa uznania, a wielu
z dawnych wygnaców wyraa si o nim do dzi dnia z

wdz<icznoci. W r. 1865, na wasne danie, zwolniony od
obowizków gubernatora, osiad od r. 1867 na stae w Peters-
burgu, jako czonek ministerjum spraw wewntrznych. Poza
udziaem w rónych komitetach i komisjach, opracowujcych
projekta reform prawodawczych, by czynny w yciu pol-

skiem w Petersburgu, midzy innemii przyczyni si do zao-
enia T-wa Dobroczynnoci przy kociele w. Katarzyny w
Petersburgu. W r. 1894 otrzyma dymisj; zmar na Krymie,
dokd si uda dla poratowania zdrowia. Pozostawi po so-

bie pamitniki. Por. art. w Wielk. Encykl. Ilustr. i w „Kraju"
z r. 1897 (str. 133 Dziau literacko-aTtystycznego). wieo
wspomnienie o D. Z—czu wyda Juljan Talko-Hryncewicz.

Do str. 231.

„...P o k 1 e w s k i daje mi i e j s c a". Autor ma tu na
myli Polaka z Litwy rodem, Kozie-Poklewskiego, który
dorobi si ogromnej fortuny dziki swym przedsibiorstwom
przemysowo-handlowym (w zakresie gorzelnictwa, poszuki-
wania zota etc.) na Sybeirjiw Wynajmowa on take rzdowi
parowce dla przewoenia winiów do Tomska. W owych
czasach mieszka K.-P. w okolicach Tiumenia. Nazywano go
„Królikiem syberyjskim". W swych biurach i przedsibior-
stwach dawa zatrudnienie licznym' wygnacom polskim- i

chtnie ich wspiera.

Do str. 232.

Popów sk i Józef, czy nie ucze szkoy gen. szt. w
Paryu, ur. w^ r. 1841, który pracowa, jako organizator po-
wstania w kijowskiem. By w cikich robotach na Syberji.

Po powrocie by posem do rady pastwa w Wiedniu?
Józef Biaynia-Choodecki. „Ksiga pamitkowa..." str. 334.

K s. Bolesaw Aleksandrowicz, dziekan dy-
neburski, ten sam zapewne, który dysponowa na mier
Leona hr. Platera. Wiziony by w twierdzy dyneburskiej, na-

stpnie zesany na osiedlenie, zmar w Tiumeniu. Por. ksiga
zbiorowa p. t. „Z nad Dwiny" (art. Eugenjusza hr. Platera)

i wspomnienia Alfreda Romera („Tyg. Ilustr." z r. 1912,

Nr 31, 38, str. 645, 793).

Do str. 233.

N a r y m, miasteczko na Syberji w gubernji i okrgu
Tomskim, nad Narymk, o 2 wiorsty od rzeki Obi, w czci
rodkowej krajiu Narymskiego (por. Wielka Encykl. Ilustr.).
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Do str. 235.

„...takie ksiki, jak „Czarna k s i g a..." „Czarna ksi-
ga"—wydawnictwo, które ukazao si wkrótce po wypadkach
roku 1863,—pisana w sposób jaskrawy i namitny.

Do str. 236.

agowski Józef, d-r, by w Usolu wraz z on i

dziemi, póniej mieszka w Tiumeniu, wreszcie w Irkucku,

gdzie cieszy si wielkiem uznaniem i olbrzymi praktyk.
Zmar w Irkucku r. 1870. ona wraz z szeciorgiem dzieci wy-
jechaa wówczas na Woy. By to, — jak go charakteryzuje
przyjaciel i kolega d-r Ignacy Trzaskowski — „czowiek nie^

pospolitych zalet charakteru, a jako lekarz, — znakomity
operator, dobry botanik i niezmordowany na polu nauki pra-
cow?iik. Operacje najtrudniejsze wykonywa z niepospolitym
talentem". „W gruncie peen zacnoci, lecz niepospolicie

szorstkich, nawet brutalnych, form, zyska prawdziwe uzna-
nie mieszkaców miasta. Ogromny tum ludu, towarzyszcy
pogrzebowi, wymownie wiadczy o zasugach zmarego
przybysza, który, nie znany w pocztku, czteroletni prac
zjedna powiszechn mio i szacunek".

Szczegóy z listów d-ra Ignacego Trzaskowskiego (ob.)

pisanych z Irkucka w r. 1870.

Do str. 238.

O r d a Edmund — zmary przed kilku laty w maj. Ra-
kowa na Woyniu.

Do str. 242.

Dla zilustrowania nastroju, w jakim Jakób Gieysztor
szed na wygnanie, pozwalamy tu sobie przytoczy modlitwa,
przechowan przez p. Bojarsk, towarzyszk wygnania p.

Wadysawowej Sotanowej, a przez Gieysztora skrelon:

„Krzy mojem szczciem, krzy mojem zbawieniem.
Krzy mi otwiera drog do nieba.

Krzy mnie wyniesie swojem ramieniem
Tam, gdzie na wieki cierpie nie trzeba.

Na Krzyu Jezus cierpi r kona.
Na Krzyu wisi wiata zbawienie,
Czemu ma dusza taka strwoona,
Kiedy przed sob widzi cierpienie,

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 21
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Cierp duszo moja! Krzy twój czeka ciebie.

Cierp, módl si, dwigaj, nim staniesz u brzegu;

Wiedz, e po krótkim' ycia twego biegu

Jest ci nagroda przeznaczona w niebie".

Zawdziczamy j uprzejmoci p. Wadysawa hr. SoJtana.

PRZYPISY DO „DODATKÓW AUTORA".

Do str. 243.

O poznaniu si z Tyzenhauzem—autor mówi w t. I, str. 62.

Do str. 245.

„...od i m b a r ó w dochodzilimy do pocztku Ostrobram-

skiej ulicy..." — nazw „imbarów" nosz domy w Wilnie

przy ul. Wielkiej, niedaleko dawnego ratusza.

Do str. 251.

yliski Wacaw, arcybiskup metropolita mohy-
lewski (1803—1863), zrazu (od r. 1846) administrator, póniej

od r. 1848 biskup djecezji wileskiej, paljusz arcybiskupi, otrzy-

ma w r, 1856. Posiada wielu przeciwników politycznych.

I



UZUPENIENIA.
DO TOMU I-GO.

Do str. 33.

W uzupenieniu wzmiianki o yciorysach Jakóba
Gieysztora, notujemy, i yciorys J. G. skreli Wiktor
Wittyg W' t, II (str. 127, 128) znanego dziea „Ex-Li:bris'y bi-

bliotek polskich XVI—XIX wieku" (1907).

Do str. 34.

D o liczby pis mi Jakóba Gieysztora, wymie-
nionych na str. 33—34, doda naley yciorys Michaa wi-
torzeckiegov p. t. „Micha witorzecki" — wspomnienie po-

miertne; wydawnictwo „Nowej Reformy", czcionkami dru-
karnii Narodowej, Kraków, 1892; 8-vo, str. 10. Wzmiankowa-
limy o nim w t. I, na str. 394.

Oo str. 58 (na str. 290).

Dodatkowa wiadomo o Franciszku Ledochow-
skim: urodzi si w Warszawie 1806 r., zmar w Rydze
1870 r. By synem Stanisawa i Elbiety z Hofmanów, by ucz-
niem „szkoy podchorych". Okoo r. 1854 zamieszka w
majtku drugiej swej ooy Ludwiki hr. Broel-Platerówny
(pierwszy raz onaty by z Zofj z Krompolców). Udziau w
ruchu 1863 r. nie bra.

Szczegóy zawdziczamy p. Elbiecie Roippównie.

Do str. 80 (na str. 299).

Dziki uprzejmoci p. Eugeniusza Romera z Cytowian,
otrzymalimy wyjanienie sprawy „dwuch braci Prze-
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Ciszewskie h". Bya to sprawa midzy synami Rocha i

Aloizy z Zienkowiczów: starszym Antontim a modszym Hie-

rommem. Antoni, marsz, rosieski w r. 1829 bra czynny
udzia w wypadkach r. 1831, poczem 26 lat spdzi na emi-
gracji w Paryu. Hieronimi — by marszakiem rosieskim w
latach 1855—62. Antonii fundusz swój, odziedziczony po ro-

dzicach, straci, skutkiem, czego powstay midzy nim a bra-

tem jego Hieromimem nieporozumienia. Zajmowa si t spra-w sd obywatelski i powzi d. 16 grudnia 1858 r. uchwa,
której jeden z ustpów brzmi, jak nastpuje: „Po cisem
przejrzeuiiu dokumentów... powzilimy sumienne przekona-
nie, e w podziale rodzicielskie} doli na trzech synów i dwie
córki rodzonego potomstwa, Antoni Przeciszewski, byy mar-
szaek rosieski, po roku 1831 tuacz obcych krajów, pokrzyw-
dzonym nie by. Warunki miienia pomidzy synami Rochów
Przeciszewskich, a brami rodzonymi Szczsnym, Antonim i

Hieroniimem w spadku po rodzicach, jeeli si w czem róniy,
to chyba z przewag korzyci Antoniego. Warunki jego uy-
cia byy dla Antoniego pasmem strat, nie padajcych na win
ani rodziców jego, ani braci: Szczsnego i Hieronima". Nie

mniej wszake sd wyraa przekonanie, i uczucie nie po-

zwoli Hieronimowi by obojtnym widzem nieszczcia i nie-

doli brata. Wyrok, pisany rk Edwarda Romera i podpisany
przez arbitrów, midzy imnemi Edw. Romera, Walerego Jan-

czewskiego, Michaa Weyssenhoffa, Medarda Kocz, Jakóba
Kazimierza Gieysztora — jest w posiadaniu p. Eug. Romera.

Do str. 80 (na str. 302).

Wiadomo o Sewerynie Romerze, synu Mi-
chaa, uzupeniony dodatkow wiadomoci, otrzyman odj

syna, p. Kazimierza Romera, i by on dziedzicem dóbr Dow-
gierdziszki w pow. trockim; onaty by z córk Kletego Bur-

by Aniel Burbiank i mia dzieci: Marj i Kazimierza; e ani

do demonstracji, ani do ruchu w r. 1863 nie nalea, zosta
wszake skazany na zesanie do Kostromy; jako chory, by
jednak lat par w areszcie domowym-, a wreszcie na po-

dan do tronu prob o po'zostawienie w kraju — przychylni

odebra odpowied.

Do sir. 80 (na str. 304).

Piekowski Ludwik, syn Dominika i Katarzyn]

z Komorowskich, urodzony w majtku dziedzicznym Sutnie^

(gub. grodzieska, pow. bielski). Gimnazjum ukoczy w wf-i
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stoczy, wydzia dyplomatyczny — na uniwersytecie w Dor-
pacie; poczem osiad na gospodarstwie w maj. Doobowie w
gub. grodzieskiej, pow. bielskim. W wypadkach r. 1863 i w
organizacji by czynny, — podobno, jako naczelnik pow. biel-

skiego, póniej za — po wyjciu Kopernickiego, jako woje-

wódzki trzech powiatów. Aresztowany, by zrazu wiziony
w Bielsku, póniej w Grodnie, gdzie, jako wizie, wzi 13

kwietnia 1863 r. lub z Wiktorj Wadyczask. Wysany na
osiedlenie na Syberj (dokd towarzyszya mu ona), by w
Tomsku, w Narymie, póniej znowu w Tomsku. Po uzyska-
niu pozwolenia na powrót do kraju, — czas jaki musia miesz-

ka W' Warszawie (majtek by oboony kontrybucj i zni^

szczony). W strony rodzinne powróci dopiero w r. 1872, i tu

zaj si gospodarstwem i wychowaniem dziecin W r. 1894

straci on. Sam za zmar w r. 1905 i pochowany na cmen-
tarzu doóbowskim.

Szczegóy zawdziczamy p. Eust. Jaiilnickiemu.

Do str. 191 (na str. 365).

Paszkiewicz Juljan, czonek komitetu biaych w
Warszawie, by to syn Jana i Elbiety z Eysymontów, urodzo-

ny w Augustowie (gub. suwalskiej). Ukoczy instytut rolni-

czy w Marymoncie i mieszka stale w maj. Hony—Mejera, w
pow. sejneskim. onaty by ze Stefanj Horodesk. Zmar
w Honach r. 1911.

Szczegóy od p. Bronisawa Kunatta.

Do str. 230 (na str. 382).

O Janie Smolaku szczegóy dodatko^v"e znale
mona we „Wspomnieniach" Alfreda Romera. Tyg. Ilustr.

Nr 35, str. 729. Smolak siedzia czas jaki w twierdzy dyne-

burskiej, ostatecznie znalaz si na wygnaniu.

Do str. 250 (na str. 391).

yliski K o Ui s t a n, t y, syni Aleksandra i Konstancji

Quillet (I-o V. Kochaskiej), rodzony brat marszaka Ludwika
yliskiego. Szkoy koczy w Wilnie. Mieszka w maj. yli-
.ny (w pow. trockim), które po wypadkach r. 1863 ulegy kon-

fiskacie. Sam K. ., jako przywódca O/rganizacji pow. troc-

kiego, zosta aresztowany w r. 1863 i zesany do Szadryska.
Po powrocie do kraju zamieszka w Królestwie. Zmar w
Warszawie w r. 1905. onaty by z Ró Hoowniank.

Szczegóy zawdziczamy p. Wandzie yliskiej.
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Do str. 262 (na str. 416).

Ad. Eysymont — zapewne Adolf Eysymont,
skazany na roboty cikie w Usolu, który zmar po powrocie
do Rosji Europejskiej w Rybisku. onaty by z Emm Ga-
wrosk.

Dla uniknicia nieporozumienia, zaznaczamy wyranie (co

zreszt sam autor w t. II podkrela), i w pamitnikach mowa
jest odwu rónych Sewerynach Romerach, i e
wymieniony w t. I, na str. 262 i w kilku innych miejscach

marszaek Sew. Romer, bynajminiej identyczny nie jest z Se-

werynem Romerem, synem Michaa, wymienionym midzy in-

ne.mi w t. I, na str. 80. Obu nie szczdzi autor sów ostrych

w t. II, lecz, jak moglimy si przekona z otrzymanych wy-
janieoi, niepowcigliwy sd jego o Sewerynie Romerze, sy-

nu Michaa— przypisany by musi przedewszystkiem rónicy
zapatrywa na ówczesne wypadki, jaka midzy Gieysztorem
a Romerem istniaa.

DO TOMU ii.

Do str. 125.

„K s. L i d e j k o — zacny kapan z trockie-
g o..." Zapewne ksidz Maciej Lidejko, którego nazwisko figu-

ruje Wi rubryceli na r. 1855, z adnotacj, i liczy on wówczas
wieku lat 29, kapastwa 6 i by wikariuszem yngmiaskim
ai do r. 1859; w rubryceli na r. 1860 widzimy go na stanowis-

ku wikariusza w olach, wreszcie (od r. 1862) jako admini-

stratora ymoTskiego.

Do str. 251.

yciorys L u d wi i k a yliskiego, uzupeniany wia-

domoci dodatkow, i urodzi si on w r. 1822, zmar za
1892 r.

Szczegóy zawdziczamy p. Wandzie yliskiej.



INDEKSY.

SCHEMATYCZNY SPIS CZONKÓW ORGANIZACJI

(zestawiony wedug pamitników Gieysztora i przypisów).

Ze wzgldu na to, i wybitniejsi czonkowie or-

ganizacji na Litwie wymienieni s w rónyci miejs-

cach bd pamitników bd te przypisów z bli-

szem okreleniem ich organizacyjnych funkcji, —
podajemy nazwiska ich poniej,— dla atwiejszego

zorjentowania si w ugrupowaniu scheme-
tycznem. Te nazwiska, imiona lub funkcje, które

umieszczamy w schemacie niniejszem na podstawie

nie samych pamitników Gieysztora, lecz wiado-

moci, zgromadzonych w przypisach,—bierzemy w
nawiasy. Dla cisoci zwracamy uwag, i jest to

spis niekompletny, gdy obejmuje wycz-
nie osoby, wspomniane na pewnych stano-

wiskach organizacyjnych tylko w dwu tomach
niniejszych pamitników.

Komitet ruchu.

Konstanty Kalinowski, Zygmunt Czechoiwicz, Edmund
Weryho, Jan Koziel-Poklewski, d-r Bolesaw Duski, Antoni

Zaleski, (Nestor) Du Laurens, (Ludwik Zwierzdowski).

WYDZIA ZARZDZAJCY prowincjami Litwy (przeisto-

czony w WYDZIA WYKONAWCZY), a wyoniony z org,

„biaych".

W I-szym skadzie: Jakób Gieysztor (prezes), An-

toni Jeleski (skarbnik), Aleksander Oskierka (naczelnik mia-

sta), Franciszek Dalewski, Ignacy Lopaciski, Hieromim Kie^-
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niewicz. Komisarz od Rzdu Warszawskiego: (Nestor) Du
Laurens. Sekretarz wydziau: Olgierd Wagner. Do kores-
pondencji: Zygmunt Czechowicz.
W Il-im skadzie: Jakób Gieysztor (prezes — do 31

Lipca), Lucjan Morykoni (skarbnik), Wadysaw Maachowski
(naczelnik miasta) — do ostatnich dni lipca; Józef Kalinowski
(wydz. wojny). Konstanty Kalinowski. Ignacy Lopaciski i Ol-

gierd Wagner, — dorywczo — por. t. II, str. 42. Komisarz od
„Rzdu Narodowego": (Nestor) Du Laurens — w pocztkach.
Sekretarz Wydziau: Karol Falewicz, póniej — Feliks Zien-

kowicz.

Pod koniec r. 1863 gówni przedstawi-
ciele org. centralnej w Wilnie: Konstanty Kalinowski, Ty-
tus Dalewski; (komisarz?) Mieczysaw Dormanowski.

Komisarze nadzwyczajni: (Leon) Gowacki,
Oskar Awejde. Dla porozumienia si przybywali: z Petersbur-
ga — Baraniecki,, z Poznania — Ktrzyski.

