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ROZDZIAW XV.

Rzd sejmu czteroletniego. (Okres III).

04. Sejm czteroletni, po uporczywej walce, uchwal

z d. 3 listopada 1788 roku orzek zniesienie Departamentu

Wojskowego i przywróci Komisy Wojskow, ale jedn dla

Obojga Narodów, a d. 19 stycznia 1789 reku zniesion zo-

staa Rada Nieustajca, pomimo wszelkich wjsile Stanisawa

Augusta, który niegdy, w roku 1773, by wielce przeciwny

jej ustanowieniu, ale teraz, w roku 1789-\'m, widzia w niej

dogodne narzdzie do skupienia wadz}' i wpywów w swjch

rku. Dogodniejszem jeszcze narzdziem bjla ona, jakem}'

widzieli, w rku Stackelberga. Zniesienie jej byo porak
stronnictwa rosyjsko-królewskiego *) i pierwszym aktem wy-

zwolenia si z pod gwaranc}^ rosyjskiej.

Znika tym sposobem instytucya centralna, która wsz3'st-

kiemi wadzami administracyjnemi, prócz Komisyi Edukacyj-

nej, kierowa moga i która w dwóch departamentach sama

rzdzia. Dokona si tedy przewrót w skadzie i formie rz-

*) Mich. Zaleski trafnie mówi o tej partyi: „darmo kadbym
króla jej szefem, bo ten by pod wadz Stackelberga". (Pamitniki, str.

177^
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du, nie do tyla jednak gboki, iby go mona byo, za przy-

kadem X. Kalinki, nazwa „obaleniem rzdu" *). Widzie-

limy, e najbardziej rozwinit, wywiczon i najczynniejsz

gazi administracyi ówczesnej by zarzd skarbowy koronny,

który móg wybornie pozosta pod wadz samej Komisyi,

bez kontroli Departamentu, zupenie zbytecznej przy takicl^

kierownikacln, jak Rocti Kossowski lub Czacki. Wojsko z pe-

wnoci nie miao powodu aowa Departamentu Wojsko-

wego, chyba moe stojcego po za Departamentem jeneraa

Komarzewskiego, który wkrótce musia wyjecia za granic,

jako skompromitowany politycznie porednik pomidzy Sta-

nisawem Augustem i Stackelbergiem. Ze zwiniciem Depar

tamentu Policyi miasta postraday wadz, która si opieko-

waa ich funduszami i uporzdkowaniem; byy one zreszt

niezadowolone z tej epoki ze wzgldu na wpyw nienawist-

nych starostów przy wykonywaniu wychodzcych z Rad>'

rozrzdze (§ 48). Wkrótce wytoczya si przed sejmem

sprawa miejska, ale na innych cakiem podstawach. Nie

wiemy, jak strat ponosiy sprawy sdowe na zwiniciu De-

partamentu Sprawiedliwoci; mniemamy jednak, e przy ugrun-

towanej od wieków samoistnoci sdownictwa w Polsce,

adne nage i powane niebezpieczestwo wynikn ztd nie

mogo. Nareszcie Departament Interesów Zagranicznych nie

posiada w swej historyi wspomnie zaszczytnych; dla za-

wizania z Europ stosunków, odpowiednich godnoci nieza

lenego narodu, trzeba byo powoa innych ludzi, inn in-

stytucy. Jako zastpia go z wiksz godnoci Deputacya

(Sejmowa) do Interesów Cudzoziemskich.

Ze stanowiska prawnego zniesienie Rady Nieustajcej nie

ma nawet znaczenia przewrotu w okresie trzecim, poniewa

cay ten okres wypenia si obradami sejmu, a dziaalno

Rady ograniczaa si czasem midzy-sejmowjm. Po upywie

*) X. Kalinka: Sejm czteroletni. Kraków, 1880 roku, tom I, ksi-

ga liga.



dwóch lat kad\' sejm ordj^nanjn}' odbiera od niej wadz rz-

dow, przekazywa t wadz nowemu kompletowi, a sam zawsze

posiada i wykonywa wszelk moc: i prawodawcz, i sdzc,
i rzdzc *). Uctiwaa z dnia 21 stycznia 1789 roku miaa

tylko donioso polityczn, poniewa odrzucaa gwarancy

trzecti dworów, czyli raczej jednego dworu rosyjskiego, gdy

Austrya zaciow}'waa si w tej sprawie obojtnie, a Prusy

praw swoici zrzek}' si, i owszem, same do miaego kroku

zacicay.

Dla zaatwienia cz3'nnoci biecj^ci i wykony\\'ania

praw, przez sejm uciwalonych, ustanowion zostaa najprzód

Komisya Wojskowa, która si ufundowaa jeszcze d. 21 gru-

dnia 1788; po zniesieniu Rady sprawy zagraniczne przeszy

w rce Deputacyi; prawem z d 19 listopada 1789 utworzone

Komis}"e Porzdkowe Cywilno-Wojskowe w Litwie, prawem

za z d. 15 grudnia t. r. takie Komisye w Koronie; potem

ju, dopiero w roku 1791, w rozwiniciu Ustawy 3 maja,

stana d. 24 czerwca Komisya Policyi Obojga Narodów, or-

ganizacya wadz miejskici d. 30 czerwca, dwie Komisye

Skarbowe, poczone w jedn Obojga Narodów, d. 29 pa-

dziernika; nadto na czele wszystkici tych instytucyj admini-

stracyjnych stana wadza centralna — Stra, która zastpia

dawniejsz Rad Nieustajc, lubo w innj^m charakterze i z od

-

miennem urzdzeniem.

I. Stra.

Utworzona prawem z d. 6 czerwca 1791 r., nie bdc
wcale miniatur sejmu, stra skadaa si nie z trzech stanów,

a^e. oprócz pryniasa i ewentualnie nastpc}^ tronu, z samych

*) Vol. Leg. VIII, fol. 99 (str. 73 , art. IV, fol. 849 str. 582) tit.

Objanienie Ustanowienia Rady Nieustajcej.



ministrów w liczbie 5-ciu *) i marszaka sejmowego; nie mo-

ga wic u3'vva takiej powagi, jak dawniejsze Rady Senatu,

które si skaday z dostojników, obran3'ci do rezydencji

przez sejm. Czonkowie stray byli to niby wspópracownicy

króla, doradcy korony; w intj^tulacyi pism urzdowych naka-

zan bya arynga: „Król w Stray", kiedy dawniej pisao si

„Król za zdaniem Rady przy boku jego Nieustajcej". Tym
sposobem wadza, albo przynajmniej powaga królewska pod-

rastaa nieco, a Stra zbliaa si do typu gabinetów, czyli

ministeryów konstytucyjnych XIX wieku. Co wiksza, król

by mocen powoywa do Stra}^ osoby wedle wasnego

uznania po jednej z kadego wydziau administracyi; ponie-

wa kady wj^dzia mia po dwóch wielkich i po dwóch za-

stpczych ministrów, a w stray móg zasiada jeden tylko,

wic pozostav\'ione królowi prawo wyboru byo do obszer-

nem i nastrczao nawet mono osignienia jednomylnoci

politj^cznej w skadzie tej najwyszej wadzy rzdowej, tem-

bardziej, e nominacya obowizywaa króla tylko na dwa

lata. Ale o t jednom3'lno Stanisaw^ August nie dba tak

dalece, e wezwa dwóch tylko ministrów z wikszoci sej-

mowej: Potockiego Ignacego, marszaka w. litt., i Ostrowskie-

go, podkanclerzego w. kor., a trzech innych wzi ze stron-

nictwa rosyjskiego, mianowicie: Chreptowicza, zarczajc za

przywizanie jego do swej osoby i do ojczyzny, Jacka Ma-

achowskiego w widokach niby odsunicia go od asesorji

i od wpj^wu na organizacy miast, a co najdziwniejsza, Bra-

nickiego, h. w. kor., pod pozorem, e pod okiem króla i sejmu

bdzie mniej szkodliwym. Gdy po d. 3 maja 1791 roku kan-

clerz Maachowski ustpi dobrowolnie z urzdu, bdc prze-

ciwnym Ustawie i polityce antirosyjskiej, Stanisaw August

wezwa go napowrót przez kuryera. A godnem te jest po-

*) Marszaek, jako minister polic}'i, kanclerz lub podkanclcrzy, ja-

ko minister pieczci, drugi piecztarz, jako minister spraw zagranicznych,

jeden minister belli i jeden podskarbi.



dziwu, e krok ten by zrobiony za wiedz i z upowanienia

sejmu *). Oko króla i sejmu nie powstrzymao jednak Bra-

nickiego od knowa Targowickich; po jego odjedzie z War-

szawy Stra nie posiadaa wcale reprezentanta armii w swym

skadzie, i w ciwii zaczcia wojny obowizki „ministra belli"

spady na Ignacego Potockiego, czowieka znakomitego, ale

wojskowoci obcego. Nie mona bjlo tedy gorszego zrobi

uytku z prerogatywy królewskiej ni ten, który zrobi Stanisaw

August przy urzdzaniu Stray.

Nie znamy akt Stray **), jednake dziaalno jej okae

si dos3' w}Tanie w aktaci wadz innych, które musiay si

do niej odwoywa w sprawacli wtpliwej natury lub szcze-

gólnej wagi.

2. Komisye Skarbowe: Litewska, Koronna i Obojga

Narodów.

95. Przegld pracy skarbowej tego okresu zaczynamy

od Komisyi Litewskiej, nie dlatego, ib}^ zasugiwaa na pierw-

sze miejsce, lecz jedynie dla uproszczenia wykadu. Bo dzia-

alno subowa i zasobno kasy w Skarbie W. X. L. zawsze

jeszcze pozostawiay wiele do yczenia.

1) Poniewa Stanisaw Xi Poniatowski zbrzydzi sobie

Litw i nareszcie zoy podskarbstwo wielkie, a Ludwik Ty-

szkiewicz obj je dopiero w kocu 1791 roku, wic pre-

zydowa w Komisyi cigle prawie podskarbi nadworny, An-

toni Dziekoski, zawdziczajcy swoje wyniesienie asce

Stanisawa Augusta i zawsze si o t ask ubiegajcy; Ko-

ataj i Ignacy Potocki widzieli w nim „zadawnion podo ***).

*) Sesye 423 z dnia 12,5 i 424 z dnia 13 5 w Gaz. Naród, y O.,

str. 157, 159.

**) Znajduj si jej akta w Petersburgu w archiwum Senatu w III

Depart. (patrz Kraj 1882 r. z dnia 30/11.

***) O Upadku Konstytucyi polskiej 3 maja 1791 r. Lwów, 1793,

str. 97.



OfiC3'alici popeniali wci naduycia, a Komisya grze-

szya opieszaoci: na superintendencie mudzkim, Czarto-

szewskim, liczono deficytu 5.926 zp., a ciocia umar on w r.

1787, jednake sprawa z jego porczycielem i spadkobiercami

nie bya osdzon jeszcze w roku 1790; na zmarym inten-

dencie ojowskim ciy deces w kwocie 583, a na zmarym
pisarzu Turowskim 205 zp., rewizor Biaynicki w „acusz-
kachi" siedzia; Zaleski, pose trocki, mówi w izbie sejmowej,

e w „rku Klikowicza i Piory, oficyalistów skarbu litt., zniko

kilkakro sto tysicy, e kilkadziesit tysicy kwarty ze sta-

rostw nie wpywa" *).

Dugi Rzpltej nie bjly jeszcze umorzone: pozostawao do

pacenia sukcesorom Hreiorego Ogiskiego 60.000, sukceso-

rom Chrzanowskiego 7.200 i skarbowi JKMci subsidium chia-

rilativum za lat cztery **).

Dociody nowouclnwalone nie by\^ umiejtnie administro-

wane; tak. Kompania Tabaczna nie dopenia warunków kon-

traktu; pose Bernowicz da ukarania jej, ale podskarbi

Dziekoski zauway, i Komisya uznaa j za niewinn na

podstawie explikacyi, przysig stwierdzonej ***).

Rezultat gospodarstwa takiego by smutn}'. W styczniu

1789 r., podczas rozpraw o funduszach! na projektowan ar-

mi, Sapieha, marszaek konfederacyi litewskiej, mówi: „Skarb

litewski tak jest ubogi, e na opat wojska brakowao mu
nieraz... Kady widzc, e 300 zp. tylko ma remanentu;

widzc, e jest podupadym, jeeli poyczy, to chyba w na-

dziei prz3^szych podatków i to za dzielnoci JO. Xcia Pod-

skarbiego (St. Poniatowskiego), z wasnej osoby swej maj-
cego kredyt". Jako po uchwaleniu 3-ch milionów poyczki

*) Butrymowicz: Relacya str. 63, 72.

**) Tame, str. 76. D z. Czyn. S. G. W. sesya 267 z d. 21/5

1790 r.

***') Dy ary us z krótko zebrany Dufoura, sesya 174, z dnia 16/10

1789 r.



podskarbi Dziekoski doniós, e Skarb Litewski znalaz kre-

dyt u Teppera tylko na 1 milion, prosi przeto, aby braku-

jce 2 milion}^ dopoyczyla Komisya Sk. Kor. i probie tej,

jak wiemy, „stao si zado". Pomimo tak ciwalebnej

uczynnoci ze strony Komisyi Koronnej, w rok póniej Sa-

pieia znowu biada w izbie: „nastpuje rata septembrowa,

a w Skarbie Litewskim brakuje 3 milionów do zapaty wojska" *).

Niejednokrotnie te z powodu braku funduszów powstrzymy-

wanem byo urzdzenie wojska litewskiego a nawet w listo

padzie, kied}' szy ju ord3'nanse „na przypadek wtargnienia

wojska obcego" **), a nadto Komisya Wojskowa uskaraa

si na opieszao Komisyi Skarbowej Litewskiej w zaatwie-

niu interesów: w maju 1789 pisaa not do sejmu o zalece-

nie Komisyi rzeczonej „znajdowania si w komplecie zupe-

nym nieprzerwanie dla uskutecznienia da wzgldem wojska"

.

W maju 1790 roku pose orszaski, Gutakowski, domaga si,

aby „zaczynajc od podskarbiego w. litt. a do ostatniego

komisarza wszystkim zalecon bya wiksza pilno w spra-

wowaniu funkcyi swoici". Jako marszaek Maaciowski

*) Dyaryuszl788r. (urzdowy), sesya 53 z dnia 21/1 1789 r.,

str. 286; D y a r. Dufoura, sesya 117, z dnia 12/6 1789 r.; sesya 285, z dnia

12 7 1790.

**) Tak, skutkiem noty od Kom. Lit. z dnia 26/6 1789 r. Komis3^a

Wojskowa musiaa powstrzyma ^nakazany ju zacig 50 gów do kadej

kompanii (K. W. 170, str. 239); dnia 2,9 1789 r. przyszo znów zawiado-

mienie o braku funduszów na od; dnia 18/2 1790 r. nie b3'-o jeszcze za-

wiadomienia o stanie dochodów, a z tego powodu Komisya Wojskowa nie

moga jeszcze kompletowa regimentów podug etatu (K. W. 173, str. 174);

dnia 25/6 1790 roku doniosa sejmowi, e drugich batalionów niepodobna

w Litwie formowa dla braku 3,027,580 zp. (K. W. 176, str. 140). W r.

1791 dnia 5,9 przesan bya znów skarga do króla, e Komisya Skarb.

Litew. nie przesea asygnacj^j na sukno, bro, amunicy, obóz i nawet na

od dla gwardyi lit. [K. W. 184, str. 77); dnia 2/11 nie zapewnia fundu-

szu na strzelców, przez co znów powstrz\'many by zacig tak strzelców,

jak drugich batalionów i,K. W. str. 198, 264).



za zgod izby napisa do Komisyi Skarbu Litewskiego list

upominajcy *).

W takim stanie, rzeczy najpodasz i najpoyteczniej-

sz reform byoby zjednoczenie skarbu litewskiego z koron-

nym pod rzdami Komisyi Obojga Narodów. „Cio czua

Litwa cigy niead i niedostatek skarbu swojego, cio wy-

korzeni z magistratury nad nim przeoonej nie moga du-

cha drapiestwa i gwatów, który w ni Tyzenhauz zaszcze-

pi, opieraa si jednak poczeniu"—powiada Kotaj **). Na-

reszcie w d. 29 padziernika 1791 zapado prawo o Komi-

syi Skarbow^ej Obojga Narodów, ale dopiero d. 1 lutego 1792

nowa instytucj^a otwart zostaa. Komisarze z biurem przy-

bocznem przenieli si do Warszawy, a podskarbiowie, pozo-

stawieni bez potrzeby w dawnej liczbie, uoyli midzy sob
kolej prezydowania.

2) Przeciodzc do Komisyi Skarbowej Koronnej, widzi-

my w niej t3'ci samyci komisarzy z r. 1786 a do 1792, bo

sejm czteroletni nie zmieni ici dla braku czasu wród na-

wau spraw wanyci i trudnyci. Nie zaszkodzi tedy jasno-

ci wykadu, jeli zagaim}' okres trzeci przerwan (w § 89)'

opowieci o trudaci najgorliwszego z komisarzy, Tadeusza

Czackiego. Wr. 1788, jeszcze przed otwarciem sejmu

czteroletniego. Czacki zoy raport o administracyi tabaki,

a w marcu uwagi wzgldem iandlu z Modawi i bilans han-

dlu z tym krajem, oraz taryf celn; z objazdu bowiem ko-

mór Ukraiskich pojecha z upowanienia Komisyi do Jass

dla porozumienia si z Niciem, czjdi Hospodarem Modaw-
skim, Ypsyanti. Uwagi byy przez Komisj^ uznane na „po-

yteczne", raport, mieszczcy w sobie wyszczególnienie tra-

ktatów pomidzy Polsk i Modawi od XVI w. zawieranych,

*) K. w. 168 pod dniem 6,5 1789 r.; D y a r. Dufoura sesya 273

z dnia 21,5 17^
") O upadku konstytucyi polskiej 3 maja 1791 roku. Lwów,

1793, 11. 96.



ukaza si w druku w czasopismach ówczesnych. Obok tego

zoy te Czacki „Uwagi wzgdem handlu Tureckiego"

z historycznym przegldem traktatów i umów nie tylko Polski,

ale te innych mocarstw z Porta Otomask, oraz kapitu-

lajye handlowe. Równie uoy i wasnorcznie do Proto-

kou Sekretnego wpisa pod d. 23 marca 1789 roku not do

Deputac\a Interesów Cudzoziemskich wzgldem handlu Polski

z Angli. Przegld historyczny traktatów pocz^^na si w tym

dokumencie od 1388 roku, mianowicie od traktatu midzy
Ryszardem II, królem Angielskim, a Konradem, Mistrzem Krzy-

ackim. Wypracowanie takich dokumentów jest „pedantery",

godn wdzicznoci i podziwu, bo wymaga nietyko duo
trudu, ale i niepoledniego przygotowania naukowego. wiad-

czy te zarazem o gorcem pragnieniu Czackiego przyczy-

nienia si do podniesienia i rozszerzenia handlu krajowego

przez opiek rzdow. Zoy jeszcze taryf austryack w j-

zyku niemieckim i raport o handlu z Gaicy; a gdy w roku

1790 Deputacya Interesów Cudzoziemskich zaja si spraw
traktatów handlowych, Czacki, który wspólnie z Mikorskim

bv delegowany do konferencyi z Deputac3', napisa dla niej

cenne memoryay historyczno-finansowe o handlu z Rosy
i (jak si zdaje) z Prusami. Wasnorczne bruliony tych me-

moryatów ogldalimy i z nich uytek robilimy w rozdziale

IV ym.

Przed otwarciem te sejmu (w kwietniu) Czacki podj
si objechania miejsc solnj^ch i otrzyma stosown od Komi-

syi instrukcy. Zrobi wicej i staranniej ni ta instrukcya

zalecaa. Posugujc si oficyaistami skarbowymi i wiado-

mociami inyniera Mehlera (z artyleryi Koronnej) zbada ró-

da solne w Busku, Solcy, Owczarach, Bejscach, Gumiennic)^,

Wchocku, Rczkach, oznaczy procent zawartej w wodzie

soli, oceni widoki i warunki expIoatacyi, porobi mapy, a przy

tej sposobnoci bada te kopalnie wgla kamiennego i spa-

wno rzeki Nidy. Raport obszernj^ bj^ zoony wraz z ma-

pami ju d. 16 czerwca; Komisya, owiadczywszy sw^

wdziczno, przesaa go Radzie Nieustajcej, eby udzieli
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poparcia skarbowego Buskov\-i i Solcy. Jednoczenie doniós

te Czacki o zalewach Wisy pod Nowem Miastem Korczy-

nem i oderwaniu brzegu ku Galicy i; objani! rzecz map, we-

dug swego zwyczaju; Komisya przesaa not do Rady Nie-

ustajcej, dajc na roboty kred3'tu w sumie 9.500 zip.

W tyme miesicu czerwcu, gdy tak obszerne prace zoone
by}', Czacki da si znów „uprosi" do rewizyi poznaków

soli w m. Lublinie; poznaki bj^y mylne, ale podró odby
i pracowa trzeba byo. W nakazywanj^ch rewizyach rzek

Bugu i Warty pod wzgldem spawnoci Komisya kazaa

skada raporty „podug wzoru Czackiego do rz. Nidy", po-

mijajc tylko cen lasów nadbrzenych *).

Gdy si zebra sejm czteroletni, Komisya wydelegowaa

do Izby Sejmowej Czackiego z Lanckoroskim. Udzia jego

w prawach sejmowych jest wan}': d. 16 kwietnia 1790 czy-

tano projekt jego o sprzeday starostw w Koronie za 10,

a w Litwie za 3 miliony na zaspokojenie potrzeb wojska;

w d.-3 sierpnia t. r. przekada on niedogodnoci podatku

skórowego w mowie, która musiaa podoba si suchaczom,

gdy Jezierski, kasztelan ukowski, zabierajc gos zaraz po

niej, uprzedza, e „si niedobrze wyda po mowie starosty

nowogrodzkiego"; nalea nareszcie Czacki do liczby twórców

Konstytucyi 3-go maja. Obok tego zawsze by czynnym

w Komisyi: ukada spoinie z Mikorskim, pisarzem, i Górskim,

komisarzem, plan administracyi tabaki w r. 1789; konferowa

z Deputacy do uoenia projektu Ekonomiki wewntrznej kra-

jowej w 1790 r.; podj si jecha do Krakowa w celu usta-

*) Prot. Ek. A/25, str. 84, 150. Dzie. Handl. 1788 roku,

str. 663. Prot. Ekon. A 35 pod dniem 23/3 1789 r, (kart}-- nienumero-

wane. Prot. Ekon. A 25, str. 151, 197; D z. Handl. 1778 r., str. 585;

Prot. Ek. A;27, str. 382; A;26, str. 381, 148, 649; bruliony w plice 78

„Uwag wzgldem handlu Polski z Porl Otomask, Rosy, Prusami i in-

nemi pastwami od roku 1789 do 1793"; Prot. E k. A/. 5, str. 260; D z.

Handlowy 1788 r., str. 589, 678; Prot. E k. A 25, str. 383, 381, 402,

584, 587.
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nowienia zarzdu nad zamkiem, obmylenia rodków do sku

tecznej opieki rzdowej dla miasta Krakowa, zwiedzenia ko-

palni wgla kamiennego itd. Niepodobna doledzi, ile pracy

wkada w zaatwienie czynnoci biecej biurowej; pewnem
jest tylko, e utrzymywa dozór nad protokóem ekonomicz-

nym, bo we wszystkichi ksigach od r. 1787 znajdujemy je-

go podpisy pod kadem posiedzeniem, a wierzymy najmo

cniej, e czyta to, co podpisywa; e podpisu przemazywa
nie potrzebowa, jak niegdy Lipski. Wszj^stkie te ksigi

protokuów z epoki jego urzdowania znajduj si we wzo-

rowym porzdku.

Do otwartej w d. 1 lutego 1790 Komisyi Skarbowej

Obojga Narodów wszed take Czacki, jako czynny spópra-

cownik. Nowa organizacya zarzdu prowincyonalnego pod

tytuem „Urzdzenie Namiestniczego rzdu w prowincyach

Skarbowj^chi", i nowy regulamin samej Komisyi, s przewa-

nie jego dzieem, jak wiadcz wasnorczne jego poprawki

i zmiany w brulionaci, tudzie rozwinicie tych zasad, które

on poprzednio ju, w raportach z r. 1787, by podawa. D-
y on mianowicie do scentralizowania funkcyj skarbowych

w rkach superintendentów, którzy mieli stale przebywa
w miastach, obranych na siedlisko kas prowincyonalnych; za-

prowadza cis kontrol za pomoc ksig, troistych proto-

kóów i „conduite listy", czyli atestacji subalternów przez su-

perintendenta; obostrza karno, ogranicza urlopy. Co do

Komisyi, oddawa jej wadz mianowania wszystkich oficyali-

stów (odbierajc t wadz podskarbiemu); usuwa stanowczo

sprzeda funkcyj, a nawet wpj^w protekcyj prywatnych. Nie

potrzebujemy dowodzi, e te zasady wybornie posugiway

do udoskonalenia machiny administracyjnej i do wyrobienia

zdatnych urzdników. Nadto Czacki byl „uproszony" razem

z Antonim Woowiczem do redakcyi praw sejmu czterole-

tniego (w lutj^m), do zrewidowania Koron i insygniów Rzpltej

spoinie z Horainem (w kwietniu), do traktatów z ksidzem

Ossowskim, plenipotentem bankiera de Haan, o poyczk (we-

spó z podskarbim W. Lit. Tyszkiewiczem, Komisarzami Wo-
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owiczem i yszkiewiczem, tudzie do jakiego interesu soli

(w maju); nareszcie posano go do przejrzenia „planty" ro-

bót okoo kanau Aluciawieckiego (te w maju, d. 22-go).

Ale w tydzie potem nadszed ju raport od superintendenta

Ukraiskiego o wkroczeniu wojsk rosyjskicli; d. 31 maja sejm
si odroczy; istnienie zreformowanycli lub nowo utworzonycli

instytucji rzdowyci znalazo si na ostrzu miecza. Przy-

stpienie króla i szybkie zblianie si wojsk rosyjskich ku
stolicy, skutkiem poniesionycli przez wojsko polskie poraek,
usuno grunt z pod nóg twórcom zreformowanego rzdu.
T. Czacki opuci swoje stanowisko, na którem tyle zasug
dla kraju pooy. Pod dniem 18 lipca znajdujemy w Proto-

kóle Ekonomicznym jego „memorya" z daniem pasportu

dla przeniesienia sreber i efektów do Galicyi, a niedugo po-

tem w plikaci arciiwalnych spocz akt z d. 25 t. m., zezna-

ny przed grodem w Lelowie, o „odstpieniu od funkcyi ko-

misarstwa Komisyi Skarbu Koronnego" *).

O innych komisarzach, kolegach Czackiego, nie mamy
nic doda do poczynionych tu i owdzie wzmianek, jako to:

o Dominiku Kamienieckim, podczaszym latyczowskim.

Antonim Lanckoroskim, kawalerze orderów polskich,

i Górskim, chorym ciechanowskim. Inni s anonymami
dla nas. Na tych zapewne, których mielimy sposobno po-

zi-ia bliej, spada zaszczyt sów eleskiego, kasztelana Bie-

ckiego: „Co do Skarbu, ten a do zazdroci obcych poten-

cyj dzi w najdoskonalszym stopniu jest administrowany".
Podamy chyba zwikszony poczet w Komisyi Obojga Naro-
dów. Fundowali j w d. 1 lutego 1792 r.: Kossowski, pod-
skarbi W. Kor. (potem przyby Ludwik Tyszkiewicz, podsk.
W. Lit.), Dziekoski, podsk. n. W. X. Lit., Benedykt Mory-

*) Prot. Ek. A/25, str. 578; A/26, str. 425; A; 27, str. 1385; A, 28
pod dniem 1 marca; A/30, str. 1323—1354, bruliony w plice 26 „papie-

rów tyczcych si Komisyi Skarb. Kor., jej organizacyi, archiwów, wadz
i t. d."; A/30, str. 159, 593, 1103, 1162, 1951.
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koni, pisarz W. X. Lit., Antoni Woowicz, chory Nadw.

Lit., Adam Górski chory ciechanowski, Ludwik Sobolewski,

sdzia ziemski lidzki, Józef Okcki, sdzia ziemski warszaw-

ski, Dominik Kamieniecki, podczaszy latyczewski, Stanisaw

Jelski, Samuel Korsak, pukownik wojsk lit., Antoni Lancko-

roski, Jan Nepomucen Horain, wojewodzie brzeski litewski,

Gotie, plenipotent wydziau lubelskiego, Dembowski, plenipo-

tent wydziau czyckiego, Lyszkiewicz, plenipotent wydziau

pockiego; Czacki na otwarciu nie znajdowa si. Trzymania

sentencyonarzów podjli si: Sobolewski — ekonomicznego,

Okcki — jurydycznego i sekretnego *).

Do czynienia miaa Komisya duo w cigu tych czte-

rech lat, niezw3'kl dziaalnoci reformatorsk odznaczonych.

Oprócz zwykych zaj administracyjnych i sdowych, oprócz

wykonywanych albo projektowanych przez Czackiego, a v\y-

liczonj^ch ju rozrzdze, Komisya trudnia si reform kilku

dawnych i organizacy nowych podatków lub dochodów. Tak,

od pocztku r. 1788 czyni si przygotowania do objcia wy-

robu i handlu tabaki na skarb, gdy zblia si termin kon-

traktu, zawartego w 1782 r, z Antrepryz Tabaczn; ogo-

szono o tem ju w marcu uniwersaem, zapowiedziano, e
skarb ma sam zakupowa tytunie, oznaczono ceny, wydano
instrukcy dla pisarzy, zawarto nowy kontrakt z Rafalowi-

czem i Meisnerem, jako komisantem tabak zagranicznych

o dostaw (gównie z pod Frankfurtu z Offenbachu). Takie

kontrakty póniej znajdujemy czsto; zawierane za byy
i z Tepperem, i z galicyjskimi dostawcami (Wapiskim. Jusz-

kiewiczem z Jarosawia), i z rosyjskimi producentami (np. Ne-

steernkow z Nieyna), i z ydami (Rbinowiczem, Zelmano-

wiczem) z Grodna. Od nowego 1789 roku fabryki ze wszy-

stkiemi narzdziami i robotnikami, oraz magazynem przeszy

na wasno skarbu za opat 581.179 zp., przyczem uzy-

skano od umówionej sumy ustpstwo ó 1.1 79 zip. Do plan-

*) Prot. Ek. A/ 30, str. 1.
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tacy i uyto kolonistów amerykaskich. Operacya rozwijaa
si pomylnie i w padzierniku 1789 r. Komisya zadaa ju
od sejmu upowanienia do uycia na roboty tabaczne wi-
kszej sumy, mianowicie 1,000.000 zip.

Otrzymawszy to upowanienie, ustanowia zaraz D^-rekcy
Tabaczn i mianowaa cakowity komplet oficyalistów do tej

gazi (d. 30 grudnia), a gdy wszystko byo urzdzone
i w ruci wprawione, wtedy uniwersaem obwiecia po-

wszeclino ca *),

Wykonywajc prawo o dobraci biskupichi, obja Ko-
misya zarzd nasamprzód dóbr biskupstwa krakowskiego

(z pocztkiem r. 1790), potem zlustrowaa biskupstwo uckie,
lecz, znalazszy w niem intraty 100.604 zp., oddaa na wiecz-

ny fundusz Naruszewiczowi (d. 15 lutego 1791 r.); podobnie
dobra biskupstwa Chielmskiego nie mogy by na skarb za-

jte, poniewa daway tylko 48.334 zp. intraty. Ale boga-

te biskupstwo krakowskie stao si przedmiotem licznych

i starannych zaj dla Komisyi: po dokonanej bardzo szcze-

góowej lustracyi (podug instrukcyi, obejmujcej 15 punktów

1 tyle prawie stronnic), cz dóbr bya puszczona w dzier-

aw z licytacyi (suma ogólna intrat z tej kategoryi wyno-
sia okoo 400.000 zip.); reszta przesza w zarzd wyznaczo-

nych przez Komisy oficyalistów: Gidlewskiego, administratora

generalnego, z pac 6.000 i Kuszewskiego, kontraregestranta

generalnego, z pac 4.000 rocznie. Szczególna uwaga bjia

zwrócona na „kunice" Sanisonowskie i Suchedniowskie, któ-

re zaczy dostarcza nie tylko elaza, ale te rozmaitych

wyrobów dla wojska, jak to ju widzielimy w rozdziale

o przemyle. Pragnc doprowadzi zakady swoje górnicze

do najwikszego moliwie rozwoju, zamówia Komisya 4-ch

*) Prot. Ek. A 25, str. 154, 164, 170, 206; Interesa Taba-
czne ks. 14, raport}' z dnia 25 lutego, 19 maja, 3 wrzenia 17?2 r. etc.

Dyaryusz 1790, tom I, cz. 2, str. 127; D z. Czynnoci S. G. W.,

sesya CLXXXIII 3 11 1789 r; P r o t. E k o n. str. 678, 1052, 1364. 1367.

.\ 27 str. 1429.
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majstrów i dyrektora, niejakiego Winberga, za porednictwem

sekretarza legac}^ polskiej w Sztokholmie, Sierakowskiego.

Starania te nie uwieczyy si podanym skutkiem, ponie-

wa jeden z tych majstrów (Anders Simpel) przyjecha ju
po wypadkach 1792 r., po odebraniu dóbr biskupstwa kra-

kowskiego skarbowi, po drugim rozbiorze (by jednak opa-

cany i uywany podczas 1794 r.); inni, zapewne dowiedziaw-

szy si o katastrofie, jaka Komis3^ spotkaa, nie przybyli

wcale *).

Wykonanie sawnej konstytucyi o podatku ofiary przy-

czynio Komisyi bardzo duo pracy. Dnia 9 czerwca 1789

roku wydany zosta pierwszy „Uniwersa wzgldem podatku

ziemskiego" z podpisem Kossowskiego, na 23-ch stronnicach

druku in folio; doczono do niego instrukcy dla komisarzy

co do wynajdywania czystego dochodu. W par tygodni po-

tem, d. 27 czerwca 1789 r., wyszed drugi te obszerny

uniwersa „o zapadych prawach podatkowych", przy którym

podanych byo sze formularzy do taryf i tabel nowych;

wtedy to nakazano zrobi pierwszy popis ludnoci, a wzory,

czyli schematy, byy te przez Komisy uoone dla ludnoci

wiejskiej, dla mieszczan ydów i Karaimów. Szkoda tylko,

e podobne schematy nie byy wypracowane dla szlachty,

tak zagrodowej, jako te nieosiadej, a nawet liczba gów
w rodzinach, posiadajcych wiksze dobra ziemskie, pozostaa

w wiekuistej tajemnicy; prawda, e Komisya, kierujc si

wzgldami finansowemi, zapatrujc si na czynno popisow

tylko ze stanowiska poborcy podatków, nie bya interesowa-

na w zebraniu liczby gów, opacie ofiary lub innego podatku

staego nie podlegajcych. W nastpnym roku (1790) za-
daa od sejmu instrukcyi, od maja za zaczy wychodzi

rozrzdzenia wzgldem dopenienia, czj^ii poprawienia lustra

*, Pr. Ek. A 27, str. 167; 1188; A 28, str. 166, 337, 365; Dzie.
H a n d 1. 1790 r., str. 200 — 22) ; Prot. E k. A/26, str. 793, 806, A/28,

str. 1180; -\ 32, str. 1278.
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cja ludnoci, chocia poprzednia ju dala przybytku 60.000

d3'mów. Komisya przy swoim uniwersale podaa nowe wzo-

ry tabel. Weryfikacyi ludnoci zadaa ta sama Komisya

w nocie do marszaków sejmowych z d. 17 marca 1790 r.,

przekonawszy' si, e w porównaniu z lustracy 1775 r. za-

chodz znaczne rónice: jedne wsie byy cakiem opuszczone,

inne jako miasta zapisane *). Po otrzymaniu wyjanie ro-

zesaa wzory do Komisyj Cywilno-Wojskowych.

Wprawadzenie nowego podatku skórowego zmusio Ko-

misy do urzdzenia nowej a licznej, bo z 400 osób zoonej
suby, zaopatrzenia jej w instrukcye i obwieszczenia po-

wszechnoci uniwersaami (pierwsze z d. 2 i 3 grudnia

1789 r.). Xa pocztku wszake 1791 r. (d. 15 marca) Ko-

mis3'a, przekonawszy si w praktyce o licznych wadach tego

podatku **), przesaa do sejmu not z propozycy zreformo-

wania go na podatek od rzezi. Uchwaa zreszt zapada po-

dug projektu Wawrzeckiego, posa brasawskiego ***); po na-

dejciu nowej konstytucyi reform t wykonaa w cigu m.ie-

sicy kwietnia i maja, wj^dawszy nowy uniwersa i nowe

instrukcye, wyznaczywszy nowych oficyalistów ****).

Pobór i zwrot podatków protunkowj-ch, pobranych spo-

sobem poyczki, dokona si przez zwykych poborców; wy-

magaa wszalce ta operac^^a kilku uniwersaów i znacznej

manipulacyi rachunkowej. Zanotowa winnimy, e wanie
oficyalici skarbowi donieli o popenianem przez niektóre

*) Prot. Ek. A 26, str. 569—597, 683—690, 703— 706; A, 27, str.

309, 603: A/28 str. 1839; o przybytku 60,000 dymów Kossowski w D z.

Cz. S. G. W., sesya 229, 1790 r.

**) W Warszawie rzenicy znieli wiee skóry do szopy skarbo-

wej; zaczy one gni; powsta od nich taki fetor, e nikt koo szopy

z otwartym nosem przej nie móg. Trzeba byo 5C0 skór utopi w Wi-

le. K i t o w i c z I, 132.

***) Gaz. Nar. y Obca, sesya sejmu 415, 11/4 1791 r.

**•*) Prot ok. Ek. A/26, str. 1149, 1173, 1184, 1194, 1206, 1253,

1269, 1289, 1271, 1217, 1233, 1245: A 27, str. 1057, 1123; A, 28, str. 373,

491, 701, 715, 719.
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dwory naduyciu, mianowicie: o spychaniu tego podatku na

chopów, i e Komisya zaraz (d. 1 kwietnia 1789 roku) wy-

daa stosowny uniwersa „o nierozkadaniu podatku protun-

kowego na poddanych". Obrazia si mocno szlachta powia-

tu (o ile sobie przypominamy) j^tomierskiego za taki raport

i zaskarya go nawet, ale Komisya grzecznie t skarg od-

dalia *).

Przez konwencj^ z dworem wiedeskim zwrócone zo-

stay Polsce niektóre dobra i kapitay duchowne, niewaciwie

przy rozgraniczeniu do Galicyi zabrane. W r. 1789 Komi-

sya odebraa od prymasa stosowne papiery i dowody, a sejm

przeznaczy wszelkie dochody z tych funduszów na wojsko.

Niezwocznie czterech oficyalistów zabrao si do zlustrowa-

nia tych dóbr; kapitay postanowiono wypoycza bankierom

i obywatelom ziemskim na 7'^/o z kwartalnem wypowiedze-

niem i dostatecznem zabezpieczeniem na nieruchomociach;

dunicy za otrzymali przepis co do uiszczenia zatrzymanych

sum w szczegóowym uniwersale. O poyczk zgosili si

nie bankierowie, lecz wielcy panowie, przedstawiajc hypo-

tek na dobrach ziemskich. Ksita Jabonowski i Aleksan-

der Lubomirski, trzej Potoccy: Stanisaw, Józef i Seweryn,

Komorowski i Biernacki kasztelanowie, Rostworowski pose

ziemi Czerskiej, razem na 3,312.009 zp. (prócz szambelana

Strembosza, którego Kossowski nie umieci na licie konku-

rentów, zapewne nie uznajc za dostateczn hypoteki maj-
tku „mianego i spodziewanego"). Nie byo wic kopotu

z umieszczeniem, do wypoyczenia bowiem posiada skarb

tylko 213.000 zp., jak wida z rachunków sejmowych. Li-

cytacya na dzierawy odbya si ju d. 20 marca 1790 r. **).

*) Prot. E k. A/26, str. 79, 1006 (nota do marszaków sejmo-

wych: czy podatek protunkowy ma by potrcony tylko z ofiary, czy te
i z innych podatków, gdy ofiara nie wystarczy?); A/26, str. 262, 296.

**) Prot. Ek. A/26, str. 303, 999; A/27, str. 443; lista konkuren-

tów rk Kossowskiego w plice 132. Memeryaly poyczkowe A; 27, str.

316, 568.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. V. 2
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Najmniej trudu przyczynio Komisyi powikszenie fun-

duszu loter3'i do 540.000 zp., poniewa do osignienia wi-
ksz3'ch zysków z tego róda wystarczao powikszenie licz-

by kollektorów po pryncypalniejszycli miastaci. adnyci te
zmian w administracyi nie wymaga nowy stempel od urz-

dów, albo pobór zotego z dj^mu „na magazyn onierski ge-

neralny" itp. Wystarcza do takici poborów zwykle jeden

uniwersa *).

Jakkolwiek starann i gorliw bya administracya tak

dawnycti, jak nowouciwalonyci podatków, przecie na zwi-

kszone potrzeby pastwowe, a szczególnie na wystawienie

100.000 wojska skarb nie móg wystarcz3' bez poyczek.

Godzi si na to sejm i odpowiednie konstytucye ucliwala,

cala wszake praca projektowania, ukadania si z kapitali-

stami i administrowania tycli poyczek spadaa z natury rze-

czy na Korni 5y. Znalelimy te w jej protokóach bogaty

i pouczajcy szereg aktów, który zuytkowalimy ju w § 77.

Nadto, jako poyczk na obron narodow, zrekwirowa-

no od Komisyj Porzdkowych Cywilno-Wojskowych sumy,

zoone na magazyny, które te wpyny do kasy generalnej.

cignito ofiary dobrowolne w znacznej iloci z Korony

i wielu miejsc Litwy; do zapisywania tjTh ofiar kazano spo-

rzdzi ksig Biernackiemu; zebrao si te mnóstwo klejno-

tów, zegarków, rónych efektów srebrnych i zotych, ale te

nie byy spienione przez Komisy Obojga Narodów. Uni-

wersa z d. 6 czerwca o poborze generalnym dodatkowych

10 procentów od intraty z dóbr wszystkich, oraz drugiego

pogównego od ydów, drugiego podymnego od miast, pó-

podymnego od wocian na podstawie uchway sejmowej

z d. 26 maja, gorco napisany, móg ju by wykonanym

tylko w prowincyach przez nieprzyjaciela niezajtj'ch **).

*) Prot. lik. A27, str. 1777; A 26, str. 117; A,27, str. 9.

• **) Prot. Ek. A 30 str. 1295, 1861, 1695, 1816, 1863, 1872, 1967,

1973, 1978, 1979, 1984, 2013, 2014, 1553.

/
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Pomijamy uniwersa}' o monecie, konferencye z Komisy
Menniczn i korespondency w tym przedmiocie z superinten-

dentami, oraz noty do Deputacyi Interesów Cudzoziemskich

w materyalach handlowych, które byy wci przedmiotem

szczerej troskliwoci sejmu czteroletniego. Nadmienimy tylko,

e Komis3'a dostarczaa gorliwie potrzebnych informacyj, po-

ruszaa sprawy niezaatwione od r. 1775, daa statyst3'cz-

nych i polityczno handlowych wiadomoci z za granic}' za

porednictwem poselstw polskicli, nakazywaa swoim oficya-

listom, acz z maem powodzeniem, nadsya ceny produktów

i formowa bilanse tak przywozu, jak wywozu *).

Przytoczone pow}'ej w dugim szeregu prace mog ju
suy za dowód \yymowny, e Komisya przejta bya temi

wyobraeniami i uczuciami, jakie oywiay posów sejmu

czteroletniego ze stronnictwa reformy. Suya te sejmowi

temu z widocznem przejciem si nietylko w sprawach czy-

sto finansowych, ale te wojskowych i politycznych. To
twierdzenie usprawiedliwiam}' nastpnemi faktami.

W kilka dni po zagajeniu ukadów z bankierami o po-

yczk, d. 28 stycznia 1789 r.. zapytuje ju Komisy Woj-

skow „dla uatwienia wypaty: gdzie jest zamówiona bro
dla wojska?" Potem d. 13 lutego w sprawie awansów na

zacig Kau^aleryi Narodowej i nowych puków prosi Komi-

sy Wojskow: „niech tylko napisze wiele? gdzie i komu wy-

paci?" z zapewnieniem, e „najwikszej usilnoci Komisya

Sk. uyje". Jako w marcu wszystkie wydane asygnacye

byy ju uskutecznione, poniewa jednak przez te wydatki

kasa generalna zostaa „tak dalece uszczuplon, e dalszym

dostarcza nie bdzie moga", przeto uprzedza i upowania

Komisy Wojskow, aby si udawaa o w}'paty do kas pro-

wincyonalnych. Odpowiednie te zalecenia otrzymali super-

intendenci. W kwietniu, maju, czerwcu i lipcu robia Komi-

*) Prot. Ek on. A'26. str. 109—115; A;25, str. 660-666; A;27,

str. 435; A 28, str. 172; A/27, str. 57 (schematy, 271, 289, 411, 945.



20

sya znaczne wypat}' za bro dla wojska Splitbergerowi

w Berlinie, raz 991.250 zip., drugi raz 783.000 zip. i t. p.

W kocu czerwca (d. 23) wszake zabrako ju w kasie pie-

nidzy na umundurowanie zacigu artyleryi i regimentów

pieszych; wydawszy przeto poow danej sumy, prosia Ko-

mis3'a, aby jej nie przysyano asygnacyi a do 1 wrzenia,

kied}^ wpyn miay nowe podatki. Tym sposobem deficj^t

skarbowy tamowa czynnoci organizacyjne Komisyi Wojsko-

wej na dwa przeszo miesice, ale te wiedzc o niepowo-

dzeniuw sprawie poyczki zagranicznej, zrozumiemy, e Ko-

misya Skarbowa w istocie dnycli ju róde nie posiadaa.

I w tern wszake trudnem pooeniu zapewnia opat Split-

bergerowi na 1 wrzenia broni zakupionej, udajc si z pro-

b do Teppera o kredyt. Z akt Komisyi Wojskowej wiemy,

e i w grudniu zamiast danyci 4,272.123 zp. na opatrze-

nie wojska, nadesza asj^gnacya tylko na 1,133.206 zp. W pó-

niejszym za czasie, z pomnoeniem zasobów skarbowyci,

znajdujemy jedn tylko zwok kilkodniowa w wypacie raty

marcowej wojsku; zreszt od by zawsze wypacany z wzo-

row akuratnoci, a Komisya Wojskowa niejednokrotnie wy-

nurzaa wdziczno swoj i uznanie *).

W r. 1790 Komis3^a za porednictwem superintenden-

tów urzdzaa magazyny dla wojska w miastaci: Krakowie,

*) Prot. Ekon, A;26, str. 60, 104, 245, 258, 333, 452, 541, 752,

679; A. 27, str. 227, 243, A/38, str. 1729. K. W. 172, str. 189, podzika za

as\'gnacye w gotowinie bez delat K. W. 177, str. 159. W Protokóach

Komisyi Wojskowej par maych nieporozmie: pod dat 8,4 1789 r. ,.nie-

zyskawszj' skutku rekwizycyi na dniu 6/4 uczynionej o zapacenie 800 du-

katów dla Schiillera... uprosia Czaplica, aby raczj^ osobicie przeoy Ko-

misyi Skarbowej". Remonstrac3'a bya przyjt (K. W. 167, str. 391; dnia

18 stycznia 1790 skarj' si jenera-leutenant Lubomirski, e jego kwater-

mistrz nie zasta w kasie pienidz}', a dnia 8 lutego jenera Jerlicz, e jego

brygada nie otrzymaa odu z raty grudniowej, poniewa superintendent

urawski kaza odwie kas nietykan do Cudnowa; Komisya Skarbowa

tómaczj'a si, e „nieuregulowany wybór podatków jest tego przyczj'n*'

i zaradzia niezwocznie skargom (K. W. 173, str. 3, 123, 127).
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Kielcach, Czstochowie, Sandomierzu, Kamierzu; lecz w mar-

cu czynno ta oddan zostaa Komisyom Wojewódzkim Cy-

wilno-Wojsl^owym. Dano jednak w maju 40.700 zip. na

opatrzenie w ywno fortec}^ Czstochowskiej i zamku Kra-

kowskiego, oraz trzy sumy na reparacj^^e tych twierdz. Nad-

to wyrabiano dla wojska blach, piece, instrumenta szaco-

we, kule, bomby etc. w kunicach Samsonowskich i Suche-

dniowskich *).

W r. 1791 w d. 4 maja Komisya zoya przysig na

now Ustaw Rzdow, cz^di tak zwan Konstytucy 3-go

maja; we trzy dni potem zaprzysig j te Kossowski, pod-

skarbi w. kor. Przysiga bya szczer i chtn o ile mo-

na wnioskowa z dziaa roku 1792, gdy nadszed czas

prób3^

W przeddzie wojny z Rosy, przy rozpoczciu uzbro-

je, Komisya Obojga Narodów doniosa królowi pod d. 5-go

marca, e „si znalaz fundusz na erygowanie siedmiu ba-

talionów strzelców", braknie tylko na pacenie im odu. Wy-
pacia po 4.000 czer. zip. na ekwipa Xciu Wlrtemberskie-

mu, mianowanemu do komenderowania gównym korpusem

na Litwie, i Xciu Poniatowskiemu (Józetowi), genera - leute-

nantowi, dowodzcemu wojskami na Ukrainie i Rusi. Dnia

28 maja wysaa rozkaz do superintendentów mudzkiego i Bia-

oruskiego, aby wszystkie kasy byy transportowane do Grodna.

Nazajutrz nakazano abie, superintendentowi spawu Druj-

skiego, aby przesea wszelkie wiadomoci o posuwaniu si

nieprzyjaciela, oraz rozesano rekwizycj^ do Komisyj Cy-

wilno-Wojskowych, aby pobieray podatki zamiast exaktorów;

30 maja kazano transportowa kas litewsk z Grodna do

Warszawy i wypacono 776.200 zip. na erekcy puków ko-

zackich, tatarskich, oraz na batalion}^ ochotników; na tene

*) Pr. Ek. A'27, str. 1, 49, 186, 361, 922, 895, 896; A/28, str. 3;

A/30, str. 1, 1861; 27, str. 1948.
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cel we trzy tygodnie póniej wyliczono jeszcze 150.000,

a w lipcu nowe sumy *).

12 czerwca przyszed raport do superintendenta Wiel-

kopolskiego o wkroczeniu wojsk pruskich. Komisya zdwoia
teraz swoj gorliwo. Przesiaa wszystkim superintendentom

rozkaz raportowania sobie „o obrocie" wojsk nieprzyjaciel-

skich, o potyczkach i wszelkich zaburzeniach; kazaa prze-

puci bez ca 8 armat, ofiarowan3'ch przez Xcia Franciszka

Lubomirskiego, i 600 sztuk broni ofiarowanych przez ordy-

nata Zamojskiego; zalecia Komisyom Cywilno-Wojskowym
pobiera podatki, pomimo zbliania si nieprzyjaciela, i odda-

wa je natychmiast kasyerowi litewskiemu, Jezierskiemu,

który znów otrzyma rozkaz transportowania wszelkich pie-

nidzy z Grodna do Warszawy; przyja ofiary w pieni-

dzach i klejnotach z Komisyj Cywilno Wojskowych, nawet

Wileskiej. Nadto podja si intcndentury przy korpusie

Xcia Józefa Poniatowskiego: daa polecenie i fundusze (460.000)

superintendentom órawkiemu i Zajczkowi na urzdzenie

magazynów w Krasnym Stawie, Sandomierzu, Zawichocie,

zatrzymaa w magazjmie, Kazimierskim zboe ju poprzednio

sprzedane Szmulowi, delegowaa komisarza Horaina do obozu

Poniatowskiego i kasyera Jelskiego do obozu Zabiely, celem

porozumienia si o miejsce na magazyny **).

Troskliwie urzdzaa Komisya wypraw dla króla na

wojn. Jeszcze 1 czerwca utworzya „Kas Obozow pod

Bokiem JKiMci"; delegowaa do niej dwóch komisarzy, Lanc-

koroskiego i Horaina, którym do utrzymywania rachunków

i korespondencyi przydaa regenta litewskiego, Nielubowicza,

z aplikantem czyskim i przepisaa szczegóow instrul^cy

co do W3Matkowania; 6 czerwca kazaa kupi powóz lub ka-

*) Prot. Ek. A, 28, str. 609, 613; A; 30, str. 248, 1259, 1531, 1463,

1465, 1473, 1460, 1486, 1760, 1891.

**) Prot. Ek. A, 30, str. 1689, 1695, 1762, 1799, 1743, 1850, 1851,

1853, 1934, 1858, 1878.



2ó

rawan w sze koni pod kas, tudzie pólkryty powóz dla

Nielubowicza i Lczyskiego; czterech ludzi miao pilnowa

i obsugiwa kas; 8 czerwca wypacono do niej 500.000 zp.,

22 wydano znów 100.000 na obóz przy boku JKMci; na-

reszcie 17 lipca kazano wypaci jeszcze 36.000 „na dalsze

potrzeby magazynu dla tego obozu, uformowanego iw aktu-

alnym marszu zostajcego". Ale to by dzie fatalny; na

tem samem posiedzeniu, zapewne w par godzin po zapisa-

niu owego „aktualnego marszu", trzeba byo do protokóu

wpisa na^az Nielubowiczowi sprzedania kocza, koni i sprz-

tów, do kasy obozowej skupionych — Stanisaw August uzna

za lepsze pozosta w Warszawie! Nielubowicz zwróci ze

sprzeday 5.886 zp., a przeszo szekro sto tysicy stra-

cono marnie.

Dziao si to wszystko za prezydencyi, jakkolwiek nie-

zbj^t pilnej, podskarbich litt. Tyszkiewicza i Dziekoskiego.

Nastpi teraz popoch: wszystko byo stracone. Nazajutrz d.

18 lipca Czacki wynosi si do Galic3i. Ludwik Tyszkiewicz

mia dobra zajte pod sekwestr rosyjski i niezadugo musia

zbliy si do stronnictwa trj^umfujcego, skoro obj urzd
Marszaka W. X. Litt. Komisya Obojga Narodów prze-

trwaa jeszcze cay miesic; d. 16 sierpnia Kossowski zasiad

nawet na prezydencyi, stosownie do zawartej przed póro-

kiem ugody, lecz we dwa dni potem, 18 sierpnia, odbyo si

ostatnie posiedzenie instytucyi, utworzonej przez now, obecnie

obalon Ustaw Rzdow. Na kocu protokóu znajdujemy

list do superintendenta Prowincyi Krakowskiej, e kas moe
wj'da konfederacyi „tjdko pod grob niezwocznego posu-

szestwa, jako nie mogcy si oprze" *).

*) Prot. Ekon. A/30, str. 1503. 1563, 1575, 1761, 1943, 2009.

WSentenc3^onarzu B, 20 str. 331 znajdujem)^ ostatni podpis T\-sz-

kiewicza pod dniem 30 lipca, obecno jego wszake zapisan jest i pod

dniem 16 sierpnia przy objciu prezydencyi przez Kossowskiego. Dzieko-

ski kad rk, od staroci drc, swe podpisy na kadem posiedzeniu a
do 16 sierpnia (tame, str. 349).
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Pozostaje nam jeszcze przejrze sprawowanie si oficya-

listów skarbow3'ch w tym okresie. Przypominamy, e lik tych

oficyalistów zwikszy si skutkiem zorganizowania kilku no-

wych gazi suby.

Dymisye udzielone byy tylko trzem pisarzom komornym,

z t3'ch jednemu za pobicie niejakiego Krzyanowskiego i „wzru-

szenie spokojnoci obywateli", dwom za na mocy indagacyi

bez wymienienia wykrocze; potem jednemu pisarzowi po

datku konsumpc3^jnego za zaduenie si, dwom ofic^^alistom

podatku skórov\'ego, z których jeden (Krajewski) by nawet

rewizorem generaln^^m manipulacyi skórowej województwa

krakowskiego; ten sprzedawa skóry, i zawini na 14.107 zp.,

a „dla uniknienia satysfakcyi skarbowi" wyjecha do Prus; Ko-

mis3'a wic pisaa do króla w Stra3', aby winnego „sekwe-

strowa i na komor Mawa odstawi". Nareszcie na odda-

lenie zasu3' te jeden in3'nier, porucznik Weber, posany

do Siewierza „do kont3'uowania kopal wgli kamiennych;

kopalnie te zosta3' wod zalane; uatwienie cieku nie byo
trudnem, lecz Weber, naogowi pijastwa oddany, pocz3'tywa

miejsce kopalni nie za objekt prac3'-, lecz za fundusz do utrzy-

mania ycia". Wszystkich przeto dymisyj w piciu ksigach

znalelimy siedm. Nadto zawini co Sz3'mon Szmulowicz,

syndyl-: warszawsld, tómacz w skarbie do „charakterów" 3'-

dowskich; inst3'gator nie m.óg go znale, lecz pochw3'cia

go stra marszakowska, pisaa tedy Komisya do marszaka

W. K., aby Szmulowicza do sdu jej dostawi *).

Karom dyscyplinarn3'm ulegli: pisarz Ratneski z po

wodu le zrobionej lustracyi dóbr Xny Jabonowskiej; udzie-

lono mu surow animadwers3' i kazano wróci honoraryum

w iloci 30 czer. zp.; pisarz komor3^ Kazimierz za przetrzy-

manie urlopu; skazano go na 50 zp. kary; pisarz komory

*) Prot. Ek. .V25, str. 478; A/27, str. 2001; A 30, str. 79, 2041;

A 27, str, 232; A 28, str. 1201; A/28, str. 615; A 27, str. 1281; A,28, str.

872.
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Bdzin za udzielanie kupcom kredytu utraci salarium kwar-

talne; drugi pisarz (komory Opatowiec) za podobne przewi-

nienie otrz3'mal tylko nagan. Nagan te otrzj-mao dwóch

pisarzy, „za preferency ydom"; nareszcie jeden pocignity

by do indagac}'! za niepobranie stempla i puszczenie wolno

yda, „eby si panu, z pod którego on by, nie narazi".

Z pomidz}' exaktorów jeden by skazany na 325 zp. kary,

a drugi (Ruszkowski, exaktor warszawski) za to, „e w cza-

sie exakcyi skadajcych podatki nie puszcza i róne wybiera

datki" — zawieszony i do indagacyi pocignity. Z rewizo-

rów generalnych jeden skazany na utrat poowy pensyi

kwartalnej za przetrzymanie urlopu, dwóch utracio cakowit

pensy kwartaln za niepelnienie obowizków, nieposusze-

stwo lub niezupen pilno; jeden za nieregularne oddawa-

nie delatorom konfiskat, onych po czci dla siebie obracanie,

stranikom bez przyczyny wymylanie i koni stranikowskich

uywanie — utraci salarium, akcydens, zapaci 2 czer. zip.

stranikom i musia odda konfiskat}' delatorom; rewizor ge-

neralny skórow}' (Stroski) zosta zawieszony i do indaga-

cyi pocignity na skarg Komisyi Cywilno Wojskowej Chem-
skiej i na zaalenie kilku osób pr3'watnych za zdzierstwa,

bicia po wsiach i miasteczkach, za bawienie si handlem skór

i odbieranie raz danych kontraktów; zarzuty okaza}^ si za-

pewne przesadnemi, gdy w ostatecznej decyzyi Komis3''a

zwolnia go od suspensy, pozbawiajc go tjlko pensyi kwar-

talnej i skazujc na dopat 940 zp. Suspensie uleg te
jeden rewizor generalny tabaczny z niewiadomych powodów*).

Znaczna cz tych kar wymierzona bya na skutek ra-

portu Czackiego, który, jedc do Krakowa w roku 1791,

dowiedzia si o niektórych „zdronociach" w Prowincyi

*) Protok. Ekon. A, 25, str. 457, 568; A 30, str. 1161: A 28,

str. 1611; A 27, str. 663, 905; A/28, str, 82; A;27, str. 1148; A/28, str. 487;

A, 30, str. 1789; A/20, str. 1611; A/30, str. 1567; A 27, str. 2032; A, 28, str.

450; A/27, str. 1498.
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Krakowskiej, co spowodowao Komisy do wysania dwóci

oficyalistów na objazd komor i rewizy cis.
Z pomidzy superintendentów jeden t3'lko wielkopolski

otrzywa energiczne napomnienie skutkiem doniesienia, otrzy-

manego przez Komisy „z boku", aby komory celne tej pro-

wincyi niezaniedbywaly rewidowa wyjedajcychi za granic

i z za granicy powracajcycli, nawet bez W3iczenia jadcyci

poczt. Innym za razem tene oficyalista dosta nagan w sku-

tek raportu regenta Ostaszewskiego za to, e tanio i póno, bo

w rok po konfiskacie, sprzeda towar Goltza; e na trzecli ko-

moracli nie byo wagi na szalacli, zkd wynika arbitralno ofi-

C3'alistów w exped3'cj^achi. By W3'padek okradzenia kasy w pro-

wincyi Mazowieckiej przez szyldwacia kadeta Lemcke, któr

to spraw oddano sdowi wojskowemu; dostrzeono, e ze ska-

du Kaliskiego wycliodziy funty tabaki niedokadnej wagi.

Zarzdzono indagacy na komorze Mawa o niedbae exekwo-

wanie dwóci kwitów i przepuszczenie transportu napowrót

bez cl a, lecz o wypadku tego ledztwa nie wiemy; nareszcie

wytknito naduycie komorze Nieszawa, e od kupca Ragge

pobraa 3.555 zip. ca od knotów zamiast 73 zp., bya to

zapewne szykana lub zbytnia gorliwo, poniewa tak wy-

soka suma bya pobrana z powodu niezoenia auscugów

przez kupca. Pomijajc tedy trzy ostatnie wypadki, niedo-

statecznie wyjanione, przekonamy si, e wszystkici dec3'zyj

dyscyplinarn3'ch wydaa Komis3'a w t3'm okresie 20 *).

Chocia ilo absolutna rezoluc3'j karnycli na kady rok

niniejszego okresu wypadnie wiksza ni w okresie drugim,

a tembardziej ni w pierwsz3'm, jestem3'' jednak przewiadcze-

ni, e zarzd skarbowy doszed teraz wanie do najwikszej

dokadnoci i sumiennoci, jaka Idedykolwiek, a przynajmniej

w cigu ostatnich lat pótorasta, bya w Polsce praktykowana.

W bogatej literaturze z epoki sejmu czteroletniego, w licznych

*) Prot. Ek. A/28,str. 768, 1811; A,'25, str. 614, 37; A, 30, str. 307;

A/28, str. 14, 491, 1036.
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broszurach i gosach sejmowych, gdzie obnaone byy bez

adnych wzgldów wszystvie rany spoeczestwa, nie na-

potkalimy adnej sl;argi na oficyalistów sl^arbowych. Autor

,U\vag nad Uwagami" wspomina tyllv0, e celnicy przetrz-

sali zawzicie tomoki podrónych na komorach, „e w prze-

trzsajcem rzemiole wszystkich zagranicznych trzsikieszon-

ków przechodz", ale to wiadczy tylko o cisem wykony-

waniu przepisów Komis}^ i powinno bj^ im za zalet po-

czytano. Inflantczyk Schutz wiadczy, i w roku 1791 na

granicy kurlandzko-litewskiej w Kolm, pomimo znacznego da-

tku, by ostro przetrzsany (szarf durchsucht) zapewne dla-

tego, e suba celna nie moga tego zaniedba pod kar *).

Nic te prócz pochwa nie powiedzia o nich Morski w spra-

wozdaniu sejmowem. Komisj-a w jednej ze swoich not wspo-

mina prz}' sposobnoci, e raporta z prowincyi Ukraiskiej

nadchodz regularnie dwa razy na tydzie, a wic zapewne

z kad poczt. Z bliszemi prowincj-ami komunikacya mo-

ga bj^ jeszcze czstsz. Samo wyznaczenie terminów 8-mio-

dniowych na odpowied wiadczy o sprystoci w zaatwia-

niu spraw subowych, bo telegraf nie istnia, a przestrzenie

byy znaczne. Dozór sta si teraz cisym, jak nas przeko-

nywaj raporta Czackiego i regentów, rewizye, zaalenia Ko-

misyj Cywilno \'Vojskow3'ch.

Do wyznaczenia ledztwa luk do napomnie wystarcza-

o doniesienie delatora, lub wiadomo powzita „z boku" **).

Znamy te przykady odznaczajcej si gorliwoci ofi-

cyalistów. Tak, pisarz komory Opatowiec, Wdrychowski,

w r. 1788, „bronic kasy skarbowej i onej pilnujc, uszko-

dzonym zosta na majtku swoim", za co Komisya wyzna-

czya mu 1.000 zp. nagrody. Skadnik tabaczn\' w Kaliszu,

*) Reise eines Liefllanders. Braunschweig 1802 I, str. 6.

*') ,U w a g i n a d U w a g a m i o yciu Jana Zamojskiego", uyd.

Turowskiego, str. 82; dodaje on te: , mieszkajc w pobliskoci kordonu

nawet ladu tego przemycania dostrzedz nie mogem; tak teraz s \vsz3'st-

kie szlaki strzeone"; Prot. Ek. A 26, sti. 171.
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Nieciecki, podczas poaru „sam o sobie zapomniawszy, rze-

czy swoich nie ratowa, ale skad tabaczny ocali". Zabor-

ski, ekonom suchedniowski, wasnym kosztem i staraniem

próbowa urzdzi fabrykacy stali, za co Komisja przyzna-

a mu zwrot expensy, gratyfikacyi 2.000 zp. i podwyszenie

pacy o 500 zp. rocznie. Jakiewiczowi, konsyliarzowi JKMo-

ci, dyrektorowi kopalni, owiadczya Komisya swój „szacu-

nek", bdgc z jego prac zadowolon. Gidlewski. administra-

tor biskupstwa krakou'skiego, by utrzymany przez niechtn

mu wadz konfederacyi Targowickiej, nav\'et po zwiniciu

zarzdu skarbowego „za dokadn aaministracy". Kilku ofi-

cerów milicyi skarbowej, oraz kilku oficyalistów cj^wilnych

(Schroeder, Toporkowski) na wstawienie si Komisyi otrzy-

mali nobilitacy od sejmu *).

Godnem jest uwagi zachowanie si oficyalistów podczas

wojny 1792 roku. Superintendenci przesyali wiadomoci

o wkroczeniu wojsk nieprzyjacielskich i o bitwach (np. pod

Dubienk), urzdzali magazj^n}'' dla wojska. Komisj-a na

skutek raportu z prowincja Ruskiej kazaa ostrzedz oficyali-

stów, „eby si z konfederacy nie czyli pod utrat miejsca".

Napotykalimy wzmiank o udzielonych d3'misyach ze wzgl-

dów politycznych, dokadnie wszake wiemy o jednym ta-

kim wj^padku z pisarzem komorj^ Ceknówka, Malickim.

Wogóle za wida, e oficyalici gorliwie suyli Komisyi

Obojga Narodów w obronie Ustawy Rzdowej 3-go maja.

Caa kasa litewska 675.439 zp. zostaa przywieziona przez

Koliskiego z Grodna do Warszawy d. 5 czerwca. Super-

intendent prowincyi litewskiej zaskary kasyera prowincyo-

nalnego Jezierskiego „o niedopenianie urzdze Komisyi", ale

niesusznie i Komisya Skarbowa nie uwierzya temu oskar-

eniu, bo nazajutrz zalecaa Komisja Cywilno-Wojskowej

*) InteresaTabaczne ksiga 14, raport z dnia 18 padzier-

nika 1792. Prot. Ek. A/25, str. 498; A 28, str. 652; A 27, str. 88, 2009;

A 32, str. 1132.
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Grodzieskiej oddawa podatki Jezierskiemu za jego kwitem.

Jako z raportu jenera-lejtnanta Zabiely dowiadujemy si, e
byo mu wydano 300.000 zp., a jeszcze w kocu lipca Je-

zierski odwióz z Grodna do Warszawy 13.000 zp., i pozosta

wiernymi, a do ostatka, do d. 18 sierpnia. Z polecenia su-

perintendenta prowincji litewskiej, Baranowski przywióz znc-

wu z Grodna w d. 10 lipca 45.920 zp., a Wialbut z pro-

wincyi biaoruskiej przywióz 320.038 zp., t. j. cakowit

kas komor Jurboga i Wierzboowa w d. 28 lipca, przedo-

stawszy si przez terytoryum pruskie; za „bawienie si jego

z t kas w Prusiech za granic w kraju drugim" Komisya

przyznaa mu 800 zp., nad norm (3 gr. od 1000 zt.) zwy-

kyci kosztów transportu. Zwaywszy, e przy zajciu oko-

licy przez wojska nieprzyjacielskie, przy fatalnem i nader wy-

ranem znaczeniu wypadków lipcowyci, oficyalista mógby

korzysta z zamieszania, a przynajmniej nie spieszy z usu-

gami dla upadajcej Komisyi Obojga Narodów, przyzna mu-

simy niekoniecznie pospolit uczciwo i gorliwo nasam-

przód ogóowi poborców i kasyerów, gdy nowa wadza nie

znalaza przeciwko nim adnego zarzutu, a nastpnie Jezier-

skiemu, Sobolewskiemu, Wialbutowi, którzy do ostatka wszel-

ki grosz ratowali dla kasy generalnej i uratowali przeszo

milion zp. Wielu za oficyalistów odmówio póniej posu-

szestwa nowej Komisyi. Zaszed jeden tylko wypadek

uszkodzenia skarbu koronnego: órawski, superintendent pro-

wincyi Ruskiej, od maja znajdowa si wci w obozie ksi-

cia Józefa Poniatowskiego w celu urzdz;enia magazynów

zboowych dla wojska; konfederacya Targowicka rozkazaa

mu stan przed sob, ale urawski, nie usuclia rozkazu

i za to zosta oddalonym w d. 13 sierpnia. Za zblieniem

si ku Warszawie obozu, órawski odda do kasy generalnej

190.000 zp., lecz Komisya wysaa go znów na prowincy

z poleceniem zakoczenia obrachunków z oficyalistami i wy-
przedania zbó z magazynów. Zebrawszy z tej wyprzeday
i z innych artykuów 111.950 zp. gr. 14, órawski ju do

Warszawy nie wróci i pienidzy nie odesa. Nie bya to
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jednak kradzie, ale sprawa polityczna. Czytajc akta Komi-
sy], domylamy si tego, opierajc si na fakcie, e w cigu
roku caego Komisya nie poczynia zwykych kroków pra-

wnych do odzyskania straty, i Deputacya Rewizyjna, wy-
znaczona w d. 21 wrzenia 1793 r., zrobia z tego powodu
ostrzeenie w kwicie; domys okaza si trafnym, bo w r.

1794 znalelimy urzdow rezolucy Wydziau skarbowego
w Radzie Najwyszej Narodowej z d. 1 1 padziernika z pod-

pisem Hugona Kotaja, wiadczc, e superintendent ó-
rawski „dozna okropnej przemocy Targowickiej skutków...

tak, i za granic uchroni si musia"... Przewiadczony
o nieskaonej jego dla ojczyzny i skarbu wiernoci, oraz do-

kadnem powierzonych jego dozorowi dochodów sprawowa-
niu. Wydzia przywraca go do funkcyi, wzywa do powro-

tu, obligowa tych, coby o miejscu pobytu wiedzieli, aby o tej

rezolucyi zawiadomi go chcieli *). Ta sama Deputacya co

do wszystkich ogólnie superintendentów, jako te co do ofi-

cyalistów Biura Przybocznego, „równ z delegowanymi od

Konfederacyi Targowickiej oddaa sprawiedliwo w zdatno-

ci i pilnoci sprawowania obowizków". Tak zgodne uzna-

nie rewizorów ze wszystkich spierajcych si midzy sob stron-

nictw jest najchlubniejszem i najpewniejszem wiadectwem
dla wyszych przynajmniej organów zarzdu Skarbowego.

3. Komisya Wojska Rzpitej Obojga Narodów.

Pierwsze jej posiedzenie odbyo si d. 21 grudnia 1788 ro-

ku **) pod prezydency Fr. Naw. Branickiego, hetmana w. k.,

*) Prot. Ek. A 30, str. 1890, 1798, 1799, 1983, 2066, 1879,2013,

2059; A 32, str. 250; Raporta z Kampanii Lit. 1792, tom VI, ety-

kiet}^ Nr. 94) raport Zabiely z dnia 1 lipca z Brzostowicy pod nrem 93.

Relacya Deputac}'! do examino\vania Skarbu Obojga Narodów przez

stany Rzpitej sejmujce w Grodnie roku 1793, wyznaczonej co do Skarbu

Koronnego ucz3mione (druk) karty B, 2 i D, 2 na odwrotnej stronie, oraz E 2

na odwrotnej stronie. Gaz. Rzd. 1794, Nr. 102, str. 416.

**) K. W. 166 (Protokó Nr. 1).
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w przytomnoci Michaa Ogiskiego, hetmana w. lit., Ludwika

T3^szkie\vicza, hetmana polnego lit., or^z 12-tu komisarzy,

których wymieni warto ze wzgldu na wano dziea, ich

rkom powierzonego. A wic byli to: Józef Niesioowski,

wojewoda nowogrodzki, L. Karnicki, kasztelan wieluski, se-

natorowie; St. Bieliski, M. Starzeski, Cel. Czaplic, Teod.

Szydowski, Tad. Dembowski, J. Zabieo, J. Szwykowski ze

stanu rycerskiego, urzdnicy c}^vilni, Kazim. Krasiski, obo-

ny kor., Fab. Ojczyski pukownik, J. Czapski, równie pu-

kownik, wojskowi; nadto obrani byli do Komisyi nieobecny

wówczas Marcin Grocholski, wojewoda bracawski, Walewski,

oraz trzej oficerowie: genera -major Stetkiewicz. genera-major pó-

niejszy szef, Mikoaj Radziwi, i pukownik Jeleski. Tym spo-

sobem nowe ministeryum wojnyskadao si przewanie, w dwóch

trzecich czciach prawie, z osób stanu cywilnego; oprócz hetma-

na, który nie zawsze prezydowa, wchodzio do Komisyi tylko

8-miu wojskowych, liczc w tem Niesioowskiego, jako szefa

regimentu, i Starzeskiego, który póniej zosta rotmistrzem,

a poprzednio mia pewne wiadomoci wojskowe, jak si prze-

konamy z jego sprawozdania o manewrach. Jest to urzdze-

nie wielce oryginalne, bodaj w kadym kraju niepraktykowa-

ne, ale z pewnoci wymogom czasu i zadania nie czynice

zado. W XVIII w. organizacya i administracya armii wy-

magaa ju wiele techniczn3'ch wiadomoci i dowiadczenia,

jakich nie mogli posiada C3^wilni, z imienia t}'lko nalecy
do „stanu r^Terskiego". Nawet pomidzy' wojskowymi trze-

baby robi W3'bór, szuka oficerów z W3'ksztaceniem spec^^al-

nem, z kwalifikac^^ami naukowemi, ze wszystkich gatunków bro-

ni (piechoty, jazdy, art3'leryi, in3'nier3i, kwatermistrzowstwa);

cywilni mogli si prz3^da ch3'ba do cz3'nnoci kas3'er3kich, komi-

sor3'atow3xh, kancelar3'jn3xh. O tem wsz3'stkiem sejm nie po-

m3'la, niewtpliwie dlatego, e nie mia pojcia, e w spoe-

czestwie szlacheckiem wojskowo nowoczesna znan nie

b3ia, a dawna zaledwo w sabej przechowaa si trad3T3'i.

Grz3'mutowski w r. 1665 pisa: „m.nie nie ciko b-
dzie jeszcze wsie na konia, lubob3'm wola w polu kopy
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liczy, albo nszemi ziemiaskiemi zabawami fallere tempus" *).

Jeszcze Sobieski przy nadzwyczajnym talencie, czyli raczej

geniuszu wojennym, dokazywa cudów, ale ze mierci jego

„znikny te laury". Potem przez lat sto prawie szlachcic

ju nie chcia wcale „wsie na konia", liczy tylko w polu

kopy i z rzemiosem rycerskiem wzi rozbrat. Co gorsza,

przechowa w umj^le swoim przesdn obaw, e sia zbroj-

na w narodzie jest narzdziem do zniszczenia wolnoci pu-

blicznej i do ucisku osób prywatnych. I oto sejm, zebrany

pod hasem reformy, uchwalajcy z zapaem 100 tysiczn
armi, boi si, aby ta nieistniejca jeszcze sia nie znalaza

si pod komend wojskowych, kae wydawa ordj'nanse

w komplecie najmniej siedmiu osób, stara si zapewni tym

kompletom wikszo cywiln, jednem sowem — nie szczdzi

usiowa, eby do machiny dobra jak najmniej zdatnego ma-

szynist. Tak zoone ministeryum wojny w najlepszym ra-

zie mogo by niezgrabnym wykonawc uchwa sejmowych,

ale niepodobna byo spodziewa si po niem nowych a traf-

nych pomysów, sprawnoci, popiechu, energii w urzecz}'-

wistnieniu wskazówek i przepisów prawodawczych **).

Hetmani, wedug prawa, tak samo jak dawniej, mieli

prezydowa tylko po jednym kwartale z kolei. Baczc na

t okoliczno, i z ówczesnych hetmanów aden nie posia-

da przymiotów hetmaskich, sdzimy, e bieg spraw nie po-

nosi na tem szkody; wolelibymy nawet, aby ich zupenie

usunito, szczególnie Branickiego, który, mienic si jawnie

Rosyaninem, wracajc z pod Oczakowa, z ochotniczej wy-

*) Krz. Grzymutowskiego List}' i mow\% wyda A. Jabo-

nowski w ródacli Dziejowyci. Warszawa 1876, tom I, str. 11.

**) Godzimy si na krytyk prawa o Komisyi Wojskowej, skrelo-

nej przez X. Kalink w „Sejmie czteroletnim" (I, str. 281 — 284), ale wi-

dzimy bd w mniemaniu, jakoby Departament wojskowy lepiej spraw or-

ganizacji armii poprowadzi. Przecie i Departament skada si wycznie

prawie z osób cj'wiln)'ci, za co do dziaalnoci jego powoujem}' si na

§ 90.
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prawy do obozu rosyjskiego, wcale nie by potrzebnym, a ra-

czej by niebezpiecznym i szkodliwym we wadzy, majcej

tworzy armi do walki z Rosy. Mogliby hetmani otrzyma
atrybucye naczelnych wodzów w polu, nie wchodzc do Ko-

misyi, nie biorc udziau w administracyi wojskowej. Byoby
to stosowniejsze ze stanowiska teoretycznego i zgodniejsze

z dzisiejszemi urzdzeniami Europy,

Branicki zreszt móg zrobi niewiele w Komisyi zego

lub dobrego, poniewa do pracy i dosiadywania bynajmniej

pochopnym nie by. Po owej pierwszej sesji ukaza si do-

piero w styczniu kilka razy (d. 7, 26, 28), nie pilniej te
w lutym i marcu do d. 27 go, potem w kwartale stycznio-

wym 1791 a do koca lutego zastpowa go zwykle Nie-

sioowski, wojewoda nowogrodzki, który w cigu caego tego

okresu prezydowa najduej i najczciej, a zasiada prawie

nieustannie, z wyjtkiem kwartau lipcowego 1790 i kwietnio-

wego w 1791, tak, e moe by uwaany za dusz Komi-

syi. W drugim kwartale od d. 30 marca 1789 do 28 wrze-

nia 1789 prezydo\^'a pilnie Ludwik Tyszkiewicz, hetman

pol. lit., w trzecim, lipcowym, i w r. 1790 od d. 2 kwie-

tnia dorywczo kilka razy Ogiski, hetman w. lit., zatrzyma-

no mu jednak pensy „z racyi niezasiadania"; ukaza si po-

tem w kwartale lipcowym 1791, ale wtedy wyjeda na kil-

ka tygodni do obozów, w kwartale od d. 2 lipca do polowy

listopada i od 14 kwietnia przez cay kwarta prezydowa

Grocholski, potem znów Niesioowski. Hetman polny Rzewu-

ski nie ukaza si ani razu, fo te od kwartau marcowego

1790 r. mia sobie zatrzyman pensj^. Z komisarzy do naj-

pilniejszych nalea Mikoaj Radziwi, genera- major, zapewne

do uzdolniony, skoro by delegowany do egzaminowania ofi-

cerów - rodaków, przybywajcych ze suby zagranicznej *).

Karnicki, kasztelan wieluski, odznaczy si przynajmniej sa-

*) Wspólnie z general-majorem Cichockim i majorem Somiskim.

K. W. 175, str. 182.

Wewntrzne dzieje Polbki Korzona. — T. V. 3
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modzielnoci zdania, po razy kilka bowiem kad w protokó-

ach rozpisy przeciwne decyzyi wikszoci *); prezydowa

czasem w r. 1790, reprezentowa te Komisy na sejmie

i udziela dan3'cli wyjanie. Wogóle za Komisya Woj-

skowa do cliwili objcia rzdów przez konfederac3' Targo-

wick, czyli do d. 17 sierpnia 1792 r., odbya posiedze 1033,

w tej liczbie byo duo extraordynaryjnyci wieczornych,

a czasem i niedzielnych; niedoszych za z powodu braku

kompletu naliczylimy od sierpnia 1790 r. 26, czyli 2'/2"/o.

Najwicej nie dochodzio w sierpniu i wrzeniu r. 1791, tak,

e si zafrasowa król w stray i kaza sobie przysya co

miesic wykaz odbytych posiedze z wymienieniem osób

obecnj^ch, a Komisya tómaczya si, e nie zamiar zrywania

kompletu, nie jaka kabaa bya przyczyn kilkunastu niedo-

szych sesyj, lecz sabo, oddalenie si za granic, przejcie

hetmanów na inne urzdowanie (Tyszkiewicza na podskarb-

stwo) etc. **).

Do wykonywania prac specyalnych, jak np. regulaminu

jazdy i piechoty do formacyi, ewolucyj, manewrów, Komisya

nie znajdowaa si dostatecznj^ch we wasnem gronie i mu-

siaa wzywa wojskowych z szeregów, mianowicie: genera-

majora Mikoaja Czapskiego, genera-leutenanta Poniatowskie-

go Józefa, majora kawaleryi litewskiej Siemiskiego, gen.-,

leutn., Ludwika ks. Wirtemberskiego, gen.-leutn. Adama ks

Czartoryskiego, gen.-maj. St. Potockiego, gen. -maj. Brodow-

skiego, pukowników Zajczka i Schlillera, majorów San-

guszk z kaw. nar. i Mullera z artyleryi ***). Nie ufaa sobie

nawet przj'^ pomocy tylu postronnych wspópracowników, tak

dalece, e za stosowne uznaa raz odwoa si do caej po-

wszechnoci. Byo to w maju 1791 r. Na zalecenie sejmu

*) kp. K. w. 179, str. 97 i 184.

**) Mianowicie w r. 1790 dnia 31/8, 14,9, 24,9, 15 i 19/10, 10 11,

26 11, 9 i 10/12; w roku 1791: 6/1, 7/1, 22;1, 17/4, 19,4, 3/7, 2/8, 12,8,

29,8, 30.8, 31/8, 1/9, 2/9, 7,9; w roku 1792: dnia 8/3, 4/5, 17/8, oprócz

wielkiejnocy od 4 do 10/4. Explikacya: K. W. 185, str. 169.

**') K. W. 174, str. 201, 266; 181, str. 20.
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utworzon zostaa Deputacya do ulepszenia stanu wojska i je-

go formac3'i, tudzie etatu; wic komisya kae obwieci pu-

bliczno przez zawieszenie na drzwiach sali swych posie-

dze, e do deputacyi kademu myli swoje do tego zamia-

ru stosowne podawa jest wolno *). Powolno na gos

opinii powszechnej zalicza si do zalet rzdu w republikach,

ale t opini Komisya moga bada z rozpraw sejmowych

i z prasy, tak czynnej w owym czasie: có atoli miaa do

powiedzenia publiczno w kwestyach technicznych, które

mog i musz by zaatwione tj^lko przez specj^alistów? Wa-
dza rzdowa centralna powinna wszystkich takich specyali-

stów w kraju zna i mie pod rk, ale nie udzi si na-

dziej, e si mog ukrywa gdzie w tumie; powinna po-

siada wiadomoci o urzdzeniach armij europejskich, nie za
szuka pom3'sów wród spoeczestwa, które od 70 lat armii

nie miao i wojny nie znao. Wzmiankowana odezwa wie-
cia na drzwiach daremnie; staa si ona tylko wiadectwem
ubóstwa umysowego, a przynajmniej fachowego Komisyi,

wyznaniem dobrowolnem, acz nieopatrznem; niedostatecznego

jej uzdolnienia. Nie dziw tedy, e w broszurach spóczesnych

napotykam}' lekcewace o komisarzach wojskowych sdy,
jak np.: „Ci dyktatorowie, nie odbywszy- adnej nigdzie

kampanii, adnej nie praktykujc onierskiej experyenc3'i...

przez mio wasn wiele o sobie trzymaj... a niewiele obja-

ni potrafi" **).

Pod wzgldem skonnoci politycznych i wartoci oby-

watelskiej skad Komisyi nie bj^ te wolnym od zarzutów.

Branicki, jak ju wiemy, sam nazywa si Ros^^aninem; na

sejmie ze sw party hetmasko-potemkinowsk niemao sta-

wia przeszkód stronnikom reformy, by jedn3'm z najgorszych

i najniewdziczniejszyeh synów Polski. Ogiski, niegdy za

*) K. W'. 182, str. 44 i 72 pod dniem 10 i 16 maja 1791.

**) Czamarka y Sarafan w czasie seymu patryotycznego

w Polsk wprowadzone. Warszawa 1791, str. 41.
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czasów konfederacji Barskiej znany z poraki, poniesionej pod

Stolowiczami od Suworowa, póniej paradujcy w swoim So-

nimie z nienawici do Stanisawa Augusta, zostawa w r.

1788 w wystpnych stosunkach z posem i królem pruskim *).

Ludwik Tyszkiewicz korzysta z „zaszczytu krwi królew-

skiej", eby z kolei zajmowa coraz wysze, lubo zupenie

rónorodne urzdy: hetmana polnego, podskarbiego w., mar-

szaka w. lit. i zgasza si po „niewj^siedzian" w r. 1791

pensy, ale przynajmniej szkodliwym nie by i na przychyl-

ne sdy od spóczesnych zasuy. Marcin Grocholski by
regalist i gównym agentem Stanisawa Augusta do skarbie-

nia mu stronników w województwie bracawskiem **), mu-

sia tedy zna si i z ambasad rosyjsk (jest to zreszt

nasz prosty domys). Pukownik, póniej jenera-major Oj-

rzyski, cieszy si wzgldami Szczsnego Potockiego, bo mia
dosta komendantur Kamieca po ustpieniu de Witta ***)

ale nie dosta jej, poniewa umar w r, 1790. Niesioowski

podpisywa si na wszystkich aktach sejmowj^ch od r. 1764,

nie wyjmujc traktatów 1773 r., zawsze po polsku, gdy inni

uywali jzyka francuskiego lub aciskiego; uczucia patryo-

t3'czne okaza nietylko piln prac na urzdzie komisarskim

w cigu sejmowania i podczas kampanii 1792 r., ale te wy-

trwaoci w powstaniu Kociuszkowskiem, gdy nie chcia si

podda nieprzyjacielowi po zdobyciu Warszawy i dugo jesz-

cze ukrywa si w lasach, dopóki go kozacy przy pomocy

chopów nie wytropili; przyprowadzony do Wilna, odmawia
przysigi poddaczej Imperatorowej Katarzynie i w styczniu

*) X. Kalinka: Sejm czteroletni, 1880, I, str. 183, 184.

**) Korespondencja krajowa Stanisawa Augusta, W3'da Br. Za-

leski.

***) Manuskrypt do Historyi domu Tulcz\'nieckiego Potockich Mie-

leszki-Maleszkiewicza, str. 187; de Witte pisze pod dniem 8,5 1789: „Gdy

potrzeba wyciga przeduenie czasu, abj'^ urzd dosta si Imp. Oj-

rzyskiemu pukownikowi, wic wyrobiem sobie pozwolenie wyjazdu dla

poratowania zdrowia na 2 i pó miesica".
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jeszcze r. 1795 siedzia z tego powodu w areszcie *). Snad

pozostaa po nim na Litwie sympatyczna tradycya, jeli Mic-

l<;iewicz wprowadzi imi jego do Pana Tadeusza. Micha

Starzeski, starosta brasl^i, zoy niewtpliwie dowody gorli-

woci subowej **) i szczerego patryotyzmu tak w roku 1792,

kiedy si poda do armii czynnej i erygowa szwadron 38-my,

jako te w r. 1794, kiedy dostarczy w ofierze 2 armaty

i 50 grzywien srebra. Tadeusz Dembowski ukae si w po-

wstaniu Kociuszkowskiem jako jeden z najczynniejszychi,

najzdolniejszych! i najenergiczniejszych patryotów. Inni ko-

misarze s dla nas anonymami. Buiaków wspomina

w kwietniu 1792 roku o pogoskaci, e Komisya Wojskowa

jest zaprzedana Rosyi i e z tego powodu ma by zmienion,

ale sam tychi podejrze nie potwierdza ***). My te nie do-

strzeglimy adnych poszlak zdrajczego wzgldem kraju lub

sejmu postpowania; owszem, czytalimy kilkakrotnie owiad-

czenia posuszestwa sejmujcym Stanom i Ustawie Trzecie-

go Maja.

Biuro Przyboczne (oficyalici) Komisyi Wojsko-

wej byo nader szczupe nawet w chwili najwikszego ro-

zwoju urzdze wojskowych w kwartale marcowym 1792 r.

i kosztowao tanio, jak wida z listy pacy (zob. str. 38).

Odliczajc 2ch plac-majorówi exercer-majstra, otrzymamy

zaledwo 32 osoby na cae biuro z wydziaami kwatermistrzow-

stwa (w jednej osobie Bakaowicza, bo zasiadajcy midzy

*) Micha Zaleski: Pamitniki, str. 213, 217.

**) W lat dziesi po napisaniu tych sów mielimy sposobno
przejrzenia Pamitników, spisanych przez samego Starzeskiego, i znaleli-

my takie wyznanie (^MS, kajet 6ty, karta 45): „zabijaem si prac.... na

pierwszem posiedzeniu otrzymaem od kolegów dziennik i ca czynno
Komisyi prowadziem przy pomocy dwóch czonków: Tadeusza Dembow-

skiego i pukownika Czapskiego, z którymi stanowiem tryumwirat".

***) Dziennik Buhakowa w Kalinki Dokumentach (Pamitniki

z XVIII wieku), str. 335: „on parle de changer la Commision de la Guerre>

qu'on dit etre vendu a la Russie et que cette puissance a 3 ou 4 membres

dans chaque Commission'.
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komisarzami obony w. kor., Krasiski, zapewne w yciu swo-

jem adnego obozu nie urzdza), sdowym i kasowym,

a suma pacy (69.324) zaledwo o 9 tysicy przenosi.ga je-

dnego ietmana wielkiego. Caa korespondencya administra-

cyjna, utrz3'mywanie roi, rang list i ksig rónych spoczy-

wao na 2-cli pisarzach, 2-ch regentach i 1 m sekretarzu woj-

skowym. Jakie bjiy przymioty subowe tj-ch ludzi, nie

umiemy da dokadnej odpowiedzi. Starzeski wyda o nich

ogólnikowo sd niepochlebny: „zatrzymano ich dlatego, e
zapacili swe miejsca... Czuwaem nad exped3'cy i 10-ci

modziey biurowej, którzy ledwie umiej pisa". A jednak

setki ksig, zapeniajcych póki w archiwach, wygldaj po-

rzdnie. Protokóy s pisane rk jednego z komisarzy, Sta-

rzeskiego *), zwile, jasno i szybko, w cigu posiedzenia; wy-

nikajca z nich korespondenc3'a — ordynanse, noty, uniwersa}',

rezoluc3'e, bjiy sporzdzane i wyprawiane przez kancelary

tego samego dnia lub nazajutrz; par razy z powodu nagro-

madzenia pism kancelar3'a prosia Komis5' o odroczenie posie-

dzenia. Zalegoci nie dopuszczano si. Byo kilka dni takich,

e komisarze, zjechawszy si, nie znaleli adnych expedy-

cyj, wic „cz}1;ali krygsrecht", albo jechali do Najj. Pana

z powitaniem. Raz tylko. d. 31 padziernika 1791 r., Komi-

sya pozostawia do nastpnej sesyi kilka nierezelwowanych

papierów**). Ale ku kocowi roku 1791 d. 12 listopada

Komisya dostrzega „nieregularno, niepunktualno kance-

laryi swej w exped3'owaniu ordynansów swych, dyspozycyi

i rozrzdze do korpusów"; zdaje si, e nie by przesany

ordynans z d. 7 sierpnia do Potockiego, gen.-maj, artyleryi

kor. (Stanisawa) ***). Bya w tem za wola, czj' przeoczenie

*) Dowodzi tego porównanie protokóów ekonomicznycii z listem

Starzeskiego pod Nrem 49 w ksidze Królestwo Polskie 1791, 1792 roku.

Militaria, tom I-}' (etykiety Nr. 88). Raporta Komisyi, Sztabu Generalnego

i t. d.

**) Np. K. W. 185, str. 158, 193; K. W. 184, str. 97.

***) K. W. 185, str. 275.
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lub przypadek? Zapewne co przypadkowego, bo gdyby za-

chodzio co wystpnego, Komisya nie poprzestaaby na pro-

stem zaleceniu popiecliu. Regent likwidacyjny Oniaowski
oprócz odbierania sum od komisyj skarbowych i wypat roz-

maitych, miewa jeszcze zajcia gospodarcze dodatkowe, np.

co do ywienia winiów oskaronych o bunty, szczególnie

archimandryty Sadkowskiego, któremu wyznaczony by obiad

na 5 potraw, oraz wieczerza na 4, prócz kawy i „innych

trunków, jakich zada" i wicone na Wielkanoc *). Nie

napotkalimy adnych ladów nierzetelnego obchodzenia si
z groszem skarbowym i wogóle adnych skarg na postpo-

wanie biura przybocznego. Widzielimy jeden tylko wypadek

oddalenia kancelisty, „jako zdatnym by niechccego" **).

Przy tak nieliczn3'm personelu musiao ono pracowa z wy-

teniem, eby ogromowi pracy podoa.
eby zaradii brakowi ludzi, uzdolnionych do gazi

naukowych suby, prawo nakazao urzdzi dwie szkoy:

gówn artyleryczn i ineniersk. Wedug
etatu z d. 8 padziernika 1789, w obu znajdowa si mieli:

Dyrektor Szkoy Artylerycznej, profesor matematyki wj^szej

klasy, repetytor niszej klasy, profesorów 2-ch artylerycznych,

profesor do rcznych rysunków, pod- profesor dla inynierów,

pod-profesor do wojennych i ochotnych ogni, profesor do

map geograficznych, oraz profesor do forty fikacyi, a wic 10

osób nauczajcych; koszt cakowity by oznaczony na 42.000

zip. Do pierwszej Komisya kazaa przysa z kadej kom-
panii po trzech ludzi, a wic 42-ch „ze zdatnoci wybranych,

którzy przez kurs nauk od wszystkich innych powinnoci

wolni by maj"; dano od t3xh ludzi asekuracyi, e w subie
teje artyleryi najmniej lat dziesi cznie z latami nauki

zostan, „aeby, wracajc do swych kompanii, nauczyli in-

nych wiadomoci artylerycznej" — bya to wic szkoa instru-

") K. W. 168, str. 112.

**) K. W. 190, str. 130 (Przyszychowskiego, w maju 1792).
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ktoiów, nie adna akademia. Pewien anonym zarzuca, e
profesorowie porozjedali si, bdc komenderowani do in-

nych polece, ale pisarz polny koronny Rzewuski, wyko-

nawszy cis swoj lustracy, zawiadczy „o pracy, aplika-

cyi, talencie porucznika Jakubowskiego, profesora artyleryi

i o znacznym postpie modziey"; za to komisya udzielia

Jakubowskiemu gratyfikacy w kwocie 2.000 zp. *). Zna-

lelimy jeden tylko raport kwartalny od szkoy korpusu ar-

tylerja koronnej, podany d. 1 marca 1792 r. z podpisem Sta-

nisawa (Kostki) Potockiego, generaa artyleryi kor. Byo wte-

dy uczniów 48 (poniewa z 3-cli kompanij wysano nie 3 eh,

ale 4, 5 i 6-ciu ludzi), nadto znajdowa si na wasnym o-
dzie nad komplet jeden kadet. Postpy, czyli aplikacya, byy
notowane z artyleryi, rysunków rcznych i sytuacyi, oraz

matematyki z klas dwóch: niszej i wyszej **). I Szkoa

Inenierska bya urzdzona na skromn skal: profesor forty

-

fikacyi, profesor map geograficznych, z pac dla kadego

po 4 000 zp., profesor do rcznych (tak) rysunków z pac
2.000 zp., nadto na utrzymanie szkoy, opa, papier etc.

6.0(X) zp., rocznie ***). Poytku dla organizujcej si armii za-

kady te chyba nie wiele przyniosy, juto ze wzgldu na

ubóstwo programatu, ju z powodu krótkiego istnienia. O wy-
szych naukach wojskowych, o strategii, w Komisyi i w wojsku

niewiele zapewne wiedziano. Gdy trzeba byo zaczyna kam-

pani w roku 1792, wyseano inenierów „do rekognosko-

*) K. w. 173, str. 195 pod dniem 20 2 1790 r. C z a m a r k a .v

Sar a fan 1791, str. 49. K. W. 182, str. 21.

**) Ksiga p. t: K r ó 1 e s t w o P o 1 s k i e 1791, 1792. M i 1 i t a-

r i a, tom I (etykiety Nr. 88), Raporta Komis3'i, Sztabu Glnego i t. d. Dzia

3 ci General Art. koron. N. 6.

**) K. W. 172, str. 320 pod dniem 2/1 1790: K o n s t y t. 1788,

str. 42. Ogldalimy „Plant Redut}'' wzitej za bastyon i uformowanego

do niej ataku przez szko korpusu Inynierów Wojska Koronnego w roku

1791" z podpisem Karola Sierakowskiego, pukownika, o równolegych

w ksidze Królestwo Polskie 1791, 1792 r. Militaria tom ligi

(etykiety Nr. 87), Raporta do króla i generaa Gorzeskiego Nr. 14.
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wania okolic i zrobienia planów miejsc, na magazyny osza-

cowa si majcych *), t. j. do wykonywania czynnoci, któ-

re si wykonywaj zwykle przez oficerów kwatermislrzow-

stwa. Szczciem, e w korpusie inynierów znajdowao si

kilku ludzi zdatnych, jak np. Sierakowski pukownik, który

wyszed na jeneraa i dowodzi korpusem w r. 1794, Leh-

mann, który te by jeneraem pod Kociuszk, kapitan So-

kolnicki, o którym z uwielbieniem mówi, jako o swoim nau-

czycielu, Józef Sukowski, póniejszy adjutant Napoleona.

Wogóle jednak wiadomoci naukowe militarne poziomu re-

dniego mogli posiada tylko wychowacy Korpusu Kadetów,

albo oficerowie przychodzcy ze suby zagranicznej. Ka-

pitan Korpusu Kadetów, cki, w 1790 r. przetlómaczy ja-

kie dzieo niemieckie o miernictwie wojennem, którego 100

egzemplarzy Komisya nabya za 100 dukatów i rozesaa do

korpusów wojsk Koronnego i Litewskiego **)

Zapoznawsz}^ si nieco z personelem, postawionymi na

czele zarzdu Wojskowego, i przypomniawszy sobie, e by
on jeszcze uboszy w chwili objcia rzdów po Departamen-

cie Wojskowym, przypatrzmy si teraz pracom i dzieom Ko-

misyi Wojskowej Obojga Narodów.

W pierwszjTh miesicach czynno jej ograniczaa si

do spraw drobnych, codziennych, jakich nastrczaa niewiele

administracya maluczkiego wojska, dopóki sejm nie uchwali

funduszów na uzbrojenia; wiadomo z § 74, e pierwsz3'ch

kilka milionów podymnego protunkowego byy wyznaczone

d. 26 stycznia, a wpyn mogy dopiero w kocu marca;

ofiara za 10-go grosza, przedyskutowana ostatecznie w maju,

moga by obliczon i urzdzon dopiero w kocu roku 1789.

Poyczka zagraniczna w roku 1789 nie udaa si. Z polece-

nia sejmu (d. 27 grudnia 1788) ukadaa Komisya projekt

etatu dla 100.000-ej armii, lecz na zatwierdzenie takowego

•) K. w. 189, str. 95 pod dniem 20/4 1792.

•*) K. W. 178, str. 183.
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ostatecznie wypado czeka a do d. 8 padziernika 1789.

Wród takich warunków trudno b3io w^^maga od Komisyi

popiechu w cigu pierwszego roku jej istnienia.

a) Praca nad utworzeniem armii zacza si od poszu-

kiwania broni, Komisya Wojskowa zabieraa si do tego

interesu do opieszale, tak, e doczekaa napominajcej noty

od marszaków sejmowych d. 4 kwietnia 1789. Niezwocznie,

na teme samem posiedzeniu by uoony raport z wyjanie-

niami treci nastpujcej: „Jak tylko nastpio prawo wzgl-

dem broni, Komisya... uczynia wraz swe kroki przez nego-

cyantów i inne osoby do pastw zagranicznych... jako do-

sza najpierwej wiadomo z Berlina, i broni nowej zaraz do

30.000 dosta mona bdzie. Po dugiem oczekiwaniu mo-

delu tej broni Komisya oddaa go do w3'examinowania do-

skonaym puszkarzom, którzy za star i zupenie niezdatn

uznali". Po drugiej i trzeciej podobnej próbie komisya przy

sza do przekonania, e trzeba obstalowa w fabrykach po-

dug swoich modeli, przy czem nie zapomniaa o krajowych

w Koskich, Przysusze i Kozienicach, z których kawalerya

i piechota otrzymyway dotd bro w cenie od zagranicznych

taszej i do pacy z etatu wojskowego stosownej. Lecz te

fabryki krajowe obiecyway wystawia nie wicej, jak 500

sztuk rocznie. Skutkiem takich trudnoci Komisj-a nie za-

wara jeszcze wtedy adnego kontraktu o dostaw. Ale po

niejakim czasie wymylono wreszcie sposób lepszy: wyko-
menderowano za granic podpukownika artyleryi Schillera

do miast, posiadajcych znaczne fabryki lub zapasy. Model

z Berliskiej fabryki Splitgerbera zosta aprobowany d. 5

maja i obstalunek zrobiony z warunkiem jak najprdszej od-

stawy. Schiller pojecha nastpnie do Suhl (w Saksonii)

i Liege (w Belgii) i uoy projekt kontraktu na lO.OlO

sztuk, ale Komisya kazaa mu zakontraktowa w Suhl tylko

7.000 i wraca do Berlina, gdzie dostanie z Ceughausu

(a wic rzdowe) karabiny „z cylindrowymi stemplami

i zapaami licykow3'mi''. Bya to zapewne uprzejmo króla
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pruskiego *), wywiadczona Czartoryskiemu, stolnikowi litt.,.

wieo przybyemu posowi polskiemu; zreszt Komisya pi-

saa znów do Xcia stolnika w lipcu, aby W)'jedna „ust-

pienie broni infanteryjskiej sztuk 11.136, oraz dla kawaleryi

pistoletów par 2.261 i szabel 3.927. Sciiiler otrzyma te.

polecenie, aby wyprawia jak najprdzej bro z Liege **).

Pierwszy transport przyszed do Warszawy zaledwo

w sierpniu. Wod, na 5-ciu ywach przywieziono 13.000

flint z bagnetami, 414 karabinów etc, prócz tego 2.000 byo
oddanych w Drenie dla dywizyi Wielkopolskiej. W padzier-

niku poseano instrukcy oficerowi Grabowskiemu, aby pa-

kow^a i wysea bro infanterjjsk, ale nie bra rejtarskiej.

Spodziewano si wida dostatecznych przeseek, gdy po-

wstrzymano do decyzyi sejmu ofert Hirschbauma, fabrykanta

z Sohlingen, e dostarczy gotów jest sztuk 30.000 takiej

broni i karabinów po zp. 4lV2i karabinków po 32, pistole-

tów po 30 za par i paaszów po 1872 zp., i ostatecznie

podobno nie skorzystano z niej. Na wiosn 1790 r. nadeszy

nowe transporty wod i ldem; ale w maju Komisya dowie-

dziaa si, e Rada Wojenna Pruska wzbronia wydawa bro
z arsenau na rzecz fabryki Splittbergerowskiej, proponujc

inn niedogodn; z tego powodu Deputacya Interesów Za-

granicznych miaa wyjedna jeszcze 7.000 sztuk w gatunku

i dobroci pierwszej broni. Sprawa ta zapewne uregulowan

zostaa pomylnie, bo ju o nowych obstalunkach zagra-

nicznych nie znajdujemy wzmianki; dla strzelców kazano

w lipcu komisoryatowi zamawia karabiny na fabrykach kra-

jowych id. 2 grudnia 1790 r., po zamkniciu rachunków, wydano
Komisyi Skarbowej Koronnej kwit ogólny „za bro rónemi
czasy sprowadzon" na zp. 1,992.791. Nowe zacigi miay

*) Dawniej reskryptem z dnia 2/1 1789 Fryder3'^k Wilhelm II przy-

zwala tylko na zakupy broni z fabryk pruskich, nie za z arsenaów. K a-

linka: Sejm czteroletni, 1880, 1, 285.

**) K. W. 167, str. 7; 168, str. 78; 169, str. 37, 72.
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ju dostateczne uzbrojenie, wszystkie 92 chorgwie koronne

otrzymay po 32 karabinki na towarzyszów, ale to wszystko

robio si tylko w zakresie etatu tymczasowego (ó5-tysicz-

nego); zapasów nie przygotowano adnycli, nawet na dokom-

pletowanie do 100-tysiecznego etatu *).

W cigu roku 1791 nie robiono nic prawie. Pozosta-

wiono bez rezolucyi ofert pewnego majstra rusznikarskiego

z Liege, przesan za porednictwem Woyny, posa w Wie-

dniu; radzono tylko o zaoeniu fabryki w kraju i przyjto

mdr propozycy Komisyi Skarbowej Koronnej o wyrabia

niu amunicyi w dobrach biskupstwa Krakowskiego, co te
przyszo do skutku; kazano komisoryatowi w marcu „urz-

dzi fabryk i sprowadzi rzemielników", ale ten rozkaz po-

dobno wykonan3'm nie by, a poniewa dla strzelców „przez

niedostatek lub niedokadno rk robicych" fabryki krajowe

nie obiecywa}^ rychego liwerunku, wic zamówiono 400

sztuców w Suhl na zalecenie Kownackiego, dyrektora fabry-

ki Kozienickiej; poseano te po 6.000 paaszów „w Elblgu

by majcych" **). Lubo cige kopoty pienine tómacz
do pewnego stopnia oszczdno w wydatkach, sdzimy je-

dnak, e Komisya Wojskowa lepiejby si zasuya krajowi,

przysposabiajc wiksze zapasy broni, przekonamy si bo-

wiem, e byo jej za mao i e niepodobna byo jej dosta

po wybuchu wojny.

Armat przed r. 1792 nie sprowadzano z za granicy; za-

dowalniano si wyrobami wasnej ludwisarni Warszawskiej,

zostajcej pod umiejtn i gorliw dyrekcy majora art. kor.,

Stan." Wgrowskiego. Mówilimy, e od r. 1780 Skarb Ko-

ronny wypaca rocznie po 30.900 zp. na ludwisarni; w r.

1789 Sejm czteroletni powikszy t sum do 127.500; nadto

*) K. w. 169, str. 111, 167: 170, str. 221; 172, str. 47; 175, str.

117; 176, str. 218; 179, str. 104; 174, str. 37.

**) K. W. 180, str. 251; 181, str. 46; 'l83, str. 17, 59; 185, str. 132;

182, str. 49.
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wiele osób ofiarowao po kilka i kilkanacie armat, skadajc
zwykle metal albo pienidze w ludwisarni, która tym sposo-

bem dostawaa duo roboty. Mylano o wzniesieniu nowego
gmachu, bo dawny, przez Stanisawa Augusta zbudowany,

okaza si niedostatecznym z powodu szczupoci i niebezpie-

czestwa od ognia. Uwijano si jednak wawo i zrobiono

wiele w porównaniu z poprzedniemi okresami. Chciano te
otworzy ludwisarni w Wilnie, ale naczelnik arsenau ta

mecznego, jenera Croneman, le si sprawi i cign na

siebie nagan Komisyi za „nieczuo w opatrzeniu ludwi-

sarni, prochów etc. *).

Amunicyi w Prochowni Rzpltej w Warszawie dnia 28

lipca 1788 r. przy „odchodzie" Bruhla, a wstpieniu Szcz-

snego Potockiego na urzd jeneraa artylerj-i, znajdowao si

tylko funtów 6.909 prochu; ten mizerny zapas przez zakupy

w Gdasku i Berlinie, oraz przez dostawy mj-nów procho-

wych krajowych zwikszy si na dzie 30 kwietnia r. 1791

do 311.004 funtów, a na dzie 29 Ustopada 1791 do 393.242

funt3\ Nadto w Samsonowie od wrzenia 1789 funkcyono-

waa ju fabryka bomb, kul, karaczy, urzdzona przez Komi-

sy Skarbow koronn pod kierunkiem majora Wgrowskie-

go **). Pewien anonym poda w roku 1791 humorystyczn}'-

opis arsenau Warszawskiego: „kilkanacie pokojów, wybor-

nym meblowanych gustem, stajnie, wozownie, kuchnie, w dru-

giej bramie kilka elaznych szwedzkich modzierzy, bustum

na koniu drewniane w zbroi elaznej, superwestów krzya-

ckich kilka: na górze, na drabinach kilkanacie uamków
broni starej, nakoniec dery baranie, które mole zjady...- mu-

ry porysowane i z boku ogródek uplantowany z altank. Po

mierci zeszego dyrektora ludwisarni kazano armat}', nawet

nigdy nieuywane, poprzelewa, wozy i lawet}- potuc, poa-

*) K. w. 182, str. 32.

**) K. W. 68, porachunek prochu pod powyszemi datami: 168,

str. 83; 170, str. 48.
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ma. elazo wzite do Skarbu, a drzewem Ober-Cej kwart do

dzi dnia w piecu pali i naj tszej nie obawia si zimy" *)

Opis ten móg si stosowa do okresu pierwszego, ale w r.

1791 b}'} tylko zoliwym paszkwilem, gdy z inwentarzy

wcale inaczej przedstawia si zbrojownia Rz pitej. Jeden z ta-

kici inwentarzy (z ksigi 68) podamy wanie w wyjtkach;

bdziemy z niego mogli powzi wiadomo o stanie mate-

ryau wojennego w Koronie, w listopadzie roku 1791, a wic
na pó-roku przed rozpoczciem dziaa wojennyci. Do tego

dokumentu dodamy pod literami d i f liczb dzia arsenau

wileskiego z konstytucyi i raportów.

Tab. 241 c. d.

f) W arsenale Wileskim.

Zostawao dnia 3 czerwca 1792 roku broni sztuk 69,

amunicyi kilkaset wystrzaów **).

Na czas wojny 1792 roku stan uzbrojenia w porówna-

niu z temi tablicami polepsz3' si znacznie, przybyo bowiem

niemao ofiar, otrzymano par transportów, a fabryki krajowe

i ludwisarnia, przy zwikszonej pracy, musiay pokan ilo-

ci wyrobów zbrojowni zasili. Po dworacli znajdoway si

armaty w naturze, jak np. w Lubartowie u Sanguszkowej,

marszakowej w. lit., która je wypojTzaa, i u panów na

Woyniu, gdzie je zabiera Xi Józef Poniatowski***). Ra-

dziwi Karol, a po jego mierci nieletni Dominik, posiada:

*) Czamaraj' Sara fan, 1791, str. 53— 55.

**) Dane o arsenale wileskim pochodz z tabeli, doczonej do

Etatu Wojska z dnia 8 padziernika 1789 r. (w konstj^tucyach 1788) z ra-

portu Ludwisarni od 27 padziernika 1790 do dnia 30 listopada 1791 r.,

w K. W. 68 i z raportu jeneraa Cronemana do króla pod dniem 3 czerw-

ca 1792 w ksidze: Rapporta z kampanii Lit., tom VI \etykiety N. 94)

a raportu nr. 34.

***) K. W. 176, str. 144; 236, str. 42.
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Nr. 242.

Armat polowych 3

Haubic 6 f. 1

Armat spiowych w Sucku i Niewieu rónego

kahbru 76

Armat elaznych w fortecach Niewiea i Biaej . 26

Suma dzia . . 106

Bro (zapasowa) dla piechoty szluk 8(X)

„ „ dla kawaleryi „ 1.900

Pistoletów par 700

Paaszów i kulbak potrosze

Prochu w Sucku, Niewieu i Biaej, kamieni .... 500

Kul armatnich, kartaczów, oowiu, granatów do . . . . 6.000

adunków szarff do armat z kartaczami 600

„ „ ,, z kulami 600

„ do broni rcznej 600-000

Wszystkie te zapasy w czasie wojny 1792 byy oddane

Rzpltej *), lecz skutkiem dziaa wojennycli dostay si w r-

ce Rosj^anom.

Sdzimy, e liczba samycli armat metalowych, nowyci,

zdatnyci do uytku w polu, doj powinna bya do 200, co

z biedy wystarczyoby na sto tysicy wojska przy ówcze-

snyci warunkachi strategicznych. Naturalnie, o naleyiem

zaopatrzeniu fortec i obozów obronnych nie mogo by mo-

wy, skoro w ogólnej liczbie 669 dzia wikszo bya lichych

albo nawet niezdatnych do uytku. Gorzej dziao si z bro-

ni rczn, bo tej zapas wystarcza zaledwie na 12.000 lu-

dzi, a gdybymy w nagej potrzebie rachowali na bro star,

jaka w dawnych oddziaach piechoty i jazdy pozostaa, to

mogoby przyby najwyej na 18.000 gów; w kadym razie

*) Ksiga pod tyt: Królestwo Polskie 1791, 1792 Mili-

taria tom I (etykiety N. 88), Raporta Komisyi, Sztabu Generalnego i t. d.

Specyfikacya etc. pod Nrem 26.
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przeto nie wystarczyoby uzbrojenia na 100.000 gów; nie da

si jednak uczu ten brak, poniewa do zupenego kompletu

armia doprowadzon nie zostaa. Ale Kociuszko w par lat

póniej mia duo kopotów z uzbrojeniem rekruta, a po-

wstacy wyciodzili w pole, jak wiadomo, z kosami. Przyda-

yby si wtedy lepiej zaopatrzone arsenay.

Co do amunicyi, podczas kampanii 1792 roku Xi Jó-

zef Poniatowski uskara si, e po bitwie pod Zielecami po-

zostao mu zaledwo po 12 nabojów na dziao, e w Ostrogu,

zatrzymujc si dwa dni wobec caego zgromadzonego tam

wojska rosyjskiego, wytrzyma kanonad, nie majc czem na

ni odpowiada *).

h) Prz3'patrzmy si teraz, jak bya wykonywana woa
sejmu co do powikszenia wojska nowemi zacigami. Ju
uciwa z dnia 9 stycznia 1789 roku sejm nakaza „zaczcie

rekrutu" dawnym sposobem werbunku z dóbr króewskicli

i duciownyci „excepto dziedzicznycli" w zakresie 120 gów
na kad kompani; ztd powinno byo przyby piechoty

okoo 10.000 gów w wojsku koronnem i okoo 5.700 w li-

tewskiem. Zacig ten by wykonany, ale nie wiemy, czy

w zupenoci, szczególnie co do wojska litewskiego i jak

prdko.

Tymczasowo dnia 26 stj^cznia 1789 r. Walewski, woje-

woda sieradzki, w porozumieniu si z ietmanem Branickim,

wniós natyclimiastowe powikszenie kawaleryi narodowej ze

wzgldu, e pieszego onierza dugo formowa trzeba, a Rzplta

z nadchodzc wiosn moe znale si w koniecznoci bro-

nienia swych granic. Wikszoci znaczn (120 przeciwko

51) gosów sejm uchwai (dnia 9 lutego) po 150 gów do

chorgwi w kadej brygadzie kawaleryi, po 135 w pukach
Przedniej Stray dla wojska koronnego, Litwini za uchwalili

*) Moje wspomnienia z kampanii 1792, przez X. J. Poniatow-
skiego, wyd. Kraszewski, str. 10, 11. Manuskrypt T. Kociuszki w Ra-

czyskiego Obrazie XVI, str. 91, 92, 103.
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po 99 gów do pierwszej i po 98 do drugiej kategoryi *). Po-

dug tego etatu, musiaaby jazda by doprowadzon do 21.862

koni w Koronie i 10.^50 w Litwie, gdyby caa armia stana
w liczbie stutysicznej. Susznie ganiono t ucliwa za to,

e oznaczya zbyt wielk liczb jazdy w stosunku do pie-

cioty i niepotrzebnie obarczaa finanse wydatkiem na ten ko-

sztowny rodzaj broni. W praktyce jednak zagodziy si te

uchybienia, poniewa uchwaa wykona si w zupenoci nie

daa.

Rotmistrze dostali pienidze na werbunek dopiero

w marcu (od dnia 16) i to tylko po 36.000 zp., a wic
na 60 towarzyszów kawaler3'i narodowej. „Hurmem cisna
si szlachta zagrzana duchem mioci ojczyzny", w cigu kil-

ku t)'godni chorgwie byy skompletowane **), ale poniewa
liczba ich wynosia 92, wic przyby mogo okoo 5,500 to-

warzyszów i tyle pocztowych. Uskarali si rotmistrze w li-

stopadzie, e jeszcze odu nie pobieraj i wasn musz nad-

starcza kieszeni, pomimo to jednak sprawa utworzenia ja-

zdy posza bardzo pomylnie ***).

*) Starzeski (MS kajet 6, karta 45) powiada: „Mielimj''

w Polszcz 9ó, w Litwie 32, razem 128 chorgwi, kada po 22 ludzi.

Byo to jdro dawn\'ch usarzy i pancernych". Wedle tego rachunku wy-

pada na ca jazd 2.816 gów. Trudno jednake uwierzy, aby kada
chorgiew liczy moga jak raz po 22 ludzi.