Naczelnicy m. Wilna — kolejno: Aleksander Os-
kierka, Wadysaw Maachowski, Ignacy Zdanowicz.

Naczelnik policji (póniej): Orzeszko.

Pomocnicy miejscy: (Wacaw) Buharowski, d-r

(Maurycy) Kleczkowski, (Edward) Poerski, Sobolewski, Jan
Kaussowski, Jamont, Tomaszewski, Zolner, Tytus Dalewski,
(Bernard) Piepol, (Henryk) Baranowicz, Moochowiec, (Kazi-

mierz) Sulistrowski i in.

Organizacja gub. wileskiej.

Naczelnik wojewódzki cywilny wileski
(„wojewoda") — kolejno: Mikoaj Giedroj i Franciszek Ko-
nO'plaski. Komisarz wojewódzki: Jan Ciechanowski.

Naczelnicy i komisarze powiatowi, oraz

ich pomocnicy okrgowi: pow wileski — Witold

Giedroj; pomocnicy (okrgowi): Konstanty Baliski, Za-

wadzki. Pow. trocki — Konstanty yliski, komisarz ks. Mi-
cha Byszewski, (Konrad) yniewski — czasowo; pomocnicy:
Ignacy Taski, Wiktor Makowski, Wincenty Rudomina i in.

Pow. wilejski — Konstanty Tukao (czy te Ludwik Kowa-
lewski — „naczeln, wojen."?) (Komisarz Zygmunt Politowski);

pomocnicy: Micha witorzecki (Ignacy Kurowski, Smogo-
rzewski, d-r Józef Koralkiewicz). Pow. wiciaski — Kon-
stanty Masowiski; komisarz Jan arnów ski; pomocnik Apoli-

nary Taski; okrgowy Juljan Charmaski. Pow. dzinieski

—

Micha Obrpalski; komisarz Henryk Dmochowski. Pow. osz-
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miaski — d^r Szyszo; (komisarz d-r Witkowski). Pow. lidz-

ki — (Konstanty) Henszel; komisarz (Witold) Gaycz.
Przywódcy samodzielnych partji, oraz t.

zw. naczelnicy wojenni: wi pow. wileskimi — Horo-

deski („naczelnik wojenny"); w pow. trockim — Klety Kore-

wa („nacz. wojen."). Lada, Lubicz, Wisouch; w pow, wilej-

skim — Wincenty Koziel - Poklewski („naczeln. sil zbroj-

nych"?); w pow. lidzkimi — Ludwik Narbutt („macz. wojen.");

w pow. dzimenskim— Henryk Dmochowski — zastpczo; w
pow. oszmiaskim> — Zygmunt Minejko („nacz. wojen.").

(Czechowicz, Poradowski).

Organizacja gub. grodzieskiej.

Naczelnik woje w. cyw. grodzieski („wo-

jewoda"): Apollo Hofmeister; zastpca jego — (Erazm) Za-

bocki; komisarz, przeprowadzajcy organizacj — Kon-
stanty Kalinowski.

Naczelnicy powiatowi, oraz ich pomocni-
cy: naczelnik m, Grodna: d^-r Celestyn Ciechanowski; pow.
Sonimskim: powiatowy (Józef) Strawiski, „miastowy" — d-r

(Wadysaw) Symonowdcz; jego pomocnik d-r Wilczewski;

(w pow., niegdy skadajcych obwód biaostocki: nacz. pow.
bielskiego, póniej nacz. trzech powiatów: Ludwik Piekow-
ski). Inni czonkowie organizacji w gub. grodzieskiej (o nie

dajcych si bliej okreli funkcjach): Stanisaw Kamieski.
(Ildefons) Milewicz, (Józef) Wojsiatycz, (Piotr) Pokubiatto,

(Stanisaw) Sylwestrowiiicz, Redych, Ad(olf) Eysymont; ksidz
Czopowicz, Seweryn Romer (syn Aleksandra).

Przywódcy samodzielnych partji, oraz t.

zw. „n aczelnicy wojen n i": (Onufry) Duchiski; (Wa-
lerian Wróblewski), (Roman) Rogiski; (w pow. wokowys-
kim — Gustaw Strawiski).

Organizacja gub. miskiej.

Naczelnik woje w. cyw. miski („wojewo-
da"); kolejno — Antoni Jeleski — czasowo; Kornel Peliksza,

Hektor apicki; zastpca — Bolesaw wida; komisarz —
Bolesaw witorzecki.

Naczelnicy i komisarze powiatowi, oraz
ich pomocnicy: pow. miski — kolejno: Adam Wako-
wicz, Bolesaw Oskierka (Hektor apicki?); naczelnik m. Mi-
ska d-r Piotr Czekotowski (d-r Siemiradzkii?). Pow. bory-

sowski (d-r Jan wida). Pow. mozyrski: H. Kieniewicz (Bo-
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lesaw $wida?). Pow. rzeczycki: Mieczyslawi Prozor (Bole-

sfaw wida?), Pow. piski: Aleksander Skirmunt. Pow. ihu-

meski: Bonifacy Krupski; naczelnik „miastowy" d-r (Franci-

szek) Nowicki. Pow. bobrujski: (Apolinary) ukaszewicz.
Pow. slucki: (Jerzy) Mogilnicki. Pow. nowogródzki: Konstan-
ty Kaszyc; komisarz d-r (Wadysaw) Borzobohaty. Powia-
towy niewiadomego powiatu: W(itold) Orda? Okrgowi (czy

nie z pow. nowogródzkiego?) (Konstanty) 0'Ro'urke, (Ale-

ksander) Tupalski; ks. Maciej Radziwi. Pomocnicy: Mosz-
czyski, Tarczyski.

Przywódcy samodzielnych partji, lub „na-
czelnicy woje nn, i": Stanisaw Oldzki, Stanisaw Las-
kowski (Pawe Dybowski, Hektor Korkozowicz, Maszewski,
Rogiski).

Organizacja gub. kowieskiej.

Naczelnik woje w. cyw. kowieski („woje-

.

woda"): Aleksander Chmielewski; pod koniec r. 1863—Dzierz-

kowski. Komisarz w;—wa — kolejno: d-r Bolesaw Duskij
d-T Józef Kociakowski, Stanisa^w Pusowski *); d-r Juljai

Mickiewicz. Komisarz delegowany do Kowna: Micha
Berkman.

Naczelnicy i komisarze powiatowi, ora2

ich pomocnicy okrgowi: Pow. kowieski: Ludwil
yliski, póniej Hundius; komisarz pow. Józef Pisudzki;|

„miastowy" Walery Kulikowski, póniej Oieryc; okrgowi
pomocnicy: Jan Kudrewicz, Wadysaw Chlewiski, Juljar

Szukszta. Pow. poniewieski: kolejno — Józef KordzikowskiJ
Mieczysaw Siesicki; pomocnicy: Adam Podolecki, (Feliks) Ro-
maski. Pow. rosieski — kolejno: Cezary Narbutt, Chlewi-
ski, Pow. telszewski: Antoni Wsawski, (Erard) Choiseull

(„nacz. wojenny"?). Pow. szawelski: Ignacy Witkiewicz. Pow.|
wikomierski — kolejno: Ferdynand Sawicki, (Wincenty) Ini-

gielewicz. Pow. nowo-aleksandrowski (jezioroski): J. Bohda^
nowicz, pomocnik Ant. Komorowski; czynny organizator

ksidz (Micha) Skorupski. Czynny czonek organizacji o fui

kcji nie wiadomej: Lubomir Gadon.

*} Z tekstu pamitników (t. I, str. 260; t. II, str. 151) tru-

dno wyrozumie, czy trzej pomienieni komisarze dziaali, ja-j

ko powiatowi w pow. nowo-aleksandrowskim (jezioroskim)ij

czy te, jako wojewódzcy w Kownie,
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Przywódcy samodzielnych partii i „na-
czelnicy wojen n i": Zygmunt Sierakowski, ksidz An-
toni Mackiewicz, Bolesaw Koyszko, Ignacy Laskowski, Zyg-
munt Cytowicz „(nacz. wojen. pow. rosieii."); d-r Bolesaw
Duski, (Jan) Jelski, (Konstanty Dalewski, Seweryn Gross, Al-

bert Miski, Kuszejko, Kasperowicz, Staniewicz).

Organizacja gub. witebskiej.

(Naczelnik wojew. cyw.?) Antoni Okuszko; (Pawe) Czer-

wiski.

Organizacja Inflant.

Naczelnik wojew. cyw. inflancki („woje-

woda"): Wadysaw Sotan; komisarz (Józef) Ponset;
Leon Plater.

(Przywódca partji Zygmunt Bujnicki).

Organizacja gub. moiiylewskie?.

Naczelnik cyw. wojew. mohylewski („wo-
jewoda") — kolejno: Ignacy Brzostowski, póniej Wadysaw
ks. Lubomirski; komisarz — d-r Micha Oskierka (czynny
take w organ, miskiej). Czonkowie organizacji (o funkcjach

bliej nie okrelonych): Tadeusz Czudowski, Czerwiski, (Wi-
told) Parfianowicz.

Przywódcy samodzielnych partji i t. zw. „naczelnicy wo-
jenni". Ludwik Zwierzdowski, (Pozniak, ukowski).

(Niniejszy spis schematyczny w indeksach, niej umiesz-
czonych, uwzgldniony nie jest).



SPIS OSÓB.

(Liczby rzymskie oznaczaj tom, — arabskie stron. Licz-

by podkrelone oznaczaj strony, na którycb podana jest wia-
domo obszerniejsza. Opuszczone: imiona monarchów, za

których panowania rzecz si dziaa, osoby, wymienione jedy-
nie dla wyjanienia stosunków pokrewiestwa, oraz Jakób

Gieysztor).

Accord Cyrjak I, 197, 368;

II, 100.

Accordowa I, 368; II, 88.

Acernus (Klonowicz) I, 99,

319.

Adlerberg II, 298.

Akielewicz Mikoaj I, 108,

227, 335.

Akkowie I, 69.

Aksakow, gub., II, 100.

Albertus p. Miski.
Aleksandrajtis p. Gross Se-

weryn.

Aleksandrowicz (Bolesaw),
ksidz, II, 28,232,233,320.

Aleksandrowiczowie II, 103.

Ali-Pasza I, 383.

Ambroewicz Mieczysaw I,

171, 180, 356; II, 17, 20.

Andriolli (Elwiro) I, 246, 312,

375; II, 60.

Ank I, 359.

Astmus (Asmus) d-r II, 136,

139, 140, 214, 297.

Awejde Oskar (Szmidt) II,

48, 66, 76, 77, 154. 166. 190,

191, 193—195, 198, 206,

279.

B. II, 28.

Baliski Jan I, 19, 391.

Bali/ski Konstanty I, 248,

391; II, 82.

Baliski Micha I, 298.

Baraniecki (z Petersburga)

11, 59, 192.

Baraniecki Adrjan 1, 187, 188,

192, 362, 364.

Baranów, gen.-gub. II, 307.

Baranowicz Henryk I, 248,

389—390.
Bariatinskij ks. II, 260.

Bartoszewicz II, 294.

Bartoszewicz Juljan I, 298.

Bdzkiewicz II, 316.

Bkowski Henryk II, 238.

Beklemiszew, gub. I, 412.

Bentkowski Wadysaw II,

12, 258.
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Bereniewicz Aleksander ks,

biskup I, 10, 11, 381.

Berkman Micha I, 94, 312—
313; II, 151, 215.

Berkmanowa I, 312; II, 78.

Berkmano-w ie I, 168, 312.

Berliski Zenon II, 152.

Bezzuoli I, 353.

Bbnowski, gieometra I, 66.

Bibikow, gen. gub. I, 289,

293.

Biegiczow I, 118, 123, 150.

Bielski (jego kronika) I, 26.

Biekowski Jan II, 77, 122,

283.

Billewicz Franciszek I, 229,

284, 380—381.
Billewicz Hipolit I, 97,

319.

Billewicz Karol I, 102, 324—
325.

Billewiicz prezes I, 138.

Bisping (Aleksander) II, 104,

288.

Bitowt Jóezf I, 206.

Bniscy II, 236.

Bniski I, 166.

Bobrowski Adam I, 102,

322—323.
Bociarski Dominik I, 15, 229,

379—380, 381; II, 229.

Boczkowski II, 302,

Bogdanowicz W. I, 58, 62.

Bogusawski Wilhelm II,

221.

Bohdanowicz J. I, 260.

Bohdanowicz Pawe I. 102.

Bohdanowicz Zenon I, 102,

122 (?), 123, 138—141,
144—146, 148. 149.

Bohuszewicz (Tadeusz) II,

104. 288.

Bojarska II. 321.

Boksztaski II. 285.

Bonoldi Achilles I, 220, 230,

242, 264, 265, 373—374.

Bonoldiowa Leokadja II, 215,

316.

Borkowski II, 264.

Borszczow II, 217, 317.

Bortnowski (Józef?) I, 149,

349.

Borzobohaty Wadysaw d-r

I, 254, 406—407.

Bourbaki I, 373.

Branicki I, 264.

Brezoiwa hr. I, 282.

Brodowski II, 294.

Brodziski Kazimierz I, 408.

Brocowa II, 223.

Brunnowowa bar. II, 16,

262.

Brzostowski Ignacy I, 166,

256, 412; II, 239 (por. t. I,

str. 412), 241.

Bubin I, 413.

Buchholz (jego pensjonat) I,

327.

Budrys I, 329.

Bujnicki Zygmunt I, 410.

Bukowski Adam II, 229.

Bukowski Henryk I, 414.

Buhak Tomasz II, 42, 275—
276.

Buharowski Wacaw I, 246,

385; II, 215.

Buyczew II, 149.

Burba Klety I, 42, 47, 59, 63,

68—72, 74, 93, 97, 110, 124,

126, 153, 160, 183, 291, 316;

II. 222.

Burhardt Micha, d-r II„ 104,

288.

Butkiewicz II. 151.

Butler Jan I, 230.

Butler Tadeusz I, 102, 157—
159, 321.

Byków, d-r II, 152.
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Bystram Karol I, 58, 61, 63,

71, 102, 283.

Bystramowie I, 81.

Byszewski Micha}, ksidz, I,

250, 391.

Chamiec II, 84.

Charmaski Juljan II, 173,

185, 209, 233, 227, 232, 308.

Charytonowicz (dom Ch—a)

II, 84.

Chlewiski Wadysaw 1, 15,

258, 413—414, II, 151 (?).

Chapowski I, 166, 288.

Chmieleski I, 314.

Chmielewska Aleksandrowa
II, 234.

Chmielewski (z Trockiego)

I, 250.

Chmielewski, porednik, II,

83.

Chmielewski Aleksander I,

34, 97, 107, 153, 229, 256,

258, 260, 316—317, 360; 11,

42, 54, 91, 100, 151, 152,

163, 218, 219, 2M.
Chmielewski Konrad, d-r. I,

15, 97, 128, 136, 152, 153,

180, 200, 207, 229, 231, 254,

314, 317, 360, 361, 379, II,

15, 191.

Chodynicki Donat II, 142.

Chodynicki Pawe II, 142.

Chodko Ignacy I, 65, 77,

297, 353.

Choiseul Aleksander I, 414.

Choiseul (Erard) I, 260, 329,

414.

Chojnowska II, 215.

Chomiski Feliks I, 102,

327—328.
Chomiski Stanisaw, gub.,

I, 46, 69, 83. 88, 91, 94. 97,

110, 111, 118, 295—296,
341.

Chrapowicki Gabrjel I, 59.

Chrypcewicz (Józef) II, 26,

30, 269.

Chrystowska Bogumia II,

196, 215, 231, 312.

Ciechanowicz (Czekanow-
ski?) II, 131, 296.

Ciechanowiecki Aleksy I,

300.

Ciechanowski Celestyn, d-r

I, 250, 262, 398.

Ciechanowski Jan I, 248.

390.

CoUens, pastor I, 344.

Cwierczakiewicz II, 291.

Cyow (Mikoaj) gen. II, 209,

314.

Cytowiicz Benedykt II, 266.

Cytowicz Kazimierz II, 266.

Cytowicz Zygmunt I, 382;

II, 20, 266.

Czajewicz(?) ksidz II, 50,

51.

Czapski Adolf I, 58, 86, 127.

182, 183, 204—208, 211,

229, 282—283; II, 12.

Czapski Edward I, 58, 59,

64, 66, 102, 110, 111, 286,

287—288; II, 12.

Czapski Marjan I, 24. 55, 80,

130, 155, 281—282, 286,

318.

Czartoryscy ksita I, 90.

408.

Czartoryski Adam ks. I, 340.

Czartoryski Wadysaw,
ksi. I, 307; II, 278.

Czechowicz („Ostoja") I,

389.

Czechowicz (dom Cz—a) II,

176.

Czechowicz Zygmunt I, 15,

220, 221, 233, 235, 371—
372; II, 53, 83, 86, 87, 96,

122, 163.
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Czeczot Jan I, 308.

Czekanowski p. Ciechano-

wicz.

Czekotowscy II, 242.

Czekotowska Kazimiera I,

405; II, 234, 242.

Czekotowska Michalina I,

405; II, 305.

Czekotowski Otton II, 149,

305.

Czekotowski Piotr, d-r. I,

254, 404—406; II, 100, 101,

111, 142, 149, 234.

Czeremszaski, d-r, II, 229,

230.

Czerkasskij I, 346.

Czerniak (Maksymilian) II,

32, 158, 159, 160, 163, 167,

272.

Czerniewscy II 231.

Czerniewski Bolesaw 1, 102,

172, 207, 229, 323, 379, II,

229, 231, 232, 312.

Czerwiski I, 256.

Czerwiski (Pawe) II, 169,

308.

Czopowicz (Andrzej) ksidz
I, 236, 384; II, 50 (?),

51 (?).

Czudowski Tadeusz I, 14

—

16, 20, 256, 412; II, 125,

294.

Czy Konrad II, 141, 149.

Dalewscy II, 41, A2, 123.

Dalewski Aleksander I, 23,

24. 153,238,310,312,346—
347, 384.