**) wiadczy Starzeski (MS kajet 6, karta 46\ e Komisya

przez 4 tygodnie zajta bya przyjmowaniem rotmistrzów i udzielaniem, in-

strukcyj co do zacigu rekrutów. Tylko „lO-ciu najwyej, ju to dla nie-

donego wieku, saboci, lub braku rodków uwolnio si od swych obo-

wizków, przedstawiwszy wszake zastpców... Znalazy si nawet nad-

miary, które trzeba byo cofn".

***) Dzie. Czyn. S. G. W., sesya 149, gos Branickiego, hetma-

na w. kor.; sesja 217 z dnia 9/2 1790 gos Suchodolskiego, który domaga

si odu dla swej chorgwi; Matuszewicz skary si dnia 16 listopada

1789 na sesyi 190, e trzeci miesic swoj chorgiew utrzymuje wasnym
kosztem, bo Komisya Skarb. Lit. nie paci.
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Wiksze trudnoci zdarzay si przy pomnaaniu pie-

choty. Sejm nakaza w dniu 20 kwietnia zrobi drugi za-

cig po 50 gów na kompani; potem, dnia 22 czerwca,

uciwalono trzeci zacig w tej samej liczbie, który w 14-tu

regimentacli i artyleryi koronnej uczyni mia 4.890 gów,

-ale tylko Litwa dala nakazanego rekruta prawie w komple-

cie, co do Korony za, z drugiego zacigu brakowao tysic

kilkaset gów, a trzeci nie by wcale rozpoczty w listo-

padzie.

Niepodobna, a przynajmniej bardzo trudno jest obliczj^

wypadek kadego zacigu podug szczegóowyci raportów,

, czyli nationa-list, przesyanyci od rotmistrzów i szefów; po-

przestamy na wykazie ogólnym, urzdowym, uoonym
przez Komisy Wojskow w dniach 19 i 22 sierpnia 1789 r.

przy notach do Komisyj Skarbowych, dajcych wypaty

odu w racie septembrowej *).

Tab. 234.

Komput i paca wojska „aktualnie bd-
cego" (w sierpniu 1789 r.). W Koronie gów 34.888 z pa-

c 4,354.726 kwartalnie, czyli 17,4 miliona rocznie, w Li-

twie gów 10.720 z pac 1,360.204 kwartalnie, czyli 5,4 mi-

liona rocznie.

Razem gów 45.608 z pac 5,714.931 kwartalnie, czyli

23 mil. rocznie.

Liczby te mona uzna za typowe dla roku 1789, za

wyraz caego wysilenia, na jakie si wówczas zdobyto. Wy-

*) K. w. 169, str. 208 i 226: paca obliczona tu jest w kwotach

podwójnych, pórocznych, ale Komisye Skarbowe w okresie tym paciy ra-

tami kwartalnemi i Koronna tak wanie asygnacy pod dniem 25/8 na-

desaa (tame, str. 251). Lucchessini w kwietniu 1790 roku naliczy tylko

43.600 ludzi, ale w wymienionych przez niego korpusach niema garnizonu

warszawskiego z gwardyami, jak to wida z przypisku na str. 101 w to-

mie II (1881) X. Kalinki Sejmu czteroletniego.
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silenie do znaczne, skoro zechcemy sobie przypomnie nie-

done uzbrojenia Departamentu Wojsi<owego, lub marzenia

bojaliwe Stanisawa Augusta o 30-tysicznem wojscu. W ci-

gu pó roku ilo gów zwikszon zostaa blizko pótrzecia

raza. Ale eby urzeczywistni uctiwal o stutysicznej armii,

potrzebnem byo powikszenie przeszo piciokrotne, v\'ic

osignity rezultat zadowolni nie móg ludzi troskliwyci

o cze i przyszo kraju. Etat wojskowy, ukoczony w d.

8-m padziernika 1789 r., wyznacza na Koron gów 65,928,

w tej liczbie 3.326 na korpus artyleryi i inynierów, 17 re-

gimentów pieszycti (z 3-ma nowemi do erygowania) po 2,153

gow}^ i po trzy bataliony kady, nadto cztery bataliony strzel-

ców i regiment gwardyi pieszej, razem 44.021 gów piecioty,

8 brygad Kawaleryi Narodowej o 12 chorgwiach szwadro-

nowych i 1.819 koniach kada, 5 puków Przedniej Stray

o 10 ciu chorgwiach i 1.369 koniach kady, 1 regiment

gwardyi konnej, razem 21.862 gowy kawaleryi; w wojsku

za W. X. Litewskiego korpus artyleryi z inynierami mia
liczy gów 1.661, 2-ie brygady Kawaler}^ Naród, po 2.421,

5 puków Przedniej Stray po 1.098, oraz 1 regiment Gwar-

dyi Konnej, miay stanowi 10.650 gów kady, 8 regimen-

tów pieszych z gwardy, 4- ma batalionami strzelców, 2 ma
chorgwiami wgierskiemi i wspomnian artylery czyniy

21.991 gów piechoty, razem 32.668 gów na wojsko Litew-

skie, a 98.524 na ca armi. Ale ten etat — niestet\-! nigdy

wykonanym nie zosta.

W listopadzie day si sysze liczne gosy w izbie sej-

mowej z naganami Komisyi Wojskowej. Suchodolski, pose

chemski, mówi: „Ju syszelimy, i wojsko ma pewn dla

siebie zapat, lecz trzeba wejrze, wiele jest onego i czy

rozkazy Stanów dopenione w skutku?... Tej byem opinii,

e nakazany przez Stany komplet kompanij skutek swój bie-

rze. Jeeli w tem znalaza Komisya Wojskowa jak prze-

szkod, nie uniknie w tem winy, i Stanom tego nie donio-

sa. Ja bd prosi o powtórne ponowienie ustawy stu tysi-

cy wojska... Jeeli Turkowi dla saboci naszej pomódz nie
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moem3\ to pamitaj m}^, e nasz interes grzebiemy, e ginie-

my, e nas otaczaj: zguba nasza jest blizka. Jabym rad

wicej jeszcze nad sto tysicy mie wojska, aby nie zgin,

jak naród wzgardzony i na sw zgub nieczuy... Ubole-

wali ojcowie nasi na epok Siedmioletniej wojny marnie stra-

con; ubolewa na nas bd potomkowie nasi, e epok

1788 roku marnie gubimy. Nikt nas nie bdzie kocha dla

nas, ale dla interesu swego". I da przytem, aby natych-

miast zaczto pobór podatku ofiary, chocia podug niespra-

wdzonych taryf, na co izba ozwaa si okrzj-kiem: zgoda *).

W kilka dni póniej Stanisaw Potocki stawia znów

wniosek o tymczasowym rekrucie; popiera go Kaz. Sapieha,

przyganiajc Komisj-i Wojskowej, e w Koronie brak jeszcze

tysica kilkuset ludzi do drugieg' zacigu, a na trzeci nie

wyszed dotd ordj^nans; skary si Matuszewicz na zatrzy-

mywanie odu; Ankwicz da nowego zalecenia, aby naka-

zane prawem zacigi nieodwócznie dokompletowane byy;

izba prz3'ja ten wniosek, ale z oznaczeniem tylko 44.855

gów dla Korony **). Potem dnia 19 listopada Zakrzewski,

pose poznaski, doprasza si o sd na Komisy Wojskow,

i nie dopenia zlecenia Stanów, albo o wyznaczenie delega-

cyi do sprawdzenia regimentów transformowanych. I Zieli-

ski, pose nurski, podnosi ten wniosek i domaga si, aby

„odrzuciwszy wszelk delikatno na stron, wnij w po-

znanie: kto przyczyn nieegzekucyi nakazu Stanów". Po-

wstrzyma si jednak sejm od rodków surowoci; t}'lko

uchwaliwszy prawa o Komisyach Porzdkowych Cywilno Woj-

skowych, zleci, aby do nich zgosia si niezwocznie Komi-

sya Wojskowa o wydanie rekruta, celem dokompletowania

wedug etatu tymczasowego 44.855 gów na wojsko Koronne,

a 65.074 gowy na ogó wojska Rzpltej Obojga Narodów ***).

*) D y ar. D u f o u r a, sesya 185, z dnia 5,11 1789.

**) Tame, sesya 190 z dnia 16/11 1789.

***) Dyaryusz Dufoura, ses3-e 193 z d. 16,11,197 z dnia 27/11

i 199 z dnia 1/12 1789.
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Zaleceniem tern sejm uzna si za pokonanego wobec Korni

-

syi W^^ojskowej i cofn, albo raczej zawiesi do czasu lak

pierwsz sawn Ucliwa swoj o stutysicznej armii, jako

te ukoczony jej etat.

Có bowiem I\omis3'a miaa na swoje usprawiedli-

wienie?

Karnicki, kasztelan wieluski, w jej imieniu owiadczy,

e trzeci rekrut by ju nakazany ordjmansem z dnia 22-go

czerwca, ale nastpnie powstrzymany, poniewa nazajutrz na-

desza nota od Komisji Skarbowej Koron., ostrzegajca, aby

adnej asygnacyi na wojsko nie wydawano, dopóki sumy

z poyczki zagranicznej nie nadejd. By to argument bar-

dzo powany, bo jake mona zacz werbunek lub zacig,

jeli si niema pienidzj' na koszta zacigu, na utrzymanie

zacinyci? Mona byo tylko zarzuca Komisyi, jak to wa-
nie uczyni Suchodolski, e w swoim czasie nie doniosa

o tej przeszkodzie sejmowi; mona byo wymaga po niej

wikszej gorliwoci i natarczywoci w korespondencyi z Ko-

misj^ Skarbow, wikszej pilnoci w dogldaniu rotmistrzów

i szefów. Widzielim}' wprawdzie par napomnie o usku-

tecznienie zacigów (np. do Szczsnego Potockiego pod dat

9 lipca, do Ogiskiego i Radziwia, genera-majorów, pod d.

21 sierpnia), jedno doniesienie do Sejmu o odmowie odu ze

skarbu litewskiego (dnia 2 wrzenia), ale za mao jest tyci

oznak czujnoci wobec wielkich braków. W sprawie za naj-

draliwszej owego trzeciego zacigu, wj^szla rekwizycya do

Komisyi Skarbowej Koronnej (o 1,168.903 zp.) dopiero dnia

5 listopada, czyli po mowie Suchodolskiego, powoanej nie-

dawno *). Nie wtpimy przeto, e Komisj^a Wojskowa pod

kolejn prezydency trzech hetmanów: Branickiego. Tyszkie-

*) K. w. 169, str. 41, 212; K. W. 170, str. 211. Dnia 21 11 Ko-

misya „w zupenem posuszestwie prawu (z dnia 18/11) decydowaa na-

tychmiast ordynans do generaów, ib}"- nietylko dawniejszy werbunek do-

penili, ale oprócz tamtego jeszcze po 50 gów do kadej kompanii jak naj-

prdzej zaciga starali si (K. W. 172, str. 13\
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"wicza i Ogiskiego, nie rozwina takiej energii i takich zdol-

noci organizacyjnych, jak Waldstein lub Carnot, ale nie byo
te w jej postpowaniu elementów wystpnych, któreby uspra-

wiedliwiy wytaczanie sprawy sdowej, jakiej si domagali

Zakrzewski i Zieliski. Brak funduszów dostatecznych w skar-

bie Rzpitej by, niestety! smutn rzeczywistoci. Skutkiem

zego opatrzenia dezertowao podobno 300 onierzy z regi-

mentu Brodowskiego; w regimencie Dziayskiego byo wielu

onierzy chorych, a wielu dezertowao „dla braku wygód"*).

Poyczka genueska chybia, a w listopadzie sejm wiedzia

ju, e podatek ofiary nie przyniesie oczekiwanych dochodów

(§ 74,2). Przy takich okolicznociach wypado zaniecha

oskare przeciwko Komisyi Wojskowej i zdecydowa si na

etat zmniejszony tymczasowo. Na wiosn dnia 3 marca 1790

ponowiono zalecenie kompletowania, ale znów tylko do 65.074

gów.
Niejak ulg w tern kopotliwem zadaniu przyniosa

ofiara Karola Radziwia „Panie Kochanku", który si zobo-

wiza wystawi, umundurowa i uzbroi jeden regiment

z 1.440 gów w 2-ch batalionach i 8-iu kompaniach na ma
rzec 1790 roku. Komisya Wojskowa zapisaa ju dnia 9-go

padziernika 1789 ten nieistniejcy jeszcze regiment w kom-

put wojska litewskiego i przyznaa Radziwiowi rang gene-

ra-lejtenanta, „nie obowizujc go do suby aktualnej".

Wszake delegowany w lutym na lustracy gen.-leuten. Mo-

rawski nie znalaz kompletu ani w ludziach, ani w rekwizy-

tach. Nieporzdek przetrwa a do lipca 1792 roku**). W ka-

dym razie jednak nowy regiment stan obok dawnych, po-

wolnie powikszanych, i Radziwiowi naley si jaka po-

dzika.

*) Dyaryusz Dufoura sesya 155 z dnia 14,9, gos Suchodol-

skiego, i sesya 167 z dnia 5/10, gos Sapiehy.

**) K. W. 171, str. 22; 173, str. 182; lustracya w lipcu dokonana

wykazaa brak 121 gów, oraz braki w uzbrojeniu i umundurowaniu (K.

W. 191, str. 116).
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Wcale inaczej postpi inny magnat, Szczsny Potocki,

genera artyleryi koronnej, bo cofn ofiar, dawniej w roku

1784 uczynion; napisa on mianowicie not pod dniem 25

lutego 1790 roku, e „regiment imienia swego da mie o-
dem Rzpitej i umundurowaniem opatrzony". Nie cticc regi-

mentu traci, Komisya Wojskowa nakazaa tymczasow wy-

pat odu, a co do przyszoci, zgosia si o decyzy do sej-

mu *). Przyszy marszaek Targowicy zapewne chicia oka-

za swe gniewy sejmowi, ale nada manifestacyi swojej form
gorszc, a moe nawet prawu przeciwn, zdaje nam si bo

wiem, e ofiara tego rodzaju, przez sejm przyjta i do ksigi

praw wpisana, cofnieniu podlega nie powinna. Rzd krajo-

wy móg zapewni i powinien by zarzdzi rodki egzeku-

cyjne przeciwko kapr\'nemu i niesfornemu ofiarodawcy. Nie

uczyniono tego wszake i regiment „Imienia Potockici" pozo-

sta na koszcie skarbu Rzpitej, na czem zyska, gdy skada
si dawniej tylko z maximum 400 gów, w roku za 1790

zwiksz}'} si do 1.4-40.

Za to inny Potocki, Joachim, starosta trbowelski, ex-

podczaszy koronny, ofiarowa 500 gemejnów, którzy zostali

zaliczeni do puku Iliskiego **).

Sejm uchwali obrócenie batalionu Grodzieskiego w re-

giment pieszy pod szefostwem Kazimierza Sapiehy, generaa

artyleryi litewskiej. By to wic regiment „nowej erekcyi";

Komisya wydaa instrukcye i wyznaczya od ju dnia 10

marca ***).

Dnia 17 kwietnia wyszy ordynanse do puków Przed-

niej Stray Buawy Wielkiej Koronnej i Karwickiego, przefor-

mowanych z dragonii, aby si kompletoway z 6-iu do 8-iu

chorgwi, przeznaczajc na zacigi po 61.657, liczc na to-

*) K. w. 173, str. 371.

**) Konstytucye 1877 ex-pijarska, str. 154 (pod dniem 9 12 1789)

i K. W. 172, str. 189.

***) K. W. 173, str. 365; 174, str. 43—45.
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warzysza z szeregowym po 400 zp.; Komisya Skarbowa Ko-

ronna dane asygnacye nadesaa w d. 30 Icwietnia. Na-

reszcie d. 24 l^wietnia uoone zostay tabele rekrutów, bra-

kujcych do liczby 65.074 gów i rozesane do Komisjj Cy-

wilno wojskowy^ch dla wykonania poboru proporc3'onalnie do

liczby dymów w kadym powiecie. Suma ogólna danycti

rekrutów wynosi 7.876 gów, ztd monaby wnioskowa, e
w szeregach znajdowao si ju 57.198 gów, gdybymy
mieli pewno, e temi wykazami objt jest jazda *). Ale

podobno pobór cay przeznaczonym by tylko dla piechoty,

gdy kawalerya, jak si z póniejszych rozrzdze domy-

lamy, kompletowaa si inaczej, sposobem werbunku towa-

rzysz}' z pocztami, a skompletowan nie bya; wic i liczba

ogólna wojska nie dosiga do 57-miu tysicy. Nie ulega je-

dnak wtpliwoci, e w porównaniu z rokiem poprzednim licz-

ba gów zwikszya si znacznie: dowodzi tego i zwiksze-

nie odu i skad regimentów.

Tab. 244.

Paca wojska w r. 1790.

Koronnego rednio po 5.646.000 na kwarta,

a rocznie 22.585.681

Litewskiego rednio po 1.467.000 milion, na

kwarta, a rocznie 5.869.589

Razem. . . 28.455.270

*) K. W. 174, str. 293; 175, str. 40—43, Znajdowalim_v te w ak-

taci Komisyj Porzdkowych tabelki , zwykle z podpisem Tyszkiewicza,

H. P. W. X. L., zawierajce obliczenie rekruta na kad}' powiat podug na-

stpnego wzoru (Kom. Radziejowsk., ks. 2).

Dymy miejskie i wiejskie Rekrut .. z król. idu- Pntrrpha Stosownie 7_-.-,p „..
razem poczone

, chown. z 50, z dz.e- p^dl^l^o- ^^ P.°*"fy poSe"do
i dzicz, ze 100 dym. • • ? ^ reg-imentu ^. .

"^
-

Królew-
skie

Ducho-
wne

Dziedzi-
czne

J
Szczegó

]
Ogó

1
danych ra-

t^^l,; ';}-,
''t'"''''

"

I

P°^«^ |StawiterL ^wizycyi

354
193

1274 12)
22
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W skadzie 14 tu regimentów koronnych znajdujemy

obok 74 z roku poprzedniego, 18 nowych kompanij '*). Po-

równywajc sumy z tablic 243 i 244, wnosi naley, i licz

ba gów w r. 1790 wynosia

Nr. 245.

okoo 56.400, a przynajmniej 56.000.

Liczba ta jest moliw i prawdopodobn, poniewa
marszaek sejmowy, Maachowski, jeszcze w d. 20 listopada

1789 r. mówi, e do etatu tymczasowego brakuje tylko

11.000, a zatem liczy w szeregach 54.000**). Od tej daty

par tysicy przyby musiao.

Ale có si stao z zaleceniem sejmowem o skompleto-

waniu 65 tysicy?

Nie byo ono wykonanem, pomimo cigle ponawianych

usiowa. Sama Komisya uczynia „reprezentacy Najj. Sta-

*) Tabela szczegóowa pod dniem 20 marca 1790 (K. W. 174, str.

112) obejmuje regimenta:

1. Gorzeskiego 8 kompanij

2. Wodzickiego 8 „

3. Czapskiego 6

4. Buawy Wielkiej Koronnej . . 8 „

5. Buawy Polnej Koronnej ... 8 „

6. Fizylierów 8 „

7. Imienia Potockich 4 (4 nowe)

8. Potockiego , starosty szczerze-

ckiego 6 komp. (2 nowe)

9. Brodowskiego 6 „ (2 nowe)

10. Raczyskiego 6 „ (2 nowe)

11. Dziayskiego 6 „ (2 nowe)

12. Iliskiego 6 „ (2 nowe)

13. Malczewskiego 6 „ (2 nowe)

14. Ordynacyi Ostrogskiej .... 6 „ (2 nowe)

**) Dy ar. Dufoura, sesya 193 z dnia 20/11 1789.
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nom" potrzeby erygowania strzelców przy kadym regimen-

cie, oraz kozaków do penienia suby kresowej i d. 13 lipca

otrzymaa od marszaków not z zawiadomieniem o woli

Stanów, aby do kadego batalionu przydan bya jedna kom-

pania strzelców i do kadej brygady jazdy po 100-tu koza-

ków. Powinnoby ztd wynikn zwikszenie nad etat 65 -ty-

siczny, ale tymczasem ju pod dniem 25 czerwca Komisya

przesa musiaa doniesienie, i na dokompletowanie wojska

do etatu brakuje w Skarbie W. X. Lit. 3,027.580 zp., a za-

tem drugici batalionów formowa nie mona. Sapieha do-

niós sejmowi z raportów, e „towarzystwo ndz przycinio-

ne za granic uctiodzi". Podtiorodyski nie znalaz adnej

ctiorgwi caej; Adam Czartoryski twierdzi tylko, e pieciota

jest patn regularnie; ale podskarbi Kossowski upewni, e
nieakuratnoci winni s sami komendanci, poniewa odbieraj

pienidze z kas dopiero w trzecim miesicu, zamiast na po-

cztku kwartau *).

Widzimy ztd, e brak funduszów móg usprawiedliwi

Komisy Wojskow tylko co do wojska litewskiego, bo skarb

Koronny ani razu nie iamowa operacyi zacigowej i nie od-

mawia asygnacyj. Wierzymy Kossowskiemu, e nieakurat-

no w wypacie odu kawaleryi pociodzia z opieszaoci

komendantów, którycti wina bya cik, jeli spowodowaa
dezercy towarzystwa; za niedopilnowanie za podwadnych!

musi by odpowiedzialn sama Komisya, a jeszcze wiksz
jest jej win niedokompletowanie regimentów koronnych, bo

rozrzdzaa tu ju" nie werbunkiem, ale rekrutem, dostarcza-

nym przez Komisye Porzdkowe Cywilno-wojskowe podug
dyspozycyj, które sama rozsyaa. Miaa te zacht i niejak

pomoc z ofiar, kiedy np. Maachowski, marszaek sejmu, do-

stawi wyekwipowanych strzelców do regimentu Czapskiego,

K. w. 176, str. 5; 176, str. 237, 140; D z. C z. S. GW. sesya

275 z dnia 16 1790.
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aloo gdy Joachim Potocki, starosta trembawelski, ofiarowa

300 ludzi *).

W r. 1791 nie widzimy te podanej energii. W mar-

cu Komisya wojskowa eryguje jedn kompani pontonierów,

zamiast dwóch etatem oznaczonj^ch. „Nie mogc dotd usku-

teczni woli Najj. Stanów w erekcyi strzelców dla wojska

koronnego", przydaje ich tylko czterem regimentom (Poto-

ckich, Wodzickiego, Czapskiego i Fizylierów), bo te tylko s
skompletowane. Ze skarbu za koronnego asygnacya na

strzelców przysza szóstego dnia po przesaniu rekwizycyi.

pukownikom jazdy „seryo" przykazano (d. 20 kwietnia), aby

jaknajprdzej doprowadzili do swej liczby komplet, etatem ozna-

czony, ale i ten ordynans nie doczeka si wykonania cisego,

pod d. 7 czerwca bowiem czytamy, e „gdy zamierzona liczba

przytomnych towarzystwa w chorgwiach kawaleryi Narodo-

wej dotd dopeniona nie jest", ma by zapytany kady to-

warz3^sz, czy chce by sowitym, czy przytomnym, a na od-

powied generaów miaa Komisya czeka a 16 tygodni **).

W sierpniu i wrzeniu 1791 r. wiele posiedze nie do-

chodzio do skutku dla braku kompletu, jak wiemy; po przy-

byciu nieobecnych czonków swj^ch Komisya zabraa si

w padzierniku do erygowania strzelców przy 9 ciu batalio-

nach wojska litewskiego „ju dokompletowanj-ch". Zrobiw-

szy obrachunek na 576 gów z odem 50.278 zp. i kosztem

oporzdzenia na 99.364, posaa zapytanie do Komisyi Skar-

bowej Lit., czy jest w stanie asj^gnowa te sumy? Odpo-

wied brzmiaa niepomylnie, a skutkiem tego posza nota do

króla w stray o niemonoci zacigania strzelców i formo-

wania drugich batalionów w regimentach litewskich. Tyl-

ko cztery regiment}'- koronne (Gorzeskiego, Brodowskiego,

*) K. w. 177, str. 64 pod dniem 11/8 1790; Konstytucya pod

dniem 9,12 1789.

") K. W. 181, str. 23, 25, 268, 269; 182, str. 2G0; przytomny sta-

wa sam z jednym szeregowym, sowity musia za siebie przystawi dwóci

szeregowych.
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raczyskiego i Potockiego, starosty szczerzeckiego) kazaa Ko-

misya kompletowa nat3'chmiast (w listopadzie) na zalecenie

króla w Stray za pienidze z dymów pogranicznych i od

szlachty, poddanych nie majcej. *) I w t3'm wypadku je-

dnak zrobia zastrzeenie, e si boi nieskutecznego uycia

rzeczonych sum z powodu „cinion3'ch prawem wzgldem
werbunku warunków". Obawa ta jest dla nas niezrozumia-

, gdy Komisya moga zapenia szeregi rekruten:: w dro-

dze poboru, nie za werbunkiem.

Tak wic w r. 1791 moga przyb3x szczupa bardzo

liczba gów. Przekonamy si o tem z wykazów urzdo-

wych **), jako to:

Tab. 246.

a) Stan aktualny Wojska Koronnego z raportów W3'cigniony

jak b3' effecti\"e z kocem miesica Czerwca 1791 r. .

u A\ + Podug ra-Podu etatu ^ "
.

° portu za m.
X- , - tymczasowe- "^

-.

.\ a z \v a korpusów -
, , Czerwiec

go bvc po- .
, ,° - ^ znajdowao

Winno
Si

gów gów
Sztab Generalny i Oficyalici Komisyi Wojsk.

''prócz W3'dziau Lekarskiego) 45 45

*) K. W. 1S5, str. 101, 198, 264; K. W. 186, str. 28.

**) Ksiga p. t. Królestwo Polskie 1791, 1792, Militaria tom 1 (ety-

kiety N. 88). Raporta Komisji, Sztabu Generalnego i t. d. w dziale I-ym

Komisya Nr. 19; w oryginale s jeszcze rubryki: „Brakuje do zupenego

kompletu" i „Konsystencya (ta ostatr.ia nie \\ypacona^; nadto w kadej

obok gów jest rubr_vka „koni". Tych znajdowao si w kawaleryi 18.635,

a wic mniej ni ludzi o 562. Komplet Wojska Litewskiego tame pod

Nr. 23. Raport miesiczny Garnizonu Fortecy Kamienieckiej za marzec

1792 i Raport Osobny od Korpusu .-^rtyleryi Koronnej za luty 1792 r.

w plice 95 p. t. Raporta miesiczne i dzienne Korpusu
.\rtyleryi od 1791 do 1794 w paacu Brylowskim znalezione.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. V. 5
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Nazwa korpusów

t*;

0Q I

Piechota.

Korpus Artjier^i Koron
„ Inynierów

1. Szefostwa Gorzeskiego GM .

2. ^ \Vodzickiego GM. . .

3. „ Czapskiego GM. .

4. Buawy Wielkiej

5. „ Polnej

6. Fiz3^1ierów

7. Szefostwa Brodowskiego.

„ Potockiego, Ssty Szcz.

„ Racz3'skiego GM. .

„ Dzia3'skiego. . . .

„ lliskiego

„ Malczewskiego .

13. Ordj^nacyi Ostrogskiej

14. Imienia Potockich

Kompania Pontonierów

2 chorgwie Wgierskie
Garnizon Czstochowski.

9.

10.

11.

12.

Suma

Podug etatu

tymczasowe-
go by po-

winno

Podug ra-

portu za m.

Czerwiec

znajdowao
si

Kawaler}' a.

Wielkopolska (

'^'ioduskiego.
.

'^

\ Biernackiego.

Tl, , , , ( Hadziewicza.
Maopolska ! . i•^

i Potockiego . .

,,r , , f Dzierzba . . .Woyska ;
, ,.•'

V Jerhcza .

Ukraiska
J

Lubawidzkiego

.

( wielhorskiego .

Buawy Wkiej
Polnej

X-cia Wirtemberga
Karwickiego

X-cia Lubomirskiego ....
Suma

Suma Ogólna Wojska Kor

f^ j i konna 465 IGwardye { . ,.., ^
'

i piesza looo \

Razem z Gwardyami, ale bez puków JKMci
i Eskortv

'

gów

1.819

1.099

20.047

22.859

42.951

2.021

gów

1.745

1.753

1.763

1.768

1.778

1.794

1.804

1.792

1.064

828
1.032

1.025

1.051

19.197

2.120
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b) Komput Wojska Litewskiego (w r. 1791 bez daty).

Nazwa korpusów
Podug etatu

tymczasowe-
go by po-

winno

Sztab Generalny z oRcyalistami Komis}'!

Wojskowej

K a w a 1 e r V a.

Brygada Kaw. Naród. I

„ n
Regiment Gwardyi Konnej J. K. M. .

Kirkora

Buawy Wielkiej Jeleskiego .

„ Poln. I^omanowskiego.

Bielaka G. M
Bj-szewskiego p-ka ....

Suma

Podug ra-

portu za m.
Czerwiec

znajdowao
sie

gów

26

1.5-23

1.633

368
800
595
546
593
604

6.849 6.662

P i e c ti o t a.

Regiment Gwardyi Pieszej .

Art3'lerya z korpusem Inj-nierów
1."Buawy W-kiej . . . .

3. „ Polnej

4. „ „

5. Szefostwa Grabowskiego . . .

6. „ Niesioowskiego .

7. „ X-cia Gna Art\-leryi.

8. „ X-iaat Radziwiów .

Suma
2 chorgwie przy Buawacti

Suma ogólna Wojska Lit. .

c) Ogó armii caej.

Z tej liczby jednak nie mogy by wypro-

wadzone w pole, oprócz rezerw:

d) Garnizon fortecy Kamienieckiej.

Art\ier3'i

Regiment N. 5 Buawy Polnej Kor.

„11 1 liskiego . . . .

8.185

146

15.206

569
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towanie strzelców wstrzymuje, „dopóki N. Pan nie zaleci, lub

najj. Stan}' dochodów publicznych nie powiksz". Do Ko-

mis}'] Porzdkowych C^^wilno-Wojskowy eh napisano w mie-

sic, dopiero d. 3 kwietnia, aby rekrutów zebray na dzie

20-ty kwietnia i aby zachcano do stawienia rekrutów (za-

miast opat}') z dymów pogranicznych, przez mio ojczy-

zny (!). Wykonanie tych rozrzdze wypado ju na czasy

wojenne.

Moemy teraz wyrozumie i okreli jasno, kto i o ile

zawini w sprawie niewykonywania etatu 65 -tysicznego. Nie-

susznie obarczano tym zarzutem sejm, poniewa fundusze

byy uchwalone ju w r. 1790, a Komisya Skarbowa Koron-

na pacia co kwarta na cay komplet etatowy, tak, i w ka-

sach korpusowych gromadziy si znaczne remanenta z gów
brakujcych. Winn jest Komisya Wojskowa, e nie dopil-

nowaa skompletowania korpusów ludmi i komi, których

Polska przecie dostarczaa remontyerom pruskim i francuskim.

Wina jej okrela si w czerwcu 1791 r. brakiem 2.800 ludzi

i 562 koni w wojsku koronnem; wszake brak ten zmniej-

szy si musia do koca marca 1792 r. przez nowe zacigi

i werbunki. Znawcy wojskowoci zapewne zmniejsz jeszcze

win Komisyi, gdy matematyczna dokadno w skadzie kor-

pusów nie jest moliw w praktyce przy uwzgldnianiu w}'-

padków mierci, dezercyi. przestpstw karanych przez sdy
wojskowe. W kadym razie wina jest znacznie mniejsza,

niby wypada z bdnych oblicze obrocy Stanisawa Augu-

sta, jeneraa Komarzewskiego, który przed wojn naliczy

w wojsku koronnem tylko 37.39-I- gowy *). Racy brak

znajduje si w wojsku litewskiem, caych 7 batalionów pie-

*) K^ o m a r z e w s k i: Coup d'oeil rapide sur les causes reelles de

la decadence de la Pologne 1807. Paris. Pottier, str. 232: Wojska koron-

nego z zaogami Warszawy, Kamieca Krakowa 37.394, Litewskiego ' tout

compris) 18.245, — razem 55.639. Powouje si na jaki .nam nieznany)

raport Komis\'i Wojskowej bez daty, zoonj' królowi, i wnioskuje, e
-Z tej liczb}' mona byo wyprowadzi w pole najwyej 45.310 ludzi.
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choty, ale temu winna Komisya Litewska Skarbowa. Zara-

dzia niedolztwu jej dopiero Komisya Skarbowa Obojga Na-

rodów, szkoda, e zapóno, ale byo to ju skutkiem spó-

nionego otwarcia tej instytucyi, w lutym 1792 r.

3) Czy dobrze byo urzdzone i wywiczone to w^ojsko?

Na sejmie w r. 1789, a nawet iw 1790, Komisya Woj-

skowa niejednokrotnie bj^la dotknita ostremi zarzutami, oskar-

eniami. Zieliski, pose nurski, przygania, e Komisya,

„utrzymujc spraw dawnych oficerów, zdaje si samym Sta-

nom oponowa". Innym razem tene Zieliski wj^prowadzi

na jaw kompromitujc spraw Hoszewskiego. By to na-

miestnik Kawaleryi Narodowej; stojc w 19 koni na luce gra-

nicznej Hulajpol, odpar dzieln szar oddzia wojska rosyj-

skiego, który cicia wej na terytoryum polskie. Zwierzcli-

no wojskowa powinna bya udzieli nagrod, albo przjmaj-

mniej pochiwa takiemu oficerowi, tymczasem szef omin go

w awansie na chorostwo i mianowa kogo innego. Koszew-

ski przyjecha do Warszawy, zapewne ze skarg do Komi-

syi, ale nic nie wskóra i musia sprzeda konia na ycie

swoje. Byo nawet do dyspozycyi 10.000 zp. pisarza polne-

go Rzewuskiego, który si zrzek swej pensyi na nagrody

dla oficerów, ale Koszewskiemu i z tego funduszu nic si nie

dostao; da tedy Zieliski, aby asygnowano ze skarbu

200 dukatów. Sprawa wyglda dziwnie. Kto by tym sze-

fem, jakie pobudki byy tu w grze: czy polityczne, czy oso-

biste— nie moglimy dociec. To jest jednak pewnem, e na

Hoszewskim. nie ciy aden zarzut, poniewa Czacki, pose

czernichowski, zaproponowa skadk dla niego, a król przy-

mówi si za tym wnioskiem *).

W marcu (d. 2 i 5) Rzewuski, pose podolski i zarazem

pisarz polny koronny, skary Komisy, e „tyle ju sobie po-

zwala bezprawia, ustawiczne frymarki, przedae, i najwiksze,

*) D y a r. Dufoura, sesya 164 z dnia 29,9 1789. Dzie. Czyn
S. G. W., sesya 267 z dnia 15 4 1790-
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jakie by mog w wojsku nieprzyzwoitoci". Wytyka szcze-

gólnie trzy uchybienia: e przyja Dziayskiego na szefa

bez fortragu, tylko za patentem JKMoci; e subalterni jej

kancelaryi maj rangi wojskowe, e w niektóryci miejscach

jeszcze od wrzenia zostaje paca w rkach intendentów.

Morski, pose podolski, doda, e niedawno powracajc z pro-

wincyi, widzia w wielu miejscach wojsko konsystujce bez

dokadnego opatrzenia i doskonaego urzdzenia. Po tych

gosach izba wyznaczya jednomylnie deputacy do wejrze-

nia w czynnoci Komisyi z 15 osób; w tej liczbie znajdowali

si: Ankwicz, Walewski i Zaleski, pose trocki *). Jaki by
skutek z wyznaczenia tej delegacyi, nie wiemy. Ale wyrze-

kania na urzdzenie wojska nie ustaway. W kwietniu Sa-

pieha mówi: „Ch w nas jest gorliwa, mztwo waciwe
jest Polakom — zdatnoci i exercerunku brakuje". Karwicki

skary si, e puk jego zastpuje 30 mil granicy, bdc roz-

stawiony na lukach po 2-ch i 3-ch ludzi, wic adnego exer-

cerunku mie nie moe, chocia z samych rekrutów si ska-

da. Hulewicz, pose woyski, zapewnia, e chorgwie, któ-

re byy prezentowane w Warszawie, ytomierzu i Winnicy,

miay konie brane do czasu to z furmanek, to z bryk; inspe-

ktorowi Podhorodeskiemu prezentowaa si pewna chorgiew

na koniach poyczanych, a nazajutrz stawaa druga chor-

giew na tych samych koniach. Widzia mówca mundsztuki

bez acuszków, konie bez mundsztuków i z ladajakiemi sio-

dami. Pod wraeniem takich wykry sejm zaleci jednomyl-

nie pisarzom polnym, aby zrobili lustracy wojska. Upo-

mina si o to Franciszek Rzewuski, który piastowa urzd

pisarza polnego koronnego, ale bezczynnie dotychczas **).

Zabra si Rzewuski do lustracyi niezwocznie i prowa-

dzi j cile bez wzgldu na osoby, bez pobaania. Ju

') Dy ar. Dufoura, sesye: 229 z dnia 2,3, 230 z dnia 4/3, 231

z dnia 5/3 1790.

**) Dz. Cz. S. G. W., sesye: 245 z d. 12/4; 246 z dnia 13/4; 284

z dnia 19,6 1790.



d. 30 lipca donosi sejmowi, e znalaz nieporzdek w regi-

mencie Raczyskiego: „unter-oficerów niedoskonayci, onie-

rzy nie tresowanycli"; przy lazarecie jednego tylko felczera,

który wydola obowizkom swoim nie móg; do kompletu

brakowao 440 osób, a jednak niekompletne kompanie otrzy-

may cae lenungi. Po takiem sprawozdaniu St, Potocki, po-

se lubelski i zarazem general-major artyleryi koronnej, owiad-

czy: „ja lustracyi nie czekam, ale sam powiadam, e w ar-

tyleryi brak 800 ludzi, a w regimencie Dzia^mskici 500".

D. 30 listopada Rzewuski donosi znów, e w Krasnymsta-

wie, gdzie powinno by 13 oficerów, adnego nie zasta i od

namiestników nie móg si dowiedzie, przy kim komenda.

Gdy kaza ciorgwiom wystpowa, nie mia kto niemi ko-

menderowa. Szeregovvi byli niepatni, butów nie otrzymali,

trbacze stawali na wasnyci koniacli *).

Czegó si dowiemy z akt Komisj^i?

Oto, najprzód, e na nominacye jeneraów, brygadyerów

i vice-brygadyerów nie miaa adnego wpywu, poniewa te

byy udzielane przez króla w izbie sejmowej na skutek re-

komendacyj, wnoszonychi przez posów lub senatorów. W sze-

regachi dawnego szczupego wojska daremnie byo szuka lu-

dzi uzdolnionycli do komendy w armii, przeznaczonej do

boju, oddawna bowiem stao si zwyczajem, e Polac}^, dni
sawy i przygód wojennj-cli, wstpowali do wojsk zagra-

nicznycli**). Wyrónia si podobno jeden tylko Bielak, który

odby wojn siedmioletni; wietnie odznaczy si póniej Jó-

*) Dz. Cz. S. G. W. sesya 295 (nie 293) z dnia 30,7 i 350 z d.

30/11 1790 r. B u lv a r jednak pisze (Pamitnik, str. 214), porównywajc

z wojskiem rosyjskiem, e puk lub regiment polski, „lubo tak dobrze

wszysc}' patni byli ze skarbu od komendanta a do onierza, niezmier-

nie mniej kosztowa, jak podobny puk rosyjski. onierz rosyjski dar-

mo ywi si po kwaterze, chopek za biedny nie widzia nigd_v grosza

za karmienie, jak tu bra zawsze od onierza polskiego".

**) Tak np. pomidzj^ jeneraami Fryderyka W. odznaczy si Bro-

nikowski.



Tadeusz Kociuszko,

w mundurze genera-majora wojsk koronnych.

(Z obrazu olejnego, wasno Lucyana Wrotnowskiego).

Wewn. Dzieje Polski T. Korzona.
Do str. 74, t. V-go.

Druk Art. S. Sikorskiego.





zef Wodzicki patryotyzmem i sprystoci, lecz trzymano

go tylko na stanowisku szefa regimentu 2-go, zreszt mona
byo znale weteranów, jak pukownik Hanicki, pomocnik ko

mendanta w Kamiecu, który su}'! 42 lata w randze pu-

kownika, albo jenera-leutnant Zabieo, który mia 50-letnie za-

sugi, ale tacy nie dali si pozna z cz3'nóvv lub zdolnoci wojen-

n3'ci *). Jeli Komisj^a protegowaa dawnyci oficerów, to

w istocie niewiele moga wojsku przynie poytku. Poo
nie bj-o tak trudnem, e Butrymowicz doradza „wezwa je

nerala z zagranic}', bo oficerowie polsc}' wojny nie znaj".

Szukano tedy ludzi nouycli i znaleziono szeciu jeneraów.

Najwiksze wzgldy okazano, bo rang jenera-eutnanta od-

razu dano, Ludwikowi Xciu Wirtemberskiemu.
który suy przedtem w kawaler3'i pruskiej, a zaleci go sej-

mowi Xz Czartoryski, genera ziem podolskicti, te jego.

Od r. 1784 bowiem Wirtemberg by mem ksiniczki Ma-

ryi i mieszka najczciej w Pua\\'ach, w um3'lnie wybudo-

wanym dla nowoeców paacyku za Wis. Chocia w je-

dnym z listów do Stanisawa Augusta nazywa siebie ubogim,

a zawsze doznaje dotkliw3'ci utrapie od wierz3'cieli, b\ on

jednak podanym ziciem dla ambitnej Xny Jeneraowej Iza-

belli Czartoryskiej, jako brat str3'jeczn3^ WXny, póniej ce-

sarzowej ros3^J3kiej. ony Pawa I, oraz cesarzowej austryac-

kiej, on}' Franciszka I. Sub zna, sejmowi zoy w n ku

1791 drukowany projekt „O poprawie stanu kawaler3'i pol-

skiej" z oszczdnoci w organizacyi; posiada podobno za-

ufanie olnierz3', ale podczas wojny 1792 sta si sprawc
klski strasznej i niepowetowanej. S u f f c z 3' s k i, prz3'jt3^

ze suby bawarskiej, nie objawi ani wybitnego uzdolnienia

wojskowego, ani cnót obywatelskiclr. posiada póniej zaufa-

nie rzdu Targowickiego, od powstania za Kociuszkowskie-

go usun si. M i c li a Zabieo, kapitan ze siub3' fran-

*' Dz. Cz. S. G. w., sesye: 204 z dnia 11 12 1789 i 235 z dnia

16 3 1790.
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cuskiej, smakosz, nawet arok, zniszczony na zdrowiu i ror-

tunie hulaszczem yciem paryzkiem, okazywa jednak dobre

chci i patryotyzm; tylko, e gubi si w kadej trudniejszej

okolicznoci, powtarzajc: „un instant! un instant!" *). M o k r o-

noski Stanisaw, z francuskiego puku Royal Allemand, otrzy-

ma stopie brygadyera, lecz wkrótce awansowa na jeneraa;

waleczny, zdolnoci podobno niepospolityci, zdolny do po-

wicenia dla ojczyzny, odznaczy si w bitwie pod Ziele-

cami i w powstaniu Warszawy 1794 r. Na wezwanie Sta-

nisawa Augusta przyby z armii austryackiej, gdzie suy
lat 11 i odniós ran w bitwie pod Sabaczem, X Józef
Poniatowski z przyjacielem swoim Michaem Wiel-

h o r s k i m, równie poranionym w subie za obc spraw.

Ten ostatni nie wzniós si ponad przymioty akuratnego, pe-

dantycznego oficera; pierwszy zapisa si chlubnie w pamici

narodu, wprawdzie nie czynami wojennemi, ale szlachetno-

ci charakteru. Nareszcie w poczet jeneraów-majorów zali-

czonym zosta i Tadeusz Kociuszko, bohater z pod

Saratogi, Ninety Six, Charlestonu, brygadyer wojsk ameryka-

skich. Ku zawstydzeniu nie ju Komisyi Wojskowej, ale

caego spoeczestwa, powtórzy musimy podanie jednego z bio-

grafów, e Kociuszko sam zgosi si musia o przyjcie do

wojska, e uczyni to za porednictwem posa Józefa Szy-

manowskiego. Jeli to prawda, to jednak nie zabrako mu
rekomendacyi w izbie, najpierw od Kazimierza Sapiehy d. 5

grudnia 1788 roku, potem od Lipsdego, kasztelana czyc-
kiego, Seweryna Potockiego we wrzeniu 1789 etc. **).

Podzia na brygady i dywizye by zrobiony przez Ko-

misy Wojskow dopiero w dniach 20 i 27 listopada 1789

w sposób nastpujcy:

*) ywot Xicia Adama Jerzego Czartoryskiego p. Bronisawa Z a-

leskiego. Pozna 1881, I, 277.

**) Paszkowski: Dzieje Tadeusza Kociuszki. Kraków. 1872 r.,

str. 23. Dy ar. 1788 (urzdowy), tom I, cz. 2, str. 303. Dzie. Czyn. S.

G. W., sesye: 162 z dnia 25 9; 163 z dnia 28/9 1789.
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w wojsku Koronnem 4 dywizye pod komend genera-

óvv-leutenantóvv: I. Malczewskiego, II. Alojzego Briihla, IV.

Szczsnego Potockiego i nieco póniej III Xcia Wirtember-

skiego. Z tych Briihl, byy genera artyler3'i, usun si

w kwietniu w roku nastpnym ze suby, a Malczewski umar,

wic przed wojn otrzymali dowództwo dywizyi I X Jó-

zef Poniatowski, a II Arnold Byszewski, jeden z ulubieców

Stanisawa Augusta, czowiek bez adnego uzdolnienia, za-

ledwo umiejcy nabazgra kilka wierszy bez gramatyki, wy-

próbany tylko w kunszcie zacigania dugów, które król, jak

widzielimy, niejednokrotnie opaca. Brygadami komendero-

wali genera-majorowie: w dywizyi I Mycielski i Kociuszko;

w II Czapski, w III Suffczyski i Micia Lubomirski, le no-

towany w czasie pokoju, a haniebnemi obarczony zarzutami,

podczas wojny; w IV X Poniatowski i Fabian Ojrzyski,

zmary niezadugo potem, protegowany Szczsnego Potockiego.

Zmiany, jakie zaszy z powodu awansów, uwydatniaj si

z tablicy 246.

W wojsku litewskiem dwie dywizye: I pod Judyckim,

stranikiem W. X. L., i II pod Morawskim, b. pisarzem W.
X. L., po mierci którego nastpi Zabieo.

Br3'gadami komenderowali: w I dywizyi genera-majoro-

wie Stetkiewicz i Jabonowski, w II Radziwi i Micha Za-

bieo, którego póniej zastpi Bielak (Tatar) *).

Wiedzc, e z rozpoczciem wojny X Wirtemberg

zdradzi, Judycki i Zabieo okazali nieudolno, Micha Lu-

bomirski opuci lini bojow z dwoma batalionami na rod-

kowej pozycyi pod Zasawiem, e Szczsny Potocki ju w r.

1789 da si sejmowi i Komisyi pozna z niesfornoci, a wielka

jego fortuna adnych korzyci subie wojskowej zapewni
nie moga, e Byszewski by czowiekiem bez adnego uzdol-

nienia, musimy uzna, e lista komenderujcych generaów

nie bya szczliwie dobran. Ale ten zarzut dotyczy samego

*) K. w. 172, str. 8 i 51.



76

sejmu, który nominacyami kierowa, powodujc si nie tyle

baczeniem na dobro suby, ile wzgldami na fortun i sto-

sunki familijne. Nam si teraz dziwnem wydaje, e ludzie

nowoczeni znaleli 9-u godniejsz3'ch rangi jenera-leutnanta

od Kociuszki, ale ubogi szlachcic na Siechnowicach bez pa-

ranteli i faworów króla sn nie kwalifikowa si w oczach

owoczesnego pokolenia do pierwszorzdnego stanowiska. Zre-

szt nie atwo byo u^-nale, a raczej odgadn zdolno
ub zasug w wojsku, które wojny nie widziao i prochu nie

wchao. Kociuszko przywozi z sob saw z Ameryki, ale

w kraju znanym jeszcze nie by i w wojsku polskiem po-

przednio nie suy. Przy znanej skromnoci poprzesta nie-

wtpliwie bez urazy na wj^znaczonej mu randze; nie uwzgl-

dniono tylko jego chci suenia w wojsku litewskiem, gdy
Komisya nie miaa zmieni nominacyi, na sejmie zatwier-

dzonej *).

Jeden z genera- majorów, Orlov\ski, zosta przeznaczony

przez Komisy do Kamieca na vomendanta; maomówny,
na jedno oko lep}', co chwila odchrzkajcy, ale pracowity,

gorliwy i rzecz sw znajcy. W r. 1791 pod d. 9 kwietnia

przesa on do Komisyi Wojskowej obszerny dokument: „Stan

fortecy Kamieca, w jakim jest i w jakim by powinna".

Tu kreli szczegóowy projekt robót niezbdnych, da, aby

mu sejm wyznacz}^! po kilkakro stotysicy rocznie na for-

t3'fikac3'e; wzywa Bakaowicza, aby przyjecha do zaoenia

*) K. w. 17], str. 268, odmowa Komisyi pod dniem 13 listopada

1789 na not GM. Kociuszki. Jeszcze dnia 7 lutego 1792 pisa Kociu-

szko z Wocawka, gdzie mu si bardzo prz3'krz5"o (,bo z woami nigdy

n.e gada", a ludzi po sercu nie znajdowa), do Niesioowskiego o wnie-

sienie na sejm dania translokacyi: „któ jestem? Azali nie Litwin spóro-

dak wasz, od was wybrany?... Jeeli was to nie zmikczy do wniesienia

o mnie na sejmie, ab3'm powróci, ja sam chyba, Bóg widzi, co zego

z sob zrobi, bo zo mnie bierze, z Litwy abym w Koronie suji, gdy

wy nie macie trzech jeneraów. Kiedy was niza na sznurku bdzie prze-

moc, wtenczas chyba ockniecie si i o siebie dba bdziecie." (^Listy Tad.

Kociuszki, wyd. L. Siemieski, 1877. Lwów, Nr. 62, sir. 163).



/ /

fundamentów jednej bateryi podug swego planu. D. 2 wrzenia

donosi o dokonj^wanych t}'mczasem robotach i uskara si,

e sam musi wsz3'stko pokazywa i uczy robotników, bo

mu dobrych inenierów nie przysyaj. Ju w roku 1790

Orowski, genera-major,
komendant Kamieca.

(Ze spólczesnego portretu).

zrobi murów do 15.000 okci kubicznych. Gdzieindziej skar-

y si znów: „Nie mam adjutanta. sam wszj^stko pisz na-
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wet bez kopisty, bo unter-oticyera delikatno bra nie po-

zwala, a trzyma jakiego kopist na mojej kieszeni, to mi

take sposoby moje nie dopuszczaj". Radzi zaoy w Ka-

miecu szkol artyler3'i, do której „szlachta poselaaby synów
lepiej ni do Warszawy, nawet dla obyczajów swoich". Ko-

ciuszk nazywa swoim „przyjacielem od serca". Podczas

wojny 1792 myla o zamkniciu si w razie oblenia, fra-

sowa si tylko o to, e przy nielicznym onierzu nie b-
dzie móg urzdzi trzech zmian, a caa zaoga bdzie mu-
siaa sta pod broni cigle i w cigu dnia zaledwie cz
miaaby wypoczynek *). Do tego przecie nie przyszo. Rzd
Targowicki da mu dymisy i komendatur powierzy Zo-
tnickiemu, który wyda Kamieniec Rosyanom bez wystrzau.

W r. 1794 Orowski z równ gorliwoci peni obowizki
komendanta Xistwa Mazowieckiego a do d. 8 listopada.

Zapamitajmy dat urzdzenia dywizyi i brygad, ostatnie

dni listopada 1789 r.; posuy ona ku uniewinnieniu Komisyi

Wojskowej z zarzutu nieadu w organizacji nowych zaci-

gów. Czjdi bowiem mogo si odbj^wa porzdnie rekru-

towanie, formowanie i wiczenie oddziaów, skoro komenda
brygad i dywizjg urzdzon nie bya, skoro Komisya nie

miaa wykonawców swej woli? Za cay tedy rok 1789 od-

powiedzialno spada moe tylko na sejm, na spónione za-

twierdzenie etatu i nominacyi **).

Dla skompletowania zwikszonego korpusu oficerów sejm

nalvaza przyjmowa rodaków ze suby cudzoziemskiej. I zga-

szali si tacy, lubo w niewielkiej liczbie, jak np. Biaopio-

trowicz, wychowaniec korpusu kadetów, który podczas pierw-

*) Leon Dembowski: Pamitnik. Ateneum 1882, maj, str. 304

: 31". Ksiga p. t. Militaria z roku 1791, 1792, tom II (etykiety Nr. 87)

Raporta do króla i generaa Gorzeskiego w dziale I, n-ry 5, 8 w dziale

Il-m nr. 3 ksigi pod tyt. Raporta kampanii Lit., tom VII (etykiety Nr. 95),

nr. 76.

**) Zalecenie od sejmu urzdzenia brygad i dywizyj przyszo do

Komis3'i Wojskowej dopiero dnia, 8, 11 (K. W. 171, str. 505).
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szej wojny Katarzyny II z Turcy uda si na sub do

wojsl^a rosyjsl<iego, potem bywa w stepacti Kubaskici, bi

si przez lat sze z Czerl^iesami, nareszcie „na odgos po-

wikszenia wojska w kraju, przyby od gór Kaukazkici, aby

ojczynie móg powici reszt wieku swojego"; Dzimiski,

który przesuy at 8 we Francyi i tye w wojsku pruskiem,

da umieszczenia w Kawaeryi Narodowej; podobnie z wojska

pruskiego cicia przej Doliski, ale zosta aresztowany, co

rzucio popocbi na jego towarzyszy, którzy mieli si te wy-

biera do Polski *). Przybywali jednak wci pojedynczy

ociotnicy, ale musieli poddawa si egzaminowi w delegacyi

ustanowionej przez Komisy. Zgaszali si czasem oficerowie

zej konduity; takich nie przyjmowano **). Znakomitym na-

bytkiem dla armii byli: Grociowski, podpukownik ze suby
pruskiej, i Jan Henryk Dbrowski z wojska saskiego, namó-

wiony przez Xcia Adama Czartoryskiego (podczas poselstwa

swego w Drenie).

Fortragowanie, _czyli przedstawienie kandydatów na

„place" oficerskie zaleao od szefów; Komisya formowaa

z przestanyci list forsztelacy do króla, a ten wydawa pa-

tenta. Byli wprawdzie oficerowie, nawet jeneraowie, co si

wysuyli z szeregowego, jak podp. artyleryi Konarski od r.

1755, lub jenera major art. de De3^bel Krystyan, ze suby
saskiej, awansowany na oficera w roku 1750, a na kapitana

w r. 1761, artylerzysta z urodzenia, bo i ojciec suy w ar-

tyleryi Koronnej od r. 1700 do 1750. Ale i on musia wcio-

dzi w jakie ukady z Potockimi, Stanisawem Kostk i Te-

odorem (1790), eby otrzyma jenera-majorstwo w razie po-

stpienia Stanisawa na jeneralstwo ***). Nowe place byy za-

*) Dy ar. Dufoura, sesya 157 z dnia 5/10 1789, str. 520, 521.

**) Tak np. nieprzyjty Koci, oficer z wojska rosj^jskiego, zlej

konduity. K. W. 190, str. 163.

**») Ksiga Militaria 1791, 1792, tom I (etykiety Nr. 8S), dzia

III, G. Art. kor. nr. 4, ad n-rum 7, nr. 10, 9; plika 95 p. t.: Raporta
miesiczne i dzienne korpusu Art. kor. od 1791 do 1794 r.
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pewne rozdawane bezpatnie, ale zostajcy w posiadaniu ja-

kiejkolwiek szary oticer da! ju od swojego nastpcy sumy,

która si okrelaa wj^sokoci 4-letniej pacy i po otrzyma-

niu jej dopiero zgasza si o dymisy. Liczne s w aktaci

rezolucye Komisyi Wojsl:ou'ej. zezwalajce na sprzeda szar)^

gdy ata prawem oznaczone byy wysuone komenda nie

rocia adnyci pretensyj. Urzdzenie takie stanowio

wan przeszkod w awansowaniu podug zdatnoci i v\pa-

jao wojskow} m to niewaciwe mniemanie, e rangi s ró-

dem intraty, czem w rodzaju nieruchomoci, która powinna

by szanowan przez zwierzclino. Tak np.: towarzysze

Kawaer3'i Narodowej wystpowali ze skargami lub nawet

procesami o pokrzywdzenie w awansie na szare namiestni-

kowskie i oficerskie, a Komisya Wojskowa musiaa wyda
ordynans do caego wojska z objanieniem, e JMM. Towa-

rzystwo Kaw. Nar. nie maj prawa formowania aktoratów

do sdu Komisyi o powkrzywdzenie siebie w awansie na

stopie namiestniczy, ale ze zdolnoci i zdatnoci przez apli-

kacy zasugiwa na i z prawdziwej zdolnoci, a rekomen-

dacyi komenderujcyci osiga tene powinni *).

w paacu Br3io\vskim znalezione, rang-lista oficenSw. B u k a r w Pami-

tnikach swoich (wyd. Kraszewskiego str. 55) powiada o korpusie artyleryi

majora Napiórkowsk-ego: „Skad oficerów nie by do swego W3''chowania

stosowny: byli to ludzie ordynar}'jni, którzj' od kanoniera dosuyli si, je-

den tylko midzj' nimi by z rzdu wyszego, Gawroski'. Dodajmy, e
artylerzyci stanowili najlepiej wywiczon bro w armii polskiej i e
w wojnach póniejszych ci ord3'nar3'jni ludzie okazali si lep.=zymi od

Bukara.

*) K. W. 176, str. 100, dnia 18/6 1790 r. Xi Eustachy S a n-

guszko (Pamitniki, wj'd. Szujskiego, 1876 r., Kraków, str. 9) powiada,

e kupi szar br3''gadyersk za 70.000 zp. w roku 1791, a chocia nosi

dawniej szlify i berm3'c w puku francuskim Royal-Allemand, jednake

zostawszy majorem, przekona si, e nie jest atwo komenderowa batalio-

nem zoon3'm z 6C0 koni. „Ze wst3'du kr\vaw3^ pot ciek ze mnie na.

pierwszej mustrze". Póniej przecie by dzielnym jeneraem.



Ofleer subaltern piechoty.

(Z obrazu, malowanego na papierze h la gouache przez Michaa
Stachowicza w r. 1797).

Wewn. dzieje Polski T. Korzona.
Do str. 73, t. V-go.

Druk. Artyst. S. Sikorskiego.
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Przy takich stosunkach, przy poszanowaniu krwi szla-

checkiej, przy ogólnej mikkoci rzdu polskiego, karno
i ciso wykonania ordynansów nie rycho moga by osi-

gnit. W marcu 1790 trzeba byo wydawa oddzieln}'- or-

dynans do generaów-leutnantów z zaleceniem, aby oficero-

wie nieodstpnie przy korpusach swych przebywali, atoli

w czerwcu czytamy, e oficerowie rodacy, z zagranicznej

suby umieszczeni, nie stawali do czynienia subj^, przeje-

dali si bez urlopu i zameldowania, prónujc; Komisj^a W}'-

daa tedy ordynans, aby tacy „b3'-li cytowani do bbna lub

trby, wedle przepisu wojskowego od szar i suby odsdze-

ni, a na miejsce osdzonych, aby szefowie innych fortrago-

wali" *). Gdzieindziej tacy panowie byliby przed sdem wo-

jennym stawieni. Genera X Micha Lubomirski nie zgo-

si si o pienidze, przywiezione dla brygady Dzierka, wy-

paci je dopiero w maju, a tymczasem byo zaniesione do

sejmu zaalenie, jakoby cz wojska odu nie odebraa; za

tak win Komisya ordjmansem pod d. 16 lipca 1790 roku

rozkazaa, „aby X Lubomirski niezwocznie w Warszawie

si stawi i odniós kar 24 godzin aresztu". I có? Genera

nie kwapi si z wykonaniem ordynansu, dopiero d. 17

wrzenia zoy jak explikacy, a Komisya poprzestaa na

rezolucyi, e „skutek decyzyi swej zastanawia i nadal pun-

ktualno zaleca" **). Najgorszym jednak przykadem bya
sprawa Szczsnego Potockiego, kiedy ten, otrzj^mawszy roz-

kazy nieprzepuszczania wojsk rosyjskich przez granic, na-

pisa d. 10 marca 1789 r. list do jeneraa rosyjskiego Mullera

z zawiadomieniem o tych rozkazach i z owiadczeniem, e
pomimo to jego osobiste zasady s te same, co byy, i e
on zawsze jest z niezmiennemi uczuciami dla Imperatorowej,

wbrew politjTe warszawskiej, która gani dzi to, co przed

*) K. w. 174, str. 100; 176, str. 100.

*) K. W. 176, str. 262; 177, str. 275.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. V.
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rokiem chwalia i nakazywaa. Kopi tego listu przesia nawet

do Komisyi Wojskowej. Sprawa ta zostaa wytoczon na

sejmie: Suchodolski wystpi z oskareniem zdrady kraju,

ale wnet w obronie Szczsnego wystpili: jego domownik

Moszczeski i jeden z czonków stronnictwa patryotycznego,

Stanisaw Potocki, zapominajc o interesie powszechnym dla

interesu familijnego. Po burzliwem posiedzeniu król, trzyma-

jcy jeszcze z Rosy, wniós przesanie listu uspakajajcego

i do tego przyszo, e marszakowie imieniem sejmu mieli

niesfornemu generaowi owiadczy zaufanie i pochwa roz-

tropnoci! Znanem byo jednak zdanie Hertzberga, e „w na-

szej pruskiej subie takie rzeczy by nie uszy" *), Dla zro-

zumienia takiej decyzyi sejmowej trzeba wejrze w ówczesn

sytuacy polityczn, oceni si niepokonanego jeszcze stron-

nictwa rosyjskiego, wiedzie, e Szczsny by nietylko ge-

neraleutnantem, ale te przemon3'm na Ukrainie magnatem,

nareszcie przypomnie zadawnione w spoeczestwie wady

i naogi; niemniej jednak szkodliw i nierozumn pozostanie

ta uchwaa sejmowa, która zapomniaa o najpierwszym wa-

runku nowoytnej wojskowoci- bezwarunkowem posusze-

stwie podwadnego dla rozkazujcej wadzy, pozostawiaa

czwart cz armii Koronnej pod dowództwem buntownika-

Có miaa poradzi Komisya Wojskowa, kiedy tene genera

nie raczy wykona ordynansu z d. 26 maja, co do zaci-

gów? Napisaa mu nowe zalecenie w lipcu z równie wt-
pliwym skutkiem **). O ile takie stosunki utrudniay kom-

pletowanie wojska! Jak fatalny wpyw wywieray na innych

jeneraów — to si widziao przed chwil na sprawie Michaa

Lubomirskiego, a póniej okae si na innych w czasie wojny.

Dziwi si raczej naley, i z czasem uoy si w wojsku

jaki znony porzdek i e od drugiej poowy roku 1790 nie

napotykamy podobnych skandalów. Przypisa to skonni

*) X. Kalinka: Sejm czteroletni. Kraków, 1880 r., I, str. 359.

**) K. W. 169, str. 41.
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jestemy kilku komendantom brygad, subalternom i temu

duchowi onierskiemu, jaki si znalaz w wojsku wród za-

trudnie waciw3'ch, a szczególnie przy obozowaniu i wi-

kszych manewrach.

Wielka tedy cz zarzutów, wygaszanych na sejmie,

nie moe ciy na Komisyi Wojskowej; niektóre byy po-

dobno mylne, jak np. pobieranie pacy kompletnej na od-

dziay niekompletne nasuwao domys, e komendanci cho-

wali sobie zbywajce pienidze do kieszeni; tj^mczasem z akt

widzimy, e byy one odkadane do kas pukowych albo brj'-

gadowych, a kada wj^pata bya sprawdzan przez kontrole

gów przytomnych w oddziale. Lustracye byy wykonywane

szczegóowo, przynajmniej w latach 1790 i 1791 przy udzia-

le Komisarzy C^^wilno-Wojskowych *).

Do najpomj-lniejszych dla wojska wypadków zaliczamy

lustracye wielu oddziaów, wykonan przez Rzewuskiego. Jak-

e si stawia Komisya wobec tego surowego lustaratora?

Bardzo skromnie i z dobremi chciami; tak np. dnia 5 gru-

dnia 1790 roku wyznacza sesy extraordynaryjn dla „spie-

sznego zaradzenia niedokadnociom dostrzeonym przez JW.

Rzewuskiego, pisarza polnego"; w marcu 1791 roku, „chcc

mie uskutecznione punkta lustracyi", wysya oficerów do

wykazanych komend, a dnia 21 padziernika i 2 listopada

wynurza mu „uwielbienie za jego lustracyjne prace" **). Rzecz

szczególna, e najbardziej gorszcy raport Rzewuskiego i naj-

*) Tak np. w kidze II Komisyi Cywilno - Wojskowej Rawskiej

znajduje si „Effective Lista od kompanii pod imieniem Siemianowskiego

cliodzcej Regimentu pieszego 9-go, szefostwa JW. Raczyskiego GM. Woj-

ska Koronnego", podpisana przez komisarzy i majora do likwidacyi ko-

menderowanego; znajdowali si effective: porucznik 1, podporucznik 1, cho-

ry 1, feldwebel 1, sierant 1, furyer 1, kaprali 8, dobosi 3, ciele 2, ge-

mejni 145, wonica 1, suma gów 165, suma gów gemejnów 156, brakuje

gemejnów 11; dnia 11 Xbris 1790 w Rawie; w kidze K. W. 66, obejmu-

jcej National-Listy i RoUe, znajdujemy obrachunki kwartalne chorgwi

i brygad z roku 1789 i 1790 wedug liczby obecnych.

**) K. W. 179, str. 108; 181, str. 99; 185, str. 133, 197.
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ostrzejszy ordynans Komisyi dotkn Kociuszk, mianowicie,

z powodu nieporzdnego przemarszu artyleryi z Warszawy

na Woy. Wonice byli pijani, kilka koni pado skutkiem

zego dozoru i sz3'bkiej jazd}', w przejciu przez Galicy ar-

maty przez ca noc leay poprzewracane na ziemi ku zgor-

szeniu Austryaków. Komisya musiaa tomaczy si przed

marszakami sejmowymi, a sama przesaa gronj' ordynans

pod dniem 27 wrzenia 1790 do Kociuszki, poniewa trans-

port od Lublina zostawa pod jego komend *). Ale ten wy-

padek powinien nauczy nas ogldnoci w przyjmowaniu za-

rzutów i oskare, bo juci Kociuszko, ze wzgldu na gorli-

wo, patrj^otyzm i uzdolnienie stoi ponad wszelkiemi podej-

rzeniami W rok póniej, gdy sprawowa dowództwo zastp-

cze dywizyi na Ukrainie, ta sama Komisya obsypywaa go

pochwaami.

Umundurowanie i zaopatrzenie wojska we wszelkie re-

kwizyta odbywao si porzdnie i oszczdnie od czasu, gdy

ustanowion3'm zosta K o m i s o r y a t, pod dyrekc3'' dzielne

go pukownika fizylierów, Cichockiego. Byto rzeczywisty ta-

lent, dostpny wszystkim pomysom i teoryom sztuki wojsko-

wej... Odebra wychowanie w Drenie, a Briihl, „genera ar-

tyleryi, da mu wyksztacenie zupenie wojskowe" **). Odzna-

czy si z czasem w akcyi wojennej. Przedtem powiadano,

e szefowie z 2 -letniego umundurowania miewali po 8.000 zp.

w zysku, e Ichmo wojskowi na swoj tjlko stron gospo-

*) K. w. 178, str. 9 i 19. dan bya explikacya z niedoniesie-

nia powinnym raportem o zaszem przestpieniu granicy, o stratach i szko-

dach, o nieporzdku w marszu i dlaczego w czasie trzydniowego w Lubli-

nie spo;z\'nku sam wsz3'stkiego nie \vyexamino\va, nie poprawi, stoso-

wnego ku zapobieeniu dalszemu zemu rozrzdzenia nie ucz3'ni? Na par

tj-godni przedtem, dnia 4,9, by te przesany Kociuszce ordynans z wy-

tkniciem omyek i niezgodnoci pomidzy raportem miesicznym i extrak-

tem (K. W. 177, str. 205).

•*) Starzeski (MS kajet 6, k. 45) powiada, e wywiadczy

mu rzeczywist przysug, cigajc go z Biaegostoku do Warszawy na

posad. Dodaje pogosk, e Cichocki by prawnukiem Augusta II.
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darowa umieli: „sukno, które powinno b}^ po 4 zp., oni po

3 kupowali". To wanie byo powodem ustanowienia Komi-

soryatu, prawie jednomylnoci (94 glosami przeciwko 2-m),

dnia 8 marca 1790 roku i powierzenia mu „wszystkich po-

trzeb" wojska, z zaleceniem, aby dawan bya preferencya

fabrykom krajowym *). Pukownik Cichocki sumiennie obo-

wizki swoje peni i ju w grudniu 1790 roku, po odbyciu

rewizyi Komisoryatu, otrzyma od Komisyi pochwa, tudzie

zawiadczenie oszczdnoci wcale znacznych, bo wynosz-

cych 28.503 zp. na oowiu, 69.846 na prochu i 130.244 zp.

na namiotach. Sukno biae na paszcze dla piechoty brano

po 3 zp., z fabryk wielkopolskich, z odstawieniem do War-

szawy, kolorowe po 3 i pó zp. i wyej. Komisya, poprze-

dnio ju, w lipcu roku 1789, uoya opis nowego umundu-

rowania dla kadego rodzaju broni, ale a w listopadzie 1790

musiaa przypomina generaom, e „koloru sukna na szara-

wary, ani kroju odmienia nie dozwala". Artylerya otrzy-

maa kurtki z sukna zielonego z wyogami czarnemi i spo-

dnie zielone zimowe, kaszkiety z daszkami od przodu i tylu,

wonice artyleryczni — kouszki, spodnie skórzane i rajtuzy

samodziaowe, piechota — kurtki granatowe z rónokoloro-

wemi wyogami, spodnie granatowe i kaszkiety. Kawalerya

Narodowa pozostaa przy dawnych kurtkach granatowych

z amarantowemi wyogami, spodniach w buty i konfederat-

kach dla towarzyszy, a giwerach dla szeregowych. Oficero-

wie otrzymali znaki rang: generaowie-lejtenanci i generalo-

wie-majorowie zatrzymali dawniejsze mundury z dwiema szli-

fami i haftami, szef jedn szlif na ramieniu z czterema pa-

skami, pukownik pasków trzy, podpukownik dwa, major

pasek jeden, nisi oficerowie gwiazdki: kapitan 4, porucznik 3,

podporucznik 2, chory 1 **).

*) D5'aryusz Dufoura sesye 232, 233 i 234 z dnia 8, 9 i 11

marca 1790.

**) K. W. 179, str. 193, 73, 58; K. W. 236, str. 37; K. W. 169 pod

dniem 3/7, 7/7 i 17,7; K. W. 178, str. 161; K. W. 174, str. 199. Dla przy-
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Wogóle umundurowanie byo chwalone, jako zrczne
i gustowne. Urzdzon zostaa suba lekarsca, we wrze-

kadu przjiaczamy „Wyrachowanie paszczów i spodni sukiennycii zimo-

wych" dla Regimentu Królowej, który liczy dnia 6 stycznia 1794 r. gów
834 (K. W. plika 48. Noty od rónj-ch magistratur 1793 i 1794); par lat

rónicy nic tu nie stanowi, poniewa jednakowy porzdek utrz3'-mywa si
wci w Komisoryacie.

Sukna granatowego na spodnie
a lok. 1''/, na gow . . . .

Sukna pomaraczowego na ob-
kadki po 1 okciu na 24 gów.

Na pótno do lisztwowania a ^/g

na gow, a gr. 18

Od roboty spodni a gr. 18 . . .

Na skórki do strzemiczków, p-
tliczków i na pótno do lamów-
ki wewntrz w miejscu karwa-
szów a 1 zp

Na 1 par gatek i skarpetek a

zip. 2 gr. 372 na gow . . .

Furmanowi za transport mil 10 .

Sukno w naturze

granatowe
pomara-
czowe

okci wierci [ okci wierci

1.459

34

Opata

w pieni-

dzach

Zp. gr.

166 24

5001 12

834

1,765 i 9
65

Przytaczamy jeszcze przepisany przez Komisy Wojskow „Ubiór

szeregowego kawaler}^ Narodowej i Przedniej Stra}'": giwer ze skóry

glansowanej 8 cali wysokoci z dwoma daszkami; furazj^erka z 6bwódk
na 3 cale; wosy; lialsztuch wóczków}'; kurtka z naramnikami sukienna (dla

Kawaler_vi Narodowej, oraz dla puków Byszewskiego, Józefa Xicia Lubo-

mirskiego i Karwickiego granatowa, a dla puków Buaw}- Wielkiej i Pol-

nej koron., zielona z wyogami); upanik z sukna biaego bez konierza

i rkawów w gór nieco halsztuch zajmujcy, a u dou w szarawary wcho-

dzcy; szarawary; czechczery, czyli szarawary pócienne na lato krojem

i sposobem sukiennych zrobione; buty, ostrogi, paszcz, czyli opocza

z przodu na 12 guzików zapinana, kitel z drelichu i pótna; pendent na

kurtk, temblak skórzany u paasza biay; adownica. Ubiór towarzysza:^

bczapka, wosy bez harcapu, chustka na szyj, upanik, kurtka, szarawary

buty z ostrogami; opocza z kapturem biaa; kapota dla ochrony munduru
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niu 1790 roku, ale na ma skal, która w czasie wojny

musiaaby okaza si niedostateczn. Doktor Wojskowy (Ber-

gonzoni) z pac 7.200 zp., Generalny Sztabs-Ciirurg (Stahl)

z pensy 4.000 i ctiirurgowie, czyli regiments-felczerowie, pa-

tni po 3.000 zp., pierwotnie w liczbie tylko cztereci, bo cay

etat z doliczeniem 1.200 zp. na culag dla ucznia, wysanego

za granic, wynosi zaledwo 24.000 zp. *).

W celu uatwienia wicze wojsku, Komisya wystpia

do sejmu z projektem dodania do kadej brygady po 100 ko-

zaków do penienia suby kresowej. Przy tej sposobnoci

musimy wynurzy nasze zdziwienie, e wyraz „kresy" jest

w naszyci czasacti bdnie rozumiany. Pod wraeniem po-

staci Moiorta, stworzonej przez Wincentego Pola, odtwarza-

nej pdzlem malarzy, przyzwyczailimy si szuka kresowyci

boiaterów na dzikici polaci, na granicy tatarskiej, strzeg-

cycti nieunuonem okiem bezpieczestwa ziemi polskiej. Tym-

czasem wyraz „kresy" nie oznacza nigdy posterunków gra-

nicznyci, tylko poprostu... poczt wojskow. Najwyraniej

okazuje si to z rozpraw sejmowyci nad projektem Komi-

syi. Król, popierajc ten projekt, mówi, e „kawalerya wiele

cierpi, trzymajc kresy... onierz i ko jest niszczony... to

ici oddala od wiczenia si w powinnociacl-i stanu swoje-

go". A Tyszkiewicz, ietman polny litewski, doda: „Kawale-

rya z paczem pisze do mnie, i ze soikami, z pomad je-

d, nie wiem dokd. Có si taki onierz nauczy? Nie mu-

sztry, ale w karczmie pi, z listami jedzi" **). Nie wiemy,

extra powinnoci pozwala si; adownica, temblak, pendent, naramnik zloty

lub srebrn}' bez frendzli na kocu bulionem obwiedziony z jedn gwiazd-

k; rkawiczki (dnia 2 marca 1791 r.) w ksidze Militaria 1791, 1792,

tom I (et_vkiet\^ Nr. 88), dzia I, raporta do Komisyi Nr. 13 .

*) K. W. 177, str. 199.

**) Dz. Cz. S. G., sesya 285 z dnia 12/7 1790. W podobnem zna-

czeniu uywa tego w_vrazu autor „Notat generaa br}^gady Wielkopolskiej...

z lat 1775 — 1778 przez J. I. Kraszewskiego (Drezno, 1871. Bibliot. Pam.

i podróy tom IV, str. 90), gdy pisze: „Zdam komend porucznikowi Mali-



czy si znajd jakie fakta na obron legendy, cieszcej si
uznaniem nawet w pismach historycznych; my tymczasem

dodamy jeszcze, e w znaczeniu poczty wojskowej rozumia
kresy Kociuszko, o czem przekona si mona atwo ze

szczególowego urzdzenia, ogoszonego w Gazecie Rzdowej
z roku 1794, Wracajc do wniosku Komisyi, pomimo y-
czliwego przyjcia przez izb, nie wszed on w wykonanie

z powodu trudnoci finansowych i suba kresowa podobno

zostaa z tame urzdzeniem, jakie wprowadzonem byo
w maju 1790" *).

Zabierajc si do wiczenia wojska w mustrze i mane-

wrach, Komisya próbowaa najprzód sama poprawia dawny
regulamin z roku 1786. Ordynansem z dnia 21 lipca 1789 r.

kazaa zmieni komend po sowach: „gotuj si do palby!"

zamiast: „Baczno! bro w pask!" na „Baczno! bro do

nabijania!" I jedno i drugie jest niezrczne, bo rozkaz, wy-

gaszany przed frotem, nie moe by tak rozwlekym. Do-

brze tedy uczynia Komisya, e, nie ufajc swym wasnym
zdolnociom, zlecia t prac delegacyi, z oficerów znakomit-

szych zoonej; lubo dziea ich nie znamy, ale przypuszcza-

my, e praktyczna znajomo suby podaa im trafniejsze

pomysy i wyraenia. W marcu 1790 r. Komisya otrzymaa

^od nich projekt formacyi i ewolucyi, a w kwietniu byy go-

towe „Pocztkowe przepisy do musztry dla Kawaleryi Naro-

dowej"; Komisya przyja je „z uwielbieniem pracy", wydru-

kowa nakazaa „kocem exekucyi" i polecia tyme osobom

dalsze uoenie ewolucyj i manewrów kawaler3'i. W listopa-

dzie tego roku kazano podporucznikowi artj^leryi kor., Cze-

chowskiemu, skupi blachy i wykona w sztychu manewra
Kawaleryi Narodowej. W czerwcu by te wydany „przepis

szewskiemu, kresy porozstawiam, do hetmana oficerów i towarzj^szów wy-

l, a sam sid i rusz". Komarzewski 1787, jadc przed królem do Kra-

kowa, rozstawia kresy do przesyania korespondencyi dworskiej. Widzieli-

my drukowane „Ceduy kresowe" z r. 1794 w N-rze 1217.

*j K. W. 175, str. 169; 176, str. 237.
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musztry dla regimentów pieszych". Nadto, w marcu 1791 r.

do poprawienia regulaminu z roku 1786 bya wyznaczona

znów delegacya z 15 osób „znajomoci suby i praw woj-

slcowychi znalcomitycli" *).

Ordynansem ogólnym z dnia 19 marca 1790 roku na-

kazaa Komisya wszystkim oficerom pilnie wiczy swoici

onierzy i nieodstpnie znajdowa si przy komendaci, a d.

5 kwietnia zalecono komendantom dywiz}^, aby wszystkie

regimenta, puki Przedniej Stray i brygady Kawaleryi Naro-

dowej znajdoway si w takiej gotowoci i w komplecie, iby
za najpierwszym ordynansem, bez najmniejszej zwoki mogy
w marsz ruszy, pod zagroeniem kasacy bezwzgldn ko-

menderujcym korpusami. Ordynanse te zostay ponowione

z wiosn roku 1792; przyczem obostrzono (dnia 10 kwietnia),

e kady korpus powinien rusz3' we trzy dni po otrzymaniu

ordynansu **).

*) K. w. 169, str. 99; K. W. 174, str. 201, 266; K. W. 178, str.

253; K. W. 176 str. 118, K. W. 181, str. 20 i 61. Plika K. W. 254 za-

wiera Dziennik Deputacyi do uoenia Regulaminu Subowego i 18 kaje-

tów lub arkuszy z opisem powinnoci rónych stopni od szeregowego do

szefa. W dzienniku jest ses}'j 15 od dnia 1 kwietnia do dnia 7 maja

1791 r. Czonkami deputacyi, oprócz komisarza wojskowego, byli: Xi
Ludwik Wirtemberski GL., Xi Józef Poniatowski G^L, Cichocki, puko-

wnik Fizylierów i D\Tektor Komisoryatu, Xi Adam Czartoryski (mody),

major w Kawaler3'i Narodowej, Xi Eustach}^ Sanguszko, major Kawale-

r\'i Narodowej, Floryan Dembowski, rotmistrz subowy w Kawa. Naród.

Koron., Czapski Mik. GAL, Zajczek, pukownik Buawy W. K. Przedniej

Stray, Grabowski Pawe, Genera Inspektor Wojsk. Lit., Micha Wielhor-

ski Brygadyer, Micha Lubomirski GL (raz zasiada Micha Zabieo GM).

**) K. W. 174, str. 100, 220; 188, str. 255. Ksidz Kalinka wy-

kazuje zwizek pomidzy zarzdzeniem gotowoci wojska do marszu w r.

1790 i planami wtargnienia do Galicyi w porozumieniu z królem pruskim;

przytacza te niepochlebn opini jeneraa pruskiego Kalkreutha, e onierz
polski ani sta, ani maszerowa nie umia, e wojsku zbywao na niezb-

dnych rekwizytach, e dostarczanie ywnoci poczas kampanii nie b3'o

wcale obmylane; jednem sowem, z armi polsk nie byo co robi

i o wspólnem jej dziaaniu z jakim pruskim korpusem nawet mowy by
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Najwaniejsz atoli i najpoyteczniejsz nowoci dla

wojska polskiego byo obozowanie i manewra obozowe. Zda-

je si, e pierwszy projekt wyszed od Xicia Wirtemberskie-

go, gdy Komisya w odpowiedzi na jego przedstawienie „ze-

zwolia" w dniu 4 czerwca 1790 roku na uformowanie obo-

zów w miejscach, przez pukownika Sierakowskiego upatrzo-

nych!. W lipcu sj^szymy ju o trzech obozach: pod Krako-

wem, Dubnem i na Ukrainie, a dnia 4 wrzenia, pomimo spó-

nionej pory, Komisya „dozwala na ten krótki czas" Xiciu

Józefowi Poniatowskiemu zoy obóz pod Bracawiem *).

Bj'y to pierwsze, zapew^ne nie bardzo udatne próby

gromadzenia korpusów niedawno zrekrutowanych i nie zupe-

nie jeszcze oporzdzonych. Ale na jesie 1791 roku zarz-

dzone byy wielkie manewra w trzech obozach: pod Go-
biem i Bracawiem dla wojska koronnego, a pod Miskiem

dla wojska litewskiego. Od czasów Sobieskiego nie widzia

polak swej siy zbrojnej, poruszajcej si dtugiemi szeregami,

bijcej ziemi tj^sicami kopyt jazdy, huczcej baterj^ami

dzia. To te zapowiedziane manewra cigay mnóstwo cie-

kaw3'ch widzów; zjedali tumnie obywatele okoliczni z da-

mami. Generaowie komenderujcy poustawiali dugie stoy

pod namiotami z poczstunkiem dla tych goci. Judycki np.

pod Miskiem, pomidzy drogami prowadzcemi do Kojdano-

vva i Swisoczy. Libacj^e musiay tu by obfite, bo jeden

z kupców, Trebert, umylnie sprowadza wtedy transport win;

ale co si tycz}^ obrotów wojskowych, nie sdzim}', eby mo-

gy zadowolni znawców. Ogldalimy plan obozu, piknie

kolorowan}' przez konduktora Kr3'siskiego; szyk jest naj-

prostszy: 6 batalionów piechoty (z regimentów 1, 2, 4, 5, 6,

8), 13 szwadronów jazdj' po obu skrzydach (z puków 1, 2,

nie mogo. Opinia ta zreszt wzita jest nie z raportu oryginalnego, lecz

z depesz}' posa austryackiego de Cache (Sejm czteroletni 11, 125, wydanie

1881 r.).

*) K. W. 176, str. 6; D z. C z. S. G. W., sesya 286 z dnia 13/7

1790, gos witosawskiego. K. W. 177, str. 203
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3, 4) i linia wart chorgwianych; nie masz nawet artyleryi;

poniewa batalion}' stawa miay w liczbie 505 gów, a szwa-

drony w 100 Iconi, wic ogó wynosi musia 4.230 ludzi *),

O ici wyrobieniu i wygldzie nie znaleimy adnego donie-

sienia. Pod Gobiem nad Wis, w blizl^oci rzeki Wieprza

(powyej Puaw), zebrao si z dywizyi Maopos^iej 5.324

ludzi: po 6 szwadronów z brygady Hadziewicza i puku Kl-

cia Wirtemberga, oraz 4 szwadrony z brygady Jana Potockie-

go, 2 bataliony z regimentu Wodzickiego, po jedn3^m z re-

gimentów Dziayskiego, Fizylierów i Raczyskiego (600 gów
na batalion) z 10-u armatami batalionowemi **). Xina Iza-

bela Czartorj-ska, jeneraowa ziem podolskich, przebrana za

markietank, z orszakiem dam swoici podejmowaa jedze-

niem i napojami; zi jej Xi Wirtemberski, GL., komende-

rowa naczelnie i prowadzi jazd, a jenera Wodzicki pod je-

go rozkazami piechot. Planu i sprawozdania o manewrach

nie znalelimy, lecz korespondenci rozpisywali si z pochwa-

ami do gazet. Najwiksz si cignito z dywiz}'! bracaw-

skiej i kijowskiej pod Bracaw, na dawne obozowisko Jana III,

pod komend Klcia Józefa Poniatowskiego. Nie wiemy tu

nic o poczstunkach, ale doszj' nas 4 plany i sprawozdanie

urzdowe, królowi przesane przez jednego z komisarzj' woj-

skowych, Starzeskiego. W linii pierwszej, przy drodze pro-

wadzcej od Bracawia do wsi Monasterzyska, stao na pra-

wem skrzydle 16 szwadronów jazdy (Karwickiego, Buawy
Polnej, Xicia Józefa Lubomirskiego i Buawy Wielkiej), dalej

brj^gada piechoty jeneraa Czapskiego z 4-ch regimentów (3,

8, 7 i 4), w rodku brj-gada Kociuszki z parkiem (regimenty

1, 9, 12, 6), nareszcie, na lewem — brygada Pouppart'a GM.

(regimenty 11, 14, 13); w drugiej linii stay 24 szwadrony

*) Ksiga Militaria 1791— 1792 roku, tom I, Raporta Komisyj

i Sztabu Generalnego i t. d. (etj-kiety Nr. 88) nr. 95 i projekt 3ci z nr. 54.

**) Ksiga Militaria 1791 — 1792, tom II (etykiety Nr. 87) Ra-

porta do króla i jeneraa Gorzeskiego, nr. 28.
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jazdy (Dzierka, Jerlicza, Wielhorskiego i Lubowidzkiego); po

za nimi umiecia si gówna kwatera. Exercerunek trwa od

1 wrzenia do 12 padziernika; ku kocowi tego czasu przy-

by ietman w. litew., Ogiski, jak wiemy, wojownik aden;

wszake przez uszanowanie dla urzdu wykonano przed nim

trzy manewry, on za po powrocie do Warszawy zoy Ko-

misyi Wojskowej pociwaln relacj^ o wywiczeniu i „dosta-

tecznem we wszystko opatrzeniu wojska". Dla nas wiksz
ma warto sprawozdanie Starzeskiego, z którego wyjtki

przytaczamy: Regiment Imienia Potockici, komenderowany

przez podpukownika Lanckoroskiego, by ubrany w kole-

tacti biayci, czeciczeraci póciennyci i cimaci; ubiór ten,

przez Szczsnego Potockiego projektowany, a przez Komisy
do caej pieciot}- rozcigniony, daje wiksz atwo onie-

rzowi kroku i marszu. „Allignement doskonae, krok równy,

spory i ozdobny, odstpy zawsze zactiowane, rzut broni zr-

czny, manewrowanie z precyzy, czyni ten regiment czelnym

w obozie a moe i w wojsku, dowodzi szczególnego starania

o nim JO. Xicia komenderujcego". Batalionowi Iliskiego

mao brakuje. Batalion Ostrogski, prowadzony przez Trokina,

pukownika, oficera pilnego. „W^ogóle te 4 bataliony nie ust-

pi zagranicznym. Batalion Gorzeskiego okaza si w przy-

zwoitym porzdku i instrukc}^; batalion Fizylierów te dobry;

atencya onierza jest wielka, zabj^tki starania b. jen. artyle-

ryi, Briiila. Ten korpus oficerów ma nieukontentowanie do

pukownika Kijaskiego. Batalion Raczyskiego, pod

Gordonem, potrzebuje instrukcyi; batalion M a l.c z e w s k i e-

g o, okazuje cz^^stoci wiele, Czapskiego ma równanie

dobre, rzut broni dosy zrczny, prócz wady w celowaniu,

które jest za wysoko; krok zbyt wolny i krótki, w ewolu-

cyaci nie do szykowny. Batalion Brodowskiego (pu-

kownik Sciirer), w kadem wojsku byby jednym z dobrycli

batalionów, lecz nosi iarcapy i blaciy bez kitek, przeciwko

przepisom. Batalion Potockiego, starosty szczerzeckiego,

pod Zawisz, oficerem podeszym, ma lud redni, potrzebuje

oficerów szczególnie wyszyci, aby kiedy by uformowany.
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Opinia ogólna o piechocie: W regimentach Ukraiskich lud

jest dorodniejszy, zdrowszy i w^ytrzymalszy ni w innych,

mianowicie z Wielkiej Polski; w ogólnoci piechota jest tak

dobra, i czynnie uytby by moga i mao jej brakuje, aby

si moga równa z zagraniczn. Park artyleryi w zupenym

jest porzdku. Z Kawalerjd Narodowej celuje brygada Wiel-

horskiego, ale w br3'gadach Jerlicza i Dzierka aju-

sterunek nierówny i munsztuki niejednostajne. W powierz-

chownoci i pozorze militarnym Kawalerya Narodowa moe
by miana za jedn z najpikniejszych, ale spónia si w in-

strukcyi przyzwoitej. Z puków Przedniej Stray najlepiej ma-

newruje Lubomirskiego, pod Kamieskim, oficerem zdatnym

i pilnym; K a r w i c k i e g o ma konie nieze, ale puk Bua-

wy Wielkiej, w zielonem umundurowaniu jest trzecim w po-

rzdku instrukcyi, pukowi za Buawy Polnej, pod Zagór-

skim, oficerem ze suby austryackiej, wiele potrzeba, aby by
takim, jakim by powinien. „Wogóle wojsko Ukraiskie spra-

wio zadziwienie oficerów zagranicznych, mianowicie co do

piechoty" *).

Sanguszko gani niezgrabno siode i ze kucie koni;

jest to zapewne wybredno specyalisy koniarza; przyznaje

wszake, i konie byy „pikne jak nigdzie w Europie" **). Po-

mimo to w czasie wojnj' kawalerya okazaa si i nie do
zrczn w rekonesansach i nie do waleczn w starciach.

Piechota sprawowaa si lepiej od niej. A najlepsz saw
zyskaa sobie artylerya znakomit celnoci strzaów. Koron-

*) Ksiga Militaria 1791, 1792, tom II (etj-kiet}' Nr. 87) dzia

Genera- Majorów nr. 9; plan rysowany przez Dembowskiego, rotmistrza

subowego K. N. Militaria, tom I (etykiety Nr. 88) nry 96, 97, 98,

99; plany przez Hekela, kapitana R. G. P. K., nr. 82. Doniesienie J. K. M.

z dnia 8-go padziernika, przez Michaa Starzeskiego, starost braskiego.

K. W. 18ó, str. 188; korespondencye z Gobia, Bracawia i Miska w Gaz.

Nar. y O be. str. 324, 337, 339 z r. 1791.

**) Ks. Eustach. Sanguszki Pamitn. wyd. Szujskiego 1876 r.

str. 11, 12.
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na zawdziczaa swoj biego, porzdel^ i wyborne urzdze-

nie, Briiilowi; miaa wielu oficerów, co si wysuyli od ge-

mejna; niewiele ustpowaa jej te itewsl<a. Zdania obc3'cli

obserwatorów s dosy niezgodne. Schiultz widzia w roku

1791 pod Warszaw musztr jednej cliorgwi Kawaleryi Na-

rodowej i by zaciwycony; wynurza nadziej, e po rozbio-

rze ]vraju Prusacy zechc wcieli j do armii swojej. Buia-
kow, pose rosyjski, prz3'znaje, e puk Xicia Wirtemberskie-

go „jest rzecz3'wicie przez znawców wysoce ciwalony", ale

pod dniem 29 maja, po rozpoczciu dziaa wojennycli pisze,

e „wogóle wojsko polskie znajduje si w najgorszym sta-

nie" *); wszake na poparcie tego sdu ogólnikowego nie

przytacza faktów, a wic nie wiksz mu przyznajemy wiar,

jak zdaniu, znalezionemu w aktaci Komisyi Wojskowej o ro-

syjskiem, e jest „niepatne, le karmione". Co do nas, ogó
wrae, uzbieranych w cigu bada, skada si na wniosek,

e wojsko, jakkolwiek mode, nieostrzelane, niezahartowane

w trudach wojennych, byo przecie zdolne do boju i w rku
dobrego wodza mogo si zwj^ciztwa dobija. Rzeczoznawca

dzisiejszy, pukownik Górski, uzna, e „piechota polska wci-
gu bardzo krótkiego czasu niet3'lko dognaa piechoty innych

pastw europejskich, ale zacza niektóre z nich przeciga".

Nie tak korzystnie przedstawia si kawaerya, ale przecie

„zrobia ogromny krok naprzód... postpio w niej wykszta-

cenie, o absentowaniu si towarzyszy ju wicej nie sy-

cha" **). Jest to w kadym razie niespodziewany rezultat

wobec trudnoci, doznawanych przy organizacyi, wobec wad
zarzdu i komendy, wobec nieudatnego skadu i ukadu Komi-

syi Wojskowej, która bd co bd nie zasuya sobie na

*) Dziennik Buhakowa w Kalinki Dokumentach, tomu X,

cz. 2, str. 357, 377; K. W. 186, str. 259.

**) Górski Konstant}-: Historya Piechoty polskiej. Kraków 1893,

str. 194 i Historya Jazdy polskiej. Kraków 1895, str. 261. Krytyka mane-

wrów pod Brasawiem z kilku zarzutami wyej, str. 255— 260.
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takie uznanie sejmu i spoeczestwa, jakiem cieszya si Ko-

misya Skarbowa Koronna.

d) Prawie jednoczenie, w cigu jednego tygodnia sejm

otrzyma dwie deklaracye wojny: dnia 13 maja pose Fran-

cuzki Descorclies wrczj^ not z zawiadomieniem, e jego

rzd rozpocznie kroki nieprzyjacielskie przeciwko Cesarzowi

(Austryackiemu), a dnia 18 maja pose rosyjski Bulhiakow po-

da deklaracye wojenn w imieniu Katarzyny II. Jake róne

byy nastpstwa dziejowe dwócli tych aktów dyplomatycz-

nych! Francya w cigu roku cigna na swoje barki or
caej Europy i—zwalczya j, i zapenia ksig dziejow sze-

regami zdumiewajcych zwyciztw, stworzya now Iliad,

bj'-skami bagnetów i mieczów krelon, hukiem dzia piewa-

n. Polska w jednej kampanii dwumiesicznej daa si po-

wali armii rosyjskiej, nie dosigajcej stu tysicy gów, i po-

sza pod ohyd drugiego rozbioru. Jake mamy to zrozumie

i wytomaczy?

Szukajmy najprzód wiata w aktach Komisyi Woj-

skowej.

Pierwsze raporty „o zblianiu si wojska moskiewskie-

go" ku granicom Polski przyszy od Xicia Józefa Poniatow-

skiego jeszcze dnia 8 wrzenia 1791 i byy natychmiast ko-

munikowane Królowi w Stray. Od poowy listopada obj
komend nad dywizy po Xiciu Poniatowskim, który odje-

cha do Warszawy, Kociuszko i niezadugo przesa te raport

„o pukach moskiewskich nad granic rozpocierajcych si",

a penicy obowizki komendanta w Kamiecu, Hanicki, do-

niós o wyjedzie do Jass dla porozumienia si z Bezborodk

póniejszych Targowiczan, Rzewuskiego i Szczsnego Potockie-

go; otrzyma o tem doniesienie król dnia 7 grudnia. W ci-

gu grudnia Komisya udzielia królowi jeszcze kilka podobnych

raportóv/ o wojskach rosyjskich, o ukadach Bezborodki

z Turkami, o knowaniach rokoszan polskich. Poczynia na-

wet rozrzdzenia „do uformowania korpusu rezerwy dla za-
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bezpieczenia granic i spokojnoci wewntrznej *). W styczniu

1792 r. biega}' wci sztafety od Kociuszki, które „wzbu-

dzaj troskliwo Komisyi" **). Zapytuje ona N. Pana w Stra-

y: czy rozrzdzenia jej co do caoci granic s dostateczne?

Dnia 19 Stycznia otrzymuje zlecenie: przygotowa plan gene-

ralnej operacja wojennej, urzdzi magazyn w Konstantyno-

wie, opatrzy II dywizy, wysa tam osoby zaufane, utrzy-

mywa sekret. Donosi nastpnie, e z funduszów brygado-

wych i pukow3'ch moe opatrzy 4.000 kantonistów dla

wzmocnienia dywizyi, ale nie jest w monoci dostarczenia

4.000 koni na remont jazdy; e amunicyi i szacowego
naczjmia jest poddostatkiem. Ale Kociuszko skary si na

niedostateczno amunicyi. Dnia 28 stycznia wieczorem przy-

ciodzi wiadomo, e konsul polski, Zabocki, otrzyma rozkaz

wyjazdu z Myrhiorodu. By to ju wcale nie dwuznaczny

objaw wojennj^i zamiarów rzdu rosyjskiego. Niezadugo te
przybiega sztafeta od Judj^kiego o ruciaci wojsk nieprzyja-

cielskich na granicy litewskiej. Komisya rozkazaa Kociuszce

(dnia 3 lutego), „by komendy z luk cign, korpusy ufor-

mowa, komunikacy midzy nimi uoj^, magazjmy i skady

zabezpieczj4, granice Rzpltej ocali (!), spokojno utrzyma,

zamiary nieprzyjacielskie zniszczj^ (!), na extra expens tj^^m-

czasem funduszów wojskowych uy". Jak widzim}'', Komi-

sya hojn b3ia na dania, byle si znalazy rodki po temu!

Zalecia wprawdzie komisoryatowi, aby zaatwi, stosownie

do raportu Kociuszki, umundurowanie strzelców, aby do-

starczy koni do parku artyleryi i przygotowa piekarnie po-

lowe, ale gównie liczy na „talenta generaa i biego jego

*) K. w. 185, str. 26: K. W. 186, str. 32, 163, 231, 259, 275, 286.

**) Bukar (Pamitniki, wyd. Kraszewskiego, str. 69) opowiada, e
robi map wszj'stkich posterunków pogranicznych polskich, z oznacze-

niem, gdzie ile onierzy rosyjskich stao nad granic. Kociuszko odesa

j przy raporcie do Komis)'i Wojskowej, a jeden z komisarzy (Kamienie-

cki?\ jak powiadano, komunikowa j w kopii posowi rosyjskiemu „Sta-

ckelbergowi" (chyba moe Buhakowowi).
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w sztuce wojennej. Dziwnem za jest to, e Komisya bierze

na seryo pogosk, jakoby Rosyanie mieli tylko przej przez

Polsk, i zastrzega, e takowy przemarsz nie moe nastpi
bez pozwolenia sejmu *).

Dziwniejszym jeszcze wydaje nam si spokój, z jakim

sejm zatrudnia si uchwaleniem praw o ksidze ziemiaskiej,

rozgraniczeniu normalnem, trybunaach i, uchwaliwszy zale-

dwo zasady do urzdzenia na przeda wieczyst królewszczyzn,

odroczy si w dniu 30 stycznia 1792 r. na pótora miesica

z powodu nadchodzcych sejmików. Po dwutygodniowej,

wcale niepodnej sesyi marcowej nasta^' wita Wielkanocne

i znów zeszo dwa tj^godnie bezczynnie. Prawda, e w cigu
lutego, marca, a do dnia 14 kwietnia przychodziy od Ko-

ciuszki i Judyckiego raporty „o wszelkiej na granicy spokoj-

noci". Istniay obawj' „dezercyi na stron rosyjsk z przy-

czyny religii schyzmatycznej", Kociuszko uznawa za stoso-

wne nie puszcza czerców i czernic przez granic, dowiad}'-

wa si o jakiej „robocie w lasach Smilaskich", ale komen-
dant Kamieca, jen. Orowski, zapewni „o zupenej w kraju

spokojnoci, mimo bajek rozsiewanych". Raz byo nawet do-

niesienie, „e komendy rosyjskie odebray najsurowsze rozkazy

zachowania wzgldem komend polskich najcilejszej przyjani"

i z tego powodu Komisya zalecia generaom wzajemno" **).

Ale bya to cisza zwodnicza przed burz. Katarzyna bowiem
ju d. 13 kwietnia rozkazaa Kreczetnikowi obj dowództwo
naczelne nad korpusami zebranemi na Biaej Rusi, a jedno-

czesne zapewne jenera Kachowski stawa na czele armii po-

udniowej, która miaa wkracza od Ukrainy.

Po witach Wielkanocn^-ch, sejm zafrasowa si nare-

szcie i na pierwszem posiedzeniu, dnia 16 kwietnia, przyj

^) K. W. 187 str. 76, 156 — 8, 226, 255, 306, 296. K. W. 188,

str. 6.

**) K. W. 188, str. 47, 69, 70, 143, 264, 308; K. W. 184, str. 12;

K. W. 189, str. 33, 6').

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T, V 7
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bez rozpraw prawo pod tyt.: Gotowo do obrony pospolitej,

a dnia 21 kwietnia, przez „Deklaracy doczesn" nakaza,

aby stutysiczne wojsko do kompletu w zupenoci doprowa-

dzone niezwocznie byo. Przytem uznano potrzeb nowego

etatu zamiast pierwotnego, z takim mozoem roztrzsanego

i uchwalonego w roku 1789. Komisya sprawia si wawo,
poniewa przejrzaa na sesyi extraordynaryjnej i sejmowi

przesaa, opracowany przez sw deputacy, projekt ju d. 25

l<wietnia*). O ile przy niedostatecznycli swoici wiadomociaci

wyrozumie jestem zdolny, gówn stron nowego etatu sta-

nowi zasada zamiany stopy pokojowej na wojenn przez wcie-

lanie kantonistów do armii. Ta zasada niezwocznie zostaa

w wykonanie wprowadzon, cliocia uciwalenie etatu na sej-

mie cigno si a do 22 maja. Nadto sejm nakaza nie-

zwocznie uformowanie 2- cli puków tatarskich), 2-cli koza-

ckich i 4-ch batalionów ochiotników. Zamiast dawnego pospo-

litego ruszenia obmylano „wyprawy wojenne" z ociotników

i milicyj narodowych, które mia}^ by wzite na od Rzpltej,

a mogy znakomicie pomnoy si zbrojn, skoro X. Czartory-

ski, jen. ziem podolskich, utrzymywa w dobrach swoich cay

batalion piechoty i puk kozaków ukraiskich, a w dobrach

nieletniego Radziwia Dominika znajdowao si 1.193 gowy
rónej broni **). Po wydaniu uchwa finansowych (§ 74 s. t.

u.), pozostawaa ju tylko sprawa naczelnego dowództwa. Po-

winno ono byo z natury rzeczy nalee do hetmanów, ale

buawy polne byy ju zniesione, z wielkich za, Branicki,

wymknwszy si z Warszawy, niby w sprawie spadku po

*) K. w. 189, str. 140, 147.

**) Niemcewicz: Pamitniki czasów moich. 1848 r. Parj-, str.

114; Specyfikacya artyleryi, milic)^, strzelców etc. w ksidze Militaria

tom I (etykiety Nr. 88) dziau III-go Gl. Art. Kor. nr. 26: .Artyleryi ofice-

ró'V 5, gemejnów 60, piechoty oficerów 9, gemejnów umundurowanych

z broni i amunicy 200, strzelców oficerów 6, gemsjnów 300; chorgiew

ordynacka ofic. 4, towarzystwa koni 100, chorgiew Slucka i Kojdanow-

ska oficerów 9, freipocztów koni 500.
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zmarym Potemkinie, speni czyn dezercyi, l^rzywoprzysiz-

twa, zdrady i znajdowa si po stronie nieprzyjacielsPciej.

Ogisl^i przebywa za granic i z przj^miotów swoici nie by
nawet wspomniany przez nil^ogo. Gdy wic w szeregaci

armii nie widziano adnego Icandydata, a twórcy Ustawy

Trzeciego Maja pragnli podnosi i wzmacnia zasad monar-

chiiczn, powierzono przeto wszysttcie atr3'buc3^e naczelnego

wodza i wadz mianowania wszystkici oficerów Królowi

Stanisawowi Augustowi. Uchiwaa ta zakrawaa na doktry-

nerstwo. Sam Stanisaw August, wspominajc w Pamitni-

kaci o niedoszlychi projektacti rodziców swoici, wyprawienia

go do obozu generaa ros3'jskiego, Lievena (w roku 1747),

napisa o sobie takie wiadectwo: „Wiecznie aowa nie

przestan, e ici zamiary w tym wzgldzie nie mogy przyj
do skutku; kto, bdc powoany do rzdzenia pastwem, nie

zna sam wojny, jest jak czowiek, pozbawiony jednego z pi-

ciu zmysów" *). Brak tego zmysu posowie sejmu cztero-

letniego, nie czytajc powoan3'ci pamitników, mogli do-

strzedz z atwoci w dotyciczasowych dziejaci smutnego

panowania (porównaj tom IV, str. 299). My si zdumiewamy
jeszcze nad sumieniem czowieka, którj^ przyjmowa tak tru-

dne obowizki, tak wielk odpowiedzialno, majc .jasne po-

czucie nieudolnoci swojej. Czyli na prawd przynajmniej

czu w swoici nerwacli nieznan im energi, gd}^ na galo-

wem przedstawieniu „Kazimierza Wielkiego" w teatrze, przy

sowaci: „W potrzebie stan na czele narodu mego", wy-
cliyliwszy si z loy, zawoa: „Stan i wystawi si?" **).

Mniejsza zreszt o t kwesty psyctiologiczn; niniejsza o to,

e publiczno teatralna moga oklaskiwa efektowny a nie-

*) Pamitniki Stanisawa Augusta Poniatowskiego, z autografu fran-

cuskiego przeoone przez Bronisawa Zaleskiego. Drezno, 1870, z Bi-

blioteki Pamitników i Podróy J. I. Kraszewskiego, tom III, str. 7.

**) X. Adam Czartori^ski: ywot Niemcewicza, 1860. Behr,

str. 36. B3^1o to dnia 3 maja 1792 r. przy obchodzie pierwszej rocznicy

Ustaw}' Rzdowej.
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spodziany wystp JKMci, ale dla prawodawców, dla mów
stanu, jak warto mogy mie w ustach znanego sybaryty

i tchórza zapewnienia, wyrzeczone w izbie: „Ufajcie, e gdy

trzeba bdzie ofiary z ycia mojego, nie bd go oszcz-

dza" *). Zaufa mu jednak sejm i odroczy si dnia 29-go,.

czyli raczej o godzinie 4 zrana dnia 30 maja, z wiar w po-

wodzenie walki.

W tej chwili wojna ju si zacza legalnie przez de-

klaracye: Buhakowa z dnia 18 maja i sejmu z dnia 26 t. m.,.

oraz faktycznie, przez wkroczenie wojsk rosyjskich dnia 19

od Ukrainy i Mohylewa nad Dniestrem, a 22 od Polocka na

granicy litewskiej.

Obaczmy najprzód, jakie siy stay w gotowoci na

przyjcie nieprzyjaciela.

Tab. 247.

Kopia raportu Dywizyi Bracawskiej i Kijowskiej, podana na kocu
m ca kwietnia 1792 roku **).

Komenda Suffczyskiego GM.

Gów.
Brygada I Kawaler}'! Narodowej Swiejkowskiego .... 1.782

Puk Przedniej Stray szefostwa Karwickiego 1.046

Komenda Kociuszki GM.

Br\-gada II Kaw. Nar. Komendy Siemiskiego . .

Puk Przedniej Stray szefostwa Xicia Lubomirskiego

5 Kompanij Artyleryi Koronnej

Batalion pieszy Regimentu I szefostwa Gorzeskiego.

, „ , V Generaa Artyleryi

1.792

1.067

728

567

587

*) Gaz. Nar. y Obca, 1792, str. 247.

**) Ksiga pod t.: Militaria 1791, 1792 r., tom II (etykiety Nr.

87) Raporta do króla i generaa Gorzeskiego, dzia Genera Majorowie

rr. 32.



101

Gów.
542

630

589

670

1.431

Batalion pieszj' Regim-tu VII szef. s sty Szczerzeckiego .

, ,, „ IX .. , Racz\'skiego .

„ .. ,. XI c ., Iliskiego

„ „ ,. XII „ „ Malczewskiego .

Regiment pieszy .. XIV , „ Teod. Potockiego

Komenda Czapskiego GM.

7 Szwadronów Kaw. Nar. Brygad}' Jerlicza, komendy Pe-

rekadowskiego 1.027

Batalion pieszy Regini. III Czapskiego GM 606

„ „ IV Hetmana W. Koronnego . . . 593

_ _ VI BrodowskiesfO 618

Komenda Poupparta GM.

4 Szwadron}' Kawaleryi Narodowej z Brygady Dzierka,

komendy Oarowskiego 579

Puk Buawy Polnej Kor. 4 szwadrony Hetmana Polnego

Koronnego 923

Batalion pieszy Regimentu XII Malczewskiego 716

„ „ , XIII Xicia Lubomirskiego. . . 588

V podpisano) Kociuszko GM. Ogóem 17.086

Tej podwójnej dywizyi komendantem by Xi Józef

Poniatowski, bawicy podówczas w Warszawie. Raport ni-

niejsz}^ przeczj^ jego twierdzeniu, jakoby zasta „14.000 ludzi,

rozproszonycli i rozsj^panycti po caej przestrzeni województw

Kijowskiego i Bracawskiego" *). Niepodobna tej sprzecznoci

wyjani nawet przypuszczeniem, e w raporcie Kociuszki,

który Poniatowskiego zastpowa, mieci si garnizon kamie-

niecki, gdy w istocie jest tylko batalion jeden z regimentu

Iliskiego, a moe jeszcze 4 niekompletne szwadrony jazdy,

jak to si okae, skoro porównamy stan rzeczonego garnizo-

*) Moje wspomnienia z kampanii 1792 r. przez X. J. P o-

n i a t o w s k i e g o, W5''d. Kraszewskiego, str. 4. S m i 1 1: Surorow und

Polens Untergang, tómacz. ros^^jskie, II, 263.
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nu w kocu marca (Tab. 246 d.), z raportem czerwcowym,

który przytaczamy w gównych rubrykach.

Tab. 248.

Raport miesiczny z garnizonu fortecy Kamieniec-Podolski, jak si

rzetelnie znajduje na kocu czerwca 1792 *).

Jazda i piecLota.

1. Korpus Artyleryi Koronnej

2. Regiment Buawy Polnej

3. „ szef. Iliskiego

4. Komenda Kawaleryi Naród

5. , Lekkiej Kawalerj'i

(podp.) Orowski GM. K. K.

Wic garnizon kamieniecki zmniejszy si do 2.653 lu-

dzi (nie liczc chorych, urlopowanych, dezerterów i z lauf- pa-

sem puszczonych), lecz dostarczy do obozu posików w pie-

chocie i kawaleryi. Gdybymy go doliczyli do wojsk polo

wych, wtedy armi Poniatowskiego naleaoby oznaczy pra-

wie na 20.000 ludzi. e bya rozproszon, nie przeczymy;

ale skupienie jej zaleao od wodza.

Komend dywizyi woyskiej powierzy Stanisaw Au
gust Xciu Michaowi Lubomirskiemu. Skadaa si ona w tym

samym czasie, t. j. w kwietniu 1792, z 4.535 gów **), a mia-

nowicie:

Jest
rzetelnie.
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Tab. 249.
Gów.

8 szwadronów z Brygady Dzierka 1.173

5 , , Jerlicza 755

Puk Przedniej Stray Buawy W. Kor 1.039

Batalion 2-gi Regimentu Buawy W. Kor 720

, , , Ordyn. Ostróg, z strzelcami . 848

Razem 4 535

Xi Józef Poniatowski uskara si, e si zebraa „do-

brze po rozpoczciu kampanii, a nieadem, jaki w niej pano-

wa, wicej od niej czsto dozna szkody, ni od samyci nie-

przyjació" *).

Wojsko litewskie liczyo, jak wieni}^ i,Tab. 246 b), je-

szcze w 1791 roku gotowych 14.792 gowy; na wzmocnienie

onego by}^ przeznaczone 2 regiment}^ (II i X), oraz br3'gada

Kawaleryi Narodowej Jana Potockiego z Korony. Mianowa-

ny komenderujcym GL. Xi Ludwik Wirtemberski, w pla-

nie, sporzdzonym dnia 21 maja, liczy spoinie z temi, ocze-

kiwanemi jeszcze korpusami, tylko 14.557 gów do armii czyn-

nej, któr projektowa podzieli na cztery korpusy '^*).

Tab. 250.

Jazdy. Piechot}'.

1. Korpus gówny pod Miskiem (wraz

z koroniarzami) 3.975 5.020

* Stanisaw August, w licie do Bukatego Kalinka. Doku-

menta, 221) pisze, e musia póniej odj Lubomirskiemu komend ,.nad

temi kilk tj-sicami, któremi osobno wada zb3't nieumiejtnie, bo nie

prz5'puszczam, aby zdradliwie". Niemcewicz: Pamitniki czasów moich,

str. 174. Moje wspomnienia, str. 6. Manuskrypt T. Kociuszki,
w Raczyskiego XVI, str. 98

**") Ksiga p. t.: Raporta korpusów W. X. L. z wojny 1792 r.,

tom VI (etykiety Nr. 94)^, annex ad Nrum 1, raport i plan pisany po fran-

cusku, adresowany do króla, podpisany: Le Prince Louis de Wiirtemberg

Lt. Gen., zawiera szczegóowe wyliczenie oddziaów; my przytoczyliiny

tylko napisy gówne i sumj'.
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Nadto, jeden batalion Regimentu VIII

zostaje w Niewieu z powodu Korni-

S3'i sdowej 600

2. Korpus przodowy pod komend GM.

Bielaka 1.463 —
3. Do okrycia Wilna, pod komend GL.

Zabiely (Szymona) 525 505

4. Do okrycia Kowna, pod komend GM.

Zabiely (Michaa) 1.459 1.010

Suma 7.422-1-7.135=14.557

a bez korpusów koronnych . . . 10.807

Reszt wojska litewskiego odlicza zapewne Xi Wir-

temberg na rezerwy i sub garnizonow; gdy nadto korpusy

Koronne, rachowane na 3.750 gów, nie znajdoway si wów-
czas jeszcze na Litwie i przyj mogy dopiero w pierwszyci

dniacli czerwca, wic korpus gówny pod Miskiem powinien

by liczony tylko na 5.245, a caa armia czynna na 10.800

gów, czyli na 73 niespena siy cakowitej. Szczegóowo roz-

trzsa tego planu nie widzimy potrzeby, ponie\va nie b}''!

w5'konany przez samego projektodawc.

Taki mniej wicej by stan wojska Obojga Narodów

na teatrze wojny w chwili wkroczenia Rosyan. Liczba ogól-

na nie dochodzia 30 tysicy, a wic stanowia prawie po-

ow armii, jaka istniaa ju w roku 1791. I ta poowa nie

bjia skupion w punktach strategicznych, nie miaa ogoszo-

nego szyku bojowego (ordre de bataille). Duo wic mieli

do czynienia jeneraowie komenderujcy, a szczególnie wódz

naczelny, gdyby chcieli naprawia fataln opieszao sejmu

i rzdu.

Komisya Wojskowa ju pod d. 5 maja wydaa ordy-

nanse stosowne do stanu wojennego: „cign na Ukrainie

korpusy od granic z zostawieniem tylu oddzielnj-ch pomniej-

szych komend, ile do zostawienia ladu gwatu potrzeba...

wszake przeszkadza i zatrudnia dalsze postpowanie wojska

zagranicznego"; wojsko za litewskie „przez rj^hy marsz

pociga w blizkoci Miska", a na granic}^ ma pozosta
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jenera Bielak dla dania ladu gwatu i zatrudnienia wojsk

nieprz3'jacielskichi *). Ordynans ogólny, do wszystkich jene-

raów adresowan}', nakazj^wal, aby urlopowanych oficerów

pocigali; nadto szczególne nakazyway Xciu Wirtember-

skiemu, aby oficerów z Warszawy wezwa do suby w ci-

gu 40-u godzin, Xciu Poniatowskiemu, aby w cigu 40u go-

dzin wyjecha do swej dywizyi, a Bielakowi, aby we 20 go-

dzin wróci z urlopu do swej komendy; nazajutrz posano

jeszcze ordj^nanse do jeneraów Lubomirskiego, Wodzickiego,

Brodowskiego, Judyckiego, Zabiey i Xcia Wirtemberga

o przypieszenie marszu tak, e „trzy dni maszerowa, czwarty

rastakowa maj". Prz3'czone by}^ listy otwarte do Komisj^j

Porzdkowych Cywilno-W^ojskowjch o ywno, fura, pod

wod}', kazano urzdzi najrychlej komisorj^aty polowe, laza

retj^ i kunie **). Donoszc królowi o poczynionych rozrz

dzeniach, o danym Xciu Wirtemberskiemu rozl<;azie wyjazdu

na Litw dla objcia komendy, zapytuje pod d. 10 maja,

gdzie wskazane mu bdzie miejsce do stawienia si i kogo

król wj^znaczy do generalnej komend}^ d3'wizyi Maopolskiej

i Wielkopolskiej po wycignieniu korpusów na teatr wojny?

Wszystkie raporty od jeneraó\v miay by ju wted}' prze-

sane w duplikatacli do króla. Widzimj' ztd, e nie zasu-

guje na wiar tómaczenie si Stanisawa Augusta, jakoby

mu „wtedy zwierzchni moc powierzono, kiedy ab extra ju
nie byo ratunku, a wojsko moskiewskie ju actu wkraczao

do Polski". Komisya bowiem poddawaa si jego kierownic-

twu przed uchwal sejmow i przed wkroczeniem Rosyan

na par tygodni ***).