Dalewski Franciszek I, 23,

24. 89—91, 94, 99, 103, 105,

121, 161, 169, 176, 197, 218,

219, 221, 225, 228, 230—
233, 238—242, 246, 289,

310, 312, 349, 376, 384, 388;

II, 7, 22—24, 33, 39, 41, 44,

49—51, 112, 115, 134, 145,

163, 168, 174, 191, 227,

233 (?); 276.

Dalewski Konstanty II, 182,

308—309.
Dalewski Tytus I, 248, 388;

II, 59, 76, 78,111,122—124,

127, 128, 132, 169, 293.

Dalewskie, II, 215, 227.

Danenbergowie I, 203, 204.

369.

Danilowicz Ignacy (jego

„Skarbiec dyplomatów" I,

306.

Danowski Florjan I, 23, 24.

Dauksza I, 170, 356.

Daziaro (jego sklep) II, 224.

Dbrowska II, 233.

Dellingshausen II, 265.

Dembicki Maksymilian II.

118, 121.

Demibiski gen. II, 258.

Demibiski ksidz II, 188.

Demontowicz II, 121, 291—
292.

Dermanowski p. Dormanow-
ski.

Dbiski, ksidz. I, 352..

Diesnickij, nauczyciel instyt.

I, 13.

Dietl I, 407.

Duski Bolesaw („Jabo-
nowski") I, 180, 220, 230,

260, 359—362, 374, 386; II,

16—19, 24, 25, 169, 264—
266.

Dmochowski Henryk I, 194;

II, 15, 261.

Doga p. Sierakowski.

Dolmatow II, 104.

Domejko Aleksander, marsz.

I, 65, 86—88, 112, 120, 128,

164—166, 169, 170, 176—
178, 182, 183, 205, 207, 218,
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220, 245, 294, 297, 300, 309,

341, 355, 356; II, 41, 68—
78, 82, 86, 109, 126, 201,

246, 249, 283, 284.

Dormanowski Mieczysaw
II, 116, 119, 120, 122, 153,

172, 290.

Dowgialo Stanisaw I, 129.

Dowgird Józef, marsz. I, 46,

55, 58, 68, 69, 72, 80, 82,

86—88, 93, 94, 97, 103, 109,

120, 125, 153, 183, 281.

Downarowicz Aleksander I,

68, 69. 294—295; II, 58, 59,

212, 246.

Downarowicz Stanisaw I,

294.

Drozdowscy II, 102, 106.

Dubiczyski II, 200.

Dubiecki Marjam II, 278.

Duchiski (Onufry) II, 14, 90,

169, 258—259.
Duchnowscy II, 221.

Du Laurens (Nestor) I, 220,

228, 231—233, 374—375;
II, 33—39, 41, 45, 46, 61,

63—66, 76, 109, 145, 159,

163, 172, 190.

Dunin, II, 228.

Dybek prof. I, 409.

Dybowska Fabjanna I, 240,

384—385; II, 40, 46, 199,

215, 226.

Dybowski Benedykt I, 43,

44, 103, 104, 331, 333.

Dybowski Emil I, 351; II,

304.

Dybowski Jan II, 172, 201,

202, 308.

Dybowski Pawe („Zarem-
ba") I, 384; II. 303.

Dymsza Kleofas I, 42, 59, 62,

71, 72, 93, 97, 110, 124, 141,

152, 183, 184, 291—292,
293.

Dziayski Jan I, 363.

Dziczkowsk (?) I, 236, 384;

II, 51 (?).

Dzie Mikil I, 410.

Dzierdziejewski F. II, 212,

223.

Dzierdziejewski L. I, 154.

Dzierzkowski (d-r ?) II, 50,

51, 151, 297.

Engelhardt I, 341.

Erdman II, 98.

Erdman Adolf I, 102. 114,

325—326.
Erdmanówna Pamelja I, 159.

Ettingerowa gen-wa II, 221.

Eysymonit Ad (olf) I, 262;

II, 242, 326.

Falewicz Karol I, 80, 304;

II, 41, 52. 56, 63, 191, 279.

Filipow I, 21.

Fiszer I, 386.

Fowelin d-r, II, 142, 147, 148,

153, 170, 176, 178. 179, 208.

213, 214, 216, 223.

Fowelinowie II, 216.

Francuzowicz Konstanty I,

102, 320—321.

Froow II, 33.

Fudakowski I, 186, 188, 192,

364.

Gadon Antoni I, 102. 329—
330.

Gadon Lubomir I, 82, 107,

153, 307, 413; II, 151, 163,

218.

Gadon Tytus I, 59. 63, 71. 72,

102, 281. 292—293.
Gajewski II, 41, A2.

Galiski II, 234.

Gazowski I, 264; II, 191.

Gan Franciszek I. 23, 24.

Ganeckij II. 32. 272.

Garibaldi I, 359 ;II, 258.
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Gawroska (z Godlewskich)
I, 46.

Gaycz (Witold) I, 250,

396—397; II, 122, 146.

Gieczewicz Konstanty I, 20,

80, 93, 128, 162—165, 178,

218—220, 222, 245, 300; II,

14, 86, 87, 249, 266.

Gieczewicz Stanisaw II, 10,

258.

Giedgowd, prezydent, I, 59.

Giedgowid (miody) I, 137,

142, 145—147.

Giedgowd Franciszek I, 14,

59, 62, 63, 71, 72, 291.

Giedroj Cezary II, 86.

Giedroj Mikoaj I, 15, 20,

93, 164, 244, 248, 250,

348—349, 376, 390; II, 86,

91, 106, 122, 153, 160, 162

—165, 172, 173, 179 ,184,

185, 200, 203, 209, 217, 223,

228, 231, 234, 237, 238, 289,

308, 313.

Giedroj Witold I, 15, 248,

390—391; II, 86, 120, 122,

186.

Giegud I, 288.

Gieryc II, 151.

Gieysztor Adam I, 31, 50.

Gieysztor Bolesaw I, 15;

II, 27, 28, 182, 271, 309.

Gieysztor Bronisaw II, 30,

271, 309.

Gieysztor Czesaw II, 27;

271.

Gieysztor Dominik I, 8.

Gieysztor Emil II, 27, 227,

271.

Gieysztor Jam I, 26, 27, 119,

131—133.

Gieysztor Józef I, 15; II, 27,

271.

Gieysztor Kazimierz I, 26,

27, 50; 11,88,211, 223, 22A.

„B. P." Pamitniki Gieysztora

Gieysztor Leokadjusz I, 9,

133.

Gieysztor Ryszard I, 31, 50.

Gieysztor Stanisaw (ojciec

Jakóba) I, 8.

Gieysztor Stanisaw (syn

Jakóba) I, 26, 27, 32, 37,

50, 130, 171; II, 88, 223,

224.

Gieysztor Stefan I, 10, 21,

145, 286; II 27, 270—271,
309.

Gieysztor Tadeusz I, 26, 27.

50, 158, 171; II, 88, 211,

223, 224.

Gieyszto-r Witold I, 26, 27;

II, 148, 149, 175—179.

Gieysztor Wadysaw I, 229,

382.

Gieysztor Zenon I, 129, 130,

342; II, 26, 88, 94, 106, 222.

Gieysztorowa Anna I, 9.

Gieysztorowa Helerna z Ey-
symontów I, 31, 50.

Gieysztorowa Józefa z Os-
kierków I, 10; II, 270.

Gieysztorowa Leokadia I, 8,

133, 159.

Gieysztorowa Teikla z Zawi-
szów I, 26, 50; II, 41, 88,

89, 96, 104, 116, 118, 136,

153, 174—177, 179, 181,

189, 200, 220, 222.

Gieysztorówna Leokadja I,

27, 50, 159; II, 176, 223.

Giller Agaton I, 197, 367;

II, 15.

Gintowt Aleksander ks., ar-

cybiskup, I, 10.

Gowacki (Leon) II, 65, 66,

281—282.
Godlewska prezesowa I, 46.

Gogiel II, 81.

Gogiel II, 154, 155, 160, 161,

166, 167, 171, 172, 192—
, Tom II. 22



338 —

194, 196, 199, 200, 211, 214,

306.

Golicyo ksi I, 21.

Goltz Adam I, 193, 196, 365.

Gombrowicz Onufry I, 229,

377.

Górecki (Antoni) (jego baj-

ki) II, 199, 203, 313.

Górski (ogród G—go) II, 216.

Górski Konstanty I, 351.

Górski Ludwik I, 186, 188,

192, 363.

Górski Tytus I, 58, 63, 284,

308.

Gociewicz I, 358.

Grbczewski Ludwik I, 284,

381.

Gross Seweryn („Aleksan-

drajtis") 1, 102, 328; II, 265.

Grothus Karol I, 71, 112,

113.

Grum Jan II, 222.

Gruewski Jan I, 58, 62, 63,

71, 72, 291.

Gruewski Zygmunt I, 58,

62, 63, 101, 120, 172, 287,

316.

Grygorjew II, 208, 210, 214,

216.

Gurowski I, 233.

Guttry Aleksander I, 185 —
188, 192; 362—363.

Gzowski (Gierwazy) I, 197,

367.

Harasimowicz II, 151.

Harasimowicz Jan I, 380.

Hauke (Józef) II, 10, 25, 258.

Heidenreich („Kruk") II, 90,

286.

Henszel Konstanty I, 250,

361, 396.

Herman Florian II, 221,

Hercen Aleksander I, 80, 302.

Hildebrand I. 404.

Hofmeister Apollo I, 22, 252,

397—398, 50; II, 224, 228.

Holewiski (Wadysaw) II,

198, 313.

Horodeski („Kiegajo") I,

191; II, 15, 21, 103, 169,

266.

Horodeskie Adela i Idalja

II, 103.

Hrebnicki (Adam?) II, 83.

286.

Hryncewicz (Henryk?) I,

100, 320, 379.

Hryncewicz Kleofas I, 102.

Hryniewiecki Adolf I, 332.

Hundius II, 151, 297 (?).

Hundius (Wacaw) ks. II,

141, 149, 150, 188, 228,

297—298.

Huszcza Józef I, 102, 139,

328.

Huszczowie I, 141.

Ibiaski Cezary II, 221.

Ihnatowicz II, 118, 121.

Ingielewicz (Wincenty) II

151, 305—306.
Iskryckij I, 306.

Iszora (Stanisaw) ks. II, 32.

272—273.
Iwan II, 150.

Iwanienko I. 345.

Iwiski (Wawrzyniec) I.

145, 147, 290, 345.

Jaboski Józef II, 285.

Jabonowski (ob. Duski).

Jacuski Leon II, 103, 106.

Jagmin Józef I, 102, 326.

Jamont I, 246, 401; II, 148.

Janczewski II, 206.

Janczewski Cyprjan I, 101,

109, 285. 336.

Janczewski Franciszek I.

285.
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Janczewski Henryk I, 285.

Janczewski Walery I, 58, 62,

63, 68, 69, 71, 72, 74, 93,

101, 157—159, 172, 285—
286, 316; II, 9, 209, 324.

Janczewski Wadysaw II,

264.

Jankowska II, 246.

Jankowski Ludwik II, 265.

Jankowski, d-r. II, 104.

Januszkiewiczowa, d-rawa,
II, 97, 98.

Jasieski Antoni II, 265.

Jasieski Jan I, 102.

Jasieski Rudolf I. 80, 302.

Jasieski Teodor I, 114, 337,

360.

Jasiewicz Karol I, 389.

Jaszwil, ksi, II, 152.

Jelescy II, 231.

Jelescy (synowie Antonie-

go) II, 28.

Jeleska Mieczyslawowa I,

119.

Jeleska Sabina I, 304; II,

40, 150, 208, 226.

Jeleski Antoni I, 80, 90, 94,

103, 107, 164, 169, 170, 179,

218, 219, 224, 225, 228, 231,

232, 242, 252, 254, 256, 304,

332, 376, 384; II, 7, 28, 31,

33, 39—41, AA, 54, 86, 112,

113, 115, 137, 141, 142, 149,

150, 153—155, 158—175,
178, 179, 184, 189, 195,

199—201, 208, 209, 212,

217—220, 223, 225—227,
240, 246, 248, 275, 304. 308,

313.

Jeleski Juljan I, 102, 327.

Jeleski Kazimierz I, 244,

385; II, 201.

Jeleski Ludwik I, 87, 88,

169, 250, 355; II, 71.

Jeleski Mieczysaw I, 82,

94, 385; II, 14, 86.

Jeleski Napoleon I, 178 —
180, 191, 357.

Jeleski Pawe 1,304; 11,207.

Jelski I, 166, 350—351, 400;

II, 72, 283.

Jelski (Jan) I, 322; II, 15, 21,

169, 260—26L
Jenikowa Tekla (z Dalew-

skich) II, 42, 276.

Jemanowa Antonina I, 167.

Jewreinow I, 24.

Jo.cher Adam II, 221, 318.

Jocher Jan II, 229.

Jugan II, 154, 155, 159, 160,

166, 167, 172, 174, 175, 188,

192, 195—197, 199—206,

211, 213, 306.

Junger II, 118, 121.

Jungerowie II, 122.

Jurewicz I, 329.

Jurewicz II, 240.

Jurgens Edward I, 193, 195,

196, 365—366.
Jurjewicz Stanisaw I, 300.

Kalinka Walerjan ks. I, 130,

342.

Kalinowski Andrzej I, 13; II,

279.

Kalinowski Józef I, 15, 371;

II, A6, 277—279, 63, 132,

143, 169, 191.

Kalinowski Konstanty I,

220—222, 230, 233, 235—
237, 246, 248, 299, 370—
371, 388; II, 14, 34, 48—51,
52, 62—66, 68, 75, 76, 87,

91, 116, 120, 122, 123, 126,

131 — 134, 140, 143—148,
151, 153, 163, 169, 172. 182,

279.

Kalinowski (Wiktor) I, 79(?),

299, 370, 371.
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Kausowski Jan I, 246; II,

215.

Kamieski Stanisaw I, 262.

Kamiski II, 218.

Karowicz Jan I, 396.

Karp' Felicjan I, 86, 87, 91,

126, 182, 285, 308; II, 72,

110.

Karpowicz Juljan I, 80.

KasperO'Wicz I, 287.

Kaszyc I, 254, 406, 407; II,

159, 165, 172, 200, 260,

301.

Katajew II, 119, 121, 131.

Kaufman gen.-gub. I, 298; II,

214, 315.

Kaulbach (jego freski) I, 76.

Keller gub. I, 405.

Keyserling Hugo I, 102, 112.

Keyserling Karol I, 71, 102,

112.

Ktrzyski II, 59, 280.

Kicka gen—^^wa I, 415. .

Kicki gen. I, 189, 365.

Kieniewicz Hieronim I, 178,

180, 196, 224—226, 231,

2Z2, 242, 248, 358, 375; II,

32, 60, 116, 122, 158, 167,

191, 196, 234, 247, 272, 307.

Kieniewicz H. I, 252, 401 ; II,

148, 302.

Kieniewicz, brat stryjeczny

Hieronima II, 234.

Kieniewicz Stefan I, 350.

Kiernoycki, d-r, II, 304.

Kiersnowscy II, 58.

Kiersnowska Filomena I, 37.

Kiegajo p. Horodeski.
Kinkulkin I, 26, 99, 319.

Kirkor Adam Honory I, 77,

297—298; II, 69, 86.

Kleczkowska Franciszka II,

215, 316.

Kleczkowski Maurycy, d-r,

I, 246, 386—387; II, 215.

Klimaski Napoleon I, 163,

164, 348; II, 54.

Klimontowicz II, 81, 82, 285.

Klopman baron I, 58, 59, 64.

Klott II, 149, 305.

Klobukowski Aleksander I,

47, 115, 116, 338, 339.

Kobiernicki Marcjan (jego

utwory) I, 32, 34.

Kobylaski mec. II, 238.

Koczorowski I, 185— 188,

190, 192.

Kohn Albin II, 120, 122, 126.

Kolendówna Ludwika II, 133,

134, 136, 140.

Kolyszko (Bolesaw) II, 24,

28, 265, 267—268, 268.

Komar II, 26.

Komar Konstanty I, 102, 111,

321.

Komar Wadysaw I, 118,

156.

Komorowscy II, 31.

Komorowski Antoni I, 260,

415.

Komorowski Antoni II, 272.

Komorowski Wiktor I, 102.

322.

Komprecht (jego zakad) I,

330.

Konarski Stanisaw ks.

(wyd. Vol. leg.) I, 298.

Konarski Szymon I, 11, 14,

16, 258, 282, 288, 289, 291,

293, 299, 300, 302, 357, 412;

II, 127, 210, 257, 275, 294.

Kocz Medard I, 58, 63, 71,

72,82,86,90, 119, 120, 177.

183, 184, 205, 207, 288—
289; II, 185, 324.

Kondratowicz (Ludwik) (W.
Syrokomla) I, 78. 79. 97—
99, 170, 172, 180, 194. 209,

241, 298, 312, 315, 319,

355; II, 178, 195, 298, 305.
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Kondratowicz Kazimierz I,

170, 171, 180, 204, 356; II,

178.

Kondratowiczowa I, 99, 170;

II, 123, 150, 293.

Konopacki II, 118.

Konoplaski Franciszek II,

106, 109, 120, 121, 126, 289.

Konstanty W. Ksi II, 201,

313.

Koraikiewicz Józef, d-r, I,

394.

Kopernicki II, 325.

Kopyow I, 331.

Kordzikowski Józef I, 102,

258, 323; II, 141.

Korecki], wice-gub.. I, 46,

118,340.

Korewa Antoni I, 227.

Korewa Klety I, 109, 118,

227, 246, 335—336; II, 16.

Korewa Ksawery I, 227, 332.

Korewa Onufry I, 109, 227.

Korkozowicz Hektor II, 225,

319.

Korkozowicz Justus II, 104.

Korotyski Wincenty I, 170,

355.

Korsak I, 8.

Korsaków gen. II, 231.

Korwin-Kurkowski gen. II,

72.

Koryzna Piotr II, 240, 241.