Widzc, jak mao wojska znajdowao si na teatrze

przyszych dziaa wojennych i jak dalece rozproszonem byo

*) K. w. 189, str. 202, 204.

**) K. W. 189, str. 203—205, 218.

***) K. W. 189, str. 272. List króla do Bukatego z dnia 30 czerwca

1792 r., w Kalinki Dokumentach (Pamitniki z XVni w., w tomie X,

cz. 2, str. 217.
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na rónych i odlegych od siebie konsystencyach, musimy si

najprzód zgorszy, e obaj naczelnie komenderujcy jenera-

owie przesiadywali w Warszawie a za poow maja, kiedy

Kachowski wydawa rozkazy wojenne od 8 kwietnia, a Kre-

czetnikow, obejmujcy dowództwo nad wojskiem starem,

wywiczonem i w wojnach wypróbowanem, stan w nad-

granicznym Poocku ju d. 5 go maja w towarzystwie Szy-

mona Kossakowskiego, jenera-lejtnanta rosyjskiego, póniej-

szego hetmana litewskiego, który mia uatwia przechód

armii rosyjskiej i zawizywa konfederacye przeciwko rz-

dowi polskiemu *). Utrzymywa wojskowych Stanisaw Au-

gust do dnia 3 maja podobno dla uwietnienia obchodu ro-

cznicy konstytucyi **): pobudka godna czowieka, który wa-

snorcznie malowa wzory galonów do liberyi, a nie szcz-

dzi pienidzy i faworów dla teatru! Dlaczego atoli po obcho-

dzie onej rocznicy nie by wykonany rozkaz Komisyi Woj-

skowej z d. 5 maja o wyjedzie jeneraów z Warszawy w ci-

gu 40-u godzin, nie wiemy. Do, e od Xcia Józefa Ponia-

towskiego raport pod N. 1, datowany z Tulczyna, przyszed

d. 19 maja. Odpowiadajc na, Komisya Wojskowa pochwa-

laa „rozpostawienie komend stosownie do pozycyi miejsc

krajowych i posterunków wojska zagranicznego, a zalecaa

seryo, aby poblisze granicy rosyjskiej komendy najmniejszej

zaczepki wojsku, mieszkacom i pastwu rosyjskiemu nie

czyniy i pozoru nawet si strzegy". Obok tego jednak je-

neraowi Dzierkowi na zapytanie: czy ma wojsku rosyjskie-

mu przeprawy wzbrania? odpowiedziano sztafet „z podzi-

wieniem", e za dopuszczenie przeprawy bez oporu „z osoby

odpowiedzialnym bdzie". Oba rozrzdzenia byy opónione.

*) Dnia 24 kwietnia starego stylu; natychmiast wysany by Snar-

sk\, brat wyszego urzdnika sdowego ros3'jskiego, z listem do Aleksan-

dra Sapiehy, kanclerza litewskiego. (^ ti e b h u a 3 a n ii c k u... K p e h e t-

HHKOBa, HTenia b- Ofim. IIct. ii Jtpenii. Pocciii, 1863, IV, str. 22).

**) Xicia Eust. Sanguszki Pamitriki, 1876, str. 10.
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Genera Kreezetnikow.

(Podug drzeworytu Baliuszkowa (Bo.iuhb, Cii6. 1891).
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Rosyanie przeszli Dniestr d. 18 maja i zastali wojsko polskie

w nieadzie *).

Gorzej jeszcze gmatwaa si sprawa z Xciem Wirtem-

berskim: d. 18 maja Komis3'a otrzymaa od niego jakie

exkuzy, na które odpowiedziaa komplementem, e „skromno-

ci w nieufaniu wasnym talentom zalet oddaje" (!) a nazajutrz

ponowia mu rozkaz, ab}'' „podró sw pod Misk natychmiast

przedsibra i przj^pieszy". Wyjechia nareszcie, ale, nie do-

tarszy do Miska, zatrzyma si w Wocz3'nie, dawnej rezy-

dencyi Micliaa Czartoryskiego, kanclerza litt., nalecej obecnie

do Xcia Adama, jeneraa ziem pod., d. JO maja bya posiana

powtórna sztafeta, „aby popiesza w Miskie, gdzie s liczne

puki i bataliony, i plan obrony uoy"; d. 24 maja pdzi znów

trzecia sztafeta, „aby jak najrychilej pod Misk do korpusu

gównego zbliy si, a korpusom, z Koron}' maszerujcym,

dokd si ciga oznaczy". Alici tego dnia przyszed ra-

port od Xcia o saboci zdrowia z anexem, obejmujcym

rozrzdzenia pozycyi wojska litewskiego (Tab. 249). Ko-

misya pisaa tedy do króla o wj^^znaczenie zastpcy i prze-

saa natychmiast ordynans Jud3^ckiemu, aby otworzy i wy-

kona expedycye do Xcia Wirtemberga do Miska adresowane.

Nazajutrz miaa ona sobie przesane prawo p. t. „Komenda

J. K. Mci nad wojskiem Rzpltej", o czem natychmiast ro-

zesaa uwiadomienie przez sztafet}^, a d. 26 maja król za-

wiadomi j ordynansem swoim, „i do trzech gównych
korpusów, t. j. Ukraiskiego, Litewskiego i Woyskiego,
przesalimy rozrzdzenia nasze, aby wszj^stkie operac3'e

wojenne naszemi prosto ordynansami przedsibiorc i usku-

teczniajc, raporta swe o wypadych tj^lko zdarzeniach do

Komisji Wojskowej Obojga Narodów podaway; zaczem Ko-

misya Wojskowa wzgldem ruchu i obrotów tj-che trzech

korpusów adnych rozrzdze swych czyni i przesj^a nie

*) K. w. 190, str. 7; 189, str. 332; Sanguszki Pamitniki,

str. 10.
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ma". Wkrótce otrzymaa nawet nagan od króla za udzie-

lenie odpowiedzi GM. Brodowskiemu na raport o ruchach

wojsk pruskich *).

Od tej chwili Komisya Wojskowa trudnia si ju tylko

pomnaaniem wojska i zaspakajaniem potrzeb jego; caa za
odpowiedzialno za akcy wojenn ciy na Stanisawie

Augucie i radzie wojennej, która si skadaa z osób cywil-

nych, gdy nawet jenera amplojowany przy boku JKMci,

Gorzeski, w zawodzie wojskowym dotychczas pozna si nie

da, a przed kupieniem szary od Komarzewskiego by sobie

podkomorzym poznaskim, t. j. prezydowal w sdach gra-

nicznych. Uchway tej rady s nam znane tylko z przytocze

w dziele Komarzewskiego, niejednokrotnie powoywanem;
zreszt nie zasuguj na gbsze studya; inne bowiem róda
a nadto wystarczaj do skrelenia dziejów krótkiej kampa-

nii chociaby z najdrobniejszemi szczegóami **). Jeli hi-

storya wojen, szczególnie austryackich, wiadczy o szkodli-

woci rad, zoonych z ludzi wojskowych, które chciay ze

stolicy kierowa dziaaniami wodzów, to czegó si mona
spodziewa po radzie, nie znajcej si na strategii, porou

*) K. W. 189, str. 344; 190, str. 16, 29, 81, 85, 99, 113. Decyzye

JKM. w Stray 10,6 1792.

**) Dla zaznaczenia rónicy mniema, jaka si objawiaa pomidzy
czonkami rad}^, przytoczym_v list J. Ostrowskiego do jeneraa Górzaskiego

z dnia 3 lipca 1792: ,.Dzie dobry zasyam... i donosz, e na konferen-

cyi wojskowej slu3' mu dzi nie mog, bo krew puszczam; ju si te
i mojej cierpliwoci miarka przebraa; widz, e daremne s nasze zamiary;

wojsko moskiewskie bdzie w Warszawie, ale kwestya: gdzie król podów-

czas bdzie? da Xie Józef wyranych ordynansów, jak ma postpo-

wa? Zna, e t3'ch, które mia dotd, albo nie rozumia, albo nie chcia

rozumie. Nie chc si rozszerza w tej materyi, bo to mi krew burz}',

a prócz tego nie jestem w stanie zaradzi temu, co si dzieje. Piszcie tam

dzi, co chcecie panowie... Ja w swoim umyle widz ju Moskw pod

Warszaw, a prawie przez nasze uleganie. Ju si nie pytam, co na to

naród powie, ale co powie na to cala Europa?" Raporta kampanii
Litewskie j, tom VII, etykiety Nr. 95, list bez numeru).
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miewajcej si z jeneraami przez sztafet}' na kilkudziesiciomi-

lowej odlegoci?

Wiraczajce od Polocka, Tooczyna i Rohaczewa kor-

pusy rosyjskie (Dohorukiego, Mellina i Fersena) nie napoty-

kay adnego oporu: Mikoaj Sulistrowski, stojc z 80 ludmi

jazdy w Poocku, nie mia nic lepszego do zrobienia, jak ust-

pi w kierunku Borysowa dla poczenia si z jeneraem Bie

lakiem, który prócz swego puku, zoonego z 617 Tatarów,

mia 1.600 ivoni Kawaleryi Narodowej i nie widzia równie

monoci opierania si, „gdy Mellin postpuje w najwikszym

porzdku i ostronoci: naprzód kozacy i cika kawalerya

z jegrami, potem piecliota z armatami, a nawet przy kawa-

leryi maj (rosyanie) armatki polowe, które na koniacli wio-

z". Cofa si wic Bielak ku Misko\\i z wielkim popie-

ciem, stoczywszy zaledwo par forpocztowycli utarczek z ko

akami. Podobnie cofa si Chlewiski ze swym pukiem,

200 komi Kawalerji Narodowej, batalionem regimentu MI
i 2-ma armatami polowemi od Bobrujska i Swisocz}^ ku Suc-

kowi *). Wic jeneraowie rosyjsc}' zajmowali jeden powiat po

drugim, zabierajc pozostawione zapasy, goszc prz3gacielskie

dla Polski uczucia Imperatorowej, okazujc demonstrac3'^jnie

wstrt do Ivonstytucyi 3 -go Maja, organizujc konfederacye

pod iaslem Targowicy. W Bobrujsku Fersen zamalowywa

napis, ku uczczeniu tej konstytucyi pooony na kolumnie pa-

mitkowej; komendanci brygad i puków odbierali pisma

Snarskiego, prezesa sdu cywilnego w Poocku rosyjskim, za-

chcajce do zdrady; przyjechali z R3'gi do obozu rosj^jskiego

Plater, ojciec i sj-n Manuzzi w celach agitacyjnych; Szymon

Kossakowski, mianujcy si regimentarzem generalnym kon-

federacyi litewskiej, krzta si okoo zorganizowania rokoszu

*) R a p o r t a korpusów W. X. L. z wojny 1792 r., tom VI

(etykiety Nr. 94), ad Nrum 3 List Mich. Sdlistrowskiego do Bielaka z d.

22 maja Nr. 29, ad N. 15 raport Judyckiego do Wirtcmberga z dnia 24

maja, ad n. 35 raport Bielaka z marsz -kwatery Smolewicz dnia 29 maja,

nr. 58 raport Chlewiskiego z Ostrowia dnia 14 czerwca.
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w Bracawiu, dokd ruszya te kolumna Dolhorukiego. Bu-

dziy si ju obawy o stolic Litwy. Prez3'dent miasta, Antoni

T3'zenhauz, pisa do króla pod d. 24 maja: „Wilno nie jest

wojskiem opatrzone, ale obywatele cic si broni t3'le, ile

bdzie w ichi monoci. Artylery wwozy opatrzemj'- i ochio-

tników rozstawiem}' po góracli, nim wojsko krajowe nadej-

dzie. Wszyscy obywatele pokadaj jak najwiksze zaufanie

w dobroci serca WKMci, e w tym razie dla tego miasta,

które jest najprzywizasze do niego, raczj^sz da pomoc

i najprdsz obron. Chciej WKM. co najprdszem uwia-

domieniem o swej askawej protf~kcyi uwolni obywateli tu-

tejszyci od bojani i zachci do najgorliwszej obrony".

Gdzie jest wódz, albo przynajmniej jenera komenderu-

jcy wojskiem litewskiem w chwili tak kr3't3xznej ?

Stanisaw August nie widzia jeszcze potrzeby „wysta-

wienia si" i siedzia w Warszawie, a X Wirtemberg nie

rusza si z Woczyna, pisywa rozpaczliwe raporty, rozka-

zów nie posya, z wj^jtkiem jednego, niemoliwego do wy-

konania, i zmarnowa pótrzecia tygodnia w najgortszym cza-

sie, kied}' nie wolno byo straci dnia, godzin}^ minuty. Ko-

mis3'a Wojskowa powzia decyzy ju d. 24, napisaa do

króla 25 maja o w\'znaczenie innego jeneraa komenderuj-

cego na miejsce Wirtemberga; ona przysjiaa mu pozew

rozwodowy przed d. 30 maja do Wocz3'na, jako zdrajcy,

a Stanisaw August zdecydowa si na podpisanie ord3'nansu

z uwolnieniem od komenderowania korpusem glównj^m W.
X. L. „z uwagi na sabo zdrowia" dopiero d. 1 czerwca;

ogoszenie tego ordj^nansu zaczo si, dla nieznan\'ch mi po-

wodów, d. 4, a nastpca Xcia, Jud\'cki, otrzyma nominacy

swoj w Swierzniu nie wczeniej, jak d. 7 czerwca. Skutek

tej fatalnej sprawy jest zaznaczony przez samego Stanisawa

Augusta w licie do Bukatego, ministra polskiego w Londy-

nie, pod d. 9 czerwca nastpnemi sowy: „X Wirtemberski

dla swych sekretnych porozumie z Berlinem tak wiele po-

psu w Litwie, e ubom jemu teraz komend odj pod pre-

tekstem zdrowia, jednak bardzo mi trudno naprawi tak wiel-
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kie szkody" *). Czy kaza go stawi przynajmniej przed s-
dem wojennym? Gdzietam! Pozwoli mu przejecia przez

*) X. Kalinka; Dokumenta w Pamitnikach z X\'1II wieku, u-
paskiego, tom X, cz 2, str. 214. Wspomniane tu „sekretne porozu-

mienia z Berlinem"' i powód sprawy rozwodowej najdokadniej wyjania
Niemcewicz (Pamitn. czasów moich, Par3', 1848, str. 182): „prze-

jto list jego ( Wirtemberga ) do króla pruskiego pisany, w którym mu do-

niós, i podug zlece jego zostaje nieczynnym, nie ciga nigdzie korpu-

sów polskich i owszem, trzyma je rozrzuconemi, b}' tern atwiej stay si
upem wojsk imperatorowej. Potrzeba byo wikszych zdrad}' dowodów?
Powszechna nienawi i wzgarda okryy bezwstydnego zdrajc; nikt jej y-
wiej nie uczu, jak nieszczliwa ona i wiekra. Pierwsza zaraz podaa
mu pozew do rozwodu i podug zwyczaju zamkna si w klasztorze pa-

nien Sakramentek. Rozpacz matki, Xinej Czartoryskiej, najgorliwszej

z polek, bya bez granic. Gdym j przyszed koi i cieszy — nJam to,

zawoaa, nieszczsn popchnita ambicy spokrewnienia si z monarcha-

mi... przymusia córk do dania rki bezecnemu zdrajcy temu". Listu,

o którj^m mowa. nie znalelimy w aktach, lecz spraw dostatecznie wy-

janiaj raportj' i listy mieszczce si w powoanym ju tomie VI-ym R a-

portów z k a m p a n 1 i Litewskiej (etykiet}' Nr. 94). Strecimy je

w najkrótszej postaci; korespondency, prowadzon po francusku, bdzie-

my tómaezyli na jzyk polski. W pierwszym raporcie do króla pod d.

21 maja Xi zapewnia o swej chci udowodnienia, e poniesie w ofierze

swe ycie i pomylno swoje (mon bien-etre), eby usuy jemu Najja.

Rzpltej, lecz chodzi mu o co droszego nad ycie: o honor i saw. Poo-

enie jest rozprczliwe; wobec wkraczajcego nieprzyjaciela ma szczupe

siy, doznaje braku furay, artyleryi, amunicyi, pewien jest, e nieszczcia

nie uniknie, i uprasza, aby go król ratowa w opinii narodu. Wyda je-

dnak niektóre dyspozycye co do zaoenia magazynów w Misku i Brze-

ciu na zsypk z pobliszego ssiedztwa, co do rozmówienia si z bisku-

pami o oddanie klasztorów i kocioów na skady, co do zasigania obja-

nie od inynierów, gdy braknie kart geograficznych; da te ordynans

Judyckiemu, aby okry Kowno i Wilno. Z doczonego atoli i Tab. 24^^

krótk ) powtórzonego planu 'vidzimy, e na okrycie Wilna przeznacza tyl-

ko 1.030 ludzi, a Judycki w raporcie do Komisyi Wojskowej (Nr. 22 z d.

29 maja, tómaczy si niemonoci wykonania ordynansów Kicia- „Za-

sania Wilna i Kowna nie mog, bo nie mam czem: jedno odemnie ley

o 25 mil, drugie o 38... Po Bielaka posa nie mogem dla ukadania pro-

jektów, bo si bije". Dnia 23 maja (Nr. 4) Xi pisze, e wojsko litew-

skie jest w najgorszym stanie, szczególnie kawalerya, e oficerowie s li;
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Warszaw do Berlina, zkd otrzyma nareszcie zuchwa

prob o dymisy ze zwrotem orderu -go Stanisawa. Po

e regimenty nie maj pótna, sukna, skór, broni; e kantonici, dostarczani

do drugich batalionów, s prawie nadzy; e t garstk opór jest niepodo-

bny, a nawet odwrót jest trudny; skary si przytem na chorob nogi,

z nadmienieniem, e felczer grozi mu gangren. Zauway naley, i Xie
wojska litewskiego nie widzia, bo przez Woczyn nie przechodzio. Ten

wanie raport spowodowa przeoenie Komisyi do króla, aby wyznaczy

innego jeneraa komenderujcego na miejsce Wirtemberga (ad nrum 4). Te-

go dnia 25 maja Xie skary si (nr. 9), e wojsko nie jest zawiado-

mione o jego wadzy, to samo powtarza dnia 27 maja (nr. 15), wymie-

niajc jen. Judyckiego, który czuje si uraonym, e zosta poddany pod

jego komend; dodaje, e oprócz Wodzickiego, aden jenera nie zameldo-

wa si dotychczas u niego. O wojsku znów pisze najsmutniejsze wiado-

moci. Judycki w istocie pisa do króla z Miska pod dniem 23 maja

(nr. 5) z prob, aby go nie poddawano pod komend modszego sub
jeneraa, „chyba w czasie rzeczywistej wojny", nazajutrz jednak wysa
do Xicia Wirtemberga raport subowy (ad nrum lój o stanie wojska

swojego i artyleryi, a wic podda si pod komend, pomimo niechci

i w kilka dni póniej tómaczy si znów raportem (nr. 31), e pod Wil-

nem nie mia adnego korpusu, tylko o 25 mil pod Miskiem, e zatem

dwóch batalionów wedug ordynansu wysa nie móg. Raporty Szymona

Zabiely nr. 2, 13, 18j z Wilna wiadcz, e zajmuje si erygowaniem

drugich batalionów, e regiment VII, przeznaczony do zasonienia Wilna,

jest oddawna w marszu w przeciwnym kierunku i ju blizko Miska by
musi, nareszcie, e od nikogo nie otrzymuje rozkazów, a rosyanie znajduj

si ju w Widzach o mil 20; prosi o przN-sanie posików, a szczególnie

jazdy i chce walczy, „tysiczne zarczajc awantae". W województwie

Wileskiem znajduje si kilkuset ochotników, lecz do swej sabej siy przyj-

mowa ich nie odwaa si. Wodzicki za, w licie do króla adresowanym

z Wodawy dnia 27 maja (nr. 9), ju po bytnoci w Woczynie, wyjania,

e Xi nie chce jecha do Miska, dopóki tam wojsko si nie zgroma-

dzi, artylerya z parkiem nie stanie, magazyn}' nie bd zaprowidowane,

a nadewszystko dopóki o podlegoci Jud3'ckiego nie zapewni si, , zwa-

szcza, e nie ma dotd adnej rezolucyi od Judyckiego na ordynanse, które

mu posa wzgldem marszu korpusów litewskich, wzgldm obsadzenia

Wilna i Kowna, tudzie wzgldem zalecenia Bielakowi, aby z trzema pu-

kami strzeg granicy". Przyrzek jednak na skutek czynion3'ch nalega, e
wyjedzie dnia 29 maja. Nazajutrz, dnia 28, tene Wodzicki pisze ju (nr.

17^, e „nieczynno i indeterminacya Xicia Wirtemberga zgubi moe ten

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. V. 8
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Wirtembergu obj komend d. 7 czerwca w obozie pod

Starym Swierzniem GL. Judycki. Wtedy Misk byl ju stra-

korpus wojska, któr}'^ si w Litwie zgromadza. Zamiast przedsibra prd-

kich i skutecznych kroków do oparcia si nicprz3'jacielowi, siedzi w Wo-
czynie, a mnie przez swego adjutanta przysa trzy blankiety, abym na

tych popisawszy sobie ordynanse i dyspozycye, jakie sam chc, jecha do

Miska i obj bataliony litewskie w komend, a z tymi, ab3'm si ku Brze-

ciowi Litewskiemu rej terowa, kazawszy jeneraowi Bielakowi rejterad ka-

walery pokrywa, któremu ja, jako najmodszy jenera-major, nie mam nic

do rozkazania. Wyjedam w tym momencie, ale zbiegn wprzód do Wo
czyna dla zdeterminowania Xicia Imci, eby sam w swej osobie do Mi-
ska wyjecha" etc. Zauwamy nawiasowo, e w kilka dni póniej (dnia

6 czerwca, nr. 45) Wirtemberg wyzna Stanisawowi Kostce Potockiemu, e
udawa chorego, lecz w dobrym celu, eby da czas wojsku do zebrania

si. Ale ju nadesz}' isty od króla z jakiemi wymówkami. Xi uspra-

wiedliwia si, zapewnia, e pragnie by uytecznym Jemu i ojczynie swo-

jej** (t. j. niby Polsce), prosi o pienidze, poniewa obozowanie pod Kra-

kowem i Gobiem kosztowao go sumy niezmierne, tak, e otrzymane przy

wyjedzie pienidze (72.00J zp.) musiay by uyte na zapchanie „kilku

dziur"; zapewnia, e wyjedzie w godzin po wyjedzie pukownika Siiss-

milcha, o którego prosi ju kilkakrotnie, bez którego nie moe si obej,
bo lubi bardzo tego starego onierza i t. d. (nry 16, ad nrum 19). Wtem
przyszed pozew rozwodowy od ony i sytuacya staa si dramatyczn. Ad-

jutant Xicia, major Kleist, pisze (po niemiecku nr. 24) do króla pod d. 30

maja, e Xi mia siln febr (Fiber; przez 24 godziny, ale potem wydawa
dyspozycye wojskowe. D. 1 czerwca idzie list samego Wirtemberga czci
dyktowany, czci pisany wasnorcznie, z zaklciami, aby król pogodzi

go z on ubóstwian (que j'idolatre); owiadcza, e po dwóch atakach apo-

pleksyi i po 36 godzinach epilepsyi siada do bryczki pocztowej, jedzie do

Miska, potem do Bielaka, da si zabi, kreli ju nawet ostatni wol
w3-ch punktach; wojska jednake nie narazi na zgub, bo jest zbyt ludzkim

(nr. 26). I wyjecha z Woczyna, bo nazajutrz pisa z Grodna list równie

dramatyczny (nr. 27): obiecywa, e obroni Kowno i Wilno, e wojska za-

su na miano walecznj-ch i „dyabów", lecz niech mu król odda on,
o co baga na klczkach; zapewni, e gotowe s magazyny na 20.000 lu-

dzi, e jest wielu szlachty, którzy sid na ko; tómaczy si, e kuryer

wysany do Berlina wióz tylko list do matki; tómaczy si, dlaczego nie

jecha do Miska; przyznaje si do winy 'j'ai eu tort) i prosi milion razy

przebaczenia: „Boe! jake zostaem ukarany; wszystko to odebrao mi

szczcie przez krok rozpaczliwy mojej ukochanej maonki'". Nazajutrz
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eony: d. 4 czerwca zaj go bez walki Genera Mellin *). Po-

dobnego losu oczekiwao Wilno; w miecie i okolicy szerzy

si przestraci. I nie dziw, gdy si zbliay dwie kolumn}'

nieprz3'jacielskie: Dohorukiego, który w Bracawiu utworzy

konfederac3' prz}' pomocy Platera, Manuzzich i Rudnickiego

(d. 29 maja), oraz Kreczetnikowa, korpus gówny drog od

Poocka. Gorliwy prezydent m. Wilna, Tyzenhauz, dopraszajc

si rozkazów, donosi królowi: „Ochotników spisujem}^, lecz,

e nikt ze znaczniejszych nie stan na czele, bardzo opie-

szale zapisuj si; nawet boja, eby nie wpa w rce zbli-

Xi jest w Wilnie i ztd pisze znów z najlepszemi nadziejami, e Judy-

cki pod wraeniem strachu panicznego zrobi zamieszanie swemi raportami;

e rosyanie s sabi, e si trzymaj bot, e maj przewanie wojska nie-

regularne, e okazuj obaw, on za pokae im, e ta obawa jest suszn:

da pienidz}' dla ociotników; wocianie nawet ofiaruj si do boju (nr.

33). Micha Zabieo i Kleist (nr. 37, 32) pisali te do króla, aby Xiciu

przywróci szczcie rodzinne. Tymczasem nastpio ogoszenie ordynansu

królewskiego o zmianie komendy. Xi, W3'jechawsz\^ z Wilna, nie móg
ju dosta si do opuszczonego przez wojsko litewskie Miska i przyby

d. 7 czerwca do gównej kwatery w Swierzniu; tu oddawa si pod komend
Judyckiego, lecz ten nie mia go przyj bez pozwolenia królewskiego (ad

nrum 39). Wróciwszy wic do Grodna, Wirtemberg przesa pod dniem

8 czerwca zbj^eczn wcale prob do króla o urlop lub d3'misy (nr. 44 .

Jenera Gorzeski otrzyma póniej doniesienie z Okuniewa, e Wirtemberg,

zatrzymawszy si tam, posya swego kamerd3'nera do posa pruskiego,

Luchesiniego, e zdar otrzymanj'' sztafet list jaki i e zamierza przeje-

cha przez Warszaw incognito (ad nrum 54). Nareszcie sam Wirtemberg

pisa do Gorzeskiego (nr. 50), proszc o dorczenie Luchesiniemu jakie-

go pakietu, w któr3'm miao si zawiera danie urzdowej reklamacyi

o zwrot dwóch listów; z t3-ch jeJen b3' adresowan3' „do króla pruskiego,

a drugi do matki". By3' to zapewne list3' przejte i zatrz3'mane jako do-

wód zdrad3-; zapewne zwrócono je wtedy i z tego powodu nie znajduj

si w aktach. Dziwna, e nie zdjto nawet kopii.

') KpeneTHn KOBT.: HtchIh ut Oóm. IIct. ii Zlpes. Pocciu, 1863,

IV, str. 42; poniewa Mellin nie zasta nikogo z ob3'wateli, wic kazano

mu zatrz\ma si na dai kilka, zwoa chociab3' niewielk liczb szlacht3'

i zapowiedzie jej stanowczo (no.ioa;uTe.ibno), e akt konfederac3-i ma b3-

5pisan3'.



116

ajcego si nieprzyjaciela, wielkiem jest odstrczeniem".

(Dnia 27 maja). Komisye Porzdkowe oddaway swoje kasy

Szymonowi Zabielle GL: Postawska i Wileska (207,411 zp.),

jako te exakcya skarbowa (40.000).

Croneman GM. artyleryi litewskiej ju d. 27 maja wy-

ruszy ze wszystkiemi, t. j. 20-u armatami i zapasami ubogie-

go arsenau; zarekwirowawszy od miasta koni, wywióz na

furmankach bro, kule, kartacze, szarf amunicy. Szymon

Zabieo GL., komenderujcy dywizy 2- litt., wkrótce po-

szed za tym przykadem: majc pieclioty zaledwo gów 598

z regimentu III go i 700 koni, zbiera ochotników; utrzymy-

wa may kordonik okoo Waki, ale przed rosyanami, których

liczono 5.000, ustpi uzna za konieczno *).

Nie miao zatem Wilno adnej obrony w d. 14 czerwca,

kiedy si ukazaa kolumna rosyjska z Dohorukim i Kossa-

kowskim na czele. Wnet na kadej ulicy stan oddzia pie-

choty, artylerya za, zoona z 26 dzia, w 4, 6 i 8 koni

zaprzonych, jazda i reszta piechoty, przeszedszy przez

miasto, stana obozem w polu. Nazajutrz kozacy napdzili

furmanek z prowiantem i furaem; za chleb, gorzak i piwo

pacono; za mk, krupy, siano i yto nic nie dawano; krowy

i winie gwatem po wsiach i dworach brano. Od godziny

12-ej do 5 ej akademia bya zamknita; X. Bohusza chciano

wie do Kamczatki, na Poczobutta ciskano pioruny, Karpo-

wicza i Tomaszewskiego szul<ano. Poczt, przyby z War-

szawy, zabrano; donoszcy o tem wszystkiem korespondent

bezimienny musia wyjecha do Kowna dla wysania listu;

prosi, aby rzd polski zatrzyma poczty, bo si rosyanie z przej-

mowanej korespondencyi wicej dowiedz ni za milion wy-

dany na szpiegów **).

*) Raporta z kampanii Litewskiej, tom VI, nr\' 12, 18, 14, 34,

42, 50.

**) Tame, ad nrum 75, list z dnia 19 czerwca.
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Podobnie bez walki zajtem zostao Kowno z ca
mudzi zaniemesk przez jeneraa Ciruszczowa. Zdoano
tylko usun rekrutów, rezerwy i kasy.

Wszystkie te nader dotkliwe straty mog by zaliczone

do skutków zdrady Wirtemberga. Uwaga powszechna i na-

dzieje uciekajcych z domów szlachty litewskiej zwracay si

teraz na korpus gówny, który cofa si w kierunku Grodna,

a wzmacnia si wci przybywajcemi oddziaami z powia-

tów, nieprzjjacielowi oddanych. Dochodziy ju do Grodna:

puk Lekkiej Jazdy Wirtemberga, br3^gada Kawaleryi Narodo-

wej Jana Potockiego, dwa regimenty piechoty, koronne (II

i X). Wojsko litewskie, pomimo cigej rejterady i braku na-

miotów, byo oywione zapaem wedug zgodnego wiadectwa

kilku jeneraów. Gdy od Wirtemberga przejeda do Judy-

ckiego adjutant Berken, onierze krzyczeli: „Prowadcie

nas na nieprzyjaciela; nie chcemy ucieka z naszym jenera-

em! *).

Nieszczciem, wybór nowego wodza nie uda si Sta-

nisawowi Augustowi. Pod wieem wraeniem nominacyi

pisa Stanisaw Kostka Potocki (dnia 4 czerwca ad n-rum 35),

e ta nominacya le zostaa przyjt przez wojsko; e Judyckie-

go nikt nie szanuje i nie lubi; e odosobnienie i pycha zra-

aj mu serca. Wkrótce okazaa si te zupena nieudolno

jego, ignorancya, nieumiejtno komenderowania nawet poje-

dyncz kompani **). Pomylnym trafem przejto d. 1 czerw-

ca kuryera rosyjskiego, który wióz depesze do Fersena o po-

*) Tame, list Potockiego do króla z dnia 4 czerwca ad nrum 35,

list Gronemanna z dnia 9 czerwca ad nrum 48: Unsere Truppen sind iiber-

haupt munter und haben alle Lust zu fechten; ich wiinsche nur dass sie

gut und geschickt machten angefiihret werden. W przeddzie potj'czki Mir-

skiej pisze St. Potocki do Gorzeskiego z najlepszemi nadziejami: „o ile

Moskale, znueni wojn, wzd3^chaj za odpoczynkiem, tyle nasi czubów

daj" (ad nrum 48).

**) Kleist pisa! do króla (nr. 65), e komenda nie moe zostawa

w rku „eines solgen Ignoranten".
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czeniu si z Mellinem w celu spólnego ataku, obu tych je-

neraów liczono razem na jakicli 10.000 ludzi (rzeczywicie

mieli 14.700), pojedynczo za Mellin mia 6.400 z 13 dziaa

mi, Fersen 8.300 przy 13 armatacti (cz jaka musiaa je-

dnak pozosta w zaogacli i na posterunkach komunikacyj

nych *), gdy wojska litewskiego zebrao si w Swierzniu

6.000, po poowie piechoty i jazdy przy 22 armatach batalio-

nowych (prócz Chlewiskiego, który mia 2.000). Wiedziano,

e Mellin ma atakowa niezwocznie. Judycki cofn si o lYs

mili pod Mir na lepsz pozycy pod oson ogromnego zamku,

opasanego waem i foss, a panujcego nad równin, „której

nie lubi kozacy i Baszkiry (?!) Mellina". Podczas cofania si

ucieray si przednie strae, rosyanie przeprawiali si przez

Niemen pod Stopcami. O pónocy syszano w gównej kwa-

terze strzelanie pikiet. To jednak nie przeszkodzio Judyckiemu

spa spokojnie do rana 10 czerwca, kiedy si bitwa zacza.

Opisywa jej nie warto, do okreli j sowami brygadyera

Twardowskiego: „bez planty (planu) zaczta i skoczona".

Najprzód pierzchna podobno kawalerya narodowa, któr wy-

prowadzi Stanisaw Potocki. Nawet odwrotu nie umiano wy-

kona porzdnie, bo cz jedna uciekaa drog grodziesk,

a druga ku Niewieowi. Judycki unikn tylko zarzutu tchó-

rzostwa, bo kilkakrotnie zatrzymyv\-a i formowa swoich roz-

bitków do boju. Strata jednake bya nieznaczn; w rapor-

tach urzdowych liczono: Judycki najwyej 60 ludzi, a nie-

przyjacielska cztery razy tyle; Mellin polegych 400 i jeców
150 (jak si okazuje ze sprawdze, przesadnie). Jenera Bie-

lak straci kocz 6-konny, w którym znajdowao si 18.540

zp., paasz zot}^, ekwipa paradny, i kancelary dywizyjn

i póniej pisa do króla z prob o wynagrodzenie tej strat}^ **).

*) S m i tt F r i ed r. Suworow und Polens Untergang. 1858. Leip-

zig und Heidbg. II, 417.

**) Tame, Xry: 48, 60, 57, 78. K p e h e T H n k o b -b: HTeiiifl

Bt 06m. IIcT. H ApeBii. Pocciri. 1863, IV, str. 48—49. Stanisaw Potocki,

którego listy do króla odznaczaj si najlepsz fantazy, który chwali si,
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Posypay si teraz oskarenia na Judyckiego: od Stan.

Potockiego, od brygadyera Sulistrowskiego, od Kleista i Wa-
wrzeckiego. Ten ostatni pisa: „Chio jestem krewnym i przy-

jacielem Judyckiego, wtpi pod komend jego o wszelkiem

powodzeniu... Oprócz osobistej miaoci i dobrego obywatel-

stwa, nic niema od A do Z... Nie chccy i nie umiejcy pra-

cowa, bez wiadomoci, dyspozycyi kierowania, a nawet bez

aplikacyi niewiele zrobi". Wszyscy zalecali Michaa Zabie.
Król poszed za temi gosami i da dymisj^ Judyckiemu we
dwa tygodnie po nominacyi *).

Zabieo Micha, GL., obj komend dnia 23 czerwca

w Grodnie i zasta „wszystko w nieadzie". Pomimo to pierw-

szy raport jego jest napisany w dobrem usposobieniu: „y-
wnoci mamy poddostatkiem... Cae wojsko jest pene ducha

miaoci... adnego kroku ani czyniem, ani czyni bd bez

naradzenia si z jeneraem Wodzickim, któremu, jeeli nam
Bóg dopomoe, bdziemy winni obron ziemi naszej; jego kor

menda (regiment II), jak jest regularna i porzdna, mona
ufa, e i waleczna nad inne... Co do Wedelstetta, majora

(ze suby pruskiej , wszyscy dajemy wiadectwo, e jest

czowiek zdatny, piln}^ ochoczy i poczciwy". Na podobn
opini zasuy Kleist. Rosyan liczy na ogó 22.000 **). Do
raportu jest doczony (zob. str. 120):

Kady z tych oddziaów jest oznaczona' równolego-bo

kiem, przedzielonym na dwie poowy przektn i pokryty

dwoma kolorami, odpowiedniemi barwie mundurów i raba-

tów. Inny plan (10 ad N-rum 75) przedstawia w podobny

sposób trzy kolumny z rezerw w Grodnie.

; wspólnie z Wawrzeckim, znanym posem bracawskim, póniej Najwy-
szj'm Naczelnikiem w roku 1794, uywaj powszechnego zaufania, jak

wielu mówców, zasu}^! na tytu fanfarona, bo pierwszy podobno z pola bi-

twy odjecha do Grodna.

*) Tame, str. 55, 58, 65, 67, 74.

**) Tame, nr. 75.
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W kilka dni póniej dokonanem zostao obliczenie cae-

go wojska, wystpujcego do boju *).

Tab. 252.

Raport ogólny o iloci gów do boju wystpujcych korpusów, skla-

dajc3'ch wojsko narodowe w prowincyi W. X. Lit., jak si znaj-

duj przy wymarszu z Grodna, d 29 czerwca 1792 r. podany.

Park Art3-leryi

Liczba gów
do boju wy-
stpujcych.

400

Adnotacye.

Br3'gada Potockiego



122

Explikacya:

Jazdy 6.715. Artyleryi 400. Piechoty 6.407.

Doda naley, i park, na baterye podzielony, liczy ju
dnia 16 czerwca dzia 44 *).

Owiadczenie obywateli litewskich, datowane z Grodna

pod dniem 22 czerwca, jest nacechowane patryotyzmem:

„zmiana komendy oywia ducha" **). Niedugo atoli trway

te janiejsze nadzieje.

Dnia 16 czerwca podda si Fersenowi bez wystrzau

i kapitulacyi, na ask i nieask Niewie, z pukownikiem

Dederk, 2 majorami, 27 oficerami niszymi, 804 gemejnami,

z dziaami, broni i wszystkiemi zapasami. W tej haniebnej

sprawie wybitn rol mia rzdca dóbr Radziwiowskich, Ka-

zanowski. Okaza on z wol ju przed kilkoma tygodnia-

mi, gdy nie wpuci przywiezionej amunicyi skarbowej do

zamku, a Komisya Wojskowa musiaa do króla pisa o zaa-

twienie tego zajcia. Teraz go oskara komendant regimentu

8-go, Radziwiowskiego, Dederko, który przyjeda do War-

szawy dla wytlómaczenia si. Nie skazano ani jednego, ani

drugiego na adn kar, a bodaj nie stawiono ich wcale

przed sdem wojennym ***), co w oczach naszych nie jest by-

najmniej dowodem ich niewinnoci, ani dzielnoci Dederki,

jako dowódcy wojska, który móg i powinien by zdrajc roz-

strzela lub aresztowa przynajmniej, a z maym korpusem

bi si.

*) Tame, ad nrum 69^

**) Tame, ad nrum 75, annex 7.

***) Tame, nr. 86 wspomina, e „Moskale przed poddaniem si

Zamku codzie po kilkadziesit podwód amunicyi i prowiantu, na zapas

do obrony sprowadzonego, wywozili'. Dederko w explikacyi swojej (ad

nrum 85) twierdzi, e Kazanowski, armaty, których byo 66, pochowa (!")

i lawety potuk. K. W. 190, str. 194. Raport Fersena w Cztenijach, 1863,

IV, str. 62.
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I na Zabielle zawiedli si obywatele litewscy, bo Gro-

dno opuci, zostawiwszy 16 J chorych lub rannych pod opie-

k 2 podoficerów i 5 onierzy zdrowj-ch. Dnia 7 lipca zna-

laz ich Dohorulvi, zajmujc miasto; Kreczetnikow odda

ich pod opiek magistratu, z zaleceniem, aby rekonwalescen-

ci byli odsyani do Kossakowskiego, ogoszonego w Wilnie

hetmanem lit. i penicego zarazem sub w armii rosyjskiej

w stopniu jeneraa porucznika. Na przedmieciu za Niemnem

rosyanie zabrali te „niewielki" magazj^n zboowy *).

Zajcie Grodna b^io dla ros3'an mi niespodziank, do-

chodziy ich bowiem wiadomoci o sypanych fortyfikacyach,

o urzdzeniu obozu obronnego pod miastem. Zdaje si, e
dalszy odwrót by nakazan}^ z Warszawy, to przynajmniej

jest pewne, e od Stanisawa Augusta i jego rady wojennej

nie wyszed aden rozkaz energiczniejszy, e w posyanych

jeneraom ordynansach, nigdj' nie bj^o mow}^ o atakowaniu

i zniesieniu jakiegokolwiek oddziau nieprz3'jacielskiego, jak to

zwykle pisywa np. Kreczetnikow do podwadnych swoich,

jak pisze kady wódz, kad}' wojskowy z fachu. Cofano si

tedy ku Bugowi. Pod Zelw (dnia 4 lipca) zasza potyczka

ze strat 50 zabitych, 6 rannych, 7 zaginionych onierzy i 2

armat; chwali jednak Zabieo „bardzo pikn rejterad" We-
delstetta z 1.474 ludmi przeciwko 5 tj^sicom. W par dni

póniej dowiadujemy' si, e Fersen bji odcity i móg by
zniesiony, ale marszowi kolumn polskich przeszkodzi deszcz

60 godzin trwajcy**); nie przeszkodzi jednak jeneraowi ro-

S3'jskiemu wydosta si z niebezpieczestwa.

W raportach znajduj si wyrzekania na onierzy, szcze-

gólnie na 1 brygad litewsk kawaleryi narodowej, i na brak

prowiantu. Ze Swisoczy dnia 9 lipca pisze Zabieo do Go-

*) Kpe^eTHUKOB-: HieHia b-b Oóm. IIct. h Jpeen. Pocc.

1863, IV, str. 72.

**) Raporta z kampanii Litewskiej, tom VI (etykiety

Nr. 94), nry 103, 107, 109.
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rzeskiego: „Radbym, eby tu kto zjecha i pozna, co to jest

wojsko litewskie? Jakie nieposuszestwo, jaka niewiadomo
suby, jaki rabunek! Wszystko to si dzieje oficerami, z któ-

ryci liczba dobrych a nazbyt szczupa. Piechota nierównie

lepiej si sprawuje Komisoryat jak najgorszy, z Pentelskiego

podpukownika. Zaleskiego kapitana i Puzyny majora... Trze-

ba zdolnych ludzi cywilnych z subalternami ze 20-tu; inaczej

ten Komisoryat nas zgubi". Pisze wprawdzie i Dziayski,
szef regimentu X, „e kawalerya narodowa litewska nie mu-
sztrowana i bez adnej subordynacyi", ale trudno tu wini
onierza, kiedy w pierwszej poowie lipca dostawa zaledwo

po pó funta chleba i „to nie codzie", jak donosi pukownik
Dahlke; kiedy pod Mcibowem ledwo nie stracono szwadronu
z puku Wirtemberga (dawniej bardzo chwalonego), „bo ko-

nie W3^godzone manewrowa nie mogy"; kiedy po cztery

dni konie i ludzie nie dostawali ywnoci, jak pisze Dziay-
ski; kiedy w marszu pod Bielsk, „z samego regimentu 2-go

zostao 200 ludzi lecych", jak pisze Zabieo. I na obwi-

nienie Komisoryatu godzi si nie moemy, skoro naczelna

komenda zawczasu nie wskazaa miejsc do skadania pro-

wiantów i furau, skoro tyle prz3^gotowan3'ch zapasów poszo
na marne, poczynajc od Miska, a nawet od Bobrujska, od-

wrót za odbywa si z nieprzewidzianym popiechem i nie-

adem, bez adnego planu. Cichocki, dyrektor Komisoryatu,

da si pozna i pierwej i póniej jako czowiek zdolny, gor-

liwy, oywiony uczuciami patryotycznemi ; robi on rzecz

swoj lepiej i prdzej od Zabiey, a pod kadym wzgldem
przewysza go wartoci. Widzimy zreszt, e dnia 14 lipca

znajdowao si w Brzeciu Litewskim zsypanego yta korcy 440,

owsa 900, pozostawao do zwiezienia yta korcy 2.000, ow-

sa 3.000, e zalecono, aby kady gospodarz majtniejszy,

któr^^ch liczono do 300, mia w pogotowiu jedn sztuk by-

da do zabicia. Nadto Komisya Skarbowa wysaa jednego

z czonków swoich, Jelskiego, do Braska, a ten w raporcie

do króla pod dniem 17 lipca donosi, e „rozdzia osób ko-

misoryatowych i wojska, do egzel^wowania paletów przezna-
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czonego, by przeszkod w dostarczaniu furaów dla krótko-

ci czasu", lecz temu ju byo wtedy zaradzono: dostarcza

si po 2 funt}^ cileba i po funcie misa na onierza, po 2

garnce owsa na konia, a siana ile potrzeba. „Jad do Brze-

cia dla zaoenia wikszego magazynu, jeli Moskale nie

przeszkodz" *).

Przeszkodzili, oczywicie nie przez win Komisoryatu.

Tylko co skoncentrowane wojsko litewskie zostao znów po-

dzielone dla zasonienia Warszawy na dwóci drogaci ku niej

wiodcyci. Dziwna zaiste logika! Jeli nie zdoano zasoni

Grodna lub znie jakiegokolwiek oddziau rosyjskiego, znaj-

dujc si w caej masie, to jakime sposobem mogo ono co-

kolwiek zasoni, bdc podzielonem? A jednak Micha Za-

biello wysa do Brzecia brata swojego, Szymona, jeneraów

Bielaka i Frankowskiego z 3-ma tysicami, sam zosta z 7-iu

(jeli to prawda), i donoszc o tychi rozrzdzeniach niedorze-

czn3'chi, dodawa, e nie poradzi trzem kolumnom nieprzyja-

cielskim: Dotiorukiego, Fersena i Lewanidowa. Czytajc to,

musimy prz^^zna suszno Dziayskiemu, szefowi regimentu

10 go, gdy pisa: „Dajcie nam dobrego i dowiadczonego je-

neraa... inaczej nie miejcie adnej nadziei".

Niezadugo, bo 24 lipca, donosi Szj-mon Zabieo o wczo-

rajszej potyczce pod Brzeciem i „porzdnej retyradzie"; przy-

czem zaamaa si na mocie armata 6-funtowa, a za ni
druga 3-funtowa stracon zostaa. Wysawia mztwo Biela-

-

ka, Frankowskiego, podpukownika Grabowskiego, szefa Nie-

sioowskiego, brygad\'era Sulistrowskiego i znanego nam po-

sa Wawrzeckiego; Morawski mia dzielnie razi artylery:

„aden strza nie by próny". Pukownik Jasiski zasuy
na pociway, jako inynier. Odwrót by usprawiedliwiony

saboci si: 3 tysice przeciwko 8-iu. Fersen w swoim ra-

porcie cilubi si zwyciztwem wielkiem, pomimo energiczne-

*) Tame, ad n-rum 124, nr. 128.
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go oporu Polaków, tak w Brzeciu w okopach i w ulicach

miejskich, jakote po drugiej stronie Bugu za mostem w Te-

respolu. Bya to w kadym razie bitwa znaczniejsza od po-

przednich, sdzc po liczbie polegych i rannych, których

Szymon Zabielo wykaza 241; Fersen pisze przesadnie o 356

zabit3'ch, 252 jecach i 4 wzitych armatach *).

Jednoczenie Micha Zabielo (dnia 24 lipca) donosi, e
go atakowa Denisów pod Grannem na Bugu; raony celnie

artylery na mocie, nieprzj^jaciel mia cofn si w niepo-

rzdku, ale eby si nie da uprzedzi w marszu do Warsza-

wy (!), wojsko litewskie ruszyo, to jest cofno si na W-
grów. Denisów chwali si powodzeniem, jecami (gów 41)

i zdobyt armat, przytaczajc wyryty na niej napis aciski

przez szlacht kurlandzk. Z opowiada za modego Xicia

Adama Czartoryskiego, który odbywa t kampani w puku
Wirtemberga, dowiadujemy si, e Zabielo da si zaskoczy

w nocy, nad ranem, ale po wyprowadzeniu wojska z obozu

móg, tylko nie potrafi, znie hazardownego Denisowa; e
ten ostatni przyznawa si do bdu swego i do strachu, ja-

kiego doznawa, widzc si zagroonym. Wycofawszy si

pomylnie przez most, przysa parlamentarza, z ogromn ry-

b w podarunku dla smakosza Zabiey, który nie omieszka!

ni zaraz sztabu swojego uraczy **).

Bya to ostatnia potyczka. Zabielo zetkn si ju z B)'-

szewsldm, który dnia 21 lipca znajdowa si pod osicami,

a jednak nie zdy we dwa dni do Brzecia i ostatecznie

(dnia 28) stan obozem pod Gliniankami. Mia on wtedy

gwardyi konnej, pieszej i artj-leryi z inynierami w swojej

dywizyi:

*) Tame, nr. 127, 146, 149. K p e h u t ti ii K o R Tb 93, 94.

**) Tame, nr. 145. K p e h e t h ii k o b t: Hreuifl etc, str. 90. y-
wot Xicia A. J. Czartoryskiego, skreli Bronisaw Zaleski, Pozna,

str. 278.
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Nr. 253.

5.824 ludzi, 2.784 konie *).

Nie tak sromotn bya kampania armii Koronnej pod

dowództwem Xicia Józefa Poniatowskiego.

Armia ros3'jska, nazwana „Ukraisk", pod komend
generaa en cief, Kactiowskiego , liczya 64.000 onierza

w bojacti zaliartowanego, zwyciztwami w wieo ukoczo-

nej wojnie tureckiej oywionego; skadaa si z 54 batalionów

piechoty, silnej artyleryi, 109 szwadronów jazdy regularnej

i 13 puków kozackich. Podzielon bya na czter}^ korpusy,

z których najwikszy 1, ks. Goleniszczewa Kutuzowa (23.600

gów), mia si przeprawi przez Dniestr pod Moh3'lowem,

II Dunina (17.400) pod Sotok, III Derfeldena przekroczy

granic such od Olwiopola, I\' Lewanidowa od strony Ki-

jowa. Wkroczenie odbyo si bez adnej przeszkody, ze wszy-

stkich stron prawie jednoczenie, midzy 18 i 23 maja **).

Wódz polski przyb}- zaledwo na kilka dni przedtem

do Tulczyna i zasta wojsko swoje na d}'slokacyi kordono-

wej, jaka przydatn bya tylko do strzeenia granic od kon-

trabandy w czasie pokoju. Wyda spónione rozkazy do for-

mowania wikszych d3'vvizyj dla stawienia oporu oczekiwa-

nym kolumnom rosjjskim, a wic Kociuszce kaza stan
pod Fastowem na lewem swem skrzydle, Wielhorskiemu pod

Czeczelnikiem, midzy Sorok i Dubossarami, podpukowniko-

*) Rapporta Kom. Woysk. z Korpusów Koronnych 1792, dzia I\',

nr. 37.

**) Stan armii Ukraiskiej w dniu 7,18 kwietnia 1792 u S m i t a:

Suworow und Polens Untergang; tomaczenie ros\'jskie: CyBopoBt etc Cno.

1867, II tabela do str. 255. Górski Konstanty, w cennem opracowaniu

swojem Wojny 1792 r. (^Przewodnik Nauk. i Liter. 1895) wycza korpus

Derfeldena z liczby si czynnych, poniewa b3' uj'ty do zajcia i obsa-

dzenia województw poudniowych — ale bez niego czy nie by}'by uyte

wojska z korpusów czynn\'ch do tego zadania?
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\vi Grochowskiemu w Mohylowie, sam za zaj stanowisko

pod Braclawiem. Ale zarzdzenia te nie day si ju wyko-
na. Grociowsid po utarczcze z kozakami, 22 maja, musia
usun si od Dniestru, porucznik Kwaniewski pod Mura-

chiw, 26 maja, atakujc jednym swadronem generaa Torma-
sowa i brygadyera Orowa zosta zniesiony i dosta si do

niewoli; posikujcy go porucznik Golejowski, ranny, ledwo

UJ zdoa; sam ks. Poniatowski uzna za konieczne szuka
lepszej pozycyi midzy Winnic i Janowem *). Podobnie
Kociuszko, zastawszy w Tetyowie, 24 maja, tylko 2 szwa-

drony kawaleryi narodowej, móg nazajutrz dopiero w Poire-

byszczu skoncentrowa swoj dywizy wynoszc 3.097 lu-

dzi, gdy Lewanidow z 12 tysicami posun si ju do Pa-

wooczy, a Dehirfelden z 1 1 tysicami zblia si ku niemu

od strony Humania. I tu wic koniecznem byo cofanie si
do Przyuki, a nastpnie do Pikowa i Ulanowa **).

W okolicy Pikowa zetkny si dywizye Kociuszki

i Wieliorskiego z Poniatowskim, który teraz powzi zamiar

zwrócenia si ku Pawooczy, ale zaniecha tego zamiaru dla

braku rezerw w Winnic3^ Zreszt w Litynie poczyy si

przemone korpusy rosyjskie I i 11-gi, wic stosunek si nie

poprawi si ani na chwil. Znuone niepotrzebnemi marsza-

mi wojsko polskie musiao i wstecz jeszcze dalej, do Lu-

baru. Tu na obszernej równinie zatrzymao si dnia 2 czerw-

ca i obozowao prawie przez dwa tygodnie do 14 czerwca,

dopóki Kachowski marudzi w Winnicy z odpraw ciarów
do Kijowa i nagromadzeniem prowiantów na dalszy pochód.

Chwilowo mia Xi Poniatowski przewag w kawaleryi:

72 szwadrony, t. j. okoo 6.800 koni przeciwko 32 szwadro-

*) Rapporta Kom. Woysk. Korpusów Koronnych, tom V. MS nr.

1232 w jednej z wikszych bibliotek w Warszawie, dzia 2-gi, nr. 9 z pod

Tywrowa 26 5, nr. 10 z pod Winnicy 27,5, nr. 11 z pod Ulanowa 31 5.

**) Manuskrypt T. Kociuszki, wydrukowanj' w Raczyskiego
Obraz Polaków i Polski, str. 93. Z dziennika T. Kociuszki w Kalen-
darzu wyd. przez Warsz. Tow. Dobroczynnoci, 1863, str. 13.
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nom i kozakom rosyjskim, czynicym razem okoo 6.600 ko-

ni^ lecz ani tej przewagi, ani drogiego czasu nie potrafi zu-

ytkowa, poprzestajc na wysyaniu podjazdów, które sto-

czyy par bahiychi utarczek. Uprasza króla o takie instruk-

cye, któreby zabezpieczyy jego ionor i reputacy, a wy-

znawa bezradno swoj, piszc w raporcie powinnym: „Do-

kd si obróci? Nie wiem" *).

Doczeka si nareszcie (dnia 14 czerwca) doniesie, e
Lewanidow wyruszy z Cudnowa do Miropola, a Kachow-

skiego wojska ukazuj si pod Ostropolem i Lubarem. Wido-

cznie cticia nieprzyjaciel obej od pónocy i poudnia oba

skrzyda polskie, odci je od Poonnego, otoczy i zmusi

moe do zoenia broni. Poniatowski, spostrzegszy to, wy-

sa Kociuszk z powikszon do 5-u tysicy dywizy jego,

pod Czartory (o mil na pónoc za Lubarem), aby powstrz}'-

ma Lewanidowa. Zadanie swoje Kociuszko speni z powo-

dzeniem-, tak manewrujc, e Lewanidow straci czas i ko-

rzy bliszej drogi z Miropola **). Sam Poniatowski wyko-

na pomylny rekonesans w przeciwn stron i nazajutrz (15

czerwca) o 4-tej zrana wyruszy do Poonnego, ale tabor z ba-

gaem, 3 bataliony piechoty, 10 szwadronów jazdy, 12 ar-

mat pod dowództwem Wieliorskiego skierowa na Borusz-

kowce po bocznej i zepsutej od deszczów drodze. Ten od-

dzia natkn si na Tormasowa, Orowa i ks. obanowa.
Wiksza cz taboru z kas regimentu XIlI-go, zawierajc

12.113 zp., staa si ici upem, a gdy na grobli boruszkowie-

ckiej zaama si pod kawaler^^ most, dwa idce z tyu ba-

*) Górski, str. 419. Raporty powinne z Lubaru n-ry 12 i 13.

Bu kar (Bibliot. Pam. i Podró}'', Kraszewski, V, str. 73) sysza z ust Po-

niatowskiego, i nie kazano mu atakowa Rosyan, ale tylko broni si

i utrudnia przeprawy a do pewnego punktu na Woyniu, gdzie miao si

poczy z nim wojsko litewskie. Trudno temu wierzy, gd_v niema ladu,

aby wojsku litewskiemu b3'a wskazana odpowiednia takiemu celowi mar-

szruta.

*'
I Manuskrj pt Kociuszki u Raczyskiego, str. 94.

Wewntrzne dzieie Polski Korzona. — T- V. 9
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taliony znalazy si w niebezpieczestwie. Przebiy si one

walecznie, ale ze strat 200 szeregowych i 9 oficerów zabi-

tych, a 2 zaginionych, pozostawiajc nadto 7 armat w ba-

gnie zagrzzych.

Ksi Józef przyznawa si w raporcie do „stanowczej

klski", nie domylajc si, e potyczka pod Boruszkowcami

wywiadczya mu wielk przysug, poniewa zatrzymaa ru-

chy Kachowskiego i tern zniweczya plan jego *). Po uci-

liwj^m marszu „wojsko polskie weszo razem do Poonne-

go". Miaa to by forteca, upatrzona na skad prowiantów

i zapasów wszelkich. Pukownik inynierów, Sierakowskie

z dwoma oficerami pilnie pracowa nad wzniesieniem fortyfi-

kacj^j i raportowa (pod dniem 7 czerwca), e spodziewa si

postawi je w stanie obrony „za niedziel cztery", t. j. w pier-

wszych dniach lipca. Naturalnie, przyszedszy dnia 16 czerw-

ca, Poniatowski musia uzna, e forteca nie jest w stanie

obrony, odby wic rad wojenn i zdecydowa si prowa-

dzi wojsko dalej — do Szepetówki, a lazaret i kas wysa
do Dubna. Przedewszystkiem wywoono prowianty, armaty,

amunicy, o ile starczyo wozów i koni; wypado wszake

zostawi dla braku rodków przewozowych 3.000 korcy m-
ki, owsa i, wedug relacyj polskich, kilka armat, darowanych

przez Czartoryskiego, a wedle rosyjskiej 49. Magazyn zapa-

lono, armaty zagwodzono. Kociuszko, zostawiony w aryer-

gardzie, widzc nadcigajcego Lewanidowa, zrobi front

i przygotowa si do boju, lecz nie by atakowany.

Pooenie wojska polskiego polepszyo si o tyle, e
w niedalekim Zasawiu staa dywizya GL. ks. Michaa Lubo-

mirskiego, który zameldowa si raportem ks. Poniatowskie-

mu, a wic poddawa si pod jego rozkazy. Otrzyma we-

zwanie do poczenia si. Zaraz te, dnia 18 czerwca, pod-

wadni jego, generaowie Zajczek i Trokin, zetknli si z kor-

pusem gównym wanie w tym czasie, kiedy awangarda ar-

*; Górski, str. 425.
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mii rosyjskiej 1 1-tysiczna pod komend gen. Markowa bie-

ga do ataku w nadziei urwania taboru Polakom, jak na gro-

bli boruszkowieckiej. Ale powtórzenie owego figla nie udao
si. Nad wsi Zielecami, na wzgórku, „w póokrg jajko-

waty" uksztatowanym, stao w gotowoci 2.200 piechoty

i 800 jazdy; wkrótce nadcigna brj^gada kawaleryi narodo

wej Alokronoskiego i 12 armat, wreszcie cay korpus gówny
Poniatowskiego, szykujc si w drug lini. „Najywszy ogie

z obu stron" zacz si o godzinie 5 rano. Konnica nieprzy-

jacielska zrazu zamaa polsk na prawem skrzydle, lecz

wstrz3'maa si na widok drugiej linii, a potem przez Mokro

-

noskiego zaman i prawie w pie wycit zostaa. Podobnie

w rodku pierzchiny, nie wj-trzymujc ognia, trzy bataliony

Lubomirskiego, lecz Poniatowski zapeni luk batalionem

imienia Potockich i odpar piechot rosyjsk. Wreszcie ude-

rzenie Wielhorskiego na praw flank zmusio Markowa do

uformowania si w czworogran i cofnienia si pod gór na

pierwsze stanowisko. Ks. Poniatowski wikszych korzyci

osign nie umia i nie doczeka si nawet nadejcia Kociu-

szki, uznawa siebie jednak za zwycizc. Wysa Eustache-

go Sanguszk do króla Stanisawa Augusta z radon3'm. ra-

portem i zaproszeniem do obozu, ale ten za ca odpowied
zapyta: „Czyli w obozie bd mia wygod i kuchni przy-

zwoit?" *).

Pod wzgldem strategicznym bitwa ta nie miaa zreszt

adnego znaczenia, bo wojsko polskie, zatrzymawszy si par
godzin na placu boju i „pofurazowawszy pod nosem Rosyan",

poszo znowu do odwrotu: przez Zaslaw przyszo do Ostroga.

Tu Xi Józef zatrzyma si na silnej pozycyi i oczekiwa

caej armii rosyjskiej, ale skutkiem otrzymanych z Warszawy

rozkazów, zaproponowa Kachowskiemu zawieszenie broni na

4 tygodnie; otrzyma 24 odmown odpowied; wic ogniem

dziaowym odpiera zaczepne dziaania kolum rosyjskich 25

•) Ks. Eust. Sanguszko: Pamitn. wyd. Szujskiego, str. 20.
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i 26 czerwca, dopóki nie zabrako amunicyi. Gdy pozostao

tylko po 12 nabojów na dziao, zwoa rad wojenn, która

owiadcz3'a si za opuszczeniem pozycyi. Wic znów rejte-

rada pod Dubno, gdzie znaleziono w magazynaci tylko na 2

dni ywnoci. Wacicielem tego miasta by ks. Lubomirski,

który nie okaza w tym wypadku ani gorliwoci, ani zrczno-

ci, a nawet spowodowa utrat znacznego transportu. Poró-

ni si te z ks. Poniatowskim i na skutek skarg zosta po-

zbawionym komendy *).

Od króla przychiodziy do Xicia Józefa „rozkazy wy-

rane i bardzo stanowcze, aeby osania Warszaw i broni

jej komunikacyi", wic przeszo wojsko polskie za Bug, a nie

zabrao z sob zaogi kamienieckiej, która bya ju wtedy zu-

penie nieuyteczn. Osaniajc odwrót, Kociuszko z 6.000

ludzi stan w usypanycli naprdce okopach pod Dubienk

i wietnie odpiera Rosyan dnia 17 lipca, dopóki si nie uka-

za niespodzianie oddzia nieprzj^jacielski od prawego skrzy-

da, dcy przez terytoryum austryackie. Ta bitwa uwyda-

tnia zdolnoci wojskowe i dzielno Kociuszki, zwrócia na
oczy caego narodu i wsawia imi jego.

Widzielimy, e w cigu kampanii wszyscy jeneraowie

komenderujcy uskarali si na niedostateczno si bojowych

i na ze zaopatrzenie wojska w pienidze, rekwizyty, y-
wno, fura, a nawet w amunicy. Monaby ztd zawnio-

skowa, e wina niepowodze spada na rzd, a szczególnie

na Komisy Wojskow. Xi Józef Poniatowski, posuwa

si a do oskarenia ludnoci o obojtno i skpstwo dla

wojska narodowego **). Musimy sprawdzi te oskarenia za

pomoc dokumentów urzdowych.

*) Dokadniejszy obraz kampanii caej i planu obrony Buga, oraz

bitwy pod Dubienk zawiera: „Kociuszko, biografia z dokumentów w}'-

snuta przez K(orzona), Kraków?, 1894,' str. 227—237. Pod wzgldem kry-

t3'^ki ze stanowiska strategicznego godn uwagi jest powoana wyej przez

Konst. Górskiego, pukownika.

**) Tak np. na str. U czytamy: Wszdzie, gdziemkolwiek przecho-

dzi, patryotyzm obj^wateli karmi mnie bardzo oszczdnie, gdy w tj-ch sa-
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aa) Komisya Wojskowa troszczya si o zaopatrzenie woj-

ska we wszystkie rekwizyta, od kwietnia, dnia 11, bowiem

wysaa Judyckiemu fundusz na ukoczenie sprawunków i wy-

daa (dnia 20) stosowne polecenie Komisoryatowi. Byo te
przesane zapytanie do króla w Stray, gdzie ma by naka-

zana reparacya dróg? Gdyby to pytanie byo naleycie zaa-

twionem, gdyby marsz odbywa si wedle obm3'anego pla-

nu, nie potrzebowaoby wojsko naprawia grobli boruszko^^'ie-

ckiej drzwiami i deskami od myna pod ogniem nieprzyja-

cielskim.

Od maja mylaa Komisya o przygotowaniu zapasów

broni. Dnia 6-go zalecia zastpienie niedostatecznyci zapasów

arsenau wileskiego wypraw z warszawskiego i wzajemnie

dodanie artylerzystów litewsldci, któryci doskonao Xi
Sapieia zarcza, do korpusu artyleryi koronnej, zoonego
po wikszej czci z modyci i niewywiczonyci onierzy.

Prowadzono ukady o kupno armat niewieskicli, ale to nie

przyszo do skutku „dla drogoci metalu". Wtedy Komisya

odwoaa si do Macieja Radziwia, kasztelana wileskiego,

opiekuna spadku po Xiciu Karolu „Panie Kocianku" pozo-

staego, aby w potrzebie pozwoli u3' armat owyci z amu-

nicy. Odpowied brzmiaa bardzo pomylnie. Nietylko Nie-

wie, ale te zamki: sucki, bialski i oycki, z dziaami i amu-

nicy zostay ofiarowane „w gwatownej potrzebie do czasów

spokojnych w kraju" (Tab. 242) *). Jeli ta ofiara nie przy-

niosa poytku, przypisa to naley winie jeneraów, którzy

i Niewiea nie dopilnowali, i z trzech innych zamków amu-

nicyi, armat, zapasów nie zabrali.

Komisoryat chcia zakupi bro znów w Berlinie

u Szplittbergera; otrzyma zrazu obietnic, ale póniej dozna

mych okolicach szanowano arbitralnie narzucane rekwizycre kozaków ru-

skich i obfito wszystkiego panowaa w ich obozie". Czy nie dlatego, e
lepiej musieli furaowa?

* K. W. IS9, str. 42, 95, 220, 222, 223.
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odmowy pod wpywem okolicznoci politycznych, jak donosi

Xi Jabonowski, pose poski. Upraszaa tedy Komisya

króla (.dnia 8 maja), aby wysa oficera gwardyi razem z Ko-

wnackim, dyrektorem fabrj^ki kozienickiej, za granic do Liege

lub Suhil dla zakupienia 15.000 broni infanteryjnej, oraz 4.000

zamków karabinowycti. danie to zostao zaatwionem dnia

19 maja: Kownacki i Pernet otrzymali rozkaz wyjazdu, a da-

no im listy kredytowe od Blanka na 30.000 dukatów. W ko-
cu czerwca i na pocztku lipca przyszy raporty od Perneta

o zawartychi kontraktachi, ale dostawienie samej broni wy-

magao jeszcze niejakiego czasu. Tymczasem kupiec war-

szawski, Sctiadel, zaproponowa (dnia 11 czerwca) dostarcze-

nie 10.000 sztuk broni; umow z nim zawarto. Mikoaj Ra-

dziwi, komisarz wojskowj^, mia sobie proponowane sprowa-

dzenie pewnego transportu pod cudzem imieniem — i ta pro-

pozycya przyjt bya (dnia 23 maja). Ale gdy Wojna, pose

polsld w Wiedniu, przesa ztamtd ofert od pewnego kupca,

ta bya uznana ju za zbyteczn *).

Oprócz oczekiwanego skutku zamówie, Komisya przyj-

mowaa bro rónego gatunku, skadan przez róne osoby

w ofierze, pienidze lub metal na armaty i 22 armaty w na-

turze, jak to widzielimy w Dodatku A. do tomu III. Xi
Józef Poniatowski zabiera te na Woyniu i Ukrainie obywa-

telom dziaa rónego kalibru, które zosta}^ póniej odesane
do arsenau warszawskiego dla przelania, lecz po ukoczeniu
wojny Konfederacya Targowicka kazaa je konserwowa dla

zwrotu wacicielom wrazie gdyby si upomnieli **). Komen-
da najwysza, t. j. Stanisaw August, powinien by zarzdzi
rodki do najszybszego odlewania tego metalu na dziaa, a mia
nawet podan sobie rad od jeneraa artjieryi Stanisawa Ko-
stki Potockiego przed dniem 29 maja, aby ludwisarnie w Ka-
miecu i na Zamku krakowskim, chociaby czasowe, zaoy.

*) K. W. 190, str. 234, 14, 236, 8; K. W. 191, str. 2, 139, 253.

*) K. W. 236, Kopiarz wydawanych ord3'nansów, str. 42.
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„O ludwisarzów nie trudno; brak materyau dzwony zastpi
mog; lecz sdz to rzecz koniecznie potrzebn dla obrony

kraju, a w istocie nienajkosztowniejsz" *).

Jeszcze dnia 16 maja Komisya zalecia Komisoryatowi

postara si o sprowadzenie 100 armat elaznych dla opatrze-

nia miejsc obronnych. Obstalunek ten zaatwionym nie zo-

sta: jaka bro, amunicya i pótna, prowadzone przez Gdask,
ulegy sekwestrowi na komorze Fordoskiej z rozkazu rzdu
pruskiego **).

W cigu wojny wojsko litewskie stracio armat 6, 3-

funtowych, liczc w to jedne bez kó, schowan w Grodnie,

i 6-funtowych 2 (pod Brzeciem) ***); w wojsku koronnem

strata moga wj-nosi, prócz wspominanych przez Rosyan 45

z szaców z Póonnego, jaldch par dzia polowych, lubo

i o tej nie wiemy wcale ze róde urzdowych. Bro, z ofiar

dostarczona, po czci bya kalibrow, po czci za nieprzy-

datn dla wojska regularnego, lecz dla oddziaów ochotniczych

moga by uyt. Wogóle wic stan uzbrojenia ku kocowi
kampanii 1792 r, nie by gorszym, lecz owszem, znacznie

lepszym ni ten, jaki widzielimy w Tab. 241. Arsena war-

*) Ksiga : Raporta Kampanii Litewskiej 17 92 (etj'-

kiety Xr. 95) list nr. 2 bez daty, ale wczeniejszy od dnia 29 raajei, t j.

od limity sejmu, poniewa czytam)'' tu rad, aby król „sejm zamkn".

**) K. W. 189, str. 324. Komarzewski: Coup d'oeil etc, str.

241; K. W. plika Nr. 48 p. tyt. „Noty rónych magistratur 1793 i 1794

roku*, mianowicie nota Bucholtza z dnia 23 listopada 1793, zawiadamia-

jca o rozkazie króla pruskiego, ab}' Departament Cel i Akcj^z (pruski) „nie

przeciwil si przepuszczeniu tego transportu". Szczegóowych danych nie

znajduj w tej nocie, tylko wzmiank, e transport b}' zakupiony przez

N. Rzpit „w roku zesz3'm w ozwec}''! i w Gdasku". Bya te odlana

jaka amunicya w Kranej, dobrach Stan. Xicia Poniatowskiego, wartoci

19.000 zp. i zwieziona do* arsenau warszawskiego. (K. W. 190, str.

175).

***) Raport nr. 223 od artyleryi litewskiej dnia 8 sierpnia 1792 r.

w Warszawie, podany przez G. M. Cronemanna w ksidze p. t.: Raporta

z Kampanii Lit., tom VII (etykiety nr. 95 .
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szawski w r. 1793, wprawdzie po cignieniu armat batalio-

nowych, byl zasobniejszy ni kiedykolwiek dawniej, zawiera

bowiem dzia 300 i strzelb 15.000. Jest przeto rzecz pewn,
i sprawa ta nie wywara szkodliwego wpj^wu na akcy
wojenn. Jeli Xta Poniatowski i Wirtemberg uskarali si

na niedostatek amunicyi, to skargi ich miay znaczenie chwi-

lowe, suy mogy za dowód nie do wczesnego dowozu,

a traciy z kad3'm dniem na sile, skoro arsena warszawski

wyseal wci transporty poczt, skoro nadto cofajce si

armie zbliay si ku stolicy *), Przekonamy si te z po-

równania z tablic 241 a. i 310, e nie wystrzelay wojska ^ni

czwartej czci zapasów prochu.

Urzdzenie komisor3'atów, lazaretów, taborów (fuhrwe-

sen) i piekarni polowych byo spónione, gdy odnony plan

pukownika Cichockiego otrzyma zatwierdzenie królewskie do-

piero d. 4 czerwca. Powinni bj^li o tem pomj^le i upomi-

na si wczas wodzowie. Wadze warszawskie okazyway

najlepsz wol, nie czyniy adnych wyrzutów o stracone

magazjmy, chocia w Poonnem Rosyanie z palcych si ma-

gaz3'nów wjTatowali 6.000 worków mki i pod Dubnem
zabrali bardzo znaczne zapasy rónych rekwizj^tów, szcze-

gólnie prowiantu. Zreszt Kociuszko zwala win na kwa-

termistrza „wcale niezdatnego lub przekupionego i protego-

wanego zawsze"; sam stojc z dywizj^ o mil tylko od

Ostroga, „mia poddostatkiem wszystkiego i na okoo wsie by-

y napenione chlebem, mk, sianem i owsem". X Ponia-

towski zapisa w dzienniku swoim pod d. 9 lipca: „z JP.

Horainem skarbowj-m i JP. superintendentem órawskim, przez

niego uytym wszedem w ukady wzgldem opatrzenia wojska

'
) z raportu szczególowego o wyprawach ArtylerjM z Warszawy

pomidzy dniem 18 maja do 28 czerwca 1792. (tame, ad nrum 58) wi-

dzimy, e w cigu tych kilku tygodni byo w\'sanych do Litwy dzia 40,

do Xicia Poniatowskiego 14, amunicyi w\'strzaów dziaowych i karabino-

wych razem 1.3.567.
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w ywno—aby tj^lko to opatrzenie nie b^^o ju za póne" *).

Z Grodna Micha Zabielo pod d. 24 czerwca pisa: „ywno-
ci mamy poddostatlviem "; sitarzy si zacz on dopiero w od-

wrocie ze Swisoczy, dnia 9 lipca. Wszal<e Komisya Sl^arbowa

ju przed d. 17 lipca zaradzia sl<utecznie tym skargom przez

delegata swego Jelskiego**). Ustay te wyrzekania na brak

namiotów. Wogóle tedy opatrzenie wojska, pomimo ciwi-

lowego nieadu i nadesanych wyrzeka, uznajemy za do-

stateczne.

hb) Zbadajmy teraz, w jaki sposób wj^konywan bya
uchwaa sejmowa o podniesieniu liczby wojska do 98.515

gów, oznaczonej ostatnim etatem, tudzie organizowanie wy-

praw obronnych z milicyi i ochotników. Pierwsz}' cel mia
by osignity przez kompletowanie dawnych korpusów re-

krutami, oraz przez powoanie 30.275 kantonistów, stanowi-

cych rónic midz}' etatem pokojowym i wojennj^m. Zada-

nie drugie nie mogo by traktowane systematycznie; tylko

dobra wola i zapa ludnoci zapewni mogy znaczne powo-

dzenie.

Wspomnielimy wyej, i rekrut by ju dawniej zare-

kwirowany od Komisyj Porzdkowych Cywilno-Wojskowych

na dniu 24 kwietnia, przez co wszystkie korpusy powinny

byy doj do zupenego kompletu. Nawet regimenty piechoty

litewskiej powinny byy otrzyma drugie bataliony, gdy pie-

nidze na „erekcy" potrzebne znajdoway si w skarbie ju
d. 2 marca, a wzia je wadza wojskowa (w kwocie 794.567

zp.) d. 28 kwietnia. Jako wszystkim jeneraom dywizyj za-

leconem byo dokompletowanie korpusów (naturalnie podug
tymczasowego etatu) ordynansem z d. 30 kwietnia. Po wy-
powiedzeniu wojny, obejmujc naczeln komend, Stanisaw

*) Raporty K. W. Korpusów Koronnych, tom V, nr. 35.

**) K. W. 190, str. 193. Raporta z Kampanii Lit., tom VI

(etykiety Nr. 94), raporty nr. 75 z dnia 24 czerwca, nr. 109 z dnia 9 li-

pca, nr. 12 z dnia 17 lipca. Smitt op. c. II, 260, 265; Manuskrypt
Kociuszki, str. 97, 101, 103.
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August da ordynans Komisyi Wojskowej pod d. 26 maja

„aby przystawienie kantonistów do gwardji... rekwirowala"

.

Nie domylamy si powodów, dla których nie zadano ca-

ej prawem oznaczonej liczby kantonistów? dlaczego zapowie-

dziano „powtórny kanton" na czas póniejszy, a pod d. 13

czerwca wzywano Komisye Porzdkowe, „nie majce naka-

zanego powtórnego kantonu, aeby zachciy obywateli do

gotowoci oddania kantonistów?" Jakim za Komisyom i kie-

dy nakazanym by kanton powtórny, nie dowiedzielimy si *).

Dla formowania jednak nowych batalionów i kompletowania

starych byy pozostawione rezerwy z kadego korpusu przed

wysaniem na teatr wojny. Tak z dywizyi Wielkopolskiej

pozostao w rezerwie 1.745 ludzi i 354 konie, w Brzeciu

Litewskim gów 405, z dywizyi 2-ej Litewskiej gów 1.075

i t. d. **).

W wykonaniu rozrzdzenia te natrafiy na znaczne prze-

szkody. Ludzi dostarczono wszdzie bez oporu, Komisye Po-

rzdkowe, jak si przekonamy z § 99, okazyway wogólejak

najskwapljwsz gotowo i gorliwo w dopenieniu otrzymy-

wanych polece, lecz jeneraowie nie umieli rozwin po-
danej energii i przezornoci na polu organizacyi korpusów,

a wkroczenie wojsk nieprzyjacielskich i fatalna akcya wojen-

na niosa z dniem kadym ogromne szkody i przeszkody.

Pod 21 maja Szymon Zabieo, GL. Dywizy 2-g WWXL.
komenderujcy, donosi, i „erygowanie drugich bJatalionów

wzi przedsi i potrzebne, oraz surowe w tej mierze ju wy-

da zalecenia", a we 4 dni póniej zaleci musia oficerom

swoim, aby rekrutów na bezpieczne przeprowadzili miejsce

*) K. w. 188, str. 114; K. W. 189, str. 163, 174; K. W. 190, str.

113, 242.

**) Raporta z Kampanii Lit., tom VI (et\-kiety Nr. 95), ra-

port V brygadyera Mczyskiego za m. czerwiec 1792 pod Nrem 120, ra-

port Piotrowskiego z dnia 28 czerwca pod nrem 62 rubr\'ka starego kom-

pletu, etc, tom VI (^etykiety nr. 94), raport Szymona Zabiely GL. z dnia

24 maja pod nrem 7 i t. d.
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i exercytowali onych. Zaraz te król pierwszym ordynansem

swoim z d. 26 maja rozkaza, „aby rekrutów ytomirskich,

Bractawskich, Kijowskich, Podolskich i Woyskich z pierw-

szego jeszcze oznaczenia jednych do Kamieca posaa (Ko-

misya), drugich w ty korpusów podug sposobnoci cofna;

rekrutów take litewskich w tyl korpusów umkna, onych

okry, uzbroi i do suby usposobi, jak najprdzej zalecia".

Wród nieadu i niepomylnej rejterady obu armij operacya

taka nie moga si odby prawidowo. Jednake jenera-in-

spektor wojsk litt., Grabowski, pisze pod d. 4 czerwca, e
„wszystkie puki litewskie maj po kilkuset rekrutów do 2-go

batalionu, którzy na miejscowej konsystencyi znajduj si".

Ale nie masz dla nich mundurów i broni, „a zatem prócz

maszerowania niczego uczy nie mona, a chop w sukmanie,

w szerokich gaciach i w apciach na nogach, jak wszyscy

nasi chopi litewscy, nie moe by dojrzanym jak maszeruje,

gdy mu nóg i kolan nie wida" *). W cztery dni po dacie

tego listu, d. 13 czerwca, wyszed ju rozkaz do Komisoryatu,

aby dla drugich batalionów w 9-u regimentach litewskich

byy dostarczone lederwerki, bro i wszelkie rekwizyta **).

Popis kantonistów, nakazany póniej, nie móg by
wykonany przez] Komisye Porzdkowe Kijowsk i yto-
miersk, poniewa te przed d. 2 czerwca musiay szuka
schronienia w Dubnie. Zdaje si, e cae województwa Po-

dolskie i Bracawskie nie dostarczyy te kantonu, z powodu
szybkiego posuwania si trzech kolumn nieprzyjacielskich.

*) Rap ort Kam p. Li t., tom VI (etykiet}-- nr. 94j, nr}' 2, 13,47;

K. W. 190, str. 113. Nie rozumiemy jednak, dlaczego Szymon Zabielo tak

póno, bo a dnia 28 maja, otrzyma pienidze przeznaczone na erekcy

drugich batalionów. Z Grodna te podpukownik Ptelski raportowa dnia

30 maja (Ks. Wojsk. 190, str. 162), e cz tyche pienidz}^ mianowicie

460.858 zp. nie moe by transportowan do kasy generalnej w Misku
z powodu ukazania si wojsk nieprzyjacielskich.

**) K. W. 190, str. 243, moe na skutek monitum od króla w Stra-

y z dnia 10,6 (Decyzye J. K. M., ks. I, 49, C).
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Podobnie utracia armia kantonistów ze wschodnich i póno-
cn3'ch powiatów Litwy. Dopiero w okolicach Grodna i Brze-

cia Litewskiego, na Mazowszu, w Wielkopolsce i czci Ma-

ej Polski do Buga móg si dokonywa popis prawidowo.

Komisye Porzdkowe zwijay si wedle monoci i umiej-

tnoci swojej, donosiy o dostarczeniu z dymów pogranicznych

rekruta in natura zamiast opat pieninych, a gdy oficero-

wie nie zgaszali si po odbiór, zapytyway same o miejsce,

czas i mundurowanie ludzi, ofiarowanych nad dany dyspo-

zycy kontj^gens *). Dj^y te wszystkiemi drogami ku ko-

mendom rezerwowym przez czerwiec i lipiec. Ale pobór dru-

giego kantonu nie by ukoczony przed zawarciem zawiesze-

nia broni. Zapewne skutkiem zamieszania wojennego rekrut

nie wystarczy na skompletowanie piechoty, wic kantonici

byli uyci zamiast rekrutów do zapenienia drugich batalio-

nów litewskich, oraz do artyleryi i gwardyi. Obliczymy

wkrótce, ile ludzi przybyo kademu z dawnych korpusów;

obecnie za zanotujemy tylko, e z ordynansu Komisyi Woj-

skowej erygowano kompani strzelców od 128 gów i 2 kom-

panie nowe artyleryi koronnej, kada po 144 gow3^ a wic
razem **).

Nr. 254.

416 gów.

Nadto w poowie lipca z kantonistów czerskich i litew-

skich, oraz z 12 kompanij gwardyi (które byy zastpione

*) Tame, str. 54, 248.

**) K. W. 189, str. 318; K. W. 190, str. 24Ó; K. W. 191, str. 170,

180. Jako znajdujemy w raportach Korpusu Artylerj-i z dnia 27 sierpnia

13 kompanij w pukach Wielkopolskim i Maopolskim, a 3 w Kamiecu,

azem 16 kompanij, zamiast 14 wykazanych w kocu lutego 1792. (Plika

95 Rapoita Korpusu Artyleryi, w paacu Brylowskim znalezione).
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równie kantonistami) powsta nowy XV regiment jeneraa

Ciciockiego o trzech batalionacti; znajdowao si w nim *)

Nr. 255.

2.169. gów.

Oprócz tego XV-go, jeden tylko regiment gwardyi pie-

szej koronnej skada si z trzeci batalionów. Ordynansu ogól-

nego na formowanie w piechocie trzecich batalionów Stanisaw

Angust nie wyda wcale.

Sejm uchwali d. 7 maja uformowanie 2-ch puków Ta-

tarskich, 2-ch Kozackich i czterech batalionów ochotników.

Uoywszy etaty dla tych korpusów, Komisya Wojskowa zde-

cydowaa pod d. 14 maja poda o tem do wiadomoci po-

wszechnej, iby si znale mogli werbownicy. Obiecano Ta-

tarom, oprócz odu, po 350 zp. na gow z rynsztunkiem

i ubiorem skarbowym; zachcano obywateli, by swych na-

dwornych kozaków oddawali, albo zaciga si im pozwolili.

Niezwocznie, bo ju d. 19 maja, zgosili si oficerowie kra-

jowi i cudzoziemscy z gotowoci podjcia si zacigów i Ko-

misya daa im 4-dniowy termin do zaproponowania warun-

ków; nawet od Tatarów, lubo oddalonych swemi posesyami,

stawi si major Mustafa Uan z podobn ofert, lecz Komi-

sya chciaa zaczeka na wiksz liczb konkurentów. Jedno-

czenie Stanisaw August owiadczy ch odstpienia swego

nadwornego puku tatarskiego komendy Azulewicza; Komisya

*) Summaryusz Generalny konfederacyi Targówickiej

(druk) ksiga Nr. 1. padzier., nr. 149, jenera Jan August Cichocki rapor-

towa królowi dnia *< Sierpnia: „Gdy z powiatów wilickiego i sandomier-

skiego przyprowadzono 500 rekrutów, a regimenta gwardyi W. K. Moci
i regiment XV ju maj komplet zupeny, zatem zdawaoby si obróci...

kanlonistów na dokompletowanie batalionów pieszyci, które byy w ko-

mendzie Xicia Józefa Poniatowskiego". R a p. K a m p. L i t L. VII (ety-

kiety Nr. 95), raport pod nrem 244.
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przyja t propozycy z wynurzeniem wdzicznoci. Wci-
gu nastpnych dni dziesiciu byy zawarte umowy: z Ua-
nem o formowanie drugiego puku Tatarskiego (500 gów),

z Janem Potockim, rotmistrzem Kawaleryi Narodowej, sta-

rost kaniewskim, posem poznaskim, i z Xiciem Józefem

Poniatowskim GL. o formowaniu dwóci puków kozackich

po 100 koni w kadym, nareszcie z b. komendantem re-

gimentu anowego Siissmilchem (powoywanym tak usilnie

przez Xcia Wirtemberga do swego boku), z podpukownikiem

Rottemburgiem i chorym Trembickim o werbunek trzech

batalionów ochotników, czyli „Freikorów" (Frei-corps) po 644

gowy w kadym. Nieco póniej, d. 15 czerwca, oficer ba-

warski Niedermajer zobowiza si zacign 4ty batalion

lekkiej piechoty z takiche ochotników *).

Formowanie odbywao si bardzo szybko i z zupenem

powodzeniem. Z Komisyi Skarbowej przyby na posiedzenie

komisarz Horain d. 28 maja dla zawiadomienia, i suma -
dana 776.220 ztp. bdzie przygotowan; d. 30 maja komi-

sarz Skarbowy Okcki, przybywszy na sesy wojskow,

owiadczy, e suma ta, stosownie do objawionego dania,

zaasygnowan bdzie do kasy Grodzieskiej; jako asygna-

cya nadesza tego samego dnia, a 2 czerwca odebrali pierw-

sz rat werbownicy i Rzewuski pisarz polny powióz 356.200

zp. do Dubna na puk Xcia Poniatowskiego; 5 czerwca ka-

zano wyda z arsenau 947 par pistoletów i tyle paaszów

na puk Jana Potockiego; X Józef Poniatowski zebra te
kozaków, ale niewiadom jest nam liczba, dopiero bowiem

po wojnie za komendy Szczsnego Potockiego, kiedy wielu

mogo si rozej, znajdujemy w jednym z ordynansów gu-

ch wiadomo, e oba puki kozackie znajdoway si wów-
czas w sile 800 gów **). 6 czerwca Komisyoryat mia do^

*) K. w. 189, str. 307, 310; K. W. 190, str. 9, 24, 33, 105, 106,

164—166, 209, 251, 252, 284, 268, 300.

**) K. W. 237, str. 13, dnia 21 wrzenia 1792 Kociuszko mniema,

e liczba do 300 moe tj-lko wynosia.
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starczy sukna, lederwerków i innych rekwizytów do wiel-

kiego munduru dla trzech batalionów ochotniczkach, a d. 13

czerwca ju I batalion Siissmilcha wymaszerowa do Bonia.

Co kilka dni przychodziy tak zwane national-listy, czyli wy-

kazy gów zacignitych; wypacane byy natychmiast sum}'

potrzebne na od dla obecnj^ch i na dalszy werbunek. Ro-

temburg doniós o zupenym komplecie swego 2 -go batalionu

pod d. 27 lipca, ale peni sub ju od d. 21, kiedy wy-

maszerowa na kons3'Stency do Czerniakowa *). By te
uformowany i odem od d. 2 czerwca opatrywany batalion

3-ci Trembickiego, ale Niedermajer nie zdy skompletowa

4-go przed nagem zawieszeniem broni. Istnienie tych od-

dziaów byo krótkie: po wojnie, w padzierniku, puk Uana
i cay korpus Frejkorów Konfederacya Targowicka zwina **).

Przybyo wic armii onierza:

Tab. 256.

Puk Tatarski uanów Azulewicza 405

„ „ .. pukownika Uana 500

, Kozacki Jana Potockiego 1.000

, „ Xicia Józefa Poniatowskiego ?

I Batalion Lekkiej piecioty podpukownika Siissmilctia. ?

II ., „ „ „ Rottemburga 644

III » » » ciorego Trembickiego . ?

Razem najmniej 3.200 do 4.837 gów.

Otrzymywaa te Komisya Wojskowa inne jeszcze pro-

jekta.

*) K. w. 190, str. 152, 196, 209, 211, 267. K. W. 191, str. 202.

Raporta z Kampanii Litewskiej, tom YII (et3'kiety Nr. 95), raport powinny

Stef... Lubowidzkiego G. M., z dnia 21 lipca 1792 roku, nr. 159. Ks. W.
237.

**) K. W. 190, str. 164. Summaryusz Giny Czynnoci Konf. Tar-

gowickiej z ksigi pod Nrem I, padziernik, nr. 149.
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Oto, najprzód Hadziewicz brygadyer Kawaleryi Naro-

dowej, a potem (d, 6 czerwca) Jan Potocki, ten sam, który

ju formowa kozaków, wystpili z propozycy zwerbowania

korpusu Kurpików, powoujc si na wpraw ici w celnem

strzelaniu i na poyteczne usugi, wiadczone przez nicli da-

wniej w wojnachi szwedzkich. Komisya, uoywszy projective

punkta umow3^ wraz z etatem owego l<orpusu, przesaa je

d. 13 czerwca do króla, lecz rezolucyi nie otrzymaa *).

Xi Józef Aleksy Crimatoi, szambelan cesarza (austryac-

kiego), owiadczy si dnia 8 czerwca z cici erygowania

korpusu strzelców; de Verny Geraud nazajutrz proponowa

swoje usugi do erygowania puku konnego; d. 13 czerwca

Grimaldi (moe ten sam Crimatoi w skaonej pisowni) ctice

erygowa strzelców konnycli; d. 21 czerwca Dominik Bork

owiadcza gotowo zacigu ludzi wolnyci: wszystkie te pro

pozycye Komis3^a uchyla, tómaczc si brakiem etatu i roz-

kazów od Najj, Pana **). Poniewa kady z tych werbo-

wników skada kaucy po 5 do 9 tysicy zp., wic propo-

zycye ich nie byy czcz przechwak. Naleao im tylko

wyda paszporty werbunkowe i pienidze w miar skadanych

list zacigowych.

Judycki w raporcie ze Swierznia pod d. 7 czerwca -
da patentu dla niejakiego Moejki, który mia zbiera ocho-

tników, lecz rezolucyi podobno nie otrzyma. Wiemy tylko

o patencie od króla, przesanym Józefowi Bylinie Leszczy-

skiemu, posowi Ziemi Rawskiej, któremu Komisya Porzdkowa
Rawska wrczya 2,000 zp., ofiarowane przez jeneraa Ko-

marzewskiego **").

*) K. W. 190, str. 156, 204, 247, 248, a projekt Potockiego by
te podany do Stray dnia 16.

**) K. W. 190, str. 222, 225, 264, 300.

***) Raporta z kampanii Lit., tom VI (etykiety Nr. 94)

raport nr. 39. A k t a K o m. C. W. Rawskiej, ksiga Nr. 3 pod dniem

27 lipca 1792.
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C. Zebranie.

Jazda Piechota Razem
Wojsko Koronne 22.124 28.168 50.292

Litewskie 6.948 11.569 18.517

Ogól (oprócz 51 osób sztabu Glnego) 29.072 39.737 68.809 do 70.000

Usuwajc na stron wszystkie odrzucone projekty i nie-

dosze organizacye, obliczalimy stan wojsk polskich w czasie

samej kampanii wedug liczby ludzi, wcielonyci w szeregi.

Dane czerpalimy z raportów, których dat i numer oznacza-

limy; podawalimy te numer tomu, co do nazwy za ksig

uprzedzamy, e to s Raporta z Kampanii Litewskiej, tomy

VI i VII i Militaria 1791 i 1792 r. tomy I i II. Nie wszyst-

kie raporty doszy rk naszych; brak wielu daje si uczu szcze-

gólnie w armii Xcia Józefa Poniatowskiego. Braki te uzupeniamy,

porównywajc niekompletne korpusy z poprzednim wykazem
armii 1791 r. (Tab. 246); wszake tym sposobem wymykaj
si nam rezultaty rekrutowania z wiosn 1792 r., wic ra-

chunek wypadnie za may i zaokrglenie sumy do 70.000

jest moliwem.

Uwaga I. Kompanie strzelców przy piciu regimen-

tach II, III, V, XIII i XIV, byy uformowane przed wojn,
czego dowodz nietylko przytoczone wyej ordynanse Komi-

sy! Wojskowej, ale te umieszczenie na licie pacy w kwar-

tale marcowym 1792 r. (w Arch. Sk. Kor.). Przy regimencie

I jenera Gorzeski erygowa strzelców w czerwcu; przy re-

gimencie za X-ym. (Dzialyskiego) kompania taka powstaa

podobno z wolontaryuszów, przez Michaa Zabie przj^ko-

menderowanych (Tab. 252); obie kompanie znajduj si na

licie pacy z raty grudniowej 1792 r. (K. W. 236). Poniewa
Zabieo w raportach swoich nie wymieni liczby ochotników,

wic i my nie moglimy ani kompanii dokadnie oznaczy,

ani obliczy rezerwy pozostaej z regimentu X-go. Kompanii
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Fizylierów nie rachowalimy oddzielnie przypuszczajc, e
bya liczon w regimencie „który przewysza komplet eta-

towy".

Uwaga II. Zachodzi zamieszanie w numeracyi regimen-

tów, a ztd wtpliwo co do regimentu VIII. Zapewne skut-

kiem zniesienia w marcu 1792 r. urzdu hetmanów polnych,

zmieniono n ry regimentów od VIII do IV-go tak, e w czasie

wojny nazywano regiment}': Piotra Potockiego starosty szcze-

rzeckiego VIIm, Brodowskiego VIm, Fizylierów Vm, ale ko-

mendantura Kamieca (plika 95 Art. rap. Hanickiego pkka

za marzec, Regiment IV Buawy Polnej, suma gów 1396

i Orowski GM. za czerwiec, gów 1388 do suby), oraz

Kociuszko w raporcie za kwiecie (Militaria t. II nr 32) na-

zywaj IVy regimentem Buawy Polnej Kor., gdy dawniej

(Tab. 246) pod nrem IV figurowa regiment Buawy Wkiej.

Dalsze regimenty, od IX do XIV pozostay bez zmiany. Za

rzdów Targowickich bya przywrócona dawna numeracya

(Tab. 246), a za powstania Kociuszkowskiego znowu regi-

ment Fizylierów nazywa si V-ym, Szczerzeckiego (starosty, Po-

tockiego Piotra) VIIm. Tym sposobem ginie jeden regiment

z rachuby, Buaw}'' Wkiej-Kor., albo VIII; wolelimy zatraci

VIII, gdy pod Kociuszk regiment Bu. Wkiej nazywa si

IV, a Buawy Polnej znika. Na domiar zamtu nie znale-

limy regimentu VIII w raportach, tylko jeden batalion regimen

tu Buawy W. Kor. w skadzie dywizyi Michaa Lubomirskiego.

Liczb gów jednake owego zatraconego regimentu rachowa-

limy w rubryce 4-ej dopeniajcej wedug Tab. 246.

A wic pierwsza uchwaa i ostatnia wola sejmu cztero

letniego nie zamienia si w czyn; armia nie dosiga liczby

stutysicznej, bo rekrutacya, a raczej pobór kantonistów nie

móg by wykonany w powiatach i caych województwach,

oddanych nieprzyjacielowi nrzez komend wojskow. Stano
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przecie pod broni na ogó, lubo nie od razu i nie w zupenem

przysposobieniu 70,000; Rosyanie weszli w liczbie 96,000 dwiema

armiami: Kachowskiego (64,000) i Kreczetnikowa (32,000), lecz

na pocztku kampanii armie te byy rozcignite na niezmiernej

linii od Dyneburga nad Dwin wzdu Dniepru, a do Dniestru,

wkraczay w granice Polski 7-u oddziaami, ku kocowi za
nad Bugiem stany zaledwie w liczbie 64,000 wedug ra-

cliuby Stanisawa Augusta *). Dziwnym jest wypadkiem

zaiste, e ani jeden z tyci oddziaów zniesionym nie zosta;

jeszcze dziwniejszym, e wodzowie polscy zawsze si skar-

yli na przewag nieprzyjaciela w cliwili spotkania, a najdzi-

wniejsz3'm, e poowa zaledwie siy zbrojnej zajrzaa temu

nieprzyjacielowi w oczy. Takie dziwy daj si zrozumie

tylko przy ostatecznem niedostwie wodza naczelnego, Sta-

nisawa Augusta, który na pocztku kampanii d. 22 czerwca

napisa ju bagalny list do Katarzyny, a nie wyprawi, wbrew
zwyczajowi midzynarodowemu, posa jej Buiakowa z War-

szawy i nakazywa Komisyi Wojskowej, aby wydawaa pasz-

porty dla kuryerów ambasady rosyjskiej. Wodzowie te ro-

syjscy porozumiewali si co do operacja Wojennycli przez

Warszaw **).

*) S m i 1 1 Friedrich: Suworow und Polens Untergang. 1858. Leip-

zig und Heidelberg, tablice do tomu II, str. 395 i 416. Kalinka: Doku-

menta w Pamitnikach z XVIII w., wyd. upask , t. X, cz. 2, str. 221,

list króla do Bukatego z dnia 14 lipca.

**) K. W. 190 str. 177. Raport Kreczetnikowa do Katarzyn}- z d.

16/27 lipca o zasiganiu rozkazów Kachowskiego przez Warszaw Bt C6op-

HHKT, PycCK. ncTop. Oóm. Cnó., t. XLVII, str. 423. Buhakow robi swoje

interesa w najbliszem otoczeniu Stanisawa Augusta. „Kwochy nasze (po-

wiada Niemcewicz: Pamitn. czasów moich, 1848. Pary, str. 174),

zaczwszy od starszej sióstr}' królewskiej, pani Branickiej, krakowskiej

i modszej, pani podolskiej, tudzie kochanicy królewskiej, pani Grabow-

skiej, ociaego i sabego Stanisawa Augusta zupenie z drogi powinnoci

jego zwróciy: nie wyglda on, jak przysania amneslyi od Katarzyny. Do-

da jeszcze musz, e niemao to kosztowao skarb moskiewski. Pani Gra-

bowska otrzymaa w prezencie od Buhakowa przepyszne bransoletki z po-
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Pomimo tylu strat, klsk, zawodów i nieustannego co-

fania si wojsk polskich, spoeczestwo pragnie walki i ofiar-

noci pieszy wspiera zachwian spraw narodu. lady
gorliwoci patryotycznej znajdowalimy wszdzie od pocztku

wojny. Komisya Porzdkowa Miska dostarczya zebranemu

w obozie Judyckiego wojsku prochu i oowiu „tak, e na dru-

gie 60 adunków starczy". W Województwie Wileskiem „znaj-

duje si kilkuset ochotników, którzyby yczyli pod komend
moj — mówi Szymon Zabieo — wzi si do broni, lecz do

tak sabej siy przyjmowa ich nie odwaam si. Gdybym
jednak otrzyma potrzebne zasilenie, pewny jestem, e i z gorli-

woci tychto ofiarujcych si niemao miabym awantaów".

Przybywszy do Grodna d. 4 czerwca, St. Potocki pisze do

króla: „Trwoga w obywatelach, przymuszonych od Moskaów
do podpisu, mimo najwikszego zapau, jest wielka, nie tak

z wkroczenia nieprzyjaciela, jak raczej zamieszania w komen-

dzie i cofania si wojska naszego, które jest w najwikszym

zapale" . Wtedy ju obywatele miscy uciekali: „drogi i karczmy

s nimi napenione... Cinie si wielu ochotników konnych

i pieszych, w samem nawet Grodnie tacy si znajduj, któ-

rym aby od by wyznaczony, przepis uczyniony i nie-

zwocznie wyexekwowany... upraszamy" *). Po opuszczeniu

tnymi szafirami w rodku, otoczone duymi brylantami; biskupi Masalski

i Kossakowski, Ankwicz i inni, bogate krzye biskupie lub tabakiery...

Ociay wiekiem (Stan. August) bez najmniejszej tgoci duszy postpowa
wszdy jakby paraliem ruszony". Zreszt ju dnia 19 czerwca Stanisaw

August posa Chreptowicza w nocy do ambasad}'' rosyjskiej na narad
i list do Katarzyny by dwukrotnie poprawiany przez Buhakowa. (Smitt
op. c. II, 293—6).

*) R a p. z k a m p. L i t., tom. VI, nr. 14 dnia 25, nr. 18 dnia 28

maja, nr. 35 dnia 4 czerwca; w innym licie pod tyme nrem pisze Stan.

Potocki: „Lorsue je considere la bonne volonte des trouppes et tout ce

que j'entends dire de celle des citoyens de ce pays... rien ne serait plus

aise que la defense". Jenera Wodzicki do króla dnia 1 1 czerwca donosi,

e wszystkie korpusy koronne zeszy si pod Grodnem: Obywatele z Wo-
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Wilna Tyzenhauz, prezydent miasta tego, donoszc królowi

z Oran d. U czerwca o wywiezieniu archiwów i ofiar tu-

dzie wyprowadzeniu ochotników kilkuset, dodaje prob:
„Racz ratowa opuszczon Litw i posa kilka puków, eby
opasa}^ Wilno i nie pozwalay rujnowa, a do rekonfedera-

cyi zmusza obywateli". Szymon Zabieo znów raportuje

z Olkienik d. 14 czerwca, e odebra od Komisyi Porzdko

wej Wileskiej wolontaryuszów konnych 103 i pieszych 160

„w wikszej nierównie czci w wasnem jeszcze odzieniu

i bez broni. S jednak na wozach niektóre dla nich rekwi-

zyta, bro i mundury". Przyczy piesz^^ch do regimentu

III-go, a konnych do puku Przedniej Stray Byszewskiego:

„Ustawnie nawet przychodz ochotnicy, a kady chce sie-

dzie na koniu; dla tych nie mam z czego szafowa". Dnia

16 czerwca z Grodna pisa Zabieo Micha do jeneraa Go-

rzeskiego: „zapa jeszcze trwa w narodzie i ochota w woj-

sku". W tydzie . póniej pisze znów do króla Tyzenhauz

(d. 22 czerwca): „To nieszczcie, które obarcza wiksz
cz Litwy, bynajmniej staoci, zapau i mztwa nie nadwe-

ra w obywatelach: wielu, opuciwszy wasne dom}', tu i po

innych za Grodnem miejscach czyni ofiary i pracuj okoo
zebrania i uzbrojenia ochotników... Jeeli tylko proponowana^

przezemnie projekt St. Potockiego i Wawrzeckiego bdzie

móg otrzyma swój skutek, jak najprdzej jesiem gotów" *).

jewództwa Miskiego do Nowogródka, Szczuczyna, Grodna si ret}'ruj; ci

tak grzeczni s dla Wojska Koronnego i wszystkiego Litwa dostarcza;

trzeba im by wdzicznym i nie retyrowa si".

*) Tame ad nrum 53, ad nrum 58, ad nrum 64, nrum 75. In

nego jednak zdania by Jan Potocki, który dopisa w licie Seweryna Po-

tockiego do króla dnia 22 czerwca (nr. 92) „Dans ce moment on ne peut

plus faire aucun fond sur Tentbousiasme de cette malheureuse province, at-

teree par la rapidite des progres des ennemis, par la manier cruelle dont

ils agissent avec leurs antagonistes et dont entin ne reste qu'une lisiere, ou

on ne trouverait pas 50 volontaires a ajouter aux 350 que nous avons

en tout d'entre la noblesse.
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Skutku nie otrzyma, bo nie do takich projektów nadawa si
Stanisaw August, który wanie tego samego dnia 22-go

czerwca) pisa list do I\atarzyny! W dalszyci okolicaci

szlacita nie miaa si rusza: Butrymowicz, znany pose

piski, który sam proponowa Komisyi Wojskowej prac
w Komisoryacie, bdc zapytany przez pewnego prostodusz-

nego pukownika na Polesiu: „za co obywatele wypraw nie

daj i na ko nie siadaj?"-— odpowiedzia, e s zatrwoeni,

poniewa ichi wojsko nasze nie zasania. Zapewne te nie

skutkowa ordynans podpisany przez króla d. 5 lipca na imi
kapitana Konopki i porucznika Kozowskiego, ab}' rekruto-

wali strzelców na Polesiu Litewskiem, dajc na rk po zp.

18 i odu na dzie po gr. 18 *).

A trwoga bya a nadto uzasadniona, kiedy wódz ro-

syjski, Kreczetnikow, kaza odbiera wszelk bro od miesz-

kaców wiejskich, a dobra obj^wateli bra pod sekwestr; do-

chody miay by pobierane przez wyznaczonego oficera i od-

dawane konfederacyom wojewódzkim albo powiatowym **);

kiedy Kossakowscy ze sw3'mi poplecznikami organizowali te

konfederacye sposobami najgwatowniejszemi i najzuchwal-

szemi.

Jednake w okolicach Grodna w lipcu jeszcze jest ruch

ochotniczy: d. 7 lipca Fe rsen skierowa si do Wokowyska,
eby rozproszy „gromadzce si tam zbiorowisko pod mia-

nem konfederacyi przeciwko nam" (Rosyanom) ***); niejaki

Alojzy Bujnicki da patentu na rotmistrzowstwo, bo ma 150

kilku ochotników, a jest w zamiarze uformowania 2 cho-

rgwi; ordynansem z d. 21 lipca kazano mu przyprowadzi

je do Gównego Korpusu Litewskiego i by posusznym Mi-

*) Tame nr. 91, tom VII, nr. 189.

**) -Terna bt. Oón^. Hct. h jIpeBH. Pocc. 1863, IV, str. 53, 55;

znaleziona w Smiowiczach i Dukorze u Moniuszki i Osztorpa bro róne-

go rodzaju.

*'*) Tame str. 77.
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chaowi Zabielle *). Jan Zagórski, rotmistrz Kaw. Nar., wy-

konywajc ofiar ojca, Jakóba, wystawienia chorgwi stukon-

nej za 100,000 zip., donosi królowi, e wyda uniwersay do

powiatu Szawelskiego i wykomenderowa z pienidzmi ofi-

cera na mud do zacigania ludzi, ale „nage wojsk nie-

przyjacielskich do Wilna, Kowna i na mud wtargnienie

przecio komunikacy z obywatelami**: wic kompletowa ma
swoj chorgiew w Grodnie. I to mu si nie udao, zapewne

z powodu cofania si wojsk litewskich. Wszelako jeszcze

w sierpniu, po ukoczeniu wojny trudni si kompletowaniem

i dodawa od siebie jeszcze 100 u ochotników, których „wnaj-

prdszym czasie niezawodnie mie spodziewa si" opatrzo-

nych w konie i wszelkie wojenne rekwizyta; mia ich przy-

prowadzi do brygady Twardowskiego. Co dziwniejsza,

w Kownie, zajtj-m przez jeneraa Chruszczowa, trzej Zawi-

szowie, Samotycha, Szyejko, i niemiec Indrych Schaefer

Chirurgus spisuj „owiadczenie ku obronie króla i swobód

Rzpltej" i pytaj o rozkazy: gdzie maj przyby „chocia

wojsko rosyjskie tak prdko ogarno powiat Kowieski?"

Wtpi, czy otrzymali odpowied na swe zapytanie, a jednak

dostali si a do Warszawy w zwikszonej gromadce, przy-

byli bowiem do nich: Narbut Jagieowicz i 5 u szeregowych.

Rola woluntaryuszów z powiatu Preskiego obejmuje nazwisk

43, w tej liczbie szeregowych 20. Z Brzecia te donosi

pukownik Piotrowski, e tam „ochotników dosy; trzeba

tylko pienidzy: tych kilkanacie tysicy z ofiar ley" **)

Wawrzecki donosi królowi, e Ekonomia Grodzieska

i Olitska pod pretekstem polowania zebray w Grodnie 300

strzelców, proponowa przeto wysa ich stu do Warszawy,

a 200 zostawi w Grodnie: „wiadomi miejsc, puszcz i lasów,

przeszkadzajc przechodu Moskalom, poyteczniej by tu su-

yli, ni w obozie". Dyrektor Komisyoratu Cichocki jeszcze

*) Rap porta z Kam p. L i t., t. VII nr. 149, 151.

**) Tame nr. 69, 47, 62, 190, ad nrum 190, 157.
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na pocztku wojny d. 24 maja projektowa pobrane 9,000

strzelców i osoczników z ekonomij królewskich, chcia im wy-

da 700 sztuców z arsenau i ze 20,000 zi. na lenungowanie

z sumy 80-tysicznej, jak mia w Grodnie; lederwerk na

1,000 strzelców robi od trzech niedziel dla komisyoratu

w Galicyi; przedstawiajc mono rychego opatrzenia w re-

kwizyta, pukownik koczy swój projekt obietnic: „Tychbym

do Warszawy sprowadzi i prdko usposobi". Nie usucha

go Stanisaw August, ale te nie mia zapewne zgromi

swojej administracyi Grodzieskiej za domylno patryo-

tyczn; przypuszczamy, e z ekonomij pochodzi wykazany

przy wojsku litewskiem (Tab. 257) korpus strzelców *).

Przechodzc do Korony, zajrzyjmy naprzód do woje-

wództw poudniowo-wschodnich, które ju w kocu maja stay

si widowni walki z wkraczajc armi Kachowskiego. Kon-

stytucya o wyprawach obronnych upowaniaa komend ]woj-

skow do formowania oddziaów partyzanckich, nieregular-

nych. Przeseajc to prawo jeszcze w d. 19 maja przy or-

dynansie ogólnym do wojska Obojga Narodów, Komisya

Wojskowa zalecaa, aby „wszystkie uzbrojone milcye na-

dworne byy zajte przez komendy i rozdysponowane tak,

iby obrona kraju i wewntrzne bezpieczestwo istotnie i zu-

penie zapewnione zostay; milicye takowe maj by opa-

trzone odem z kas korpusowych, nim asygnacya na ich

od i spacenie otaksowanych rekwizytów zyskan bdzie".

Umocnia te Komisya jeneraów komenderujcych do czynie-

nia ukadów „z obywatelami, majcymi milicy; za przesa-

niem takowych uczynionem bdzie przeoenie Najj. Panu

w Stray o nadgrodzenie straty dochodów, wynikajcej z ru-

szenia milicyi". Czy byy te rozporzdzenia wykonane? X
Józef Poniatowski zaprzecza ogólnikowo, usprawiedliwiajc

si tem, e prawo powoania kozaków doszo go dopiero.

*) Rapporta z Kampanii Lit., tom VI nr. 35 (mNin}', zamiast 55),

tom Vn nr. 5.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — TV. 11
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gdy ju Rosyanie opanowali gówne miejsca, które ich do-

starczano miay. Kociuszko zdaje si oskara komend na-

czeln, gdy napisa: „Nawet nie przyjto remonstracyi od Komisyi

Wojskowej zebrania nadwornyci ludzi i leniczycli po do-

brachi na Ukrainie, która liczba wynosi moga do 4,000.

To po czci uskutecznione byo z domysu samycti jenera-

ów przy wkroczeniu nieprzyjaciela, ale liczba do trzectiset

moe wynosia". Bukar, uskarajc si na brak lekkiej ka-

waler}'!, powiada: „byo wprawdzie kilkudziesit kozaków

z Granowszczyzny Xcia Czartoryskiego, niewielka liczba mi-

licyi Stebelskiej Xcia Jabonowskiego, take Krzysztofa Kar-

wickiego kozacy; ale cóto znaczyo?" My jednak wiemy

z doniesienia Komisyi Porzdkowej Zwinogródzkiej, e mili-

cya Smilaska zczya si z wojskiem Rzpltej pod komend
rotmistrza Toowiskiego *). Wiemy, e istnia puk Xcia

Józefa, o którym on sam zapomnia; nie znamy tylko liczby

gów, nie miemy twierdzi, e dosigaa tysica. Wiemy te

o drugim, Jana Potockiego (Tab. 256), ale ten pochodzi

z werbunku. Nie zajto te milicyi Humaskiej i Tulczyskiej

Szczsnego Potockiego; inni magnaci tameczni musieli mie
po kilkudziesiciu, szlachta po kilkunastu i kilku kozaków,

Wgrów, hajduków—t^^ch wszystkich zabra naleao. Xi
Józef Poniatowski nie poczuwa si do winy zaniedbania tej

sprawy; w istocie moe bya dla niego niepodobn do wy-

konania wród nawau innych gwatownych zatrudnie;

szkoda, e nie by kto wysany z Warszawy z poleceniem

specyanem zebrania wszystkich milicyj i przeprowadzenia ich

do obozu.

O formowaniu si oddziaów ochotniczych syszymy

w tych województwach tjie tylko, e O. Morski zga-

*) Moje wspomnienia z kampanii 1792 przez Xicia J. Ponia-

towskiego, wyd. Kraszewskiego. Bukar: Pamitn. str. 75, Manu-
skrypt T. Kociuszki, wyd. Raczyskiego. Obraz. XVI 93. K. W. 190,

£-.r. 6, 232.
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sza si do Xcia Józefa i do króla z projektem napadu

na LsLtyczów, podówczas siedzib Targowiczan, zapewniajc,

e jest w gotowoci kilkadziesit jedców i e bdzie suy
jako woluntaryusz sam z 6-ciu szeregowymi, byleby przy-

sano 3 lub 4 szwadrony regularnej jazdy. Magistrat m. Bo-

iusawia zgasza si z zapytaniem: dokd ma wysa ze-

brane ofiary pienine, ociotników i milicyantów? Poniatowski

d. 6 lipca wysa Wojciecha Turskiego, brygadyera korpusu

kadetów, ale da mu tylko 105 ludzi, 1,000 dukatów na

szpiegi i werbunki i kaza mu i do Kamieca pod rozkazy

tamecznego komendanta, G. M. Orowskiego *). Rozrzdzenie

takie nie odpowiadao ani yczeniom petentów, ani myli

prawa o wj^prawach obronnyci: susznie wic Kociuszko

oskara Komend Wojskow, e nie „zacticono do zebrania

si woluntaryuszów, a zebranycli przez gorliwo wasn nie

uyto". Kilka ofiar indywidualnycti, skierowanyci ku pomno-

eniu liczby wojska, zapisalimy w Dodatku A (tom III).

Inaczej si dzieje przed Bugiem, w dorzeczu Wisy
i Odr}'. Ziemia Bielska gotowaa si do pospolitego ruszenia,

bo ju obraa sobie regimentarzem Andrzeja Karwowskiego,

ale zbj^t rycie wkroczenie wojsk rosyjskich sparaliowao

przygotowania: Karwowski proponowa d. 17 lipca, aby

10,000 korcy zsypki zboowej byo uyte na wojsko, a 5

armat i 12 modzierzy aby zakupia ludwisarnia w War-

szawie **).

Na jarmarku -to Jaskim w Poznaniu znaleli si ajenci

zwizku Targowickiego i wszczli swoj agitacj^, lecz wywo-

*) Rapporta K. W. Korpusów Koronnj-ch, tom V: listy Morskiego

do Xicia z Fryderykowki dnia 31 6 1792, do króla z Wooczysk dnia 3/7

i zaczniki do raportu powinnego nr. XXII pod nrami 29, 30, 31. Na

odezwie magistratu m. Bohusawia podpisali si: Prezydent Zacharyasz Saw-

kowicz, vice prezydent Teod. Wierzbicki, radni S. Ciuciupa i Maksym Bala-

nowski; ten ostatni po rusku (MaKCiiu-fc BfuaHOBCKiu pa;uii>ni)-

**) Rapporta z Kampanii Lit., VI, nr. 1 53.
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lali tylko energiczne protestacye patryotów, którzy zabrali

si nawet niezwocznie do czynów, pomyleli mianowicie

o zbrojeniu si. Wolski, dawny pukownik regimentu X-go,

owiadczy si z chci erygowania nowego regimentu pie-

choty, lub te puku jazdy i od siebie mia da na to par
tysicy dukatów. Na wniosek Sokolnickiego wykonano przy-

sig wiernoci dla Ustawy 3-go maja i wysano do króla

prob o wybór i patentowanie regimentarza. Stanisaw August,

przychylajc si do objawionych mu ycze, mianowa Mia-

skowskiego, który zoy za to podzikowanie d. 25 czerwca,

zaraz te zabra si do werbowania „korpusu ochotników

województwa Poznaskiego" i w przesanych do Warszawy
raportach donosi o 32, póniej o 117, nareszcie dnia 27

lipca o 200 przeszo obywatelach, w mundury przybran3'ch

skarbowe i cokolwiek exercytowanych". Mia te armatek 6 *).