Korzon, fotograf, II, 38, 40,

141.

Korzon Tadeusz I, 96, 97,

125, 314—315.
„Kosa" p. ukowski.
Kociakowska Ildefonsów a

II, 30, 31, 272.

Kociakowski Janusz I, 180,

362.

Kociakowski Józef, d-r. I,

97, 132, 159, 203, 260,

317—318, 320; II, 16, 31.

80, 163, 169.

Kociuszko Tadeusz I, 8, 9,

34, 320, 336, 369; II, 69.

Kossak Juljusz I, 353.

Kossakowscy I, 70; II, 13.

Kossakowska Ludwika II,

196, 312—313.

Kossakowska Marja II, 313.

Kossakowski Franciszek II.

110.

Kossakowski Jarosaw I, 15,

248, 287, 387; II, 13, 31,

127.

Kossko Onufry I, 58, 61, 283.

Kossowski Wadysaw II.

190, 194, 206, 311.

Kostrowicki Adam II, 103.

Kotomkin I, 21.

Kowalewski Ludwik I, 394.

Kozakowski Józef II, 59.

Kozakowski Stanisaw 11,26,

30, 269.

Kozie-Poklewski I, 315; II,

231, 320.

Kozie-Poklewski Jan 1, 220,

221, 233, 370, 373, 394; II,

15, 169 (?)

Kozie-Poklewski Wincenty
I, 373, 394; II, 15, 169 (?),

259, 266.

Kozowski Jerzy, d-r, II, 317.

Kozowski Szymon, ks. ar-

cybiskup, I, 10, 11.

Koewnikow gub. II, 291.

Kracner II, 151.

Krajewski Aleksander I, 195,

198, 366.

Krajewski Henryk I, 195,

366.

Krasiski Adam, ks. biskup,

II, 279, 305, 310.

Krasiski Wincenty (jego

puk) I, 307.
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Krasiski Zygmunt I, 8, 250;

II, 71.

Kraszewski (Józef Ignacy) I,

33, 150, 194, 195, 198, 366;

II, 149.

Kremerowie I, 203, 204.

Krieger Wewel von, gub. I,

46, 123, 149, 150, 151, 161,

182, 184, 200, 207, 208, 211,

341.

Kromwel I, 225.

Kronemberg Leopold I, 185,

186, 188—191, 193, 194,

363, 365.

Kruk p. Heidenreich.

Krupscy I, 303; II, 236.

Krupska (Stefanja) II, 301.

Krupski Bonifacy I, 20, 80,

252, 302—304; II, 148.

Krygier ob. Krieger.

Krzysztoporski Klemens I,

186, 188, 192.

Krzywicki I, 165, 349; II,

72.

Kucewicz Wadysaw II,

211.

Kudrewicz Jan I, 101, 111,

134, 154, 157—159, 172,

258, 320.

Kudrewiczowa Antonina I,

159.

Kukie gen,. II, 223.

Kulikowski Walery I, 258,

413; II, 41.

Kuakowski Romuald I, 45,

46, 97, 118.

Kuakowski Sarmat II, 121,

122, 292.

Kupfer II, 135, 136, 185, 296.

Kup J. I, 184.

Kupciowa marszakowa II,

54, 227, 280.

KupciówTia Wanda II, 54,

136, 150, 280.

Kurkowski II, 316.

Kurkowski Fabjau I, 15; II,

38, 39, 228.

Kurowski II, 83.

Kurowski (Ignacy?) I, 394.

Kurowski Rajnold II, 285.

Kurtz (Aleksander) I, 196,

367.

Kuszelewski (Józef) I, 248;

II, 116, 122, 123, 144, 146,

228.

Kuszejko II, 265.

La Fontaine (jego bajki) I,

319.

Lambeck II, 280.

Landsberg Karol I, 102, 324.

Landsberg Kazimierz I, 180,

359.

Langiewicz Marjan I, 245,

385; II, 8, 11, 14, 258, 269.

Langner II, 120, 126.

Laskarys (Jerzy) I, 15, 220,

246, 348, 375; II, 60.

Laskowicz (Albert) II, 83,

273—274.
Laskowscy II, 15, 22, 90.

Laskowski Ignacy I, 324; II,

15, 28, 91, 260, 309.

Laskowski Stanisaw I, 254,

383; II, 15, 57, 91, 260, 303.

Lasoccy, d-rostwo, II, 234,

236, 242.

Laune, d-r. I, 131.

Lebiediew Piotr II, 110, 290.

Ledochowski Franciszek I,

58, 62, 71, 72, 102, 290, 323.

Lenartowicz Teofil I, 353.

Leopold, sucy Syruciów,

II, 31.

Leniewski (Juljan) II, 33,

274.

Lewandowski II, 239.

Lewikow Mikoaj I, 395.

Lewkiew I, 10.

Libelt Karol I, 397.
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Lidejko (Maciej) ks., II, 152,

326.

Ligenza I, 303.

Limanowscy (bracia) I, 43,

106.

Limanowski Bolesaw I, 332,

Limanowski Józef I, 333.

Limanowski Lucjan I, 3"33.

Lipnicki (Augustyn), ks., I,

170, 355.

Lipski II, 264.

Lubeccy II, 182.

Lubecki Edwin II, 238.

Lubicz I, 250; II, 91.

Lubincew gen. I, 395.

Lubomirski Eugeniusz, ks. I,

103, 194, 306, 330.

Lubomirski Stefan, ks., I,

137 (?), 166, 218, 219, 300,

344.

Lubomirski Tadeusz, ks.. I,

186, 188, 192, 194, 363—
364.

Lubomirski WJadysJaw, ks.,

I, 256, 344.

Lutkiewicz Bronisaw I, 2d),

24.

Laaa I, 250; ii, 91.

agowscy II, 236.

agowski, d-r, II, 278, 321.

Lanskoj minister. I, 103, 296,

331, 346.

apicki Hektor I, 400, 401,

407, 408, 411; II, 148, 300,

301.

apicki Juljam I, 82, 116,

306—307.
apicki Micha I, 178, 358.

apiski II, 264.

apiski II, 291, 292.

appa Aleksander I, 137,

166, 176, 178, 179, 183, 218,

219, 344—345, 376, 405.

appa Dominik I, 405.

omanowicz Bolesaw II,

286.

opaciski Ignacy I, 166,

225, 231, 232, 242, 243, 245,

(341?), 352—353, 388; II,

7, 15, 33, 42, 46, 63, 78, 159,

160, 191, 211, 219, 275.

osiew (Aleksander) I, 371,

394,401; II, 148, 171, 174—
176, 178, 179, 190, 192, 193,

200, 207, 208, 213, 218,

299—300.
oziscy II, 236.

ukaszewicz (Apolinary) I,

252—254, 403.

M. I, 163.

Mackiewicz Antoni, ks.. I,

324; II, 16, 18—20, 143,

262, 262—263, 264, 265,

268, 271.

Mackiewicz Bronisaw, d-r,

II, 60. 75, 132, 142, 149,

152, 281.

Mackiewicz Juljan I, 172.

Majewski I, 358.

Majewski Karol I, 193, 365,

366.

Majewski Konstanrty I. 372.

Majzels II, 255.

Malczewski Antoni I, 353.

Maecki Edward I, 102.

Maecki Józef II, 100, 101.

Malewski II, 80, 284.

Malicki (?) Karol II, 81.

Malinowski Mikoaj I, 77,

297.

Maacliowski Wadysaw I,

172, 356; II, 39, 41, 42, 47,

51, 54, 62—64, 66. 68, 75—
77, 82, 116, 126—128, 131,

145, 146, 154, 169, 283.

Manasewicz (dom M—a) II,

283.
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Makowski Wiktor I, 250,

392.

Marcinowski II, 232.

Marcinowski Mikoaj II, 294,

Masowski Konstanty I, 250,

394—395; II, 173, 209, 210.

Massalski (Ignacy) biskup II,

290.

Maszewski Wadysaw II,

303, 304.

Matejko Jan I, 362.

Mawros II, 260.

Medeksza Adam I, 14, 15, 33,

55, 58, 62, 63, 70, 73, 79,

96, 97, 100. 109, 118, 130,

133, 152, 154—156, 163,

172, 180, 203, 208, 258,

282; II, 9, 243.

Medeksza Antoni I, 230, 382.

Merkuow I, 229.

Mialdar Jonik I, 409.

Michaowski (muzyk) II, 130,

133.

Mickiewicz Adam I, 21, 97,

101, 285, 292, 297,308,336;

II, 69.

Mickiewicz Juljan, d-r, II,

123, 144, 151, 292—293.
Mickiewicz Wadysaw I,

407; II, 309.

Mierosawski (Ludwik) I, 24,

106, 192, 334, 363, 366.

Mierzejewski Seweryn. I,

350.

Mikszewicz Wadysaw I,

102, 324.

Mikulski Adolf II, 142, 149,

218.

Milarewski^il, 304.

Milewicz (Ildefons) I, 262;

II, 50, 132, 142, 160, 279.

Miller II, 271.

Milutin (Mikoaj) I, 73, 296,

346.

Miadowski II, 153, 190.

Miadowski Florjan I, 358.

Mineyko I, 82; II, 138.

Mineyko Zygmunt I, 389; II,

26, 269—270.
Miniszewski (Józef Aleksan-

der) I, 366.

Miski Albert („Albertus")

I, 289.

Mirski - wiatopek Ferdy-
nand II, 185, 186, 187, 209,

210, 223, 224, 227, 229, 230,

309—310.
Mogilnicki Jerzy I, 166, 178.

254, 351—352, 407; II, 148,

304.

Mokrzecki Filip, ks.. I, 13, 14.

Moochowiec I, 248, 389; II,

59.

Moniuszko Stanisaw I, 312,

374, 400; II, 26.

Montwi Aleksander II, 58,

254, 280.

Montwi Stanisaw II, 58,

212, 253—254.
Montwi Stanisaw jun. I,

248, 387—388; II, 13, 30,

127.

Morsztyn Hieronim I, 32, 36.

Morykoni Lucjan II, 41, 46,

63, 77, 83, 86, 87, 275.

Morykoniowa II, 46.

Moszczyski II, 148.

Moszyski Witold II, 238,

242.

Mowsza Cyrulik II, 120, 133.

Muller (dom M—a) I, 103,

331.

Murawjew- Micha hr. gen.-

gub. I. 254, 282, 292, 293,

298, 303, 308, 310, 349, 350,

353, 371, 392, 405, 411; II,

32, 33, 42, 51, 68—72, ^2,

86—89, 94, 104, 122, 123,

126, 128, 131, 142—144,

147, 149, 151, 152, 158, 159.
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167, 170, 171, 173, 174, 178,

179, 185, 192, 195, 196,

200—203, 206—210, 214,

217, 220, 272, 286—289,

291, 299, 301, 304, 307, 310,

311, 313, 314, 315.'

Murawjew Mikoaj gub. I,

341.

Napoleon III I, 311, 361; II,

13.

Narbutt I, 326.

Narbutt Cezary I, 260, 414.

Narbutt Ludwik I, 228, 246,

376—377; II, 16, 19, 30, 41,

81, 91, 203, 271, 285.

Nazimow Wodzimierz gen.-

gub. I, 46, 56, 82, 86, 97,

103, 105, 107, 112, 120, 122,

123, 149, 160, 161, 177,

208—211, 220, 229, 246,

293, 3d2, 346, 354, 357, 374,

380, 390, 392; II, 32, 69, 80,

114, 137, 219, 298, 313.

Niejeow, audytor gówny,
II, 218.

Nleawiccy II, 253.

Nieawicka Barbara II, 60,

215, 281.

Nieawicki II, 58.

Nieawicki Stanisaw II, 37,

274.

Niemcewicz Juljan Ursyn
I, 26.

Niemeksza Antoni ks. II, 188,

310.

Nikolin II, 133, 138—140.

Niszkowski (liotel N—go) I,

230, II, 47.

Nowakowski Karol (Olizar-

Swiatodycz) II, 285.

Nowodworski II, 200.

Norwid Cyprjan I, 353.

Noskowski II, 96.

Nostitz gen. II, 262.

Nowicki Franciszek, d-r. I,

252, 402—403; II 148 229.

Nowicki Napoleon I, 258.

412.

Obrpalski Micha I, 250,

395—396; II, 142, 149, 210.

Obuchowicz Napoleon II,

148, 303—305.
Odyniec Antoni Edward I,

77, 78, 297; II, 72.

Ogiska II, 119, 121, 128,

291.

Ogiski Ireiueusz I, A2, 58,

60, 70, 72, 93, 111, 122—
124, 126, 137—140, 145,

147, 148, 149, 161, 182,209,

229, 290; II, 195, 281.

Ogiski Mikoaj II, 216.

Ogrodnik Antoni I, 410.

Ohryzko Józefat I, 79, 168,

231, 281, 298, 405; II, 9, 10,

59, 190, 191, 193, 194,

197_199, 206—208, 306.

311. 312.

Okuszko Antoni I, 166, 254.

Olechnowicz I, 358.

Oldzki II, 229.

Oldzki Stanisaw I. 407(?);

II, 15, 22, 22S, 260.

Odakowski Napoleon II,

234.

Osufjew I, 338.

Orda Edmund II, 238, 321.

Orda W. II, 148, 302.

Orgelbrand (Maurycy) II,

55. 280.

0'Rourke Konstanty I, 15;

II, 209, 315.

0'Rourkowa II, 200.

Orwid Adam II, 73, 89.

Orwid Cezary I, 15, 250,

392—393; II, 41, 83, 89.

Orwid Franciszek I, 10.
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Orwidcwa Teresa z Giey-

sztorów I, 10.

Orwidowa Zofja Elbieta I,

393; II, 59, 73, 82—84, 86,

89, 121, 212, 213, 246.

Orwidowie II, 251.

Orzeszko I, 106, 248, 334; II,

77, 116, 118, 120, 122, 123,

127, 128, 137, 145, 146.

Orzeszko Antoni II, 295.

Orzeszko Kalikst, marsz. I,

300.

Orzeszkowa Eliza I, 317; II,

273.

Osijewski II, 303.

Oskar M. II, 186.

Oskierczyna II, 38, 39, 215.

Oskierczyna Alfonsowa II,

221.

Oskierka Aleksander I, 20,

80, 82, 90, 94, 99, 105, 162,

164—166, 169, 170, 172,

176, 178, 179, 201, 218, 219,

222, 22A, 225, 232, 235,

240—242, 246, 300, 301,

304, 349, 376, 405; II, 7,

9—12, 14, 24, 26, 33, 38,

40, 44, 50, 81, 86, 90, 112,

116, 120, 137, 138, 141, 145,

154, 158, 163, 168, 174. 194,

198, 206, 246, 275, 313.

Oskierka Aleksander II, 221.

Oskierka Alfons II, 221, 318.

Oskierka Bolesaw I, 14, 15,

254, 404, 408; II, 148, 305.

Oskierka Henryk I, 404; II,

148, 302.

Oskierka Michai, 256, 410—
411; II, 46, 142—143, 169,

Oskierka Szczsny I, 350; II,

72, 282.

Oskierkowie II, 227.

Ostoja p. Czechowicz.
Ostroga p. Poradowski.
Oarowski II, 211, 315.

Pac-Pomarnacka Wadysa-
wowa II, 298.

Pac-Pomarnacki Bronisaw
I, 102, 321.

Pac-Pomarnacki Juljan I, 71,

72, 296.

Pac-Pomarnacki Tacyt I,

381.

Pachomow I, 355.

Paniutin gub. I, 352; II, 147,

186, 216, 299.

Parfianowicz (Witold) I. 236,

248, 371, 384, 411; II, 50,

123, 132, 190, 293.

Pasek (pamitniki P—a) II,

57.

Paszkiewicz Juljan I, 191,

325.

Paszkowski Wiktor I, 333.

Pawowski Aleksander II,

238,

Peliksza Kornel I, 15, 252,

400, 405, 407; II, 91, 148,

163, 300,

Perthees geograf I, 51.

Piasecki Kazimierz I, 87,

308—309.
Piekarski II, 265.

Piekowscy I, 358.

Piekowski Ludwik I, 80;

II, 324—325.
Piepol (Bernard?) I, 248.

388.

Pietkiewiczowa II, 133, 134,

136, 139, 140.

Pietkiewiczowa (jej pensja)

II, 296, 312.

Pisudzki Józef I, 258. 413.

Pisudzki Kazimierz I, 58,

63, 229, 284.

Piotuch-Kublicki Antoni I,

58, 86, 182—184, 205,

283—284.
Pisani Józef I, 102, 322, 261.

Pisani Piotr II, 261.
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Pisarski (Staniewicz) II, 266.

Plater Micha II, 38.

Plater - Bróel hr. Adartii I,

126, 182—184, 197, 204,

206, 207, 341—342; II, 12.

Plater Broel hr. Leon II, 101,

287.

Plater-Broel hr. Stanisaw I,

166, 354.

Plater-Zyberk Stanisaw I,

166. 169, 176, 178, 185 (?),

186—188, 196, 200, 218,

219, 222, 223, 300, 352,

354; II, 13.

Podbereska Anna I, 289.

Podbereski Micha I, 289; II,

41, 128, 149, 211, 275.

Podbereski Adam I, 132, 260,

343, 344.

Poklewski - Kozie ob. Ko-
zie-Poklewski.

Pokrowscy II, 221, 222.

Pokrowska II, 95, 96, 221.

Pokubiatto Piotr, I, 262,

415—416.
Pol Wincenty I, 353.

Polewoj I, 21.

Politowski (Zygmunt?) I,

106, 394; II, 59, 149.

Pooski II, 294.

Ponset (Józef?) I, 229, 256,

381; II. 169.

Popawski Adolf I, 97 153,

318.

Popowski Józef II. 232, 237,

242; II, 320.

Paradowski („Ostroga") II,

91.

Potapow (Aleksander) gen.-

gub. I, 310; II, 158, 175,

176, 179, 186, 187, 189, 190,

213, 214, 307.

Potapowowa Katarzyna II,

307.

Potocki Aleksander II, 207,

314.

Potocki Stanisaw I, 189,

365.

Potocki Tomasz I, 313, 315.

Poznaski (hotel P—go) II,

7, 40, 84, 110.

Pozniak II, 294.

Poerski Edward I, 246, 386;
II. 215.

Preiss Aleksander I, 339.

Prokopowicz II, 98.

Prószyski II, 72, 87.

Prozor Karol, obony I, 109,

336, 401.

Prozor Maurycy I, 70,79,210.

Prozor Mieczysaw I, 109,

252, 401, 404, 408.

Przeciszewscy bracia I, 80,

299; II, 323—324.
Przeciszewski Adolf I, 58,

291.

Przeciszewski Hieronim I,

58, 86, 126. 155, 283.

Przeciszewski Konstanty I,

102, 229, 325.

Przesmycki, d-r, II, 103.

Przybylski (Karol), d-r, II,

206, 314.

Przybylski Wacaw („Ma-
ciek") I, 15, 20, 231, 348,

383—384; II, 9, 191, 198,

206.

Pugaczow I, 225.

Puawski Kazimierz (pom-
nik P—go) II, 261.

Pusowski (Adam) II, 26,

270.

Pusowski Stanisaw I, 100,

260, 320; II, 151, 222, 251.

Puzyna Piotr I, 102, 324.

Pyrzyski II, 234.

R... M... ks. II, 201.

R... S... II, 209, 210.
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R... S... (syn Michaa) II, 210.

Racz (Ratcz) Bazyli I, 90,

310; II, 174, 179, 201, 211,

214.

Radziwi (Karol) ks. „Panie

Kochanku" II, 202.

Radziwi Macie) ks. II, 209.

Radzi'W'iowicz (Ignacy) d-r

II, 221, 317—318.
Ramotowski Konstanty
(„Wawer") II, 26, 270.

Ratowt (pensja p. R.) II, 276.

Rechnieiwscy II, 192, 311.

Redych I, 262.

Reer Jan I, 22, 252, 300, 397.

Regulus II, 181.

Rejtan II, 181.

Rekke bar. I, 59.

Rennenkampf gen. I, 414.

Rewkowscy (Aleksander i

Józef) II, 81, 82, 284—285,
285.

Rodziewicz II, 104.

Rogalewicz I, 196.

Rogiski (Roman) II, 16,

261—262, 303.

Romaczuk Antoni I, 410.

Romaczuk Stanisaw! I, 410.

Romanowski Józef I, 410.

Romanowski Piotr I, 410.

Romaski (Feliks) I, 260, 414.

Romanus gen. I, 296.

Romer Alfred I, 206, 207,

369—370.
Romer Edward I, 29, 58, 60,

62—64, 70—73, 80, 82, 83,

88, 90, 102, 288—290; II,

31, 244, 248, 250, 324.

Romer Micha I, 107, 109,

170, 334, 336.

Romer Seweryn (syn Mi-
chaa) I, 80, 81, 82, 302; II,

141, 142, 149(?), 220, 324,

326.

Romer Seweryn (syn Alek-

sandra) marszaek, I, 262,

II, 220, 229, 317, 326.

Rómerowie Alfredostwo
24.

Ropp Ludwik bar. I, 58, 64,

71, 72, 102, 112, 113, 151.

Ropp Wilhelm) bar. I, 59, 64.

Rostowcew gen. I, 300.

Rotwand Stanisaw I, 351.

Róycki Edmund I, 19, 20.

184, 200.

Rudomina Wincenty I, 15,

105 250, 332.

Ruprecht Karol I, 95, 193,

195, 196, 198, 314.

Rutkowski II, 309.

Rutkowski Kazimierz I, 102,

323.

Rybaczewski Adamek I, 134.

Rybaczewski Tomasz I, 134,

135, 150.

Rychlewski I, 382.

Rychterówna Michalina II,

102, 106.

Rymkiewicz II, 229.

Rymkiewicz Feliks I, 229,

377—379.

Rymowicz (Feliks), d-r, i,

192, 207, 217, 312, 317.

S. I, 309.

Sagatis I, 134.

Samaryn I, 346.

Samojo, d-r, II, 234, 237.

Saranczow, policm., II, 83,

84, 86—89, 114, 115, 142,

147, 153, 214.

Sawicki Adolf I, 97, 318.

Sawicki Ferdynand I, 260,

415.

Sawicki Jan, d-r, („Stella")

I, 46, 97, 99, 318.

Scewola II, 181.

Schmeman II, 214.

I4. 1
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Sidorowicz, adwokat, I, 394;

II, 186.

Sidorowicz Jan I, 82, 306;

II. 152.

Siehe I. 200.

Siemaszkowie II, 102, lOó,

287.

Siemioncw II, 175—178, 192,

214, 233(?).

Siemionowowie II, 231.

Siemiradzki, d-r. I, 405.

Sierakowska Apolonia z Da-
lewskich I, 168, 354—355;
II, 10, 34, 95, 227.

Sierakowski Zygmunt („Do-

ga") I, 17—20, 22, 79,

168, 184, 196, 197, 200, 213,

281, 287, 299, 375, 386, 390;

II, 10. 15, 22, 24—26, 28,

30—32, 34, 37, 41—44, 56,

85, 86, 95, 127, 162, Io9,

201, 203, 260, 267—269,
271, 272, 276, 309, 312, 314.

Siesiccy II, 231.

Siesicka (Mieczysawowa*^)
II. 227.

Siesicki II, 146.

Siesicki Feliks I, 58, 70, 72,

288.

Siesicki Mieczysaw I, 15,

58. 229. 260, 377; II, 141,

149. 151.

Sikorska (dom zajezdny
S—ej) II, 42.

Sipowicz Karol II, 285.

Siwicka Emilja II, 60, 215,

281.

Skaryski Dyonizv I. 97,

130. 133. 180, 193, 196, 313,

315—316.

Skaryski Onufry I, 315.

Skawiscy II, 236.

Skawiska, d-rowa. II. 235.

Skawiski, d-r, II, 234,

Skirmunt Aleksander I, 252,

300, 402; II, 148.

Skirmunt Kazimierz I, 350;

11, 72.

Skirmunt Konstanty II, 138,

297.

Skorupski (Micha) ksidz. I,

172, 260, 356—357; II, \3I,

232, 233.

Skworcow I, 113; II, 220.

Slesar Adam I. 410.

Slesar Antoni I, 410.

Sawiski II, 316.

Sowacki I, 292, 397

Smiarowski I, 134; II, 17.

Smogorzewski I, 394.

Smolak Jan I, 230, 382; II.

325.

Smuglewicz Piotr, d-r I, 114,

337.

Snarska II, 103.

Snarski Tomasz I, 170, 355.

niadecki Andrzej I, 23, 170,

391.

Sobaski Feliks I, 351.

Sobolewski, kamieniarz. I,

246; II, 81, 82, 215.

Sobolewskij gen. I, 371; II,

40(?), 111, 112, 124, 131.

Sokoowski II, 137.

Sokoowski II, 234.

Soomka II, 271.

Soowjew I, 47, 151, 152,

346; II, 195.

Sotan Micha I, 187, 188,

192, 364—365.
Sotan Stanisaw I, 109, 336.

Sotan Stanisaw (iun.) 1. 166,

191, 192, 250, 349—350; II,

12, 50, 146, 218, 229, 232.

Sotan Wadysaw I, 254,

408—410, 100, 101, 104—
106. 111.

Sotan Wojciech II, 100.
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Sohanowa Wadysawowa
II, 321.

Sopoko Leopold I, 180, 208,

359.

Soroka Micha II, 100, 102,

107.

Spasowcz Wodzimierz I,

79, 99, 299, 306, 380, 401;

11, 10, 192, 221, 301, 317.

Spejer ob. Szpejer.

Staciowski II, 125.

Stakman, d-r, II, 142, 299.

Staniewicz Jan I, 168, 284(?).

Staniszewski I, 106, 333.

Staniszewski I, 386.

Staniszewski Micia II, 269.

Stankiewicz I, 358.

Stankiewicz Karol II, 305.

Starzeski Kazimierz I, 196,

197, 367.

Starzeski Wiktor hr. I, 90,

91, 120, 121, 137, 165, 166,

169, 176, 178, 183, 185—
188, 196, 218, 219, 222, 223,

310-^11, 375, 376; II, 8,

12, 14, 246.

Statkowski Apolinary I, 97,

126, 183, 184, 206, 318.

Stejman ob. Sztejman.

Stengelmejer ob. Sztengel-

mejer.

Stoypin I, 31, 392.

Straszewicz Edward I, 102,

325.

Strawiski Gustaw I, 399.

Strawiski (Józef) 1, 250, 262.

399—400; II, 220.

Strod Justyn I, 410.

Strot Antoni I, 410.

Suchodolski ob, Dormanow-
ski.

Sufczyski I, 186, 188, 192.

Sulistrowski Józef II, 152,

306.

Sulistrowski Kazimierz I,

248 (?), 390(?); II, 59(?),

234(?).

Sulistrowski Leon I, 256,

410; II, 72, 101, 106, 107.

Suworow Aleksander ks. I,

409; II, 217, 220, 221, 286,

301.

wiacki Józef I, 411.

wida Bolesaw I, 20, 252,

400—401, 407, 408; II, 148,

242, 301.

wida Jan, d-r, I, 30, 407; II,

148, 300—302.
witorzecka Józefa I, 411.

witorzecka Leokadia II,

184.

witorzecka Olimpia I, 411.

witorzecki Apolinary II,

148, 303.

witorzecki Bolesaw I, 15,

231, 254, 264, 382—383,
408; II, 57. 91, 260, 291,

301, 303, 319.

witorzecki Fortunat II, -'A

110 ,290. ^

witorzecki Micha I, 167.

witorzecki Micha I, 250,

399—394, 394; II, 290,323.

witorzecki Mieczysaw I,

411.

witorzecki Rodryg II, 148.

302—303.
Swirtun Jarosaw I, 102, 330.

Swolkie B. II, 28.

Sylwestrowicz (Stanisaw)
I, 262, 415.

Symonowicz Wadysaw d-r

I, 252, 399; II, 81, 220.

Symonowiczowie II, 236.

Syru Szymon I, 31, 58, 62,

101, 102, 130, 131, 133, 172.

286; II, 246.

Syruciówna Tekla I, 130,

342—343; II, 5—7, 42. 43.

55, 56, 77—79, 82, 83, 86,
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88, 152, 176, 181, 184, 196,

211, 214.

SyruciówTiy I, 170.

Szamil I, 377; II, 260.

Szapiro I, 97, 153.

Szegunow II, 117, 139, 145,

291.

Szemioth Józef I, 86, 183,

184, 205, 308.

Szetkiewicz Kazimierz I, 15,

114. 250, 338, 409; II, 80,

100, 101, 106.

Szlagier Kazimierz II, 42,

276, 316.

Szlagier (Wincenty) ksidz
II, 16, 263.

Szpejer II, 154, 192.

Sztejman II, 82, 96, 120, 122,

126.

Sztengelmejer II, 182.

Sztengelmejer Edmund II,

26, 182, 183, 268, 309.

Sztengelmejer Ignacy II, 182.

Sztengelmejer Ignacy (iun.)

II, 26, 183, 268, 309.

Sztengelmejerowa Emilja z

Zawiszów I, 11, 159; II,

182, 184.

Sztengelmejerówna Emilja

II, 184.

Szukszta Juljan I, 102, 258,

II. 219.

Szumski (Stanisaw) II, 7,

198, 211, 256.

Szuwalow hr. I, 407.

Szwcjnicki Konstanty I, 101.

Szwojnicki Wadysaw I, 69,

102, 172, 295.

Szylling Stanisaw I, 180

—

182, 362; II, 234.

Szymaska Barbara II, 102,

106.

Szyszko Józef I, 80—82, 128.

Szyszo d-r I, 250.

Taski Apolinary I, 250, 395;

II, 152.

Taski Ignacy I, 250, 391—
392.

Tettinger, komtur, I, 362.

Tiarwia Andrzej I, 410.

Tiarwia Jonik I, 410.

Tokarzewski I, 197.

Tomaszewicz II, 122,

Tomaszewski I, 246.

Tomkowicz Ignacy d-r I,

405; II, 234.

Topór p. Zwierzdowski.

Totleben I, 282.

Towiaski I, 292.

Traugutt I, 366, 373, 402; II,

302, 314.

Trubeckoj ks. I, 21.

Trzaskowski Igancy d-r II,

23, 242, 266—267, 321.

Trzaskowski Wadysaw I,

102, 325.

Tukao Konstanty I, 250,

393, 394; II, 122.

Tukao Mieczysaw I, 87,

128, 250, 309, 394; II, 14,

72, 87.

Tupalski II, 209, 315.

Tupalski ksidz II. 310.

Turczyska II, 229.

Tuczyski II, 148.

Turski Micha I, 312.

Twardowski II, 234.

Tyszkiewicz (Kazimierz?) I,

44.

Tyszkiewicz Benedykt I, 58,

79, 83, 284.

Tyszkiewicz Eustachy I,

170, 355.

Tyszkiewicz Jan hr. I, 80,

107, 119, 305, 334; II, 212,

213.

Tyszkiewicz Józef I, 112,

226, 302, 336, 353.

Tyszkiewicz Juljan I, 153.
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Tyszkiewicz Kazimierz I,

333.

Tyszkiewicz (Micha?) I,

210.

Tyszkiewiczowa Janowa I,

119.

Tyszkiewiczowa Michaowa
II, 293.

Tyzenhauz Rajniold I, 43, 58,

59, 62, 94, 116, 130, 163,

22A, 290, 300; II, 31, 59, 77,

86, 87, 212, 243—250, 322.

Ulanowski (Wadysaw) II,

128, 295.

Ulryk w. mistrz I, 362.

Uasewicz II, 216.

Uasewiczowa II, 56.

Ustriaow II, 113.

Wagner Karol I, 107, 334—
335, 341; II, 7.

Wagner Olgierd I, 245, 385;

II, 7, 27, 42, 46, 159, 160,

271.

Wagner Witold II, 27, 271.

Wakulski p. Wokulski.
Walicki Leopold I, 416.

Wakowicz Adam I, 254,

350, 407; II, 148.

Wakowicz Aleksander I,

120, 340.

Warawski II, 194.

Wasilczykow, gen.-gub.. I,

311.

Wawer p. Ramotowski.
Wawrzyniec (sucy G.)

II, 38, 79.

Wereszczyski Kazim.ierz I,

102, 128.

Wereszczyski Micha I, 58.

Werj/ho Edmund I, 220, 250,

233. 370, 372—373.
Weryho Jan I, 372.

Weryyna (pensja p. W.) II,

296, 312.

Weyssenhoff Micha I, 206,

207, 370; II, 149, 152, 324.

Weyssenhoffowa (Walerja?)
II, 7, 53, 55, 256.

Wcawowicz Onufry II,

141, 149, 152, 298—299.
Wgleski (Franciszek) I,

196, 367.

Wsawski Antoni I, 102,

260, 328—329, 414.

Wiatkin, komendant, II, 80,

120, 209, 284.

Wieliczko Bolesaw I, 159,

172, 174, 201, 260, 347.

Wieliczko Ignacy I, 102, 159,

172, 174, 229, 321, 379.

Wieliczkowie (Ignacostwo)
II, 231.

Wielopolski Aleksander mar-
grabia, I, 49, 190, 200, 292,

299, 351, 365, 366; II, 93,

286, 313.

Wieniawski II, 38.

Wiesielickii gea II, 124, 131,

133, 135. 137, 138, 144.

Wilczewski (Walerian) d-r I,

252, 399; II, 103.

Wilczyski (album W—go)

I, 116, 339.

Wilium Franka I, 410.

Wisouch I, 250, 372, 375; II,

2A, 268.

Winiowski Teofil I, 328.

Wiszniewski (Jan ? Ta-
deusz?) I, 350; II, 72,

282—283.
Witgensztejn ks. I, 303.

Witkiewicz Ignacy I, 102,

260, 326—327, 379.

Witkiewiczowie II, 234.

Witkowski d-r I, 396.

Witorzeniec Witold (jego

paszport) I, 371.

por. Kalinowski Konstanty.

Wostowski, II, 242.
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Wojciechowski (Kajetan) II,

104, 288.

Wojnicki II, 73.

Wojsiatycz (Józef) I, 262,

415.

Wcjszwilo Zenon I, 229, 379.

Wokulski (Wakulski), po-

licm. II, 229.

Wolniewicz I, 186, 187.

Woowicz Henryk I, 15,

114, 337; II, 104, 148.

WoJowicz Micha I, 368.

Woonczewski Maciej, bis-

kup I, 381.

Woowski I, 116, 339.

Woyski Artur d-r I, 38.

Wrangel bar. I, 345.

Wróblewski Aleksander,

ksidz, II, 297.

Wróblewski Walery II, 259.

Wrotnowski Antoni I, 47,

115, 116, 338, 339.

Wykowski Józef II, 103, 125.

Wyrzykowska (Aleksandra)

II, 7, 78, 79, 88, 89, 110,

199, 214, 256.

Wyrzykowska Marja II, 134,

184, 196, 214, 296, 312.

Wysouch p. Wisouch.
Wysocki gen. I, 318.

Zabieo Ignacy I, 100, 320.

Zabieo Karol I, 24.

Zabieowie I, 133; II, 253.

Zabocki (Erazm?) I, 236,

237, 252, 262, 384; II, 50,

145, 146, 163, 279.

Zacharewicz Ignat I, 410.

Zaleski Antoni I, 166, 220,

227, 230, 242, 246, 353-^.

Zaleski Bronisaw I, 14, 22,

80, 102, 130, 196, 231, 264,

265, 300, 386, 404; II, 61,

167, 215.

Zaleski Feliks dr- II, 238 —
241.

Zamoyscy I, 193; II, 260.

Zamoyski hr. I, 408.

Zamoyski Andrzej hr. I, 49,

103, 141, 190, 292, 313,

330—331, 357; II, 93.

Zamoyski Józef I, 166, 350;

II, 11, 12.