Niezadugo potem, d. 1 lipca, „gdy zapa ogólny bronie-

nia wolnoci i swobód narodu ogarn wszystkie umysy",

wystpili Kaliszanie z prob do króla, aby Stadnicki Fran-

ciszek, starosta ostrzeszowski, by przewodnikiem caego ich

województwa. Wszake dopiero d. 15 lipca Stadnicki wyda
drukowan odezw do JO. JWW Braci Dobrodziejów z na-

kazem: „stawi si prócz rynsztunku wojennego w mundu-

rze wojewódzkim w czasie tygodni dwóch, t. j. na dzie

ostatni tego miesica". Tymczasem zamawia bro ze lska,
odebra z ofiar 59,207 zp., ludzi ubranych 27, armat, 49

strzelb; martwi si tylko, e „z osiadej modziey nie id do

ochotników", zapewne skutkiem pogoski o wkroczeniu Prusa-

*) Tame nr}' 79, 80, ad nr. 212, ad nr. 171. Leon Wegner
w Rocznikach Tow. Przyjació nauk Poznask. w artykule p. t. Konfede-

rac3'a Województw Wielkopolskich... w rodzie, zawizana, str. 43", twier-

dzi, e z Wielkopolski zgromadzio si w krótkim czasie pod dowództwem
regimentarza Miaskowskiego przeszo 5.000 ochotników szlachty i mie-

szczan. Twierdzenie to sprawdza si w czci przez raportj' urzdowe,

z których ostatni jednake nosi dat 27 lipca, wic dnia zawieszenia

broni.
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ków *). Obawy te bj^y niesuszne, lecz do sprawdzenia nie

przyszo, gdy wojna ustaa przed zacrelonym terminem ze-

brania.

Magistrat Kracowa przysa d. 11 lipca przez sztafet

owiadczenie cici obrony miasta, byle w bro przysposobio-

nem zostao, prosi wic cróla o wydanie potrzebnej broni

z arsenau **).

Szlaclita województwa Kral<ows<iego poruszya si wcze-

niej, bo ju d. 28 czerwca otworzya l-:sig p. t. Uatwie-

nie ofiary w Komisyi Porzdkowej powiatów Krakowskiego,

Proszowskiego i Xistwa Siekierskiego (patrz Dodatek A
w tomie III). Oprócz ofiar pieninyci, wpisano do niej 6
ludzi poddanyci. Gdy za przyszed uniwersa królewski

z wezwaniem ochotników do obozu pod Warszaw, Komisya

Porzdkowa Cywilno - Wojskowa ogosia te uniwersaem

z d. 1 1 lipca wasny projekt, aby zebrano po 10 zip. z dymu,

„nie wkadajc na gromady", i aby ten podatek nadzwy-

czajny trwa przez cay cig wojny; aby z tego podatku wy-

stawion bya milicya piesza, przybrana w mundur woje-

wódzki, a gdyby przed wystawieniem onej stan pokój, aby

suma, z podatku powyszego zebrana, posza na wojsko ko-

ronne. Nastpnie napisaa do króla: kto ma by regimenta-

rzem? Stanisaw August odpowiedzia pod d. 18 lipca, e
ofiary krakowskie s mu przyjemne i e „naczelnictwa nie

da dotd nikomu, poniewa czeka wyboru ziemian" ***).

Z przegldu akt Komisyj Porzdkowych przekonamy

si, e kada z nich przyjmowaa skadki i ochotników, e

*) Tame nry 71, 185, 217. Na probie do króla podpisali si

„Wierna Rada i poddani: A. Sieroczowski, kasztelan krzywiski, Makary

Gorzeski, kasztelan Kamiski, Kamierz z Lippego Lipski, Kieczewski,

F. Mikorski, Al. Mycielski, P. Radoliski, Tad. Jaraczewski. Decyzj^e JKM.

w Stray dnia 14/7.

*") Rap. z Kamp. Lit. nr. 117.

***) Tame nr. 146, 147, ad nrum 147, nr. 148.
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oprócz szlachty zgaszali si mieszczanie, jak np. 12-tu w ma-

em miecie Rawie, oraz wocianie, jak np. wie Czyów
starostwa Bielskiego, Szafranowicz ze wsi probostwa Pre-
skiego i t. d.

Komisj^a Wojskowa prawie na kadem posiedzeniu od-

bieraa memoryay ju to od oficerów wojsk zagranicznj^ch,

ju to od swoicli dymisyonowanych, lub suby nie peni-
cycti o przyjcie do szeregów, ju nareszcie od osób cywi-

nj^ch. Naliczylimy takicti poda od oficerów rosyjskich,

pruskich i austryackich 10, jedno od holenderskiego, niejakie

go de Krumpek, 17 od oficerów dymisyonowanych, którzy

chcieli wróci *), 9 od oficerów tytularnych, którzy ofiaro-

wali sub przytomn **), 11 od osób stanu cywilnego, jak

tylekro wspominany Tadeusz Morski, kasztelan, dawny wy
Chowaniec korpusu kadetów, Puzyna Józef z Kozielska staro-

sta michalski z 12 pocztami, zaopatrzonymi w konie, mun-

dury i ekwipa, Strzelbicki z dwoma ludmi oporzdzonj^mi

i utrzymywanymi na wasnym koszcie, Psarski komisarz cy-

wilno -wojskowy wieluski, równie z dwoma ludmi i t. d.

Najbardziej wszake imponujcym by memorya niejakiego

Jakiewicza, który ofiarowa si wej do wojska z 14, w}'-

ranie czternastu, synami, oraz dostarczy ludzi do jednej

kompanii *'*)

*) w tej liczbie Manteufel Intlantczyk, oraz Tatarzy Achmatowicz,

Jaboski.
**) Do tych naleeli pukownik Lanckoroski komisarz wojskowy,

Lubomirslci senator, Kublicki pose i vice-brygadyer, oraz komisarz Micha

Starzeski, starosta braski, który pisa do króla pod dniem 19 maja: „Da-

leki od ambicj-i i interesu nie pretenduj szar}' wojskowej nad t, w któ-

rej miaem por ofiary majtku w erygowaniu szwadronu 38-go. Wic czy

na czele jego, cz\' w usudze, do jakiej mnie W, K. M. uznawa zdolnym,

ponios gorliwo rzeteln" etc. Militaria 1791, 1792, tom I, dzia I, nr. 42.

***) Nie wiem jednak czy ostatecznie wszed ów Jakiewicz do woj-

ska, czy nie? Odesano go do batalionu ochotników, ale on da dla sie-

bie patentu na rotmistrza, na co Komisya odpowiedziaa, e udzielenie rang

nie zaley od niej. (K. W. 190, str. 171, 200, 231, 247). Co do innych

nie przytaczamy stronnic, bo cytata byaby zbyt dug.
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Poza armiami cz3'nnemi najwysza komenda postano-

wia zebra korpus rezerwow3% Zmieniano po dwakro plan,

a nawet marszruty dcym oddziaom: obrano naprzód

Kozienice, potem Wgrów, nareszcie okolice Pragi pod War-

szaw. Dnia 9 lipca jenera Gorzeski v,ydal „Dyspozycy

do marszu i wstpienia do obozu regimentom gwardyów, ta-

borowi artyleryi, batalionowi z regimentu Raczj^skiego, kor

pusowi strzelców i komendzie z puku przedniej stray" *).

W wykonaniu tego ordynansu wstpio do obozu 5,824 gowy,

miano wie:

Tab. 258.

Raport dzienny

od korpusów^ Br^^gad}' Kawaeryi Narodowej, Gward3'ów kon-

nych i pieszych, koronnych i litewskich, korpusów Artyleryi,

Inynierów i Strzelców, batalionu pieszego regimentu Raczy-

skiego i dwóch puków Lekkiej Jazdy w obozie pod Prag
dnia 13 lipca 1792 r. Najjan. Panu podany**).
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Bya jeszcze zaoga stolicy, pomnoona oddziaami nowej

formacji; dosza ona w d. 16 lipca do siy 3,187 gowi 647

koni, jako to:

Tab. 259.

Raport tygodniowy od Garnizonu Warszawskiego
d. 16 Julii 1792 r. podany *).
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strat i klsk ora, musimy wyzna, e zapa patryotyczny

by powszechiny, e naród cicia gorco broni swej nieza-

lenoci, e wadze rzdowe odbieray od niego wci za-

cit i podniet do wytrwaoci. Musimy przyzna wiaro-

godno jednemu ze wiadków tej chwili, e „masa szlachty

poszaby niewtpliwie za królem odwaniejszym i bardziej

przedsibiorczym, ni Stanisaw August *)".

Nie chodzio tu o pospolite ruszenie szlachty, które

w XVIII Wieku nie miao adnej wartoci wobec armij re-

gularnych, ale wódz naczelny i król powinien by organizo-

wa z mas ochoczych si porzdn i wiczon.

Pooenie bynajmniej rozpaczliwem nie byo nawet

w drugiej poowie lipca. Oddano wprawdzie nieprzyjacielowi

dwie trzecie kraju, ale adnej bitwy walnej jeszcze nie stoczono,

armia istniaa, a straty jej byy bardzo mae Polegych li-

czono w dotychczasowych bitwach po kilkunastu, kilkudzie-

siciu, a najwyej kilkuset; caa armia Kreczetnikowa miaa
jeców d. 19 lipca oficerów 2, onierzy rónego stopnia 176

i dezerterów 49 **). Nie wicej moe wzi Kachowski

wojsku koronnemu. W lazarecie gównym Xcia Józefa Dy-

wizyi Bracawskiej i Kijowskiej w Kozienicach znajdowao si

rannych (plejzerowanych) d. 30 czerwca 108, przybyo w ci-

gu miesica 63, a w d. 31 lipca zostawao razem z chorymi

438 ***). Stanisaw August biada, e „strasznie stopniay te

wojska przez ze urzdzenie magazynów, a ztd wynikajcy

gód; przez zniszczenie odziey i obuwia do takiego stopnia,

e nasz wymienity Kociuszko za najszacowniejszy prezent

*) Ogiski: Memoires I, 178. By\ wydany uniwersa o po-

spolitem ruszeniu pod dniem 2 lipca, ale jako czcza deklaracja bez odpo-

wiednich rozrzdze \v3'kona\vcz3'ch.

**) Tyle naliczy Kreczetnikow, zebrawszy w Biaymstoku jeców
ze wszystkich swoich korpusów. H t e ii i a btj Oóm. IIct. n JIpeBH. Pccc.

1863, IV, str. 85.

***) Rap. z Kamp. Lit. VII, ad nr. 256.
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przj^j musia par butów od Lubieskiego" *): ale te i Ro-

syanie maszerujc zdzierali odzie i buty, a chocia dozna-

wali gorliwej pomocy od przywódców Zwizku Targowi-

ckiego, przecie, posuwajc si coraz dalej w gb Polski, mu-
sieli si osabia przez pozostawianie komend dla zabezpie-

czenia sobie komunikacyi z Ros3', Nadto wojsko litewskie

mogo si atwo zetkn z koronnem w okolicaci Buga; po-

midzy jednem a drugiem sta Byszewski, a po za nim znaj-

dowa si jeszcze garnizon Warszawy. Pienidzy nie brako
i dziwi si tylko potrzeba, dlaczego nie upowaniono jene-

raów do czerpania na przyjcie zgaszajcyci si ochotników

z zasobu kas korpusowych, które znajdoway si w stanie

wietnym. Ogó remanentów w kasach wojska litewskiego

(„tak ze sprawunków, jak z gów brakujcych wynosi
w czerwcu"):

Nr. 260.

1,862.698 zp.

Obrachunek za kasy Generalnej korpusu wojska koron-

nego od dnia 1 czerwca do 19 lipca wykazywa:

Tab. 261.
Zp.

Ogóln sum percepty . . . 2,222.07 3

„ „ expens. . . . 463.258

Pozostao . . 1,758.815

W tym czasie Kreczetnikow na utrzymanie caej swojej

armii wydatkowa miesicznie po 200.000 rubli, czyli po

1,200.000 zp. **).

*) List do Bulcatego z dnia 14 lipca w X. K a 1 i n Ic i Dotcumen-

tach, str. 221.

**) Rap. z Kamp. Lit. nr. 43 bez daty, lecz z miejsca pomidzy in-

nemi numerami wnioslcowa nale\' pocztek czerwca; tame Vii nr. 127.

Hienifl bt. 06m. Ilcropin n rtpeBii. Pocciii 1863, IV, str. 77.
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Wreszcie za cay czas kampanii rachunki wojska ko-

ronnego zamkny si nastpnym bilansem:

Tab. 262.

od dnia 1 maja do dnia 16 sierpnia 1792.

Zp. Gr. Den.

Ogólna suma percept}' . . . 3,267.121 10 2

„ expens .... 2,580.893 29 7'/,

Remanent , . . 686.227 10 12' .,

Z którego remanentu Skarb Rzeczypospolitej.... powinien za-

paci zp. 436.830 gr. 20 *). Podpisa Józef Xi Ponia-

towski bywszy GL. K.

Dotd gówn przyczyn klsk bj^o niedostateczne przy-

gotowanie bojowe Polaków wobec armii rosyjskiej, przyby-

wajcej wprost z teatru wieo ukoczonej wojny tureckiej.

Ale ta wada ju si naprawiaa: bitwy staway si coraz po-

waniejszemi: brzeska chlubnie wyglda obok i\Iira, a Du-

bienka okrya Kociuszk saw. Co najwaniejsza, wojsko

nie upado na duchu. Powoamy si na zdanie Jana Henr}'-

ka Dbrowskiego, sawnego póniej jeneraa, a podówczas

vice-brj^gadyera w Kawaleryi Narodowej: „Armia 60.000-na

nie bya ani zniechcon, ani zwtpia i bya opatrzona we

wszystko. Wprawdzie dowodzili ni jeneraowie i oficerowie

niedowiadczeni, lecz im nie brakowao ani odwagi, ani mi-

oci ojczyzny, ani dobrej woli, ani wreszcie geniuszu mili-

tarnego, tak naturalnego Polakom. Nie wyczam z ich licz-

by ani Xicia Józefa Poniatowskiego, ani Michaa Wielhorskie-

go i Mokronoskiego, uwaanych za stronników królewskich".

Pisa te Kociuszko pod wieem wraeniem wypadków:

„Byy jeszcze sposoby zbicia wojska rosyjskiego. Zgroma-

*) Rapporta od Komis. Wo3^sk. y Korpusów Koronnych z Woyny

1792. Tom \' (w jednej z wikszych bibliotek warszawskich).
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dziwszy wojsko cale za Wis z woluntaryuszami i mieszcza-

nami z miast Warszawy i Krakowa, wynosiaby 60.000, a na

czele króla majc, bijc si za swój kraj i dependency, jaka

moc by go zw3''ciya, pytam si?" *).

*) Dbrowski: Pamitniki z XVlIi w. wyd. upaskiego t. III

str. 10. Manuskr3'pt T. Kociuszki u Raczyskiego Obraz X\'I, 109.

Najostrzejszy sd o wojsku i rzdzie owoczesnym pochodzi od posa an-

gielskiego Hailes'a: „trzech jeneraów oskaronych jest o dowiedzione tchó-

rzostwo, jeden o przywaszczenie sobie pienidzy, dla wojska przeznaczo-

nych; wielu poborców, korzystajc ze zbliania si Moskali, ucieko do

nich, zabierajc publiczne pienidze — jednem sowem, od najwyszych do

najniszych urzdników bez koca jest przykadów grabiey i wiarolom-

stwa. Zaprawd, nie potrzeba caej potgi Rosyi, aby obali konstytucy,

takich majc obroców". (Kalinka: Dokum. w Pamitn. z XVIII w.,

tom X, cz 2, str. 221). Nie wiemy, kogo mianowicie ma na myli zgrj'--

liwy syn Albionu. Domylamy si, e Wirtemberga, Lubomirskiego i Dzier-

ka; lecz tego ostatniego moemy oczyci od wszelkiego posdzenia o zdra-

d. Pogoski szkodliwe dla jego stawy ztd mogy powsta, e Zotnicki,

wj'stpujc w charakterze marszaka konfederac}'! województwa Podolskie-

go z ramienia Targowiczan, przysa mu ordynans pod dniem 20/5 1792 r.

maszerowania do Winnicy, t. j. do armii rosyjskiej; lecz tego ordynansu

Dzierak nie usucha, znajdujemy bowiem w raporcie Poniatowskiego z d.

16/7 adnotacy, e Dzierek jest „przytomny", komenderowany za remont

i peni obowizki genera-majora; nadto znajduje si przesana od niego re.

komendacya dla Gadyszewskiego, towarzysza teje brygady, który „bdc
zabrany w akcyi pod Morachw i majc sobie dawan od Rekonfederatów

rang, nie przyj onej i wszed nazad w chci suenia WKr. Mci i Rzpltej

(Rap. Wojska Koron, tom V, dzia II, nr. XXVII). Wypadki nieudolnoci,

a nawet zdrady zdarzaj si wszdzie, wic i przygody z Wirtembergiem

lub Michaem Lubomirskim nie mog posugiwa do charakterystyki woj-

ska caego, a co si tyczy „grabiey" grosza pnblicznego, przeczymy na

podstawie akt skarbowych i wojskowych. Doszedi nas jeden tylko wypa

dek tego rodzaju: zbiegostwo porucznika brygady I Lit. K. N. z 8.000 du-

katów wysanego na Ukrain po 500 koni do zakupienia; byo z nim dwóch

jeszcze oficerów i 40 ludzi. Spotka si on z Rodziewiczem, sug Szymo-

na Kossakowskiego, dugie sekretne mia z nim konferencye, komend wy-

prawi, a sam z kas zosta. (Militaria 1791— 1792, tom II, dzia I nr. 43

dnia 21 maja). Malte-Brun: Tableau de la Pologne 1807, str. 389,

z oburzeniem przypisuje zarzuty braku odwagi tylko „dziwactwu angiel-

skiemu i lekkom3'Inoci francuskiej".
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Charakterystyk moraln chwili dal nam znakomity

i zacn}' publicysta Switkowski. krelc wraenia swoje na

wieo w przegldzie za miesic lipiec: „Wszystko w War-

szawie miao wojenn posta. Mieszczanie za onierzy obo-

zujcych objli wsz3'stkie warty i odprawiali je kolejno przez

kilka dni. Regiment nowy {XV) Cichockiego, z poowy
gwardyi i rekrutów, uformowany zosta prawie w oka mgnie-

niu. Puki nowe strzelców, freikorów ju by}^ prawie do-

kompletowane. Tysice kantonistów na mocy ostatniego pra-

wa, ze wszech stron prz3'bywajc, napeniy koszary przed-

miecia. Ochotniej^ z województw przybywali coraz i sta-

wali w okolicach Warszawy. Wieci przychodzi}', e ich

tysice nadciga}', e si nawet cae województwa miay

rusza, aby je tylko wezwano. Co osobliwsza, Tatarów na-

wet 150 dostao si na Prag, chcc wojowa z Polakami

przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi. Ch narodu caego

ratowania ojczyzny w niebezpieczestwie wydawaa si spo-

sobem nigdy jeszcze niedowiadczonym w ofiarach licznychi" *).

Wanie w tym samym czasie na placach Parya po-

wiewaa czerwona chorgiew z napisem: „Patrie en danger"

i ustawione byy stoy do zapisywania ocliotników. W ci-

gu kilku miesicy zbiego si do obozów nadgranicznych pa-

rkro sto tysicy modziey. Czylib}^ Polska nie przedsta-

wia takiego samego widoku, gdyby si dao sysze podobne

wezwanie? Powoane fakta i gosy nie pozostawiaj adnej

wtpliwoci co do podobiestwa usposobie w masaci ludno-

ci. Ta jednak zachodzia rónica w stanie dwóch narodów,

e monarchiczna Francya radzia sobie bez Ludwika XVI,

*) Trafno tego obrazu stwierdza si listami urzdnika gabineto-

wego Deszerta, pisanemi z polecenia króla do Kiciskiego; tak, pod dniem

23/7 czytam}': „Bardzo tu licznie obywatele i ochotnicy z Litwy zjechali

si", a pod dniem 1^8,7: ,Tu jak najprdzej pospieszaj okrywa rekrutów,

któr_vch wielkie mnóstwo; krawcom wart}' s poprzydawane dla naglenia

roboty". (Koresp. Kicisk. Tom II).
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a republikaska Polska wyczekiwaa na haso od Stanisawa

Augusta... i doczekaa si... najohiydniejszej zdrady.

Bo tcliórzliwy i spodlony do szpiku koci król wyjecha

jednego wieczoru na przegld obozu, w którym znajdowao

si 5.000 onierza, trzyma przez kilka dni popakowane po-

wozy, zjad raz obiad na Pradze i, otrzymawszy list od Impe-

ratorowej d. 23 lipca *), podpisa akces do konfederacyi Tar-

gowickiej dla uzyskania rozejmu (armistycium). Dnia 25

i 27 lipca obie armie otrzymay ordynans „na cofnienie ko-

mend rezerwowych, ordynowanych i w m.arszu bdcych na

lee" **). Wojna bya skoczona. Skoczya si te komen-

da nad wojskiem J. K. Moci. Stanisaw August nacieszy si

rol wodza naczelnego, ofiarowan mu przez patryotów

w chwili dziwnego zalepienia, wyda uniwersa do narodu

kamliwy od pocztku a do koca ***), ale majcy oczyci
imi jego z niezmazanego pitna zdrajcy, i wróci do lepiej

mu znanej roli sualca generaów i ambasadorów rosyjskich.

Dnia 20 sierpnia odby si wjazd jeneraa Kachowskiego do

Warszawy; nazajutrz minister rosyjski Buhakow na prywatnej

audyencyi zawiadomi o tem Stanisawa Augusta i, prze-

oywszy, jak wiele zaley szczcie narodu od jeneraa, skoni

*) Wtpliwo co do daty akcesu St. Augusta (23 czy 24 lipca?),

moem}' rozstrzygn stanowczo na podstawie listu Deszerta, sekretarza ga-

binetowego, który donosi pod dniem 24 lipca: „Ju i nadzieje i wszystko

zdaje si spezo: dzie wczorajszy determinowa naszego Pana do

tego kroku, któregomy si obawali". (Korespond. Kiciskiego, tom II).

Potwierdza to wyranie i Kotaj. (Listy, wyd. upaskiego 1872, tom I,

str. 38).

•») K. W. 191, str. 197.

***) W uniwersale i w mowie dnia 10 sierpnia 1793 mówi Stan.

August o uchybieniu poyczki zagranicznej (co jest faszem wedug t. II!,

str. 303 — 304), braku odu dla wojska (co jest faszem podug Nru 260,

i Tab. 261, 262), o wkroczeniu Prusaków, co byo plotk zaprzeczon przez

Luciesiniego (list Deszerta z dnia 21/7 1792 w Koresp. Kiciskiego t. U)

i przez fakt rzeczywistego wkroczenia dopiero w roku 1793 po deklaracyi

Bucholtza z dnia 16 1 1793.
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X-TJózef Poniatowski,
General - Leutenant komenderujcy.

(Z ratusza Warszawskiego podug fotogramu S. Bogackiego.)
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Najj. Pana do zoenia mu wizyty. O godz. 11-ej, niepomny
pomazania swojego, król „zosta prezentowany JW. Kachow-
skiemu przez Buhakowa". W zamku zacigny warty ro-

syjskie, oficer nie wpuci pewnego Polaka od Targowicy

wieo przybyego dla widzenia si incognito; kanclerz Mala-

cliowski otrzyma ostrzeenie, aby nie piecztowa adnego
listu królewskiego, ani expedycyi adnej, póki jej Buliakow
widzie nie bdzie *).

Nie stawa Stanisaw August przed sdem adnym, ale

niewzruszony wyrok napisali na niego oficerowie, a przede

-

wszystkiem oficerowie naczelnie komenderujcy obu armiami,

a jednym z nici by ukociany synowiec jego, czowiek io-

norowy i szacietny, Xi Józef Poniatowski „Pisaem w de-

peszaci moici do króla — mówi Xi — zaklinajc go, ae
by nie zmik, trzyma si mocno i nie znia do ukadów
z kilku prywatnemi osobami, które umys cesarzowej opano

way... Nowina ta (o akcesie) szybko nadesza do obozu

i cay kor oficerów, którego posiadaem zaufanie i yczliwo,
przyszed do mnie, aby si z mych ust o tem dowiedzie.

Znaczna ju liczba tych zacnych ludzi, widzc si w szla-

chetnym zapale powstrzyman, marszczya brew i okazywaa
rozpacz dzik... Wspólnie z towarzyszami uoyem list do

króla, w nim malujc mu powicenie i wierno wojsk, któ-

rych najszczerszem yczeniem byo zastpem obronnym oto-

czy Go i krew sw przela dla utrzymania honoru i praw

narodu wolnego i niepodlegego, przypominajc przysigi, któ-

re zoyo JKMoci i narodowi... Dozwól nam zgin Najj.

Panie, pisalimy, raczej od ora mnych przeciwników

naszych, lub traktuj jako panujcy z panujc, która im do-

wodzi, lecz nie poniaj nas Najj. Panie, równajc ze zdrajca-

*) Doniesienie z dnia '20,8 1792 p. t. Gazeta Warszawska (or}'-

gina) w Manuskrypcie domu tulczynieckiego Potockich... Miele-
szki Mieleszkievvicza, str. 320. Wszake raport Kachowskiego do

Katarzyn}' nie wspomina o wiz3'cie króla.
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mi i t. d. Takie byy mniej wicej wyrazy listu mojego,

który dwóch jeneraów podjo si przedstawi królowi. Oprócz

Kazimierz Nestor Sapieha,
Marszalek konfederacyi W. X. L. i sejmowy, Genera Artyleryi Lit.

(Z Ratusza Warszawskiego, podug fotogramu St. Bogackiego.)

tego wszyscy oficerowie zobowizali si broni do upadego.

Napisali take do marszaków sejmu, proszc ici, by z sob
Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. V 12
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króla przywieli do obozu". Szymon Zabieo pod d. 26 lipca

proponuje urzdzi partyzantk na tylach armii nieprzyjaciel-

skiej, do czego rk, majtek i ycie ofiaruje, a nazajutrz,

otrzymawszy rozkaz zaniechania dziaa wojennych, pisze

protestacy i owiadcza, e armia nie da si wzi do nie-

woli chocia j otaczaj. Micha Zabieo d. 26 lipca omie-

la si ostrzedz, e na wie o akcesie króla do Targowicy,

armia szemrze gono: „Ratuj j N. P. od wstydu i haby!"

A do jeneraa Gorzeskiego pisa tene Zabieo: „Damy si

wyrn, ale broni nie zoymy; zginiem z godu". Nawet

komendant Czstochowy, Wierzbowski, w raporcie powinnym,

do króla adresowanym d. 1 sierpnia, donosi: „Po doszej

wiadomoci, e N. Pan podpisa Konfederacy Targowick,

wielkie wzburzenie obywatelów nastpio tak dalece, e nie-

którzy sdz to by zdrad; niektórzy tak mieli pisa do woj-

ska, aby nie byli posuszni Najwyszej Zwierzchnoci ordy-

nansom" *). Odjecha te oburzon}- szef gabinetu Kici-

ski, jeszcze 19 lipca, zmiarkowawszy, e si zdrada go-

tuje.

Wszyscy oficerowie dali sobie sowo, „i tylko swojemu

dowódcy posuszni bd". Xi Józef „wstrzyma ich w gra-

nicach obowizku", ale zada dymisyi ze wszystkich swych

urzdów i godnoci wojskowych. „Listowi temu towarzy-

szyo blisl<;o 200 prób jeneraów i oficerów, którzy dali

z nalenem uszanowaniem, ale stanowczo, dj^misyj". Mar-

szakowie Maachowski i Sapieha, oraz Ignacy Potocki, owiad-

czyli, e do t3'lu nieszcz nie chc dodawa klsk wojny

*) Moje wspomnienia z Kampanii 1792 przez X. J. Poniatowskie-

go, wyd. Kraszewskiego, str. U, 14, 15. Rap. z K a m p. Lit., tom VI,

ksiga Nr. (etykiety) 94, raporty Zabieów pod Nrami 148 ad 149, 151,

153, raport Wierzbowskiego w tomie VII Nr. (etykiety 95) ad nr. 163.

Zgodnie z faktami i dokumentami kreli t chwil Niemcewicz w ze-

znaniach swoich na ledztwie petersburskiem, dodajc tylko „e szlachta

województw bya gotow si na ko'. (.^IreHia bi> 06m. IIcT. ii ^tpcim.

Pocc, 1866, IV, str. 198. Cu-cb\ Tak samo W o d z i c k i, str. 311.

(
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domowej. Snad obawiajc si powtórzenia konlederacyi

Barskiej, woleli opuci kraj. Emigrowali ted}'. Oficerowie

i towarzystwo „wszyscy prawie bez sposobu dalszego utrzy-

mania si" tumnie opuszczali sub *). O rozpaczy caego

wojska dowiemy si jeszcze w nastpnj^m okresie.

4. Komisya Policyi Obojga Narodów.

01. Widzielimy, e Departament Policyi zakoczy
swe czynnoci wkrótce po uoeniu raportu czynnoci d\\"U-

letnicli d. 1 padziernika 1788 r., a wic na pi blisko mie-

sicy przed zwiniciem Rady Nieustajcej. Odtd a do dnia

4 lipca 1791 r. sprawy policyjne byy zaatwiane tylko przez

Juryzdykcy Marszakowsk, która zostawaa wci
pod zwierzchnim kierunkiem Miciaa Alniszcha, marszaka

w. k., spowinowaconego ze Stanisawem Augustem. Istniaa

te Komisya Lokacyjna, przy której umieci si se-

kretarz Departamentu, Kozowski, zapewne z kolegami swy-

mi subalternami tego Departamentu.

Bezpieczestwo publiczne w Warsza\\-ie \\'ymagao wi-
kszej, ni dawniej, czynnoci z powodu niezwykego zwi-
kszenia ludnoci i ruchu nietylko materyalnego, ale te umy-

sowego, który zagarnia sprawy politjTzne i spoeczne.

Chorgiew wgierska ju nie wystarczaa i do pomocy jej

musia by uywany garnizon warszawski, utrzymj^wany zwy-

kle w sile okoo 3.000 ludzi, a zostajcy pod rozkazami 'ko-

mendanta. By nim jenera amplojowany przy boku J. K.

Moci, Gorzeski; w r. 1791 przez czas jaki peni te obo-

wizki zastpczo Rzewuski, pisarz polny koronny. Wojsko
tedy utrzymywao warty, a jedna komenda patrolowaa mia-

sto w nocy i miaa wynajty dworek ze stajni. W r. 1789

d. 14 listopada Komisya Wojskowa, „odebrawszy ustronne

') K. W. 191, str. 199, 219, 266. K. W. str. 17 i 19.
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doniesienia, jakoby mia b3' jutro tumult przy anniwersarzu

koronacyi Najj. Pana, a bardziej zapobiegajc niebezpiecze-

stwu ognia i zodziejstwa", kazaa rozda onierzom szarf a-

dunki i po 50 nabojów do 6 ciu armat. W r. 1792 d. 17

kwietnia na rekwizycy marszaka w. k. byy cigane woj-

ska z powodu nadcliodzcej uroczystoci 3 maja *). W pier-

wszym razie postrachi, wywoany przez zjazd mieszczaski,

okaza si ponnym; w drugim — wojsko potrzebnem byo

tylko do parady przy uroczystym obchodzie. Godnem jest

przecie uwagi, e w samami dniu ogoszenia Ustawy 3 go ma-

ja 1791 r. nie znalelimy adnych podobnych przygotowa,

a Komisya Wojskowa odbywaa zwyke swoje poranne po-

siedzenie, zaatwiajc sprawy biece, i tylko wieczorem na

sesyi extraordynaryjnej zoya przed przybyymi marszakami

sejmowymi przj^sig na now konstytucy **). Raz tylko za-

sza potrzeba uycia siy zbrojnej: podczas bójki rzemielni-

ków warszawskich z ydami na Kopockiem, Golubskiem

i Pociejowie (T. I, str. 220).

Wysze zadania Policyi Pastwowej pozostaway w za-

wieszeniu blisko trzy lata, juto z powodu sprawy miejskiej,

która wesza na nowe, nieprzewidziane dawniej tory, ju
z powodu natoku spraw naglejszych, a szczególnie p3'ta za-

sadniczych co do formy rzdu. Dopiero d. 24 czerwca

1791 r. ukazao si prawo p. t. „Komisya Policja Obojga

Narodów", wypracowane starannie, szczegóowo, bez poró-

wnania dokadniejsze od ustaw policyjnych z lat 1775 i 1776,

nakrelonych dla Departamentu.

Wedug tego prawa, Komisya Policyi miaa si skada
z marszaków narodowych, nie zasiadajcych w Stray

*) K. w. 182 str. 139, 20; K. W. 183 str. 109; K. W. 172 str. 24;

K. W. 189 str. 77.

**) K. W. 182 str. 11; prezydowa wtedy Marcin Grocholski, zasia-

dali: Karnicki, Krasiski, obony W. K., Celestyn Czaplic, Starzeski, je-

neraowic Józef Czapski i Radziwi, oraz pukownik Jeleski.
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i z 15-tu komisarz}'' w równej liczbie od kadej z trzech pro-

wincyj Rzpltej, mianowicie: 3-cb senatorów, 6-ciu ze stanu

rycerskiego i 6 ciu plenipotentów od miast wolnych. Naj-

mniejszy komplet musi si skada z 5-ciu czonków. Przed-

mioty zaj Komisyi s to: 1) bezpieczestwo i spokojno

publiczna, 2) wygoda publiczna, 3) sdowo i urzdnicy Po-

licyi.

W szczególowem rozwiniciu t3'ch trzech naczeln3xh

zasad znajdujemy policzone do zakresu obowizków Policja:

czuwanie na wszelkie bunty, rozruchy, rozboje, zabójstvv'a,

gwat}', „midzy któremi ma si licz3x przejmowanie, rozpie-

cztowanie i zmylanie pieczci listów na pocztach," tudzie

na kradziee, jawn rozpust i zgorszenia; czuwanie na oby-

czajno powszechn i wszelkie sposób}' zysku z samego

zwodzenia i oszukiwania ludzi, jak gry hazardowne, itp.;

wstrzymywanie ebractwa i wóczgi, a przeto szczególniej-

sze dozieranie ludzi, nie majcych osiadoci, stanu, profe-

syi, rzemiosa, suby, ani adnego pewnego sposobu do y-
cia; czuwanie na zdrowie, a wic dozór nad lekarzami, chirur -

gami, cyrulikami, aptekami, oraz nad sztuk babienia, a to

znoszc si z Komisy Edukacyjn; dawanie dobroczynnej

pomocy w rozmaitych przypadkach i zdarzeniach, jak np. po-

arów, powodzi, gwatownych, wichrów, godu, morowego

powietrza, zaraliw}'ch chorób na ludzi i na bydo. Obok

tego Komisya powinna mie na uwadze obfito i cen tak

produktów, jakote towarów i rkodzie, wiedzie o urodza-

jach, pilnowa miar i wag, przestrzega porzdku na targach

i jarmarkach, usuwa przeszkody, a nawet nie pomoc rol-

nictwu, handlowi i rzemiosom, usuwa naduycia cechów.

Do niej naley zarzdzanie domami i miejscami publicznemi,

wizieniami, domami poprawy, rynkami, ratuszami, uporzd-

kowanie placów i ulic. Do wygody kraju naley: utrzymy-

wanie w dobrym stanie traktów, spawów, rzek, kanaów

w porozumieniu z Komisy Skarbow, opieka nad pocztami

bez uwaczania prawom i dochodom króla. anie, zdroje.
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szpitale, domy miosierdzia, zajazdy, szynkownie, traktyernie,

miejsca na przechadzki, bruki miejskie, cmentarze, cao i ozdo-

ba domów, bramy wjazdowe do miast, pojazdy publiczne,

owietlenie ulic, teatra i t. p. zostaj pod nadzorem Policyi,

która wszake nie jest mocn narusza „wolnoci dla kade-
go dawania i uywania wszelkich zabaw publicznych, wy-
stawiania teatrów i grania na nich bez adnych przeszkód".

Ubóstwo, ndza, staro i kalectwo powinny budzi troskli-

wo Komis}'!. Sdowo jej ma na celu powstrzj^mywanie

pogwace tego prawa tak przez oficyalistów, jakote przez

osoby prywatne. W czynnociach swoich Komisya Policyi

ma si wystrzega naruszania wasnoci i wolnoci, a wic
rozrzdzenia swoje w sposób rozkazujcy przesya moe tyl-

ko do miast wolnych i wsi królewskich; do miast za i wsi

dziedzicznych wolno jej posya tylko rady i ostrzeenia.

„Wszelkie gatunki szpiegowania i rewizja w mieszkaniach

i na gruntach ziemiaskich, lub w uczynkach i zabawach

obywateli najsurowiej s jej zabronione" (art. III punkt 5).

Nadto Komisya winna pilnowa „aby wolno pisania i dru-

kowania pewn i nienaruszon bya", a zarazem ochrania

prawa wasnoci autorów i nie dopuszcza samowolnego prze-

drukowywania dzie, gdy dopiero po mierci autora dzieo

staje si wasnoci publiczn (art. IV p. 5) *).

Ufundowaa si i zacza urzdowanie swoje Komisya

Policyi d. 4 lipca 1791 pod prezydencj- Mniszcha, marszaka

W. K., zlecia odebra archiwum po zwinitej Komisji Bru-

kowej i obwiecia uniwersaem Komisye Cywilno-Wojskowe
o swej exystenc3i. Zorganizowaa nastpnie kancelar3', sub-

alternów i sub swoj, która wkrótce skadaa si ze 158

osób, a mianowicie:

*) Oprócz Zbioru Konstytucyi i Uchwal, prawo to byo przedruko-

wywane kilkakrotnie w postaci maych broszur.
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Tab. 263.

Oficyalici i suba Komisyi Policyi O. N.

1 Pisarz Komisyi (Kozowski).

1 Sekretarz Generalny.

1 Archiwista.

1 Kas\'er.

1 Kontroler.

2 Budownicz3'ch.

1 Geometra.

2 Tomaczów (jzyka ruskiego i hebrajskiego).

3 Regentów Ekonomicznych.

3 „ Sdowych.

6 Sekretarzy prowinc3'onaln\-ch.

3 Regestratorów.

2 Prokuratorów.

2 Plenipotentów.

3 In-;t3'gatorów.

1 H3^draulik.

31 Kancelistów.

8 Konduktorów,

26 Intentendentów.

51 Straników.

4 Wonych.

5 Poslugaczów.

158 z pac razem zp. 440.000.

Nie znamy archiwum Komisji, ale posiadamy szczegó-

ow i bardzo sj^stematycznie uoon, zapewne dokadn
„Relacy Delegowanj^cli od N. Konfederacyi Generalnej Ob-

Nar. (Targowickiej) do Examinu Policji Ru 1792" *). Czon-

kami tej delegacyi byli dawni posowie sejmu czteroletniego:

Suchiodolski i Józefowicz, trzyma pióro Zagórski, prez3'do-

wa Skarszewski, biskup chemski, vtórego pogldy uwyda-

*) Druk str. 58 in folio i wykaz alfabet3-czny „Materyi i Artyku-

ów" na 3ch stronnicach.



184

tniaj si jaskrawo w „opiniach", zawadzajcych o interesa

duchowiestwa. Cala dno delegowanych zmierza do po-

tpienia Komisyi, jako instytucyi, utworzonej przez Sejm „re-

wolucyjny". Pomimo tak nieyczliwego „examinu", Komisya

wysza z niego, zdaniem naszem, zaszczytnie.

Podejmujc zawieszon od lat trzech czynno b. De-

partamentu Policyi, Komisya rozcigna swój dozór nad

miastami wolnemi, uniwersaem rozkazaa skadanie sobie ra-

portów, zabronia cigania jakiegokolwiek dugu, upowania-

a do brania pienidz}'^ z kas lub zbierania skadek tylko na

reparacy mostów, ratuszów, bruku lub na ukoczenie pro-

cesów ze starostami (wogóle 33 miastom i miasteczkom);

nakazaa rewizy domów, zalecia numeracy posesyj, oraz

spisanie ludnoci. Zarzdzia przeniesienie szlachtuzów w miej

sca ustronne i zaoenie cmentarzów za miastami, wyzna-

czajc do tego termin krótki, mianowicie do 1 maja 1792 r.

To ostatnie rozrzdzenie dao powód Skarszewskiemu do na-

gany ze wzgldu na krótko terminu do wystawienia par-

kanu i kaplic, oraz na powierzenie mieszczanom wykonania,

przez co w Lublinie proboszcz dozna przymusu i nieprzy-

zwoitoci". Uwaaa Delegacj^a, e „Komisya Policyi staraa

si wicej, ni potrzeba, dogadza daniom miast"; nie wi-

da jednak, aby uchybia zamiarom prawodawstwa, przez sejm

uchwalonego i dla siebie obowizujcego.

Podja te Komisya dawne projekta co do suby zdro-

wia publicznego: deputowaa z pomidzy siebie dwóch komi-

sarzy do uoenia „zasad wzgldem zabezpieczenia zdrowia

ludzkiego" w porozumieniu z doktorami; deputacya ta zo-

ya projekt majcego si ustanowi Kolegium Medycznego,

oraz memoryat doktorów, który zj^ska przych3'ln rezolucy,

mianowicie: e ilekro to Kolegium Medyczne zechce wysa
swego delegata w celu zarzdzenia rodków sanitarnych, Ko-

misya zawsze go przyjmie i wyznaczy mu miejsce koo ase-

sorów swoich. Nadto, chcc mie dostateczn liczb „dosko-

naych" lekarzy rodaków, podaa not do Komisyi Eduka-

cyjnej „dla zasignienia informacyi, ile jest uczniów lekar-
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skiej nauki, wiele ich od czasu rozpocztej nauki ubyo,

i jeeli nic masz liczby tyche takiej, jaka bj- powinna, aby

akademie day przyczyn".

Nowem, dotd nigdy w Polsce przez rzd nieprzedsi-

branem dzieem byy rozrzdzenia w sprawie ebractwa. Prze-

prowadziwszy korespondency z nuncyuszem, z biskupem

Poznaskim i przeorami klasztorów warszawskich, Komisya

zaprosia uniwersaem publiczno do skadek na utrzym3'wa-

nie, ywienie i leczenie tych chorych, których szpitale obj
nie bd mogy, wydelegowaa z pomidzy siebie komisarzy

do klasztorów i szpitali dla uoenia si o miejsce i warunki

przyjcia ubogich, wezwaa architekta, aby zrobi plan wy-

porzdzenia miejsc dla ebraków i wóczgów, przygotowaa

instrukcye i ksiki do wpisywania ofiar, poczem zarzdzia

uprztnienie miasta Warszawy z ebractwa na d. 2 listopada,

czyli na dzie Zaduszny. Jako dnia tego schwytano osób

422 w Warszawie i 80 na Pradze. Po zrewidowaniu ich

przez dwóch doktorów i szeciu felczerów odczono chorych

od zdrowych i osadzono w piciu miejscach, zawczasu ozna-

czonych. Dla staego opatrywania ugodzono trzech felczerów

i pozawierano, kontrakty o ywienie ubogich; 224 zdrowych

wzi Rephan, fabrykant sukna na Pradzeza, kontraktem do-

ywotnim, zobowizujc si do utrzymywania ich, ywienia

i odziewania, za co mocen by u3'wa ich do robotj^, ale

„tylko podug przepisu". Dla dogldania wszystkich innych

ustanowiony Intendent Szpitalów z pac 4,000 zp.

z kasy Miosierdzia; mia on codziennie ubogich we wszj^st-

kich piciu miejscach nawiedza, protokó osobny do kadego

miejsca utrzymywa, kontrakt}' z etreprenerami spisywa

i t. p. Fundusze na to wszystko zebrane byy „ze znacznj^ch

jamun" i ogoszone w raporcie do publicznoci; na przy-

szo urzdzon bya kwesta przez zakonników lub kolekto-

rów patnych po 3 dukaty na miesic, a po kocioach za-

wieszone skarbony z napisem: „Dar Miosierdzia na ubogich

pod dozorem Komisyi Policyi bdcych".
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Tyle dla Warszawy.

Ale Komisya podja urzdzenie dobroczynnoci w ca-

ym kraju. Wyznaczya z pomidzy siebie Deputacy Ogóln
do Szpitalów i funduszów na nie przeznaczonych, zacza
swoje posiedzenia d. 4 listopada 1791 i, ukoczywszy czyn-

no swoj d. 3 lutego 1792, przekazaa dalsz prac trzem

Deputacyom prowincyonalnym : Warszawskiej, Maopolskiej

w Krakowie i Litewskiej z dodaniem osobnej Deputacyi do

Szpitalów m. Wilna. Oprócz Komisarzy Policyi, wezwane
byy osób}'- z ducliowiestwa, szlachty i mieszczan i naka-

zane sesye najmniej trzy razy w tydzie. Zadanie gówne
zaleao na wywietleniu i wynalezieniu funduszów i wszel-

kich zapisów dobroczynnych, oraz na lustracyi istniejcych

szpitalów. Wezwane byo ted}'' duchowiestwo wieckie i za-

konne do zoenia w cigu czterech tygodni Komisyom Cy-

wilno Wojskowym, a magistrat}^ miast do przesania prosto

Komisyi Policyi wszelkich zapisów, erekcyj i legatów po-

bonych, co do szpitala za Dziecitka Jezus w Warszawie

X. Lubaski, sekretarz Orderu w. Stanisawa, mia przesa
wykaz zalegoci do kawalerów tego orderu; X. Jaszewski,

przeoony szpitala, otrzj^ma rozkaz wnoszenia pobieranych

opat do kasyera Policyi; rozesane rekwizycye za porednic-

twem Komisyj Cywilno-Wojskowych w kraju i za porednic-

twem poselstw za granic, aby kawalerowie nalene od nich

opaty na szpital uicili. Lustracya 11 -tu warszawskich, kra-

kowskiego w. azarza i wileskich szpitali uskutecznion

zostaa. Na skutek doniesienia od anonymu wykrjto trzy za-

tajone fundusze szpitala krakowskiego Sióstr Miosierdzia na

sum ogóln 179,451 zp. i windykacya zaczta. Z nade-

szych raportów i protokóów okaza si stan zakadów do-

broczynnych w nastpnej postaci: (Tab. 2).

W cigu czasu tak krótkiego, zdaje si, niepodobna

byo zrobi w tej materyi wicej i lepiej.

Zaprowadzajc porzdek w myl reform sejmowych po-

midzy niszemi warstwami ludnoci, daa bardzo przychyln
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do rekrutowania zdatnymi; delegacya widziaa w tym po-

stpku zuchwalstwo, dochodzce „do stopnia swywoli ludu

francuzkiego". Komisya Policyi, stosownie do decyzyi Króla

w Stray, zalecia wprawdzie, aby dalsza podró przytrzyma-

nym dostojnikom tamowan nie bya i przyczya swój

paszport z warunkiem niejechania do kraju, „z którym Rzplta

w aktualnej zostaje wojnie", ale nie wymierzya na mieszczan

adnej kary, nie zalecia, aby na potem od osób podobnych

nie dano takiego sprawiania si. Bya to oczywicie

sprawa natury politycznej: mieszczanie Kalwaryjscy wyst-

powali jako obrocy rzdu i Ustawy 3-go maja przeciwko

jej wrogom, Targowiczanom.

Wykonywaa Komisya Policyi opiek nad pismami

w duchu przepisanej sobie ustawy. Po obchodzie w r. 1792

rocznicy 3-go maja posowie woyscy not oskaryli „autora"

pisma Journal de Varsovie o zniewaenie religii panujcej

przez to tylko, e mówic o kociele Opatrznoci, wynurzy

nadziej, jako „wszystkie wyznania" bd czyniy w nim

dzikczynienia Bogu za utworzenie nowej konstytucyi. Oskar-

enie to Komisj^a pozostawia „do póniejszej rezolucyi", ale

delegacj^a rewizyjna we wszystkich aktach póniejszych owej

rezolucyi nie doczytaa si, z czego jest wielce zgorszon,

poniewa przez „pobaanie gazeciarzowi nie zapobiega

na potem wolnoci druku". Dawniej ksigarnie i drukarnie

„zostaway zawsze pod dozorem biskupów i ich zastpców,

jako stróów religii panujcej"; za sejmu czteroletniego zapa-

nowaa wolno nieograniczona, która dya, jak twierdzi

delegacya, „do osabienia i zniszczenia religii, a tem samem

do napojenia sentymentów francuzkich i przygotowania na-

rodu polskiego do dalszych rewolucyj, zgodnych z opowiada-

niem praw czowieka spólczesnej filozofii i rozszerzeniem

wiata mniemanego". Biskupi „widzc, w jak przepa nie-

szczliwoci wolno pisania, drukowania i przedawania za-

raliwych ksig wtrci moe Polsk", udawali si do Stray

z przeoeniem i skarg, ale adnej nie odebrali odpowiedzi.

Do najszkodliwszych druków, krzywdzcych religi i truj-



189

cych spoeczno ludzk szkodliwemi opiniami, zaliczya De-

legacya Targowicka Gazet Narodow i Pamitnik Historyczny

Polityczny *), a Komisya Policyi braa je nawet pod sw
opiek, bo, gdy redaktor Gazety Warszawskiej w r. 1792 za-

powiedzia blizki zgon Gazety Narodowej „z powodu zmie-

niajcych si w kraju okolicznoci", zosta wezwany do

Komisyi i otrzyma za to surowe napomnienie.

Pomidzy naganionemi przez delegatów czynnociami

Komisyi znajduje si „nieukarany" wystpek Konopki. Byto

zapewne ten sam agitator, który urzdzi w r. 1794 wiesza-

nie zdrajców i który zwykle jest uwaany za narzdzie Ko
taja. W r. 1792, zapewne ju w czasie walki z Rosy
i Targowic, Konopka zaja publicznie w kociele XX. Re-

formatów warszawskich! kaznodziej podczas kazania nie-

przyzwoitemi sowy. Komisya, otrzymawszy o tem raport

od intendenta Policyi, odesaa spraw do sdu nie kryminal-

nego, lecz cyrkuowego, który puci j pazem pod pozorem,

e nie byo delatora. Nie do na tem, Konopka zosta póniej

umieszczony w wojsku, „jakby w nagrod piknego dziea".

Domylamy si, e kaznodzieja mówi co takiego, co nadao

ceci patryotyczn protestacyi Konopki.

Sama Komisya okaz}'waa patryot3Xzn gorliwo w cza-

sie wojny. Tak, odebrawszy not od Komisyi Cywilno-Woj-

skowej powiatu Kowieskiego i mieszczan tamtejszych, e
w tym powiecie urzdzone zostay kresy w celu utrzymania

komunikacyj wojennych, Komisya Policyi zakomunikowaa to

*) Pamitnik Hist. Polit. ju w roku 1784 (str. 805) uskara si,

e cenzura, ,.\v rku jednej osoby duchownej zazwyczaj umieszczona", ka-

zaa mu wjTzuci jeden artyku „wcale polityczny"; w roku 1786 (str. 165),

gdy pewien korespondent, podpisany M. T. J., dopomina si wj-drukowa-

nia swego artykuu o intratacti biskupici, witkowski tomaczy si w tyci

wyrazach: „nie przez zapomnienie, tylko e na to miejsce z kaamarza J. X.

Censora tak si wiele atramentu wylao, i nic a nic nie mona byo prze-

czyta a zatem ani drukowa".
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doniesienie Królowi w Stray, dajc upowanienia do roz-

cignienia podobnych urzdze w caym kraju na miasta

dziedziczne i duchowne. danie to nie odebrao jednatc

slcutliu, poniewa wojna przerwan zostaa. Intendentom swoim
Komisya Policyi przesaa pod d. 21 maja 1792 r. instrul^cye

sel<retne treci nastpujcej: intendent ma bezprzestannie prze-

jeda si po caej o<olicy wydziau swego, odmieniajc ile

monoci trat:t za l<:ad przejadl<; ma dowiadywa si,

czy byy naleycie czytane z ambon obwieszczenia rzdowe;
czy przeciwne tym obwieszczeniom pisma, powszechn spo-

Icojno burzy mogce, byy rozgaszane i kto moe by
ich autorem; czy nie sycha o jakich zjazdach i namowach,
bezpieczestwu publicznemu zagraajcych? Czyli kto nie

zakupuje amunicyi, broni, rynsztunków, wojennych, koni?

Czyli nie taj si gdzie dezerterowie, szpiegi zagraniczne lub

werbownicy? Takich ludzi intendent natychmiast do najbli-

szej Komendy odesa powinien. Skoro intendent dostrzee

jakie grone zdarzenia lub okolicznoci, powinien przestrzedz

wadze miejscowe, a Komisy i ministra Policyi zawiadomi

sztafet lub kuryerem. „Takowa instrukcya dopót}^ moc swo-

je i exekucy mie bdzie, dopóki Komisya nie uzna potrze-

by cofnienia onej, w czem gdy wyda swoje zalecenie, in-

tendent tene sam orygina wróci jest obowizany.

W wykonaniu tej instrukcyi nadeszy cztery raporty od

intendentów wydziaów Lubelskiego i jeden Sieradzkiego.

Pierwszy (Krajewski) donosi pod d. 11 czerwca, e uniwer-

say s ogaszane z ambon, ale najwicej dwa razy i niedo-

kadnie, bo Xia „nie daj sobie czasu do czytania"; e
miasto czuje si by uciemione przez Komisy Cywilno-

Wojskow Lubelsk z przyczyny dawania czstych paletów

na furae i podwody dla wojsk; e znajduj si w Lublinie

ludzie podejrzani, którzy musz mie korespondency z woj-

skiem zagranicznem i których ledzi zacz; e w domu je-

dnego deputata bywaj schadzki malkontentów, W par dni

póniej, tene Krajewsld donosi, e aresztowa yda Herszka

Hofmanowicza, przybyego z Jass, i odsea zabrane mu pa-
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piery. Ale z dwóch nastpnych raportów pod d. 16121 czer.

dowiadujemy si, e Trybuna Lubelski, na illacy kahau,

kaza pozwa intendenta z rejestru directi mandati, jako

gwaccego bezpieczestwo publiczne i powag Trybunau,

gdy yda, osiadego i rzemiosem sztycharskiem bawicego

si, gwatownie wziwszy do wizienia, pod stra warty try-

bunalskiej wtrci, Komisya Polic3'i, ujmujc si za swoim

subalternem, daa od Stray zalecenia Trybunaowi, aby„nie

czynic kolizyi midzy magistraturami, nie wdawa si w Po-

lic3' miejscow i spraw... do waciwej Magistratu jurisdyk-

cyi w tym stanie, jak bya, odesa". Ale nie pomóg wcale

list ministra Policyi (Ign. Potockiego): Trybuna przez wy-

znaczone ze skadu swego dwie osoby odpowiedzia listem,

e inaczej postpi nie móg, a Komis3'a, poprzestajc na tej

odpowiedzi, zlecia zachowa j do teki sekretnej. Nie po-

wioda si wic pierwsza próba zastosowania procederów po-

licyjnych do spraw politycznych. Spoeczestwo nie dopusz-

czao takiej nowoci; intendent, jak si zdaje, niezrcznie za-

bra si do wykonania instrukcyi, a i prawo kado zapor

szpiegowaniu i dowolnym aresztom. Intendent sieradzki (Bo-

rysawsd) donosi mocno spónionym raportem, bo a d. 5

sierpnia, e objeda swój wydzia; e po odpustach i jar-

markach widzie si daje szlachta, podzielona na partye, i e
d. 30 lipca (a wic ju po zakoczeniu wojny i akcesie kró-

lewskim) obrani w Szadku marszaek i kons^liarze do Kon-

federacyi— zapewne wojewódzkiej. By te W3'padek, e nie-

jaki Wilson, osoba prywatna, zndlaz w Warszawie na ulicy

list bez daty, adresowany do pana Suskiego z propozycy

wydrukowania w dwóch tysicach exemplarzy jakiej ksiki,

przysanej przez jednego z blizkich prz3'jació Zotnickiego.

Wilson przesa ten list intendentowi warszawskiemu Rogo-

ziskiemu, który, otrzymawszy od Komisyi Policyi stosowny

rozkaz, aresztowa niejakiego Jana Majewskiego, jako osob,

na licie podpisan. Z indagacyi okazao si atoli, e areszto-

wany nic spólnego z t osob niema, wic zosta niezwocz-

nie wypuszczony. Jest jeszcze par mniejszej wagi doku-
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mentów w protokóle sekretnym; wszystkich numerów znaj-

duje si w nim zaledwo om.
Sdownictwem Komisya Polic}'! zajmowaa si mao;

zacza je dopiero d. 16 kwietnia 1792 r. i wydaa 26 dekre-

tów, z któr3'cli kilka zalewo b3'o decydujcyci; inne dotycz}'-

y ledztw lub dopenienia komunikacyj.

Najwicej pracy przyczyniay „memoryay" od miast,

od Komisyj Cywilno-Wojskowych i od osób prywatnych. Ko-

misya zdecydowaa numerów 2.004, niezaatwionych pozo-

stao 1 264. Sama Delegacya Targowicka wiadczy, e re-

zolucye Komisyi „suszne znalaza". W kilku wypadkach je-

dnak zarzucaa przekroczenie wadzy, jak np. w przyjciu

skargi wocianina (Czajki) przeciwko Franciszkankom kra-

kowskim, dziedziczkom swoim, o krzywdy doznane; w rozpo-

znawaniu zatargów pomidzy flisami Tczyskimi i szyprem

szlachcicem; w przyjciu raportu ludnoci od miasta ducho-

wnego Sulejowa — wszystkie wypadki miay suy za do-

wód zagarniania wadzy nad poddanymi dóbr dziedzicznych

i duchownych; nareszcie w niewaciwem traktowaniu sprau^y

Fijakowskiego. By- to szlachcic, komisarz cywilno wojskowy

województwa Brzeskiego Kujawskiego, oskarony przez ban-

kiera Blanka o gwat sobie domierzony przy przeprawie przez

rzek Pilic. Komisya, pomimo rozpisania si kilku komisa-

rzy, stawajcych przy prawie „neminem captivabimus", zde-

cydowaa wikszoci gosów aresztowa oskaronego wraz

z ludmi sucymi i stawi do ledztwa we 24 godzinach.

Kiedy posany urzdnik poKcyi z oficerem zastali w mieszka-

niu Fijakowskiego tylko ludzi jego i kiedy przyszed raport

urzdowy, Komisya, postrzegajc si w bdzie, kazaa cofn
wart z mieszkania, ale te i \vytoczy spraw w sdach

ziemiaskich Czerskich przez prokuratora i instygatora swego.

Podobno oskarenie byo przesadne, bo Fijakowski adnego

gwatu nie popeni, tylko zajecha drog przed przewozem

ze swymi przyjaciómi i trzema ludmi zbrojnymi.

Dziaalno Komisyi zakoczya si niewtpliwie w pier-

wszych dniach sierpnia 1792; komisarze ustpili; pozostaa



193

tylko kancelarya, która wanie dostarczaa akt i wyjanie
delegatom Targowickim. Jeli ta stronna w najwyszym

stopniu niechtna i tendencyjna rewizya nie zdoaa wykry
adnego wyranego nadu3'cia lub wykroczenia, któreby dao

powód do oskarenia przed wadz sdow: m.usimy tedy za-

wnioskowa e komis^-a penia swe obowizki sumiennie

i z prawem zgodnie. O pilnoci za i pracowitoci jej wiad-

czy wielka ilo spraw zaatwionyci w cigu krótkiego, bo

zaledwie 13-miesiec/nego istnienia.