Zan Tomasz I, 308.

Zaranek II, 232.

Zaremba p. Dybowski Pa-
we.

Zawadzcy II, 53, 280.

Zawadzka (Adamowa?) II,

53, 55, 280.

Zawadzki I, 248.

Zawadzki Adam, ksigarz, II,

7, 40, 55, 136, 146, 280.

Zawisza Benedykt I, 9.

„Zawisza Czarny" I, 8.

Zawisza Edmund I, 9.

Zawisza Franciszek I, 203.

Zawisza Ignacy I, 9, 33, 107,

109, 245, 334, 336.

Zawisza Ignacy II, 20, 265.

Zawisza Jan I, 129, 167, 200,

252, 342; II, 59, 223, 246.

Zawisza Krzysztof I, 167.

Zawisza Krzysztof, stolnik,

I, 203, 369.

Zawisza Leon I, 9.

Zawisza Otton II, 26, 268—
269, 312.

Zawisza Piotr I, 8, 203, 369.

Zawiszanka Marja II, 196,

214, 312.

Zawiszowie I, 8, 203; II, 183.

Zawiszyna Alfonsa I, 159.

Zawiszyna Tekla z Zawi-
szów I, 11, 25, 167, 203.

Zawiszyna Teresa ze Swi-
torzeckich I, 167.

Zdanowicz Aleksander I, 13

14; II, 120.

,B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 23
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Zdanowicz Igniacy II, 77,

120, 128, 143, 283, 290.

Zelwerowicz p. Zylwero-
wicz.

Zenowicz - Despot Aleksan-
der I, 321, 379, 403; II,

228—232, 319—320.

Zenowicz Ignacy I, 20.

Ziemacki Rajmund, ksidz,
II, 33, 273.

Zienkowicz Feliks II, 121,

122, 129, 292.

Zmieczarowski II, 125.

Zolner, noownik I, 246; II,

118, 122.

Zoruch (Szepses) I, 26; II,

178, 254—255.
Zwierzdowski Ludwik („To-

pór") I, 103, 121, 331; II,

125, 169, 293—294.
Zwoncow I, 21.

Zylwerowicz (Zelwerowicz)
I, 106, 333.

agiell L 341.

arnowski Jan I, 250, 395.

eligowski Edward („Ant.

Sowa") I, 17, 24, 130, 299,

348.

erwe (Oerwais) Piotr I.

118, 122, 123, 150, 160, 340.

ukowski („Kosa") II, 294.

ukowski Edward I, 300.

upaski, ksigarz, I, 33, 74.

76, 296, 353.

ychowski I, 37.

yliski Konstanty I, 250; II,

141, 149, 299, 325.

yliski Ludwik I, 45, 46, 82.

86, 93, 96, 97, 107, 108, 117.

124, 125, 153, 183, 206, 258.

307; II, 222, 251—253, 326.

yliski Micha II, 251.

yliski Piotr, ksidz, II.

310.

yliski Wacaw, ksidz, ar-

cybiskup, II, 251, 322.

yniewski (Konrad) I, 250.

392.



SPIS MIEJSCOWOCI.

(Liczby rzymskie oznaczaj tom, arabskie—stron. Opuszczo-

ne: Wilno, Kowno, miejsce druku wymienionych dzie, oraz

nazwy obwodów, gubernji, powiatów).

Abelin I, 327.

Adamów I, 320.

Akatuja I, 310.

Akwisgran I, 74.

Aleksandrów II, 307.

Aleksandrowskie zakady
(zawody) I, 398.

Aleksota I, 130.

Algier I, 383.

Ambenmuja I, 352.

Ancyr I, 413.

Antonosz I, 289.

Antuzów I, 290.

Anuliszki I, 325.

Archangielsk I, 9, 369.

Arsdal I, 352.

Aschabad I, 373.

Aschafenburg I, 286.

Ateny II, 270.

Auszbikowo (Aubikowo) I,

319.

Baki I, 311.

Bagatela I, 286.

Baliszki I, 324.

Baakawa II, 282.

Balwaniszki II, 269.

Barnau II, 299.

Bebra (Bewern) I, 352.

Bejniajcie (Benajcie) I, 10,

25.

Bejsagoa I, 118, 340.

Bejany I, 395.

Belebej I, 338, 415; II, 100,

287.

Belmonckie lasy II, 261.

Belweder I, 291.

Berezowce II, 285.

Berlin I, 287, 334, 339, 397;

II, 301.

Berzniki I, 367.

Berany I, 324.

Bialogród I, 406.

Biaowieska puszcza II, 261.

Bialozierski monaster 1,354.

Biaystok I, 346; II, 259, 292.

Bielebej p. Belebej.

Bielsk I, 346:

Biesiady (pow. wilejski) I,

372.

Biesiady (pow. miski) II,

288.

Bijuciszki I, 348.

Bilcz I, 365.

Biliewicze I, 284.

Birkenruh I, 322, 415.



— 356

Birsk II, 99, 100, 287.

Bire I, 260, 293, 305, 317,

387, 388; II, 28, 30—32, 40,

56, 58, 91, 169, 249, 263,

267—269, 271, 272, 309.

Biryniany I, 284.

Bierewicze II, 302.

Bogosawiestwo I, 327.

Bobrujsk I, 254, 285, 311,

336; II, 304.

Boczkienikiele I, 368.

Bodzechów II, 258.

Bohuszewickie lasy II, 260.

Bohuszewicze I, 382; II, 291.

Boowsk II, 295.

Bonn I, 292.

Borek I, 317.

Borki II, 261.

Borowicze I, 354.

Borówka I, 357.

Borysów I, 405.

Boejków I, 306.

Bratnowo I, 381.

Brody I, 398.

Brodziec I, 403.

Bruzguliszki II, 306.

Brze Lit. 1,56, 346; 11,262,

277, 278.

Brzostowica Mur. I, 349,

350.

Bucewicze I, 306.

Buczuny I, 285.

Bukareszt I, 383.

Burbiszki II, 298.

Butace I, 323.

Buzuuk I, 355.

Bykowniki I, 410.

Bystrampol I, 283.

Bzowiec I, 351, 352.

Carewo I, 303, 347.

Carskie Sioo I, 56.

Cesarka II, 272.

Changey II, 258.

Charków I, 287, 300, 312,

374, 386.

Chojniki I, 401.

Choopienicze I, 304, 405.

Chrobrze I, 385.

Chrzczeniszki I, 296.

Chwaojnie I, 291, 329; II,

305.

Cuneo II, 261, 268.

Cytowiany I, 382; II, 20,

263, 266, 323.

Cywilsk I, 321, 393; II, 270,

271.

Czarnorucze I, 349.

Czeboksary I, 390.

Czelaba I, 351.

Czelabisk I, 399; II, 100,

287.

Czembar I, 284, 380, 381; II,

306.

Czepielewszczyzna II, 274.

Czerdy I, 282, 318, 332, 355.

Czeremchów II, 267.

Czerna II, 277—279.
Czerwony Dwór I, 284.

Czeryków I, 412.

Czstochowa I, 22, 198. 199,

200.

Czony II, 98, 287.

Czyta I, 287; II, 304.

Dajnów I, 316.

Daromin I, 392.

Datnów I, 362; II, 263.

Degajcie I, 284.

Degucie I, 284.

Dereszewicze I, 401; II, 302.

Dijon II, 258.

Doobowo II, 325.

Dohinów I, 395; II, 317.

Domnino I, 395.

Dorpat I, 62, 282, 292, 299,

300. 307, 319, Z22, 324. 328,

331, 345, 349, 351, 365, 377,
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404, 406, 415; II, 127, 128,

288. 295, 298, 325.

Dowbory I, 375.

Dowgielany I, 337, 360.

Drezno I, 309, 325.

Drohiczyn I, 356.

Druja I, 395.

Druwiszki I, 324.

Dubicze I, 376.

Dubrownt> I, 363.

Duderhof I, 11.

Dukszty I, 370.

Dunajczyce I, 304; II, 308.

Duszczyce II, 285.

Dumiany I, 391.

Dydwie I, 342.

Dykteryszki I, 308.

Dyneburg I, 229, 256, 284,

305. 317, 322, 352, 356, 357,

378—380, 391, 410; II, 13,

89, 2^2, 287, 315.

Dyrwiany I, 284.

Dzierany I, 285.

Dzisna I, 250, 395; II, 149.

Ekateryniburg II, 228, 319.

Ekaterynoslaw I, 403; II.

308.

Eleonorów I, 320.

Ellern I, 357.

Ems I, 292.

Fajsawice II, 286.

Filipowiczei I, 351.

Florencja I, 290, 353.

Fryburg I, 362.

Fryburg (Szwajcarski) I,

310.

Gidle I, 306.

Giedrojcie I, 302,

Giegrany I, 328.

Gienewa I, 299, 302.

Gienua II, 268, 269.

Glerniki II, 287.

Gile I, 291.

Ginetynie II, 28, 269, 271.

Gadkiszki I, 391.

Gniezno I, 78.

Goreckowszczyzna I, 389.

Górki I, 400.

Goszcza I, 385.

Granopol I, 302.

Grignoni I, 292.

Grochowiska I, 385.

Gródek II, 285.

Grodno I, 166, 178, 200, 218,

235, 236, 248, 252, 317, 346,

350, 358, 371, 398, 399,

415; II, 14, 104, 132, 146,

149, 163, 302, 306, 311, 325.

Gromadzice I, 332.

Grue I, 289.

Gudziszki II, 272.

Halicz I, 400.

Hancewicze I, 358.

Hanuszyszki I, 332, 338.

Heidelberg I, 315, 385; II,

250.

Hieronimów II, 318.

Hlewin II, 300.

Hony-Mejera II, 325.

Homburg I, 74—76, 80; 296.

Horlów I, 390, 398.

Horodo I, 124.

Hory-Horki I, 331, 390, 412,

. 413; II, 277, 294, 304.

Hoa I, 415.

Hranicze II, 300, 303.

Hruszewicze I, 354.

Hubinka II, 317.

Humanszczyzna II, 314.

Ibiany II, 151, 152, 306.

Ignacogród I, 11, 25—27, 31,

49, 110, 149, 153, 202—204,
286, 294, 337; II, 106, 183,

216, 246, 256.

Ignatycze I, 350, 400.
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Ihnatów I, 302.

Ihume I, 252, 303, 402, 403.

Ilgie I, 413, 414.

Ilgów I, 379.

Indryca II, 287.

Inowrocaw I, 78.

Insar I, 379; II, 276.

Irkuck I, 30, 31, 36, 287, 298,

301, 303, 310, 349, 351, 372,

373, 377, 386, 390, 398, 401,

403, 413, 415, 416; II, 236,

242, 267, 277, 278, 281, 292,

301, 304, 321.

Iszalin I, 414.

Izabeliij I, 403; II, 260.

Izabelin II, 287.

Jachimowszczyzna II, 306.

Jaczonka I, 404.

Jakubów I, 415.

Jakubowice I, 377.

Jakuszówka I, 370.

Jampol I, 322.

Janina II, 270.

Janobil I, 319, 324.

Janopol I, 292, 320, 323.

Januszew I, 288.

Jasionówka I, 384.

Jassy I, 400.

Jaszuny I, 391.

Jazdajcie I, 330.

Jekaterynburg, Jekateryno-
saw p. Ekaterynburg,

Ekaterynoslaw.
Jeziorko II, 258.

Jeziorosy (Nowo - Aleksan-

drowsk) I, 58, 172, 183,

260, 356; II, 116, 137, 232,

257.

Johaniszkiele I, 308.

Józefów I, 282.

Józefów I, 387.

Józefów I, 351.

Juchniszki I, 332.

Jurborg I, 327.

Justynów I, 414.

Juynty I, 370.

Kalisz I, 399.

Kalwaria mudzka I, 329.

Kanobera I, 110, 111, 286,

287.

Kauga I, 120, 291.

Kalup I, 352.

Kamczatka I, 331.

Kamieniec I, 311.

Kamie I, 410.

Kamieszczyzna I, 203.

Kask II, 238, 240.

Kargopol I, 318.

Karolinów I, 24.

Karopol I, 325.

Kaukaz I, 326. 357, 359, 360,

362, 376; II, 260.

Kaza I, 358, 386, 403, 415;

II, 96, 97, 158, 167. 191,

227, 272.

Kazimierzów I, 321.

Kiachta II, 319.

Kiawloki I, 379.

Kiejdany I, 10—12, 23, 24,

55, 94, 153, 168, 212, 281—
283, 286, 287, 312. 317. 318,

320; II, 104, 268, 270. 271,

288.

Kielmy I, 291.

Kietowiszki II, 319.

Kieturaki I, 284.

Kijów I, 186, 292, 317. 399,

405, 413; II, 232, 263, 271,

304, 306, 308.

Kirjanowce II, 273.

Kirsanow II, 282.

Kiwatycze II, 273.

Kodzko II, 280.

Kniayn I, 395.

Kojrany I, 352, 353.

Kolonia I, 78.

Koodno II, 282.

Koogrywa II, 282.
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Kotamna I, 401.

Komarowicze I, 355.

Komorowo II, 289.

Koncewo I, 10.

Konstantynopol I, 383; II,

280.

Kopatkiewicze I, 304.

Korwie I, 390, 391.

Kosicze II, 260.

Kostroma I, 412; II, 300, 324.

Kownatów I, 284.

Kowrow II, 269.

Kozliszki I, 323.

Krakinów II, 263.

Kraków I, 200, 230, 307, 315,

333, 339, 354, 361, 362, 388,

398; II, 259, 271, 277, 278,

281.

Krasaw I, 410.

Krane I, 412.

Kranik I, 415.

Krasnojarsk I, 403; II, 238,

299, 304, 308.

Krasnoufimsk I, 395; II, 39,

227, 319.

Kremieczuk p. Krzemie-
czuk,

Kretynga I, 336.

Krewno I, 289, 369.

Królewiec I, 300, 315, 320,

368.

Kroszty II, 30, 272.

Kroe I, 283, 284, 285, 291,

316, 318, 324, 325, 326, 359,

380, 381, 413.

Kruhowicze II, 303, 305.

Kruszwica I, 78.

Kruszyna I, 306, 330.

Krzemieczuk I, 345.

Krzemieniec II, 317.

Krzeszowice II, 278.

Krzyczew II, 294.

Krzywicze II, 302, 303.

Krzywosdz I, 334.

Kuchcice I, 342.

Kujany I, 294.

Kukusz II, 281.

Kulda I, 373.

Kungur I, 345; II, 227, 228,

271, 282, 295, 319.

Kunkuka I, 346, 354, 388; II,

276, 308.

Kurany II, 269.

Kursk I, 46, 392, 393; II, 277.

Kurszany I, 345.

Kutno I, 391.

Lachowicze I, 390.

Lada I, 350.

Lady II, 57.

Landwarów I, 336.

La Rochelle I, 373.

Lasdon I, 351, 394.

Lasy I, 337.

Lauda II, 19, 265.

Lebiedka II, 285.

Leciahy-Rudnia II, 294.

Lencze II, 20, 265, 268.

Leodjum I, 363.

Lepary I, 337.

Libawa p. Lipawa.
Lida I, 250, 312, 376, 392..

Ligumy I, 377—379.
Linkowiec 1, 131, 343, 344.

Linogiry I, 377.

Lipawa I, 329, 330, 413; II,

311.

Lipeck I, 412.

Lipowicze I, 412.

Livenbersen I, 327.

Londyn I, 302, 307, 356, 361,

362; II, 291, 292.

Lozanna I, 373, 407.

Lubieszówi I, 407.

Lublini I, 339, 415.

Ludziewicze I, 304.

Lwów I, 51, 333, 338, 368;

II, 15, 280.
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achów I, 281.

Lachwa I, 401.

Lajwiszki I, 134, 344; II, 16.

Lajew II, 263.

Laksztuciany I, 376.

Laukiesa I, 357; II, 306.

Laukciany I, 284.

Lawkoemy II, 263.

Lazarówka I, 400.

czyca I, 367.

Lohy II, 319.

Losk II, 273.

Luby I, 292.

Luczyce I, 385.

Lukinia I, 288, 289.

Luków I, 295.

Lyngmiany II, 326.

Macie I, 356.

Makowicze I, 372.

Madejki II, 272.

Makanowicze II, 282.

Makarjew I, 312.

Maksimowicze I, 403.

Malew I, 400.

Malinowszczyzna I, 393, 394,

411; II, 290.

Malta I, 416.

Mamolnica I, 409.

Mankuny I, 368.

Marciniszki I, 387.

Marjampol I, 299.

Marywil I, 295.

Massalany II, 288.

Mazany I, 328.

Medeksze I, 8, 25; II, 253.

Mentona I, 300.

Menzelisk II, 97, 98, 100,

286.

Michaliszki II, 297.

Michapol I, 412.

Mieciawicze I, 303, 304.

Mieszkucie II, 263.

Mikielewszczyzna I, 404.

Milki I, 396.

Misk I, 80, 166, 178, 179,

205, 252, 254, 306, 314, 331,

345,, 351, 357, 371, 401—
406, 410—412; II, 100, 101,

104, 132, 149, 163, 234,

260, 288, 291, 300— 303,

305, 311.

Mitawa I, 288, 292, 302, 307,

324, 327, 328, 347, 349, 379,

402, 413, 414; II, 282, 306.

Mitruny I, 415.

Mohylów I, 166, 304, 390,

398, 411, 412; II, 132, 169,

294, 298, 305.

Moodeczno I, 389, 394; II,

305.

Moodów II, 282.

Monachium I, 311, 314.

Moskwa I,. 56, 232, 292, 306,

314, 317, 331—333, 356,

358, 359, 362, 364, 366, 379.

382, 387—389, 396, 397,

407, 410, 412, 414; II, 10.

84, 96, 109, 122, 228, 266.

267, 288, 301, 303, 307,

309, 319.

Mostowlany I, 370.

Mosty I, 384.

Motkowice I, 351.

Mozyrz I, 252.

Mci I, 337.

Muniki II, 275.

Nadany II, 263.

Naczów I, 317, 375.

Nancy I, 358; II, 268.

Narwidziszki I, 302.

Narym II, 233, 320, 325.

Nerczysk I, 413.

Nereczyskie kopalnie I, 24.

367, 372, 412; II, 266.

Nerczyskie „zawody" II,

304.

Neuborn II, 281.

Nicea I, 308, 405; II, 318.
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Nidoki I, 283.

Niemirów II, 261.

Niewie II, 202.

Niowodnica Nargilewska I,

311.

Nizki I, 412.

Niny Nowogród I, 405; II,

96, 227, 281, 301, 304, 306.

Nowa wie I, 334.

Nowa Wola II, 302.

Nowickiszki II, 267.

Nowo-Aleksandrowsk p. Je-

ziorosy.

Nowobere II, 18, 263.

Nowodwórka II, 303.

Nowogród I, 282, 354; II,

292.

No-wogródek I, 254, 406, 407;

II. 270.

Nowojelnia II, 274.

Nowo-Radomsk I, 306.

Nowosióki I, 303.

Nowosióki II. 269.

NowGszyce II, 302.

Obórek II. 285.

Ochask I, 399; II, 289.

Okmiana I, 327; II, 263. '

Oknista I, 304.

Okoów I, 337.

Olany I, 302.

Oleiza II. 319.

Olsiady II, 263.

Olszew I. 295, 296.

Okuny I, 349.

Omniszew I, 373.

Omsk I, 317, 379; II, 122,

169, 292.

Onikszty I, 381.

Opatów I, 331; II, 125, 258.

Opitooki I, 24, 119, 133, 340;

II, 175.

Opoczno I, 317.

Orenburg I, 22,, 47, 126, 299,

300, 314, 326. 386; II, 98,

257, 288, 292.

Orsk I, 397.

Orwistów I, 282.

Ociuko'wicze I, 309, 393.

Ostrohlady I, 401.

Ostrów I, 411.

Oszmiana I, 250, 389; II, 269.

Owsianiszki I, 9.

Ozierce II, 304.

Oytany II, 265.

Pacunele I, 359.

Paprogi Dolne II, 312.

Pary I, 220, 231, 264, 291,

292, 300, 307, 315, 324, 339,

350, 352, 358, 361—363,
367, 373, 374, 383, 386, 387,

391, 396, 397, 400, 407, 414;

II, 12, 13, 167, 191, 215,

259, 261, 266, 268, 270,271,

281, 293, 309, 324.

Pawowicze I, 412.

Pau I, 352.

Penza I, 329, 357.

Perm. I, 318, 372, 387; II, 98,

227, 228, 257, 277, 280, 298,

304, 319.

Petersburg 1, 9, 1 1, \(y—ZZ, 63,

79—81, 94, 114, 115, 151,

154, 200, 209, 231, 2AA, 287,

298—303, 305, 306, 311,

318, 326, 335—338, 345,

„ 349, 354, 356, 360, 370, 372,

373, 377, 379, 380, 382, 383,

388, 390, 392, 393, 397,

399_403, 410—413; II, 9—
11, 48, 57, 59, 86, 88, 90,

95, 96, 102, 109, 110, 132,

147, 191 — 194, 196, 198,

199, 206, 207, 213, 214, 217,

219—223, 226, 221, 232,

238, 251, 252, 257, 266,

269, 270, 272, 277, 279,

281—283, 286, 287, 290,
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292, 298, 299, 301, 303, 306,

307, 310—312, 317—320.
Pitek I, 45.

Pieniany I, 288.

Pietków I, 367.

Pietrowsk I, 22, 287, 387.

Pietrozawodsk I, 299.

Pilamont I, 172, 287.

Pinega I, 387.

Pisk I, 252.

Piotrków I, 314.

Piotrkowice I, 363.

Piworuce II, 272

Plewna II, 272.

Pytniki I, 10, 392, 393.

Pniwody II, 260.

Podbrze I, 180, 362: II, 253,

263.

Podgaj I, 285.

Podgaj I, 413, 414.

Podgórze I, 333.

Podlesie I, 337.

Podokie I, 320.

Podszacie I, 321.

Podubicze I, 376.

Podubisie I, 325 3^-7, II, 256.

Podwiliszki I, 296.

Pojeziory I, 326.

Pojurze II, 265.

Pokiewie I, 382

Polepi© I, 281.

Polesie II, 309.

Polankiesie II, 313.

Po laga I, 62, 293, 329, 336.

Poock I, 283, 395; II, 289.

Poltawa I, 282.

Pominije I, 328.

Poniewie I, 58, 112, 113,

135, 180, 229, 258, 317, 324,

337, 377; II, 141.

Poniewieyk I, 109, 335; II,

184, 309.

Popiel I, 362.

Popielany I, 361; II, 18, 264.

Porze cze I, 402.

Postawy II, 250.

Poswol I, 362.

Poszawsze I, 326.

Poszokornie I, 325.

Poszumierz I, 174, 201, 347.

Poszuszwie I, 413.

Potruszle I, 285.

Powierpiany I, 291.

Powirycie (Powiervcie) I,

283.

Powirwicie I, 379.

Pozna I, 51, 97, 170, 185,

186, 363; II, 12, 59. 290.

Preny II, 270, 271.

Prezma I, 408, 409.

Pruszków I, 199.

Pruana I, 312, 356; II, 261,

292.

Psków I, 329, 333, 338, 378,

382; II, 269, 288, 306.

Ptycz II, 300.

Pustynia I, 287.

Puszki I, 322.

Puzbary I, 410.

Raczkiewicze I, 300.

Radoszkowicze I, 372; II,

303.

Rady I, 323.

Radziejowszczyzna I, 392

Radziwiów I, 318.

Rajewszczyzna I, 301.

Rakiszki II, 250.

Raków II, 302.

Rakowa II, 321.

Rapperswil I, 37, 323. 414.

Ratkuny II, 31.

Rauby I, 326.

Raza I, 409.

Repsze I, 328.

Retów I, 42, 122, 124, 138,

140, 145, 147—149, 151,

229, 290, 345; II, 195, 281

312.

Rogów II, 182, 309.
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Rogówek I, 321.

Romajnie I, 282.

Rosienie I, 58, 183, 229, 260.

Rosoliszki II, 269.

Roew I, 392.

Rubszany I, 321.

Ruda II. 300.

Rudaków I, 301; II, 302.

Rudobieka I, 344, 345.

Rudzica I, 384.

Rusinowicze II, 319.

Ruskie Sioo II, 281.

Rusota-Zablo I, 415.

Rutka I, 406, 407.

Rybisk II, 326.

Ryga I, 21, 284, 308, 322, 327,

328, 350, 355, 378, 379, 387,

409; II, 12, 280, 308, 323.

Rzeczyca I, 252.

Rzepnicze I, 399.

Rzeszów I, 368.

Rzym I, 231, 264, 292, 306,

309.

Saimt-Cyr I, 383.

Saanty I, 336.

Samara I, 288, 354, 355; II,

227, 272.

Samsony II, 298.

Saratów I, 412.

Sarja I, 352, 353.

Sawannah II, 261.

Sawejki I, 282.

Sejny I, 315, 368.

Serwecz I, 373; II, 259.

Siady I, 329.

Sieheniowszczyzna I, 396.

Sielihory II, 288.

Siemiatycze II, 261, 303.

Siewakowa I, 287, 310, 387,

390; II, 301, 304.

Simonowicze II, 283.

Sitce I, 294.

Skierniewice I, 312.

Skoczuny II, 280.

Skopiszki I, 356.

Skorbuciany I, 355.

Skorojtyszki I, 380, 381.

Skrobiszki I, 387; II, 31, 272.

Slepianka I, 403.

Sobodsk (Slobodskoje) I,

31, 378.

Slonim I, 252, 399; II, 81.

Sluck I, 252, 302, 355, 400,

410; II, 266, 301, 304.

Smolesk I, 406; II, 257.

Sokóka II, 259.

Soleczniki I, 318, 334, 385.

Solikamsk I, 301.

Soy II, 275.

Spiraki I, 377, 378.

rednik I, 124; II, 251.

Stabrówi II, 260.

Stawrów II, 261.

Stankuniszki I, 283.

Stara Rusa I, 399.

Stawarele I, 322.

Stawy I, 351.

Sterdy I, 363.

Stefaniszki I, 380.

Stefanów II, 288, 295.

Sterlitamak II, 288.

St.-Qallen II, 309.

Strabla I, 310, 311.

Strasburg I, 318.

Strawieniki I, 332.

Strojnowo II, 258.

Strunojcie I, 394, 395.

Strzelcze I, 415.

Stwoowicze I, 400.

Suderwa I, 391.

Surwiliszki I, 119, 340; II, 16.

Surwiliszki I, 371, 372.

Suryszki I, 320, 325.

Sutki I, 327.

Suwaki, I, 31.

Swaraczyzna I, 395.

Sweaborg II, 259.

wiado I, 275.

owieczki II, 81, 285.
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wiciany I, 250, 296; II,

173.

witobro I, 118, 119, 337,

340; II, 16.

wisfocz I, 356, 370, 371; II,

324.

Swojatycze I, 288.

Symferopol II, 282.

Syrutyszki I, 286.

Szabiszki I, 359.

Szadrysk I, 381, 397; 11,324.

Szatupie II, 270, 271.

Szaty I, 321; II, 266.

Szawkoty II, 266.

Szawle I, 59, 68, 69, 183,

229, 260, 318, 324, 326, 379,

391.

Szemetowszczyzna II, 297.

Szetejnie I, 130, 286, 342, 343.

Sznurkiszki II, 272.

Szoków II, 269.

Szostaków I, 397.

Szumsk II, 257.

Szumsko I, 351.

Szweksznie I, 341,

Szydów I. 118, 340.

Szyy I, 321.

Szyrwinty I, 309.

Tambów I, 366, 367, 387; II,

282.

Tara I, 315.

Tarnów I, 370.

Tarnowszczyzna I, 406.

Taurogi I, 325.

Teklogród-Ejgule II, 213,

315.

Telsze I, 59, 183, 229, 260,

329, 330, 379; II, 120, 288.

Tiulme II, 303.

Tiume I, 349, 401; II, 304,

308, 320, 321.

Tobolsk I, 262, 303, 317, 321,

323, 327, 350, 378, 379, 389,

394, 395, 401, 403, 404; II,

173, 210, 223, 228, 229—
232, 235, 270, 299, 301, 312.

317, 319.

Tomsk I, 24, 316, 317, 327,

362, 381, 382, 393, 403; II,

122, 131, 148, 234—236,
293, 295, 301, 304, 320, 325.

Tóplitz I, 357.

Traszkuny I, 323, 377, 386;

II, 275.

Troick I, 282; II, 100, 151,

287.

Troki I, 248.

Trocieniec I, 404.

Troupie I, 288.

Tryszkany I, 324, 359.

Tuluza II, 268.

Turów II, 261.

Twer I, 377, 393, 409; II, 96,

266.

Twerecz I, 322; II, 261.

Ufa I, 299, 308, 314, 389, 399,

405, 406, 409, 410; II, 88, j

97, 98, 100—107, 109, 111, ^
113, 121, 131, 143, 146, 153,

. 196, 222, 221, 281, 287—
289.

Upina II, 263.

Usole I, 30, 36, 53, 241, 301,

303, 304, 349, 377, 384, 386.

398, 399, 401, 404, 415; II.

236, 242, 260, 267, 277.

292, 303, 304, 308, 321, 325.

Ust-Kamienogorsk I, 368.

Ust-Sysolsk I, 330.

Uzuliszki I, 410.

Uukrewno I, 408.

Uwenty I, 284.

Wacawów (alias Szersznie)

II, 288.

Wadowice II, 277.

Wadowicze I, 404.

Wakka I, 305.



— 365 —

Waliy II, 259.

Wambuty I, 292, 293.

Warnawin I, 407.

Warpuciany I, 327.

Warszawa I, 9, 31. 47, 50,

54, 82, 94, 95, 97, 115, 174,

178, 184—198, 200, 201,

205, 212, 228, 231, 232, 245,

252, 256, 281, 282, 287, 288,

292, 301, 303, 306, 310,

313—315, 318, 331, 338,

350, 353—355, 357—360,

363, 365, 366, 368, 372, 374,

379, 383, 389, 390, 395, 397,

399, 404; II, 8, 9, 11, 12,

14, 32, 34—36, 48, 52, 55,

58, 62—66, 68, 69, 82, 90,

91, 95, 124, 126, 154, 166,

169, 177, 189, 191, 195, 196,

198, 199, 206, 214, 251, 255,

256, 259, 260, 271, 275, 276,

281, 288. 290, 292, 299, 312,

313, 316, 325.

Wawiórka II, 273.

Werro I, 327.

Werki I, 305.

Wersal II, 277, 310.

Wckowice I, 282.

Wiatka I, 31, 36, 220, 325,

349, 354, 357, 375, 378, 390,

393, 404; II, 250, 257, 305,

Wizy I, 300.

Widz I, 301, 334.

Widz Albrechtowskie II,

261.

Widzki Dwór II, 261.

Wiede I, 368; II, 301, 321.

Wielikij Ustiug I, 288.

Wierchnieuralsk I, 316; II,

100, 287.

Wierchoturje I, 309.

Wiernyj I, 373.

Wierzbo Jów I, 411; II, 302.

Wiktoryni II, 317.

Wiktoryszki I, 324.

Wilejka (pow.) I, 250, 301.

Wilanów I, 351.

Wiljanów I, 305.

Wilki II, 263.

Wilków I, 367.

Wikomie-rz I, 58, 157. 183,

228—230, 260, 283, 288,

289; II, 269, 272, 288, 306.

„Windrejewski) Zawód" I,

335.

Wismonty I, 337.

Witebsk I, 166, 352, 409; II,

169, 300.

Witkowszczyzna I, 391.

Wiuny I, 66, 287.

Wadyki I, 373; II, 259.

Wocawek I, 11.

Wodzimierz II, 96.

Wodakle II, 30, 269.

Wojniuny I, 326, 378.

Wola Pulewna I, 318.

Wochów I, 409.

Woduciszki I, 396.

Woogda I, 46, 296. 353.

Wooyn I, 305, 336.

Wornie I, 379; II, 263.

Worone I, 9, 292, 302, 311,

334, 336.

Wrocaw I, 392; II, 271.

Wroniawy I, 354.

Wysoki Dwór I, 332; II, 284.

Zabieliszki I, 10, 11, 21, 24.

168, 286, 355; II, 270, 271.

Zabudów I, 384.

Zacisze II, 20, 265.

Zadoe I, 337.

Zajeziory I, 329, 330.

Zajnówi II, 309.

Zalesie I, 134, 344.

Zamek I, 320.

Zamo I, 368.

Zamsze I, 362.

Zapole I, 287.
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Zarzecze I, 400.

Zauki II, 260.

Zdaniszki I, 292.

Zdziciól I, 364, 408.

Zoty Potok I, 415.

Zubiszki I, 353 .

Zurych I, 333.

ejmy I, 288.

emajtkienie I, 320; II, 268.

emelany I, 328.

mujdki I, 283.

oudek II, 272.

ory I, 325.

oIe II, 326.

uchorany I, 391, 392.

waniec I, 21.

ydomla I, 398.

yliny II, 253, 325.

ytomierz I, 16, 292.

ymory II, 326.

yyn II, 286.

i



SPIS AUTORÓW ORAZ OSÓB,

od których pochodz wiadomoci w przypisach.

(Liczby rzymskie oznaczaj tom, arabskie — stron).

Ap. Bie (z Szawel) I, 391.

Araimowicz Ignacy I, 409.

Bajkow I, 348.

Baranowiczówna Helena I,

390.

Bartoszewicz Juljan I, 342.

Bartoszewicz Kazimierz I,

335.

Bdzkiewicz Antoni II, 276.

Bielecki] A. I, 333; II, 299.

Bobrowski Leon I, 323.

Bociarska Bogumia II, 312.

Bociarski Dominik I, 315,

381.

Bohuszewiczówna Kazimie-

ra I, 371.

Boniecki Adam II, 258, 262.

Borowska Amelja II, 267.

Borowski Kazimierz I, 373,

II, 259.

Borzobohaty Konstanty I,

407.

Brensztejn Micha I, 40,

281—284, 288, 290, 291,

293, 294, 301, 305, 307, 320,

325. 328, 330, 335, 337, 342,

345, 347, 356, 406; II, 260.

Briancew II, 279.

Brodowski Zygmunt II, 294.

BuJharowska Antonina I,

386.

Burhardtowa Antonina I,

321; II, 288.

Bystram Wadysaw I, 283.

Charmaski Juljan II, 308.

Chmielewska Leonardowa I,

317.

Chmielewska Oktawja II.

318.

Chmielewski Konrad I, 317.

Choodecki-Biaynia Józef I,

20, 310, 367; II, 320.

Chomiska Emilja I, 328.

Chomiski Aleksander I, 296.

Chomiski Stanisaw I, 293,

294, 296.

Chudzyski Antoni II, 250.

Ciechanowski Micha I, 390,

398, 400.

Cierpiska Helena I, 306.

Cui Cezar II, 318.

Cyow N. I, 281.

Cytowicz Kazimierz II, 266.

Czechowicz Edmund I, 372.

Czekotowska Kazimiera I,

406; II, 305.



368 —

Czermiski Florjan I, 166.

Czudowski Tadeusz I, 412.

Dugosz Jan I, 399; II, 259.

Dmochowska Emma I, 357.

Dobrzycki Henryk I, 375.

Drzniewiczowa Paulina I,

325.

Dubiecki Marjan I, 336, 362,

384, 394; II, 282, 314.

Du Laurens Micha I, 374.

Dybowski Emil I, 385; II,

308.

Dymsza Henryk I, 292.

Francuzowicz Józef I, 321.

Gadonowa Marja I, 330.

Gayczówna Anna I, 397.

Gerson Wojciech II, 261.

Gieysztor Józef II, 312.

Gieysztor Stanisaw I, 7, 40;

II, 178.

Gieysztorowa Emilowa II,

270.

Gieysztorowa Helena I, 7, 40.

Giller Agaton I, 22, 216, 314,

336,367,374,376,399,411;
II, 259, 260, 262, 263—265.

Gogiel N. W. I, 281, 298.

Grabiec I, 314.

Grabowski Aleksander 1,

338; II, 300.

Grabski Wadysaw I, 314.

Gruewski Bolesaw I. 287,

291.

Henszelówna Aniela I, 396.

Horwatt M. I, 352.

Hryncewicz-Talko Juljan II,

320.

Hryszkiewiczowa Józefa I,

414.

Hundius Antoni II, 299.

Huszcza Konrad I, 328.

Iszora Aleksander II, 272.

Iwaszkiewicz Janusz I, 336.

J. S. I, 411.

Jagmin Józef I, 326.

Jahilnicki Eustachy II, 325.

Jasieski Wojciech I, 302,

337; II, 265.

Jeleska Konstancja I, 355.

Jelski Aleksander I, 307, 309,

351, 358, 401; II, 283, 291.

Jurjewicz Franciszek I, 286,

414.

Kempner Stanisaw I, 363.

Kieniewiczowa Magdalena 1,

358.

Kirkor Ad. H. I, 294.

Kleczkowska El. I, 386, 391;

II, 316.

Kleczkcwska Maurycowa I,

387.

Klimontowi.cz Wandalin II,

285.

Klott Jan II, 305.

Kyszewski Wadysaw I,

37.

Kojaowiczowa Marja I,

326; II, 257, 312.

Kolumna Zygmunt I, 331; II,

263, 268, 272, 273, 283.

Kocz Pawe I, 289.

Kondratowicz Wadysaw I,

356; II, 293.

Konoplaska Izabella II. 289.

Kontrym Ignacy I, 319. 325,

381.

Kordzikowski Józef I, 323.

Korkozowicz Leon II, 319.

Korniow A. A. I, 57.

Korotyski Wincenty I, 290,

335, 375.

KoTzon Tadeusz I, 40. 41^
52, 315, 345.

Kociakowska Zofja I, 322,

415; II, 275.
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KociaJkowska Zyndram
Wia I, 290, 321, 415.

Kosiski II, 262, 314.

Kossakowska hr. Ludwika I,

387; II, 312.

Kossko Jan, I, 283.

Kotwiczowa Izabella I, 349,

391.

Kowalewska Zofja I, 299,

307, 358, 383, 394, 403, 405,

406; II, 57, 260, 262, 288,

300, 303.

Kowalewski Eugeniusz I,

394, 395; II, 259, 262, 285,

305.

KozieH-Poklewski Józef I,

'373; II, 259.

Kozowska Elbieta I, 390..

Kraszewski I, 300.

Kraushar Aleksander I, 366.

Krki August I, 40, 366.

Krukowiczowa Marja I, 412.

Krzemiski Stanisaw I. 339.

Kudrewicz Edward I, 320.

Kulikowski Eugenjusz I, 413.

Kunatt Bronisaw II. 325.

Kunatt Zygmunt I, 286. 343.

Kupciówna Helena II. 280.

Kurczewski Jan ks. I, 391;

II, 297, 310.

Landsberg Feliks I, 324, 359.

Laskarys Jerzy I, 336.

Laskowicz Stanisaw II, 274.

LeyasseuT I, 339.

Licz I, 371.

Limanowski Bolesaw I, 332,

333.

Lubicz Stanisaw I, 314.

apiski P. II, 292.

Lappa Dominik I, 345. 376.

Lopaciski Euzebiusz I, 284,

377, 410; II, 257, 269. 286,

288, 306.

Lopaciski Stanisaw I, 353,

374; II, 275, 316.

Mackiewicz Pawe II, 281.

Majewska Józefa I, 373.

Makarski Edward I. 373; II,

259.

Malewski Bronisaw I, 332;

II, 284.

Makowski Józef I, 392.

Marcinowski Mikoaj II, 262,

293, 294.

Marszewska Jadwiga I, 316.

Massalski I, 400.

Matusewiczowa Barbara I,

382.

Medeksza Antoni I, 382; II,

264, 265, 267.

Meysztowicz Aleksander I,

308.

Mienicki Wincenty II, 288.

Mikszewicz Antoni I, 324.

Mikuliczjowie Edwardostwo
I, 404; II, 282,299,302,318.

Moksiewiczówna Walentyna
II, 285.

Monczuska Teodora I, 376.

Mocicki Henryk I, 40, 336,

370.

Mosoow II, 273, 274, 286,

290, 291, 306, 310.

Murawjew M. I, 293, 356; II,

299.

Nieawicka Rudolfowa II,

274, 281.

Nikotin I, 371, 374; II, 273,

274, 276, 279, 310, 315.

Obiezierska Józefa I, 394; II,

290.

Obrpalski Stanisaw I, 395,

396.

Obrbska Marja II, 287.

Obst Jan I, 296.

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 24
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Obuchowicz Napoleon II,

305.

Okulicz Stefan I, 323, 388.

Okuliczowa Krystyna I, 321,

377.

CRouTke Józef hr. II, 315.

Pac-Pomarnacki Ryszard I,

296, 321, 381.

Pantielejew I, 298, 358, 403;

II, 272, 299, 300.

Pitkowski Henryk I, 375.

Pieczynis Stanisaw I, 313.

Pisudzki Jan I, 284.

PiJsudzki Jan I, 413.

Pisani I, 322; II, 261.

Plater-Broel hr. Eugeniusz
I, 352, 354, 382, 410; II,

287, 320.

Pawska Marja I, 371.

Pug Adam II, 280.

Podbereski Stanisaw. II, 275.

Podgórska Marja I, 392-

Pokubiatto Wiktor I, 415-

416.

Porbska Emilja II, 268.

Przyborowski Walery I, 20,

57, 314, 315, 319, 331, 333,

340, 346, 357, 367, 374—
377; II, 260, 262, 263, 270,

272—274, 285, 292, 307.

Rechniewski Tadeusz II, 311.

Rogiski Roman I, 413.

Romaska Helena 1,344,359,

377, 414; II, 268.

Romer Alfred I, 357, 391; II,

320, 325.

Romer Eugeniusz II, 317,

323, 324.

Romer Kazimierz II, 324.

Romer Micha I, 309, 393; II,

275.

Romer Micha Kazimierz 1,

290, 302.

Roppówna Elbieta II, 323.

Róaski Feliks II, 279.

Rudzka Jadwiga II, 318.

Rutkowska I, 323.

Rymgajo Feliks II, 260.

Rymkiewicz Waoaw I, 379

Rymowicz Zygmunt II, 312,

317.

Sabowski Wadysaw II,

258.

Sawicka Amelia I, 415.

Sawicka Marja I, 357.

Sipajo Kazimierz I, 349.

Siwicka Marja II, 281.

Skirmuntówna Konstancja I,

402; II, 282, 297.

Sieczkowska Mieczysawa
II, 263.

Smolkówna Jadwiga II, 302.

Sotan Adam. I, 350.

Sotan Wadysaw I, 365,

409. 410; II, 322.

Sotysowa I, 376.

Spasowski Bronisaw II, 288,

295.

Starzeski Wiktor hr. I, 311.

367.

Stasiulewicz I, 398.

Siatkowski Apolinary I, 318.

Storoenko II, 263.

wida Jan 1,407,408; 11,302.

iwidówna St. I, 304, 401.

witorzecki Apolinary I,

299, 383, 403, 405; II, 57.

Swirtun Józef I, 330.

Szwaska Helena I, 395.

Szukscina Zofja I, 414.

Szwojnicki Roman I, 324; II,

269.

Szylling I, 362.

Taska Klementyna I, 392,

395.

Tooczkowa Karolina I, 356.

Trzaskowski Adam I, 267,

325.
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Trzaskowski Ignacy II, 321,

Tyszkiewicz Eustachy 1,284,

Uzibfo Lucjan I, 403; II,

255.

Wagner Karol I, 335, 385; II,

271.

Walicki Aleksander I, 374.

Wakowiczowa Amelja I,

404,

Wakowiczowa Marja I,

403,

Wakowiczowa Zofja I, 400.

Weyssenhoff Jan I, 307, 309,

370; II, 257, 283, 291, 294.

Wsawski Witold I, 329,

414,

Wilczewski Walerian d-r I,

399,

Witkiewicz Ignacy I, 327.

Wittyg Wiktor II, 323,

Z. K, I, 372,

Zahorski Wadysaw I, 40;

II, 307.

Zakrzewska Teresa II, 292.

Zaleska Marja I, 354.

Zaleski Bronisaw I, 57, 67,

299, 302, 314, 339; II, 282.

Zasimowska Rozalja II, 270.

Zawadzki Tadeusz ks. II,

306.

Zenowiczowa I, 295.

Ziemacki Józef II, 273.

Zienkowiczowa Paulina II,

292.

ZmitTOwicz Józef I, 308.

erwe II, 273.

ychliski II, 310.

yliska Wanda II, 325, 326.

yniewski Jan I, 392.



SPIS ILUSTRACJI.

(w porzdku alfabetycznym).

tom str.

1. Akielewicz Mikoaj I 108

2. Aleksandrowicz Bolesaw ksidz II 233

3. Anibroewicz Mieczysaw I 79

4. Andriolli Elwiro I 223

5. Baranowicz Henryk I 239

6. Berkman Micha I 175

7. Bonoldi Achilles I 215

8. Borzobohaty Wadysaw I 259

9. Byszewski Micha ksidz I 249

10. Ciechanowski Celestyn I 251

11. Ciechanowski Jan I 249

12. Cytowicz Zygmunt II 19

13. Chmielewski Aleksander I 263

14. Chomiski Stanisaw I 67

15. Czapski Adolf I 61

16. Czapski Edward I 63

17. Czechowicz Zygmunt I 226

18. Czekotowski Piotr I 259

19. Czudowski Tadeusz I 262

20. Dalewski Franciszek I 173

21. Dalewski Konstanty II 183

22. Dalewski Tytus II 60

23. Z Dalewskich Tekla Jenikowa II 52

24. Duski-Jabonowski Bolesaw I 181

25. Domejko Aleksander I 85

26. Dormanowski Mieczysaw II 117

27. Dowgird Józef I 59
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tom str.

28. Drozdowski Stanisaw II 101

29. Falewicz Karol II 40

30. Fowelin K , . . , , II 143

31. Gieczewicz Konstanty I 95

32. Giedroj Mikoaj I 165

33. Giedroj Witold I 247

34. Gieysztor Bronisaw II 29

35. Gieysztor Czesaw II 29

36. Gieysztor Emil II 29

37. Gieysztor Jakób t. I ilustr. wstpna.
38. Gieysztor Jakób I 241

39. Gieysztor Jakób t. II ilustr. wstpna.
40. Gieysztor Stefan II 29

41. Gruewski Zygmaint I 71

42. Henszel Konstanty I 247

43. Hundius Wacaw ksidz II 139

44. Janczewski Walery (z on i córk) I 100

45. Jeleski Antoni I 164

46. Jeleski Napoleon i Hieronim Kieniewicz ... I 177

47. Jugan Mikoaj II 159

48. Kalinowski Józef II 47

49. Kalinowski Konstanty I 234

50. Kleczkowska Franciszka II 215

51. Kleczkowski Maurycy I 235

52. Klobukowski Aleksander I 115

53. Koyszko Bolesaw II 25

54. Kocz Medard I 73

55. Konoplaski Franciszek II 107

56. Korewa Klety I 227

57. Korzon Tadeusz I 96

58. Kociakowski Józef I 263

59. Kossakowski Jarosaw I 23r

60. Kozie-Poklewski Jan I 217

61. Kozie-Poklewski Wincenty II 13

62. Krupski Bonifacy I 255

63. Kulikowski Walery I 264

64. Ledochowski Franciszek I 70

65. opaciski Ignacy I 169

66. osiew Aleksander II 191

67. Mackiewicz Antoni, ksidz II 17

68. Maachowski Wadysaw II 49

69. Masowski Konstanty I 247

70. Medeksza Adam I 60
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tom str.

71. Minejko Zygmunt II 27
72. Mogilnicki Jerzy I 257
73. Morykoni Lucjan II 45
74. Murawjew gen. gub. w swoim gabinecie .... II 67
75. Narbutt Cezary I 263
76. Nazimow Wodzimierz I 104
77. Niejeow, audytor II 217
78. Niemeksza Antoni, ksidz II 187
79. Nowicki Franciszek I 255
80. Obrpalski Micha I 249
81. Ohryzko Józefat II 239
82. Oldzki Stanisaw II 15
83. Orwid Cezary I 243
84. Oskierka Aleksander I 171

85. Oskierka Bolesaw I 257

86. Oskierka Micha « I 262

87. Paniutin Stefan II 147

88. Peliksza Kornel I 255

89. Plater Leon , I 261

90. Pokubiatto Piotr I 251

91. Ponset Józef I 261

92. Potapow Aleksander . II 157

93. Eomer Edward I 65

94. Rudomino Wincenty I 245

95. Sierakowski Zygmunt II 21

96. Siesicki Mieczysaw I 263

97. Siwicka Emilja II 61

98. Skirmunt Aleksander I 257

99. Skirmunt Kazimierz II 71

100. Skorupski Micha, ksidz I 264

101. Sotan Stanisaw I 167

102. Sotan Wadysaw z synem I 261

103. Starzeski Wiktor I 121

104. Strawiski Józef • I 253

105. Sulistrowski Kazimierz I 241

106. Sulistrowski Leon II 70

107. wida Bolesaw I 255

108. wida Jan , , I 257

109. witorzecki Bolesaw I 259

110. Symonowicz Wadysaw I 253

111. Syru Szymon I 101

112. Syruciówna Tekla II 6

113. Trzaskowski Ignacy II 23



— 375

tom str.

114. Tyszkiewicz Jan z on I 106

115. Tyzenliauz Rajnold . II 85

116. Wagner Karol II 7

117. Wagner Olgierd II 7

118. Wakowicz Adam I 259

119. Weryho Edmund I 219

120. Wcawowicz Onufry II 141

121. Wilczewski , , I 251

122. Wojciechowski Kajetan II 105

123. Wrotnowski Antoni I 117

124. Zaleski Antoni I 221

125. Zaleski Bronisaw II .11

126. Zdanowicz Ignacy II 119

127. Zwierzdowski Ludwik II 125

128. yliski Ludwik I 83





SPIS RZECZY

zawartych w tomie Il-gim.

str.

ROZDZIA VI. W wirze walki (Marzec, kwiecie,
maj—poowa czerwca 1863 r.) 5—43

Czynnoci i posiedzenie Wydziau—5. Wia-
domo o dyktaturze Langiewicza (10 marca n.

st.)—8. Wezwanie urzdników do dymisji—8. Sto-

sunki z Warszaw i Petersburgiem—9. Misja Jó-

zefa hr. Zamoyskiego — 11. Nadzieje kwietnio-

we—12. Partyzanci—14: Narbutt—16, Duski-Ja-
bonowski—16, ks. Mackiewicz—18, inni—20. Przy-
bycie Sierakowskiego—22. Jego plany—22. Dziaa-
nia wojenne w gub. kowieskiej — 24. Poraka
pod Birami i ujcie Sierakowskiego—28. Sprawy
wileskie—31. Powrót Kieniewicza—32. Przybycie
Murawjewa — 32. Pierwsze egzekucje w Wilnie
(ks. Iszory, ks. Ziemackiego i in.) — 32. Sprawa
gien. Froowa—33. Przeksztacenie „Wydziau za-

rzdzajcego" na „Wydziai wykonawczy" — 34.

Charakterystyka tej zmiany—35. Eomisarz Rz-
du Du Laurens i kilka szczegóów o nim — 37.

Aresztowanie Aleksandra Oskierki—38; Antonie-

go Jeleskiego—39; Franciszka Dalewskiego—41.

mier Sierakowskiego (15 czerwca 1863 r.)—42.

ROZDZIA VII. Najcisze czasy. Koniec czerwca,

lipiec r. 1863) 44-7!)

Osamotnienie — 44. Nowi ludzie: Moryko-
ni — 46. Józef Kalinowski— 46. Maachowski—47.

Powtórna (dusza) charakterystyka Konst. Kali-

„B. P." Pamitniki Gieysztora. Tom II. 25
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str.

newskiego — 48. Falewicz — 52. Instrukcje i pro-
jekta warszarwskie—52. ycie osobiste i waniej-
sze na jegio tle wydarzenia — 53: obawa rewizji,

spalenie notat Zygmunta Sierakowskiego i Bole-
sawa witorzeckiego — 55; stosunki pienine

—

osobiste i publiczne — 58. Zatarg z Du Lauren-
s'em—61. Nieporozumienia w onie „Wydziau"—62.

Zatarg z Kzdem warszawskim—62. Projekt utwo-
rzenia „Komitetu rzdzcego Litw"—63. Przyby-
cie nadzwyczajnego komisarza z Warszawy Go-
wackiego — 65. Przybycie Oskara Awejde — 66.

Sprawa adresu Domejki—68. Wyrok na Domej-
k—74. Zamach (30 lipca 1863 r.)—76. Aresztowanie
Jakóba Gieysztora (31 lipca 1863 r.)—77.

ROZDZIA VIII. W wizieniu i na wygnaniu w Ufie.

(Sierpie—grudzie r. 1863) 80—107
Wraenia wizienne (w cytadeli i przy ko.

w. Piotra)—80. W policji—83. Policmajster Sa-
ranczow—84. Poegnanie z rodzin i wyjazd z Wil-
na—88. Charakterystyka pamitników—89. Pogld
na caoksztat wypadków—90. W Petersburgu—95.

Droga do Ufy—96. Wspówygnacy w Ufie—100.

Spostrzeenia i stosunki — 102. Areszt ponowny
i wyjazd z powriotem do Wilna—106.

ROZDZIA IX. Z powrotem—w Wilnie. (Koniec ro-

ku 1863) . , 108—129

Droga powrotna do Wilna — 108. W Mos-
kwie—109. W Petersburgu—109. Przyjazd do Wil-
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