5. Komisya Edukacyjna.

08, Pozostaa nietknit przez sejm czteroletni; ska-

daa si z tyci samyci 9-ciu osób, pomidzy któremi pier-

wsz, jako prezes, by prymas Xi Micha Poniatowski,

w tym czasie cigle prawie nieobecny z powodu podróy

swojej za granic; 13 tu subalternów wystarczyo na

cay zarzd szkó Litwy i Korony, na botr/eb\' budownicze

(bo jest i architekt midzy nimi), a nawet na sprawy sdo-

we, którym Komisya powicaa przecie po miesicu trzy ra-

zy na rok. Towarzystwo do ksig elementar-
nych zoone z 9 ciu osób *), miecio w swem gronie m-
ów ju znakomitych wiedz i zasug, jak X. Piramowicz

i X. Onufry Kopczyski. Gdy ustanowion zostaa Stra, po-

midzy jej kancelaryami wydziaowemi znalaza si te kan-

celarya W3'dziau Edukacyjnego, której regentem bji Franci-

szek Zabocki, majcy przy sobie trzech subalternów.

Wród kopotów finansowych, z jakimi sejm cigle wal-

czy, Butr3'mowicz (ale nie on jeden tylko) chcia tila oszcz-

dnoci zwin Komis3' i powierzy edukacy zakonnikom,

*) Nazwiska wsz\-stkich csób urzdujcych s wyliczone w Ka-

lendarzyku Narodowym y Obcym na rok Paski 1792. Warszawa. Za-

wadzki II, str. 528-527.

Wewntizne dzieje Polski Korzona —T. V. lo
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którzy maj obowizek bezpatnego nauczania. Popiera! swe

danie takimi argumentami: „Profesor w akademi bierze kil-

kanacie tysicy, wicej czasem jak w wojsku jenera major;

profesor nawet, co graniat3'ki uczy, bierze 1.600 zip. i je-

szcze lekcye swoje odb3'wa czstokro przez substytuta, któ-

rego najmuje za tasze pienidze, a to>varzysz w kawaleryi

bierze tylko 1.200 zip." *). Sejm nie podzieli jednak zapdu

szanowanego zkdind posa piskiego i nie clicial robi

oszczdnoci na pacy profesorów. Owszem, zapada konsty-

tucya o podniesienie intraty z dóbr pojezuickici pó procen-

tem, przez co fundusze edukacyjne atwiej znie mogy no-

wy podatek 10 ego grosza **).

Nie badalimy akt Komis^^i Edukacyjnej, a wic nie po-

trafimy dokadnie okreli: co si robio w okresie niniejszj^m?

Wszake z napotykanycli tu i owdzie objawów powzilimy

zdanie, e zakady naukowe w tym czasie wanie doszy do

najpomylniejszego stanu. Bardzo wiarog)dny i kompetentny

wiadek spóczesny, Tadeusz Czacki ***), na podstawie ba-

da porównawczych twierdzi, e gdy w latach 1777 — 1780

wychodzi}^ rozkazy „bardziej zapowiadajce, ni skutkujce,

popraw owiecenia powszechnego", to w latach 1788— 1792

widoczn i)ya gboka odmiana, „nage przejcie ze wsirtu

od nauk do ich zamiowania." Okazuje si to ju z liczby

uczniów po szkoach bardzo wielkiej w porównaniu nawet

z pocztkiem XIX wieku. Tak np. w szkole krzemienieckiej

byo:

*) Dzie. C z. S. G. W. sesya 2S1 z dn^a 15/6 I79.

**) Memoryal wydziau Instrukc}'! w Gazecie Rzdowej 1794 r.,

str. 77.

***) O stanie jeneralnym owiecenia w gubernii Woyskiej raport

zoony Najjan. Aleksandrowi I Cesarzowi Wszech Rosyi przez Tajnego

Konsyliarza i Wizytatora Tadeusza Czackiego (1803) w Koreipon-

dencyi Listownej X. H. Kotaja z T. Czackim, wydanej przez Ferdynan-

da Ko j s i e w i c z a w Krakowie 1844, tom I, str. 241, 244, 258.
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Uczniów.
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wogóle wywierao wpKw dobroczynny na spoeczestwo,

to si okazao^ wybitnie na usposobieniach umysowych i mo-

ralnych pokolenia ówczesnego.

6, Komisye Porzdkowe Cywilno-Wojskowe Wojewódzkie

i Powiatowe.

1MI, Dj najznakomitszych dzie sejmu czteroletniego

nale bez wtpienia Komisye Porzdkowe, organ zarzdu

miejscowego. W czasach najgorszej anarchii przechoway si

przecie jakie urzdzenia centralne administracyjne dla caej

Rzeczypospolitej, istniao jakie ministeryum, jakie kancelarye,

jacy oficyalici. Ale województwo, ziemia, powiat ze swym
nietykalnym samorzdem nie posiaday adnego staego orga-

nu administracyjnego przynajmniej w X\'lll w. oprócz sejmi-

ku gospodarcz*^ go. Widzielimy np., e na takim sejmiku

szlachta sieradzka w r. 1786 postanowia nie wypuszcza kar-

czem 3'dom. Ale któ mia czuwa nad wykonaniem uchwa-

y? Nikt, prócz ssiadów.

I otó Litwini, tak nieporzdni w swojej skarbowoci,

tak opieszali w urzdzeniu wojska swojego, zdobyli si na

pierwszy pomys administracyi wojewódzko-powiatowej, cz}^!

waciwie powiatowej, gdy tak zwane Komisye Wojewódz-

kie nie róniy si ani stopniem, ani zakresem wiadzy od

Komisyj, gospodarujcych w pewnej ziemi, lub czasem w po-

jedynczym powiecie. W r. 1789 podczas sejmu „Prowincya

litewska uprosia wiatych swych posów Wawrzeckie-
go i Bernowicza aby si zaprztnli projektem Komisyj

Cywilno-Wojskowych Wojewódzkich" *). Uni wic s auto-

rami projektu, któr}^ by wniesiony d. 6 listopada i prawie

bez zmiany przyjty niedugo potem. Prawo to zostao obla-

towanem d. 19 listopada. W kilka dni póniej, 24 listopada,

marszaek sejmowy, winszujc królowi 25-letniego obchodu

*) Dz. Cz. S. G. w. sesya 1 ?> z dnia 6/11 1789 r., gos mar«.1.».

ka Sapiehy.
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koronacyi, dla uwietnienia uroczystoci wniós jednobrzmicy

z poprzednim projekt Komisyj porzdkowych Cywilno Woj-

skowNch dla Koron}-. Rozprawy, poprawki i oblata przeci-

gny si do d. 15 grudnia, kiedy projekt ów zamieni! si

w prawo. Tre tekstu litewskigo jest nastpujca: „Kade
województwo i powiat na pierwszym sejmiku Gromnicznym

Gospodarskim obywatelów swego województwa, czy powia-

tu, dobrze osiadych, pod kondemnatami nie zostajcych, w ni-

czem podug prawa nie notowanych, osób 15 najmniej... wy-

bierze i na lat dwa kredensowa bdzie... Senatorowie wo-

jewódzcy, cywunowie, marszakowie powiatowi, starostowie

grodowi i chorowie w tej Komisyi bez obrania zawsze za-

siada mog, a przy reasumowaniu si kadej Komisyi zasia-

da powinni, gdy nie s zajci usug publiczn." Komplet

najmniejszy skada si ma z trzech, sesye odbyv\'a si po-

winny codziennie, oprócz wit, od godziny 8 ej rsnnej od

1-ej z poudnia. Tu „pracowit funkcy komisarsk" prawo

nakazywao odbywa bezpatnie, uznajc j tylko za „stopie

zasug obywatelskich", niezbdny do otrzymania jakiegokol-

wiek póniej urzdu lub nawet orderu. Na kancelary i nie-

uchronne wydatki pozwolono pobiera po 1 ym szelgu od

kadego zotego podatków opacanych.

Obowizki Komis3'j Porzdkowych odnosz si do dwóch

sfer, opisanych artN^kuami: 1) o mater}^ cywilno-wojskowej.

i 2) materyi ekonomicznej wojewódzkiej.

Co do 1 go, Ko.misye Porzdkowe w porozumieniu

z wadz wojskow maj zaatwia wszelkie sprawy dotycz-

ce kwaterowania oddziaów, przychodzcych na konsystency^

rekrutowania, zapobiegania dezercyi, furaowania i urzdzania

magazynów a nadto sdzi „wszystkie sprawy czyto z nie-

karnoci onierskiej i przestpstwa regu... wypywajce^

a obywatela cywilnego krzywdzce, cz}' te nawzajem od

obywatela cywilnego onierzowi szkod przynoszce. W przy-

padku kótni, przestpstwa i szkód... midzy wojskowym a cy-

wilnym zdarzonych, strony przed zapozwaniem si do Komi-

syi maj wprzód donie komendantom" (w celu zagodzenia
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polubownego). Sprawy czjsto wojskowe, lub czysto cywilne

byy Komisyom do sdzenia wzbronione.

Co do 2 go, Komisye byy obowizane: a) ciga od

plebanów na dzie 1 stycznia kadego roku metryki lubów,

chrztów i pogrzebów, w roku zdarzonych, i formowa spisy

ludnoci dla przesiania tyche do Komisyi Skarbowej; b) od-

biera podatki i przechowywa je w kasie pod trzema klu-

czami i nieodstpn stra wojska; c) troszczy si o pomno-

enie produktów ziemnych, rkodzie i handlu, a wic „uoy
projekt gospodarstwa do pozycyi gruntów swego wojewódz-

twa najbliej stosowny, doradzajcy, jakim sposobem produk-

ta zboowe i inne rozmaite pomnaaby si mogy i rozesa

go po parafiach, aby obywatele, wybierajc z onego przepisy

poyteczne, nabierali ochoty do polepszenia regu rolnictwa",

zapobiega godowi, zarazom, utrzymywa w porzdku rzeki,

groble, mosty, trakty; d) w razie naduy ze strony oficya-

listów skarbow3xh kupca niezwocznie od krzywdy uchroni,

a winnego oficyanta do Komisji Skarbowej donie; e) ochra-

nia towary kupieckie, idce na jarmarki; f) donosi rzdowi

o mineraach, fabrykach i ich pradukcyi; g) donosi Komisyi

Skarbowej o zawakowanych starostwach i dzierawach, o po-

arach, miastach; nowych karczmach, etc; h) stara si naj-

usilniej, aby przy plebaniach znajdoway si szkoy parafial-

ne ., a dla owiecenia ciemnej prostoty poddastwa, zmówiw-

szy si z dziedzicami i posesorami, Komisye ustanowi po-

rzdek, ab\' kada wie chowaa bakalarza dla dania przy-

najmniej pocztkowej nauki modziey pod dozorem pleba-

nów. Tyche za plebanów obowizkiem bdzie przy oznaj-

mieniu o ludnoci parafii, do Komisyi czynionem, donie

o wieloci czyta i pisa wyuczonej modziey, a Komisya

Wojewódzka swoje uwagi wzgldem edukacyi krajowej re-

prezentowa bdzie Komisyi Edukacyjnej"; k) szpitale zlustro-

wa i nad funduszami dozór rozcign; 1) miary, wagi i ta-

ksy utrzymywa w porzdku *).

*) Zbiór Konstytucyj i Uchwa... w ^Varsza\vie 1791. Scholarum

Piarum, str. 142 — 150.
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Na tene wzór d. 15 grudnia uchwalonem zostao pra-

wo p. t. Komisye porzdkowe Cywilno -Wojskowe Województw

Ziem i Powiatów w Koronie. Waryanty s maej wagi np.:

liczba komisarzy jest oznaczona na J6-tu, komplet na 4-ch,

szczegóowiej opisany jest porzdek rozkwaterowania onie
rzy i t. p.

Komisye miay odbywa czynno swoj w miastacli

stoecznych! województw, ziem i powiatów. Podajemy spis

ich kompletny, wszake nie wedug konstytucyi pierwotnej,

lecz wedug rozkadu, uczynionego na sejmikacli wyborczyci,

a zatwierdzonego ucliwaami póniejszemi sejmu *).

Tab. 266.

Prowincya Maopolska.

1. w Krakowie — Województwa Krak'wskiego powiatów Krakowskiego

i Proszowskiego.

'J. W Szczekocinie — Powiatów Xizkiego i Lelowskiego.

3. W Sz3'dowie — Województwa i powiatu Sandomierskiego, powiatu

Wilickiego.

4. W Radomiu — powiatu Radomsk'ego

5. W Opocznie (lub Chcinach) — powiatów Op czyskiego i Chci-
skiego.

6. W St.ycy — Ziemi Styckiej.

7. W j ytomierzu — Województwa i powiatu Kij wsk egoj

\
— powiatu ytomierskiego. /

8. W Owruczu — p wiatu Owruckieg"

9. \V Chemie (lub Krasnymstawie) — Województwa Ruskiego i Ziemi

Chemskiej

10. W ucku — Województwa W lyskiego i powiatu uckiego

11. We Wodzimierzu — Wodzimierskiego.

i2. W Krzemiecu — powiatu Krzemienieckiego.

13. W Kamiecu Podolskim — Województwa P' dolskiego i Ziemi Kamie-

nieckiej.

*) Dzie Han dl. 179 , str. 37, 47fc: zn.ijdu.e si tu nawet

lista obranych Komis r^y do ó2-ch K misyj.
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14. W Latycz 'wie — powiatu Latyczo\vsk'ego.

15. W Lublinie — Województwa Lubelskiego, Ziemi Lubelskiej, powiatu

Urzdowskiego.

16. ^V ukowie — Ziemi ukowskiej.

17. W Dubience — Województwa Bezkiego.

18. W Drohicz3'nie — Województwa Podlaskiego i Ziemi Drohickiej.^

1"-*. W Mielniku — Ziemi Mielnickiej /

20. W Tykoc nie lub Brasku — Ziemi Bielskiej i powiatu Braskiego.

21. W Braciawiu — Województwa Bracawskiego.

22. W Winnic\' — powiatu Winnickiego.

'23. W Zwmogródce — powiatu Zwinogrndzkiego *)

Prowinjya Wielkopolska.

24. W P"znan;u — Województwa, powiatu Poznaskieg > ( M dzyrzeck.)

25. W Kocianie — powiatu Kociaskiego i Ziemi WsciiuwsKiej /

26. W Kai szu — Województwa Kaliskiego, powiatów: Koniskiego, Pyzdr-

skiego (I SrodzkiegD).

27. W Gnien^e — Województwa Gnienieskiego i powiatu Kc\'skiego.

28. W Sieradzu — Województwa Sieradzkiego i powiatu Szadkowskiego.

29. W Wielunu —Województwa Wieluskiego i powiatu Ostrzeszowskiego.

30. W Radomsku — Piotrkowskiego i Radomsko wskiego.

31. W Lcz\'cj' — W..jwodzt\va czyckiego z powiatami.

32. W B zeciu Kujawskim — Województwa Brzesko Kujawskiego.

33. W Lipnie — Ziemi Dobrzj-skiej.

34. W Raciu — WojeAÓdztwa Pockiego.

35. W Czersku — Ziemi Czerskiej.

36. W Warszawie — Ziemi Warszawskiej.

37. W Winie — Ziemi Wizkiej

38. W Wyszogrodzie — Ziemi Wyszogrodzkiej.

39. W Zakroczymiu (lub Nowem Miecie) — Ziemi ZakroczN-mskiej.

40 W- Ciechanowie — Ziemi Ciechanowskiej.

41. W om}' — Ziemi omyskiej.
42. W Liwiu — Ziemi Liwskiej.

43. W Makowie — Ziemi Róaskiej.

44. W Ostrowih — Ziemi Nurskiej.

') W Dzie. Han dl. powiat Zwinogrodzki naleiy do Komjs\T

Braciawskiej; oddzielony zosta póniej: patrz Kalendarzyk Nar. y Ob.

1792 r.
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45. W Rawie — Województw Rawskiego i pnwi;itów Rawskiego i lVel-

skifg •.

46. W Sochaczew' c — Ziemi S chaczewskiej i powiatu Mszczcnowskiego.
47. W Gbinie — Ziemi Gostyskiej i powiatu Gbiskiego.

48. W Radziejowie — Wojewód zt«A'a Inowrcclawskiego i pov^iatów•. Ra-

dziejowskiego, Ki uszwickiego.

49. W Mawie — powiatów: Mawskiego, Sz eskiego i Niedzborskiego.

Uwaga. W konstytuc3'i jest wymieni inych t^iko 43 Kom^sye na

KiTon, ale sejmiki uznay za pot>zebne ustanowi oddzielne Komisye w Ko-

cianie, Mielniku, Szydowie i zaznaczy rónic dwóch Komisyj, zasiadaj-

cych w ytomierzu. W Dzienniku Handlowym za kwiecie 1790 r. znaj-

duj si Komisye tylko do 47 numeru wcznie. Póniej znalazy si jesz-

cze oddzieln? Komisye w Radziej we i Mawie *). Tym spisobem liczba

Komisyj Kor nnych d sza do 49.

W W. X Litewskiem.

1. w Wilnie — W-.jewództwa Wilcskego.
2. W Oszmianie — powiatu Oszmiask eg", Repartycyi Oszmiaskiej.

3. W Postawach — powiatu Oszmiaskiego, Repartycyi Postawskiej.

4. W Lidze — powiatu Lidzkiego 'i Ejsz3'skiego).

5. W Wikomierzu — powiatu Wikomierskiego.

6. W Biasawiu — powiatu B aslawskiego.

7. W Trokach — Województwa Trockiego.

S. W Grodnie — powiatu Grodzieskiega.

9. W Kownie — po>'iatu Kowieskiego.

10. W Poniewieu — powiatu Upitskiego.

11. W Rossieniach — Xistwa mudzkiego, Repartycyi R ssieskiej.

12. W Szawlach — Xistwa mudzkiego, Repartycja Szawelskiej.

13. W Uszaczu — Województwa Po<'ckiego.

14. W Nowogródku — Województwa Nowogrodzkiego.

15. W Sonimie — powiatu Sonimskiego.

16. W Woikow3-sku — powiatu Wokow\'skiego.

17. W Czerei — Województwa Witebskiego **).

'I Kalendarzyk Nar. y Ob. na r^^k P.iski 1792. Warszawa,

u Pil tra Zawadzkiego, tabelka prz\' czci 2-giej p. t.: Zapis3'wanie Xig
Ziemiaskich.

**) W Dzie. Handl. nip.ma Komisyi Czerejskiej, tylko Cho<.penicka

dla wojewdztwa Witebskiego i powiatu Orszaskicgo; znajduje si ona

dopiero w Kalendarzyku 1792 r.
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18. W Cholopien'cz3ch — powiatu Orszaskieg''.

19. W Brzeciu Litewskim — Województwa Breskiegx) Lit. (i powiatu Ko-

br\'skiego).

20. W Pisku — powiatu Piskiego.

21. W Misku — Województwa Miskiego.

22. W Mozyrzu — powiatu .Mozyrskiego.

23. W B'-brujsku — powiatu Rzeczyckieg \

czc niniejsz tablic z poprzedni, otrzymamy ogól-

n liczb Komisyj 72 n cala Rzplt, t. j. na 28 województw,

a 129 ziem i powiatów *).

Poniewa do kadej Komisyi Koronnej obrano 16 tu,

a na Litwie 15- tu komisarzy, poniewa wszdzie jeszcze za-

liczani byli Komisarze „nati" z duchowiestwa i urzdników

wieckich: wic nowa instytucya powoywaa do suby pu-

blicznej bez adnej pacy.

Nr. 267.

przeszo 1.150 osób ze szlachty.

Oceni dziaalno, zasugi i winy, zalety i wady tylu

Komisyj i tylu Komisarzy jest rzecz zaiste nieatw. Nale-

aoby nasamprzód szuka sdów i gosów spóczesnych, ale

tych doszo nas bardzo mao. Butrymowicz chwali je w iz-

bie sejmowej, przejechwszy kilkadziesit mil kraju: „Widzia-

em powstajcy porzdek z Komisyj Cywilno-Wojskowych,

napraw drug mostów, grobel, zapobieenie dezercyi, prdk
sprawiedliwo obywatelowi i onierzowi." Wyszogrodzia-

nin za ubolewa, e w samj^m pocztku utworu Komisyj

opacznie si dzieje; -tam, gdzieby urzdzajc mdrze ziemi

czy powiat, do losu ojczyzny przyczyni si trzeba, krótki

*) spis Komisyj Litewskich oparty jest na Dzie. Handl. i Kalen-

darzyku Narodowym i Obcym 1792 roku, w konst3'tucyi bo^viem wcale

nie by pooony. Czciowe sprawdzenie robilimy podug K. W. 172»

str. 113.
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jest czas, by gry i nieszczliwa jeszcze zbytki zabray miej-

sce; co wiksza, nieprzyzwoite powanej jurysdykcyi kótnie,

jak si ju trafiy w niektórych! Komisyaci, zabójczego poje-

dynku staj si przyczyn."

Jest jeden obszerny artyku w Pamitniku Historyczno-

Politycznym p. t. „Uwagi nad Komisyami w Litwie." Bez-

imienny autor przemawia jako satyrj-^k i moralista. Przyzna-

je, e w pocztkach, w pierwszej gorczce nie brako kandy-

datów na komisarstwo, e by tum „powicajcyci si"; ale

z czasem zapa ostyg i sta si uciliw\'m jeden miesic

urzdowania w roku. Komisarze okazywali wielk troskli-

wo o to, aby urzdzone byy odwaclij'' dla oddawania im

lionorow wojskowyci, aby przed izb posiedze sta}' sz}id-

wachy, lecz do waciwej czynnoci zabierali si opieszale:

lustracyi dymów nie dokoczyli, wdrówkom ydów i wó-
czgów nie zapabiegali. Albo te postpowali nieogldnie:

co jedni zbudowali, to drudzy rozrzucili, nowociami obywa-

teli rozgniewali. Oficyalici, majc prawnego dociodu tylko

po groszu od stemplowania wag, dopuszczaj si zdzierstwa,

albo porzucaj urzd. Zreszt nikt nie suchia Komis}'!: dzie-

dzic staje ze witym wolnoci przywilejem, miasta zasania-

j si tem, e nale do Assesoryi. a wszyscy mówi, e
Komisye nie maj prawa kara ani nakazywa, tylko radzi.

Na tem si skoczyo, e sesye na drzemaniu sciodz *).

Ciarakterystyce takiej przeczy krótki, ale wany doku-

ment: oto po ostatnim rozbiorze i po mierci cesarzowej Ka-

tarzyny szlactita misl^a uoya prob do jej nastpcy Pa-

wia I, a punkt 5 zawiera yczenie: "aby Komisya Cywilno-

Wojskowa, która istniaa z takim poytkiem dla prowincyi,

przywrócon zostaa." Prob podpisali marszakowie: guber-

nialnv Ciomiski, miski Wakowicz, iliumeski Jelski, wi-

*) Pamit. Hist. Politycz. 1791, str. 321 —.331. Dzie
Czyn. S. G. W., sesya z dnia 145 179.); Dzie. Han dl. 1790 roku,

str. 527,
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lejski Wolodkowicz, Bobrujski Osieciski, niewieski Rejtan,

dokszyck Zienowicz i asesor sdu wyszego mozyrskiego Je-

leski. Dorczy cesarzowi mieli j Chomiski i Franciszek

Bukaty, byy minister polski w Anglii i kawaler *). wia-

dectwo jest tern wymowniejsze, i wszystkie prawie nazwi-

ska (z wyjtkiem Bukatego) znajdoway si dawniej midzy
konsyliarzami Konfederacyi Targowickiej, która odrzucaa

wszystkie urzdzenia sejmu czteroletniego i zniosa sama Ko-

misye Cywilno-Wojskowe.

Nie zwyklimy ufa gosom spóczesnym bez sprawdze-

nia, przekonawszy si niejednokrotnie, e w nich prawda ule-

ga czsto skaeniu pod wpywem celów ciwilowych, nami-

tnoci politycznych, lub usposobie osobistych. Dopiero akta

oryginalne dostarczaj rzetelnego wiata. Nie poaowaliby-

my te trudu dla Komisyj Cywilno-Wojskowych, eby t me-

tod zbada ich czynnoci. Ale dokadnego sprawozdania

uoy nie jestemy w stanie, gdy mielimy sposobno

przejrzenia kompletnych ksig na lata 17C0 — 1792 tylko

z trzech Komisyi: Radziejowskiej, Rawskiej i Czerskiej. Zna-

my jeszcze „sumiaryusze", czyli krótkie wykazy czynnoci

z Komisyj: uckiej i Chemskiej **), a do wielu innych natra-

filimy tylko na lune akta, operaty i wzmianki, które jednak

dostarcz nam wskazówek, e dziaalno wszystkich bya

jednakowa co do przedmiotów i ducha, Powemiemy tedy

jasne z niej pojcie, jeli przejrzymy ksigi trzech nam zna-

nych Komisyj.

Radziejowskie skadaj si z dwóch tylko folia-

ów, z których jeden obejmuje spisy ludnoci parafiami i ta-

bel funduszów pobonych, uoon na skutek znanego nam

uniwersau Komisyi Policyi i na podstawie dostarczonych

*) JleTly.ie: CiaHiiciaB- ABiycTi, bt. FpoAH^fe a .liiTBa Bt 1794 —
1797 r. II.3;iaHie 2oe. Cno. 1871, str. 225 — 227.

**) Dziennik Handl. 1790 r., str. 546, 451, 454, 487, 568

285, 463.
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przez ksiy raportów. Ksiga druga skada si z dwóch

dziaów. Jeden pod t}tuem: „Protokó rekwizycyj od Ko-

misyi Skarbowej, Wojskowej, l^olicyi, niemniej delat i impor-

tacyi podatku publicznego przez Ur. Exaktora przeseanycli"

zawiera róne zalecenia wadz wyszyci, po wikszej czci
w drukacli, rozkady rekruta, asygnacye na fura dla kon-

systujcego lub przeciodzcego wojska, doniesienia oficerów

(np. porucznika Kawaleryi Narodowej Dzieranowskiego) o prze-

marszu z wykazem liczby koni w ctiorgwi (180) celem za-

rzdzenia kwater i furau; nareszcie skargi i memoryay osób

prywatnychi w oryginaaci. Jest ucliwalony przez Komisy
wzór czyli raczej drukowany blankiet paszportu dla ludzi

poddanych i lunych z terminem 4 tygodniowym. Magistrat

miasta Radziejowa raportem donosi, e wszystkie domy,

w liczbie (89), zostay ponumerowane. Zalecenia wadz wy-
szych byy wykonywane nie zawsze z naleyt sprystoci,
przynajmniej w sprawie rekrutowania. W r. 1790 Komisya

Wojskowa pod d. 27 lutego zadaa taryfy dymów dla uo-

enia proporcyi rekruta; to danie byo wykonane dosy
wawo, poniewa d. 28 maja nadesza ju z Warszawy go-

towa tabelka rekrutów, zatwierdzonych na powiat Radziejow-

ski i na województwo Inowrocawskie przez t Komisy
Wojskow, na podstawie wykazu dymów miejskich i wiej-

skich królewskich, duchownych i dziedzicznych; ale d. 14

sierpnia znajdujemy jedne excytacy o przystawienie rekru-

tów kantonowych, a pod d. 9 wrzenia drug o przypiesze-

nie tej operacyi *). Wtedy chodzio jeszcze o doprowadzenie

wojska do 65.074 gów. W r. 1792 Koniisya Wojskowa
uprzedzaa ju zawczasu (d. 14 kwietnia) „o blizko nastpi
majczm rekrucie dla doprowadzenia wojska do liczby 100.0C)0„

i zalecaa (d. 18 maja) przygotowa rozkad rekruta „ostrzedz

obywateli o gotowoci wydania za najpierwsz rekwizycy

i zaleci sekret, aeby emigracyi unikn." Wtedy wojsko

*| Akta Ko.Tl. C. W. Radziejowsk. ksiga 'J, str. 144, 126,

191. 163, HO.
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wycigno ju na Ukrain, a w Radziejowie pozostawaa

tylko komenda z rezerwy-

Inny dzia teje ksigi obejmuje sprawy sdowe. Wy-
rr.ienialimy je wyej (§ 82). Komisya Radziejowska staraa

si widocznie doprowadzi strony do ugody, wystpowaa
wic w charakterze sdziów pokoju. Jeli za wypado wy-

mierzy kar, to si powodowaa umiarkowaniem i agodno-

ci. Najsurowszy wyrok skazywa trzech mieszczan na za-

pacenie 200 zp. i odsiedzenie turmy przez dni trzy (za pu-

szczenie wóczgi zodzieja), lub na jedne niedziel wiey (za

tumult i pokrzywdzenia). Kar cielesnych nie wyznaczano.

Wszystkich spraw od d. 28 czerwca 1790 r. do d. 7 sier-

pnia 1792, a wic w cigu dwóch z gór at, byo tylko 21.

Obok waciwych cywilno-wojskowych znalazy si te po-

midzy niemi sprawy mieszczaskie, np. skarga siodlarza

przeciwko burmistrzowi miasta Skulska, albo skarga dwóch

ydów przeciwko dzierawcy prowentu skórowego (Tabaczy-

skiemu), e podniós cen misa do gr. 10 za funt i broni

rzezi innym. Kilku mieszczan byo skazanych na turni i ka-

r pienin. Raz (d. 25 sierpnia 1792) z powodu nieporo-

zumie o kwater dla towarzysza i o stajni dla koni onier-

skich Komisya wezwaa burmistrza, aby „zoy rachunek

z funduszów miejskich." Ta okoliczno, amoe te wyko-

nywanie rewizyi miast oraz podzia onych na cjTkuy i do-

zory wywoay skarg szlachetnego magistratu m. Radziejowa

i jednego z obywateli miejskich na Komisy Cywilno -wojsko-

w „o dopenienie rónych krzywd miastu i wdzieranie si
w rozrzdzenia magistratu"; skutkiem otrzymania czterech

memoryalów tej treci Komisya Policyi pod d. 21 lipaa 1792 r.

zadaa explikacyi.

W czasie wojny 1792 r. województwo Inowrocawskie,

oraz Powiaty Radziejowski i Kruwicki w pozostaych od roz-

bioru czciach wyraziy ofiarno swoj w bardzo maej
kwocie 1.677 zp., przesanej do Komisyi Skarbowej *).

Pr. Ek. A 30, str. 2013.
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Akta Komisyi Radziejowskiej nie s wzorowo utrzymy-

wane; uniwersay i rekwizycye wadz wyszyci wszyway
si bez porzdku clironologicznego; protokóy pisay si lada

jako widocznie kancearya nie bya do wprawn. Czyn-

noci byo niewiele, zapewne z powodu szczupoci okrgu,

jaki znajdowa si pod wadz Komisyi, oraz pooenia na

ustroniu nad prusk granic, zdaa od ywszej akcyi politycz-

nej i od teatru wojny.

Wicej pracy i porzdku znajdziemy w K o m i s y i Raw-
skiej. Zafundowawszy si d. 22 lutego 1790 r., Komisya

ta oznaczya sobie 5 kadencyj na rok, rozpisaa listy do Ko-

misyj Skarbowej i Wojskowej o komunikowanie sobie tabel,

taryt, instrukcyj i artykuów wojskowych, urzdzia swoj
kancelary i regestra. Posiedzenia odbyway si w kolegium

po Jezuickiem XX. Kanoników Stróów Grobu Cirystusowe-

go w wynajtym lokalu.

W pierwszej poowie marca Komisya, zbierajc si pra-

wie codziennie, zapisywaa w swoim protokóle wyrazy: ,,Nie

byo nic do czynienia." Dopiero d. 16, na skutek otrzyma-

nej skargi ekonoma, zasza potrzeba wydania deklaracyi

gromadom starostwa budziszewskiego, e nie rolnicy lecz pa-

I i starocina ma zapaci podatek dwuletniego podymnego.

Odtd ju zaczy przychodzi sprawy róne, zdarzay si

jednak i w kocu roku (np. d. 21 grudnia) takie posiedzenia,

na których „adnej czynnoci nie byo", czasem te i w r.

1791 (szczególnie w listopadzie i grudniu) a nawet w 1792.

W wykonaniu ustawy swej Komisya uoya d. 2 kwietnia

przepisy o paszportach, które odtd nastrczay jej najwi-

cej do czynienia, gdy czsto przyprowadzano jej aresztowa-

nych wóczgów. Wójtowie i podstarociowe musieli skada
przysig, ze bez paszportu lub testimonium nikogo przez

wie nie przepuszcz i podpisywa deklaracye pimienne

zwykle „rk trz^-man" *). Rozesaa uniwersa do probo-

Duo takich pzysig znajduje si w ksicd."e 2 ej.
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szczów o woonym na nich przez prawo obowizku udziela-

nia nauki elementarnej ludowi i otrzymaa od kilku ksi}'

owiadczenia, e szkóki bd zaoone. Nakazaa miastom

zaprowadzenie porzdków ogniowyci (d. 21). Zabraa si

do sporzdzania lustracyi d^^mów i lustratorów ze swego gro-

na do spisania dymów na miejscu w kadej wsi, osadzie, za-

grodzie obraa (d. 14 czerwca). Czynno ta, wykonana ry-

cho, prz3'daa si do uoenia rozkadu rekruta (d. 25 wrze-

nia), oraz do zaatwiania zatargów podatkowych ze skarbem,

gdy np. niejaki Pczkowski rozwali trzj^, a niejaka C3'wi-

ska dwie chaupy dla uniknienia opat}' podymnego. Oboje

pod przysig zapewnili, e gruntu przy tych chaupach nie

byo *). Odbywaa potem Komisya rekrutowanie, pobór kan-

tonistów, pilnujc, aby na kadego kantonist byo danych

200 zp. Jako w ksidze Nr. 2 znajdujemj^ mnóstwo zapi-

sów takiej sumy od gromad wociaskich, które kantonistów

dostarcza}'; d. 17 marca 1791 znajdowao si ju w kasie

12.400 zp. na ten cel opaconych, a 1.736 zp. zalegoci

W3'kazano w delacie. Nadto komisarze wspólnie z majorem,

do likwidacyi komenderowanym, wykonali lustracy kompanii

„pod imieniem Siemianowskiego chodzcej" regimentu 9 go

pieszego, szefostwa Raczyskiego d. 17-go grudnia w Rawie:

okaza si brak 11 gemejnów na sum gów 165.

Urzdzaa te Komisya zsypk zboow i zaojia ma-

gaz3'n dla wojska w Rawie. Na wiosn 1791 zboe byo
ju -zsj^pane, ale gd}- d. 10 maja zrobiono rewiz3', znalezio-

no, e si zagrzao. Trzeba byo naj ludzi do przeszuflo-

wania caego magazynu. Przytem uznaa potrzeb sprzeda-

nia cakowitego zapasu „cen targow", postanowia nadal

zsypki nie przyjmowa i nareszcie uniwersaem z d. 3 listo-

pada 1791 zadaa, ab}^ obywatele i magistraty do swych
wasnych magazynów zboe zabrali. Rozrzdzenie takie nie

*) Wszystko to w ksidze Xr. 3.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. V.
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dowodzi podobno biegoci administrac3'jnej autorów, bo prze-

cie s sposoby utrzymywania magazynów tak, iby si zbo-

e w nich nie zagrzewao, ale najgorszym zapewne sposo-

bem jest trz3'manie zsypki zboowej po magazynach obywa

-

wateli i mieszczan. Byo to jednak zjawisko zapewne po-

wszechne, bo Komisya Wojskowa wystpia z okólnikiem do

wszystkich Komisyj Porzdkowych, proponujc zastpienie

zsypki opat pienin, ale i tego pomysu za trafny uzna
nie moemy, widzc, e przy znacznem podwyszeniu podat-

ków o pienidz trudniej byo kontrybuentom ni o naturalia.

Skoczyo si wic na tem, e gdy zachodzia rekwizycya

od wojska, kazano dowozi mu zboe z pewnych folwarków

podug utrzymywanych w kancelaryi regestrów i wydawa-

nych asygnacyj.

Miaa jeszcze Komisya znaczn prac ze sporzdzeniem

ksigi ziemiaskiej; w grudniu tomaczya si przed marsza-

kami sejmowymi z niemonoci ukoczenia teje i wezwaa
do pomocy jednego regenta, oraz jednego z komisarzy.

Polityczne swoje przekonania wyrazia Komis3'a w licie,

adresowanym do króla pod d. 6 czerwca 1791 r., z podzi-

k za Ustaw Trzeciego Maja; okazaa si te wiern jej

w czasach próby wojennej r. 1792. Uniwersay i obwieszcze-

nia, przeznaczone do publikowania z ambon, rozsyaa via

cursoria, a ju poprzednim uniwersaem z d. 29 stycznia

1791 r. bya zalecona parafiom i miastom szybko w odsy-

aniu wszelkich expedyc3'j, oraz porzdek przesyki i kwito-

wania z odbioru. Od polowy maja zaczy si przemarsze

wojska; szo naprzód 250 ludzi i 8 armat artyleryi Dobrskiego,

potem 2 szwadron}' Kawaleryi Narodowej pod majorem

Zwierzchowskim, nareszcie jeden batalion brygad}'' Wielko-

polskiej pod Ciesielskim. Komisya rozpisywaa dla tych kor-

pusów kwatery, podwody i dostawy z dóbr ziemskich po ce-

nach nizkich: owies po 3 zp., siano po 20 gr., ywno oso-

b}'' jednej na obiad lub nocleg gr. 4, oprócz misa i trunku.

Na rekwizj^cy Komis3'i Wojskowej z d. 12 czerwca

zrobiono dosy pospiesznie, bo d. 19 czerwca rozkad rekru-
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ta (84 gowy) i nakazano dworom przystawienie ludzi, maj-

cych najmniej 66 cali wzrostu i 18 do 35 lat wieku na dzie

26 czerwca, a wic w cigu jednego tygodnia pod grob
200 zp. na pierwszy raz i podwojeniem tej kary nastpnie.

W istocie przystawiono kantonistów, lubo nie wszystkich od-

razu; mieszczono ich na odwachu, ale trudno byo ich dozo-

rowa, gdy cala zaoga miasta Rawy skadaa si z namie-

stnika, 2 towarzystwa i 13-tu szeregowych, którzy musieli od-

bywa wart przy Komisyi i przy kasie, oraz utrzymywa

kresy. Posano tedy d. 16 czerwca sztafet do Komisyi Woj-

skowej z daniem dyspazycyi: dokd maj by odesani re-

kruci? Nie otrzymano jednak odpowiedzi do d. 5 lipca, wic
wj^szed drugi list z przypomnieniem, e „w kordegardzie jest

przeszo osób 60, a na warcie tylko 3-ch onierzy". y-
wiono ca t gromad z pienidzy zsypkowych. Odbiór na-

stpi dopiero d. 19 lipca i wted}^ znalazo si: kantonistów

zdatnych 52, chorych i nie trzymajcych miary 15, niedosta-

wionych 17; oddanie wszystkich komendzie Wojskowej Ko-

misya zarczya na dzie 20 sierpnia, a dworom nakazaa

dostawi zrazu na 29 lipca, potem ostatecznie na 17 sierpnia.

Tymczasem nastpio zawieszenie broni i zarczenie okazao

si zbytecznem. Do opieszale tedy odbywao si rekru-

towanie, ale wina tej opieszaoci spada musi na Komisy
Wojskow, a raczej na komend naczeln Stanisawa Augu-

sta, który si nie pieszy z uzbrojeniami, wyczekujc na

odpowied Imperatorowej. Wierzymy, e Komisj^a Rawska

uwinaby si wawiej, gdyby otrzymaa energiczne rozkazy

z Warszawy.

Pod wzgldem pilnoci komisarze rawscy zasuguj na

nagan: w r. 1792 zdarzyo si kilka razy, e zasiada jeden

tylko komisarz (Grotowski lub Stamirowski). Nie znalelimy

te list}'' ofiar w pienidzach i broni; moe zagina. Z Ra-

wy podao si 12 mieszczan do wojska, Józef B^iina Le-

szczyski podczaszy i pose, wziwszy patent od króla, roz-

pocz werbowanie ochotników: jenera Jan Komarzewski „cno-

tliwy i zasuony w ojczynie obywatel, dla poratowania
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dóbr Szczuki zoy 2.000 zp. do rozrzdzenia Komisyi Woj
sl<owej; sum t Komisya Rawska odebraa i Leszczyskiemu

oddaa.

Spisy ludnoci, metryki cirztów i lubów byy utrzy-

mywane w porzdku; zabieraj one dwie grube ksigi (Nr. 8

i 9). Dla sprawienia tanioci produktów b3'y ustanowione

taks}^ chileba, buek, misa. Sdownictwem Komisya zatru-

dniaa si mao; sdzia przewanie sprawy paszportowe. Kan-

celarya miaa sporo pracy; utrzymywaa ksig 1 1

.

Komisya C. W. Ziemi Czerskiej ufundowa-

a si d. 22 lutego 1790 i urzdowaa do d. 7 sierpnia 1792 r.

Wadza jej rozcigaa si na czter}' powiaty: Czerski, Gró-

jecki, Warecki i Garwoliski, które zajmoway razem 74 mile

kwadratowe, a liczyy 58 parafij, 7 miast królewskici, wsi

w królewszczyznach 123, duciownyci 80, maltaskici 7,

ziemskich 528, dymów na ogó 12.107; rekruta daa gów
168, zsypki j^ta korcy 601, owsa 1.203, podatków pacia

na rok z pó-podymnego 64.934, ofiary z dóbr dziedzicznych

118.730, z królewszczyzn oprócz czopowego 94.276 zp.*)

Ten opis statystjTzny, z jej ksig zaczerpnity, a w kocu
1791 r. sporzdzony, jest dobrem wiadectwem uzdolnienia

komisarzy do spraw administracj^jnych.

W istocie, od pierwszego posiedzenia Komisya organi-

zuje si porzdnie, zasiada pilnie, a nigdy w protokóach

swoich nie pisze, „e nie byo nic do czynienia". Ustanowia

sobie instygatora z pac 288 zp., regenta z pac 1.000 zp.

rocznie i przyja wonego z pac po 4 zp. na tj^dzie. Ten
ostatni oficyalista, oprócz wywoywania spraw sdowych,
sprawowa jeszcze niektóre funkcye W3'konawcze, mianowi-

cie: wymierza plagi dyscyplin skazanym wyrokami sdowe-
mi delinkwentom; sam jednak nie by wolnym podobno od

grzechu pijastwa i raz poturbowanym zosta przez instyga-

*) Ksiga Nr. 3, str. 268-273.
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tor, którego zreszt Komisya „za prywatne aresztowanie i bi-

cie wonego" ukaraa trzygodzinnym aresztem i opat 10 iu

zp. *). Komisarze obowizani byli zasiada wedug uczy-

nionego rozkadu po kilka tygodni; jeli który musia odje-

ctia w czasie swojej kadencyi, uprasza kogo z kolegów

o zastpstwo, a gdy jeden z nich, Staniszewski szambelan

JKMci, oddali si samowolnie na miesic, Komisya posaa
mu wezwanie sdowe do stawienia si w cigu trzecli dni

z grob, i „jeeli nie stanie i nie sprawi si, ipso facto ab

activitate odpada bdzie". Ale si wytomaczy i do zasia-

dania zaproszonym zosta *''). By to widocznie czowiek
zdolny i do usug clitny, a zajcie z Komisya wyniko za-

pewne z olvOlicznoci przypadkowyci; póniej bowiem widzi-

my, e Staniszewski czsto zaatwia wane polecenia, ju to

przy rónycli lustracyaci, ju jako delegowany do umierze-

nia zbuntowanych wocian w Rbkowie. Prezydowa najdu-

ej Pawe na Boem Boski, podkomorzy Ziemi Czerskiej; on

to zapewne nada pierwszy popd do pracy porzdnej i ener-

gicznej.

W izbie posiedze ustawiono 19 krzese (z tych jedno

byo wiksze, dla prezydujcego), kupionych za 186 zp. Lokal

wynajto u X. X. Franciszkanów w m. Warce. Wedug pra-

wa Komisya powinna bya zasiada w m. Czersku, ale tam

byo domów tylko 28, „które palestra nabudowaa"; zamek

lea w ruinie; sejmiki odbyway si w pogod na cmentarzu,

a w czasie niepogody w karczmie"; Warka za posiadaa do-

my murowane, koció farny i dwa klasztory; wic tu prze-

niesiono jurysdykcy i napisano do marszaków sejmowych

o potwierdzenie, które oczywicie z atwoci uzyskano ***).

Komisya prenumerowaa dwie gazety: Narodow i War-
szawsk.

*) Ksiga Nr. 1, str. 278.

**) Ksiga Nr. 1, str. 99 i 114
**») Ksiga Nr. 1, str. 243. 40, 6,
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Na koszta utrz^^mania lokalu, kancelar3' i na w^-kona

nie prac niektórych szo szelgowe, wyznaczone przez prawo,

oraz kary sadowe, pobierane od skazanych winowajców. Ka-

sa, rewidowana co kwarta, zawieraa dnia 1 sierpnia 1791

roku zip. 2.278, a dnia 30 marca 1792 r. zp. 1.854; nadto

leao w niej 12.314 zp. skadki magazynowej, która pod-

czas wojny dnia 16 czerwca 1792 roku skutkiem dyspozycyi,

nadeszej od Komisyi Skarbowej, oddan zostaa exaktorowi

warszawskiemu *).

Na pierwsze chwile urzdowania swego Komisya obmy-

lia sobie wyborne zatrudnienie, mianowicie: dozór nad

owiat ludu i szpitalami. Na jej wezwanie przez cay maj,

czerwiec i poow lipca stawali proboszcze i skadali deklara-

cye o istnieniu lub nieistnieniu szkóek, szpitali, zapisów do-

broczynnych, w ich dyspozycyi znajdujcj-ch si. Wielu ksi-

y owiadcza, i ich parafie nie posiadaj ani szpitala, ani

funduszów; w takich razach Komisya „to owiadczenie za-

konotowawszy, w obowizku utrzymywania szkóki temu

X. proboszczowi zaleca uskutecznienie prawa". Takich rezo-

lucyj, obowizujcych do prowadzenia szkóki, naliczylimy

12. Niektórzy ksia owiadczali, e organici ucz dzieci;

jeden (X. Grott) zapewni, e jest organista ugodzon}', lecz

nikt dzieci do nauki nie daje; ale X. Dbkowski zoy re-

jestr „modziey pci obojga w szkóce parafialnej uczonych"

i okaza ich charaktery pisania; X. Demuth w Jasieniu mia

szkók sucych; X. Ruchlin, proboszcz parysowski, lubo ani

funduszu, ani budynku nie mia, wasnym jednak kosztem

utrzymywa w cudzym domu „bakaarza, który uczy dzieci

po polsku i po acinie czyta i pisa i pocztkowych taje-

mnic Wiary witej"; w Warszewicach, u X. Byczkowskiego

sucy kocielny w zimie omioro dzieci uczy za nagrod

X. plebana; w Przybyszewie w plebanii mieszka dyrektor

dzieci; w Goszczynie w jednej z izb plebanii mieci si szkó-

ka dla dzieci miejskich. W Garwolinie szkóka jest, ale bez

*) Ksiga Nr. 1, str. 245, 316, 365.
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funduszu, dom expens X. proboszcza wystawiony, dyrektor,

utrzymywany od mieszczan, pobiera 100 zip, dodatkowo od

X. proboszcza; dzieci uczcych si jest 45, mianowicie chopców

33 i dziewczt 12. X. Zbroek, proboszcz wilgski, owiadczy, e
organista jego uczy w szpitalu, a nadto we wsi Symoniewi-

cach jest druga szkóka „przez gromad utrzymywana", gdzie

si uczy osób 10. X. Tarkowski poda opis szkóki w Kar-

czewiu: mieci si ona przy plebanii w oddzielnym domie,

majcym ganek na czterech supach pod dachem, gontami

pobitym, z kopulk, z którego drzwi do sieni na zawiasach;

z sieni na lewo drzwi do szkóki; awek „dla studentów" 5,

tablica do uczenia si rachunków, okien na wschód soca 3

i na poudnie 3 w drewnie bez adnego okucia, w których

znajduje si szyb 96, piec ceglany, sufit na drewnie lepiony.

Ze szkóki s drzwi do stancyi dyrektora, dalej spiarnia,

szpital o 4- eh oknach, „spi" (spichrz) o 2 eh i ganek podo-

bny pierwszemu na ulic; po prawej stronie izba o trzech

oknach i alkierz: cay dom ma kominów 4. Dzieci ucz}^ si

32. X. Gutowski wikarj-usz z Osiecka zezna, e w tej pa-

rafii proboszcz wymurowa w roku zeszym (1789) obszerny

dom, którego jedna poowa jest przeznaczona na mieszkanie

dla dziadów i bab, druga na szkók: ta ostatnia skada si

z izby wielkiej, w której jednak 100 dzieci razem pomieci
si nie moe; dyrektorowi Komisya Boni Ordinis wyznaczya
zp. 120 na rok, proboszcz dodaje 80 i na ordynarj-; jest

dziewczt 21 i chopców 72; ucz si pacierza, czyta, pisa,

rachowa; „nadewsz^^stko wpajaj si vv^ ich um3'sy zasady

religii i dobrych obyczajów". Prócz tej „pryncypalnej" szkoy

osieckiej b5'waj i po niektórych wsiach parafii, ale tjiko

w zimie, po kilkanacie i wicej niedziel szkóki, jako to:

w Jawinach, Pogorzeli, Gocawie, Regucie i Hucie Szklan-

nej, aby powoli wiato nauki i owiecenia chrzeciaskiego

i obywatelskiego roznosi" *).

*; Ksiga Nr. 1, str. 70, 75; Nr. 3, str. 100, .93, 71, 63, 79, 86,

82, 101.
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Znalazy si nadto szkóki elementarne miejskie: w Wy-
simierzycach uczy organista patny od mieszczan, a w War-

ce „dyrektor" Szymaski, który wystpi do Komisyi z me-

moryaem, zasugujcym na przytoczenie ze wzgdu na styl,

malujcy czowieka, i na stosunki jego pedagogiczno-pieni-

ne. Jest to waciwie skarga na mieszczan nastpnego brzmie-

nia: „Co prawo Najjan. Rzpltej postanowio... to Przewietna

Komisya Cywilno-W^ojskowa wszystko przezornoci swoj
uatwi moe. Jako te i to, aeby dyrektorowie po mia-

stach, miasteczkaci
,
przy kocioach parafialnych mieli swoje

lokum stanti (tak), a dla dzieci obywatelskich szkók przy-

zwoit, której tu, w tern miecie niemasz, i tylko dyrektor,

jako to ja sam, musz dla dzieci obywatelskich tak swoim

sumptem najmowa stancy i z niej pac rocznie talarów bi-

tych 4. Czego nigdzie niemasz, aeby dyrektor dla dzieci

obywatelskich mia na szko stancyi najma i komorne sum-

ptem swoim dla nich opaca, co ja tu ju od lat 4-ch czy-

ni, a za to miasto adnego na mnie niema wzgldu. Co si

za tycze mej osoby, jestem szlachetnie urodzony w woje-

wództwie Inowrocawskiem, a w przecigu ycia mego stra-

wiem na usugach rónych panów, a najwicej w konwik-

tach Nobilium w Warszawie. Teraz w ostatku lat moich j-

em si tej profesyi, której jednak z aski Boga czyni zado-

sy mojej powinnoci. Paca za taka od obywatelów tutej-

szych dla mnie: na tydzie od osoby gr. 15, a wicej nic,

a i to pod szczciem, kiedy co wezm, mimo wszelkiej re-

gularnoci, gdzie wicej przy niedostatku moim musz go-

dem przymiera przez ich nieregularno. W czem suplikuj

JWW. Panów o askawe w'zgldy na mnie, chudego pacho-

ka, który inszego sposobu nie majc, tylko tej funkcyi pil-

nuj. W czem nie wtpi, e w moich pokornych daniach

od JWW. Panów pomylny odbior skutek. Moja za powin-

no bdzie za czerstwe z yciem przy zotym pokoju pano-

wanie i z dziemi, ktorj^h mam w edukacyi, baga Boski

Majestat. JWW. MM. Panów Dobrodziejów najnisz}^ podnó

ek Wojciech Szymaski, dyrektor warecki", (dnia 27 kwiet-



217

nia 1790 roku). Komisya rezolucy swoj do relacyi szkóki

w m. Warce zawiesia *).

Dla nas, comy wci czytali u swoich i obcych same

tylko wyrzekania na ciemnot pospólstwa w Polsce, wszyst-

kie fakta, wyprowadzone na jaw przez Komisy Czersk, s
odkryciem wielkiej wagi, s wiadectwem, e wiato prze-

dzierao si nawet do warstw najniszych. Ziemia Czerska nie

stanowia przecie wyjtku, nie zdobya sobie adnej szczegól-

nej sawy przed innemi ziemiami, powiatami, województwa-

mi. Podobne zjawiska musiay dzia si gdzieindziej, przynaj-

mniej w Koronie, przynajmniej w tych miejscowociach, gdzie

ud mówi po polsku albo by wyznania katolickiego. Komisya

Edukacyjna niewiele zajmowa si moga szkoami ludowemi;

prawo po raz pierwszy o nich wspomniao lakonicznie, a tym-

czasem one ju istniay w iloci znacznej, jak na w. XVin. Na
uka elementarna przymusowa nie bya znan jeszcze nigdzie,

nie wyjmujc Prus; masy ludu w caej Europie byy niepimien-

ne: jeli tedy w jednej ziemi, na przestrzeni 74 mil kwadra-

towych znalazo si kilkanacie szkóek; jeli w tych szkó-

kach uczyo si po kilkadziesit dzieci; jeli powstaway one

bez adnego nakazu, kierownictwa, systematu—to ju potrze-

ba owiaty bya silnie odczuwan. Wobec takiego objawu

nie wtpimy, e prawo sejmu czteroletniego o bakalarzu w ka-

dej parafii byoby w cigu lat piciu, najwyej dziesiciu,

doprowadzone do powszechnego wykonania przez Komisye

Cywilno Wojskowe. Ci bakaarze, organici, dyrektorowie nie

sprostaliby dzisiejszemu nauczycielowi elementarnemu , wy-

ksztaconemu na kursach pedagogicznych, ale nauczyliby czy-

ta co najmniej, a có dzi stanowi chlub i si Prus, jeli

nie powszechna umiejtno czytania?

Wezwaa te Komisya wszystkich proboszczów, zakon-

ników i kolatorów o nadesanie tabel funduszów szpitalnych

podug zaczonego schematu, oraz o wiadomoci co do semi-

*) Ksiga Nr. 3, str. 73, 21.
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naryów; w miesic póniej trudnia si ju „ukadem fundu-

szu szpitalnego", a dnia 22 lutego 1791 r. przesiaa do mar-

sza<ów sejmowyci zapytanie: czy Stan}' same urzdz szl<oy

i szpitale, czj^li Komisya ma dalej postpowa? Sprawa szpi-

talna, jak wiemy, przesza do Komisyi Policyi i zaatwion

zostaa z godn uznania troskliwoci *).

Rozcigajc opiel-: swoj nad zdrowiem publicznem, Ko-

misya C.-W. dnia 27 sierpnia 1790 r. zadaa od cyrulików

pokazania patentu profesyi i „panowie cliirurgi, mieszkajcy

w miasteczkach Ziemi Czerskiej" stanli ju dnia 1 wrzenia;

z nich jeden tylko, niewierny Aron Lejzerowicz, odesany zo-

sta po examin do doktora (Czempiskiego). Jeden z cyruli-

ków zaniós skarg, e „bdc z rozrzdzenia rzdu krajowe-

go oddany na edukacy do Krakowa," nie otrzyma funduszu

od miast Czerska i Osiecka. Komisya pocigna magistraty

do odpowiedzi i skazaa je wyrokiem swoim sdowymi na

opacenie zalegoci profesorowi Akademii Lekarskiej w Kra-

kowie **).

W razie ukazania si zaraz}' na bydo Komisj^a uni-

wersaem ostrzega i na drogach pilnowa kazaa, aby ludzie

z woami i krowami do zaraonej miejscowoci, szczególnie

na jarmark, nie jechali. Zdarzao si, e proboszcz jaki pi-

sa do Komisyi z zapytaniem, czy moe z ambony ogosi

podobne zalecenie, na co odbiera wyrazy wdzicznoci i sto-

sowny uniwersa.

Wogóle gospodarstwem spoecznem trudnia si Komi-

sya -gorliwie. Delegowaa jednego ze swych czonków, Sta-

niszewskiego, do zrewidowania mostów i grobel na rzece

wider; zarzdzia lustracy wsz3'stkich traktów w terminie

pórocznym i odebraa takow (dnia 30 marca 1792 r.); na-

kazaa sporzdzenie narzdzi ogniowych w miastach; obligo-

waa uniwersaem plebanów, aby nakaniali gromady do za-

*) Ksiga Xr. 3, str. 168, 211; Nr. 1, str. 178.

'*) Ksiga Nr. 1, str. 148, 152, 204; Nr. 3, str. 205.
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kladania magazynów zboowych w kadej wsi; uoya „pro-

jekt gospodarski w dociowaniu byda", przekadajc obyAvate-

lom, aby ci tylko rolnicy mogli przedawa cielta, którzy

maj wicej nad 10 sztuk byda, i to za opowiedzeniem dwo-

rowi; w celu zapobieenia poarom lenym zabronia zakada-

nia ognisk przez pasterzów, wszelkiego rozniecania ognia,

a nawet palenia tytuniu, przejedajc przez bory; zachicaa

obywateli do wysadzenia dróg lipin albo wierzbin i na wy-

cinajcych drzewa sadzone przypominaa kar, pravvem prze-

pisan; dla zapobieenia bójkom i kalectwom zakazaa rolni-

kom noszenia na jarmarkach, targach i odpustach strzelby

wszelkiej, kijów grub^^ch i koszturów, oprócz lasek gruboci

palca maego. W tj^me celu Komisya kazaa po miastach za-

myka szynki i sklepy w niedziel, a mieszczanie z Góry pro-

sili, aby im wolno byo otwiera sklepy chocia do 10-tej

z rana. Co miesic, albo i czciej, byy notowane ceny tar-

gowe pszenicy, yta i innych artykuów ywnoci z miast

Grójca i Warki. Ogoszon bya taxa skór, roboty szewckiej,

oraz dla onierzy misa (po 5 gr.), liczc po Im funcie na

dzie, wyjwszy pitki i soboty, chleba po ó groszy miedzia-

nych za bochenek 4-funtowy, z zastrzeeniem, aby piekarze

nie podsypywaU kamieni, popiou, otrbów. Dozór nad rze-

telnoci miar i wag by wykonywany energicznie: dekretem

sdowym Komisya skazaa na 200 zp. kary zwierzchno

dworsk Tarnowsk za faszywe garnce, tudzie Xidza Sza-

rzyskiego za zalecenie uywania niesprawiedliwej miary i nie-

zwocznie wysaa onierza na egzevucy. Takiemu onie-

rzowi trzeba byo paci po 14 groszy dziennie. Nie zado-

walniaa si te dawn zaog z 12-tu ludzi, lecz zadaa
od Komisyi Wojskowej, aby ulokowaa w Ziemi Czerskiej

ca chorgiew. Troszczc si o wygod onierzy, potozu-

miaa si z magistratem m. Warki i nakazaa, aby ci miesz-

czanie, którzy nie bd dawali kwater^'', pacili skadk na

rzecz tych, którzy ciar kwaterunku ponosi bd, mianowi-

cie: od wóki po zotemu, tyle od sklepu, od posesyi bez
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gruntu po gr. 8. Z tej skadki ma by opacane wiato na

odwaci i zakupione pótna na przecierada *).

W swoici wyrokaci sdowyci Komisya Czerska oka-

zywaa si surowsz od innycli: wymierzaa kary pienine

do wyso^oci 200 zp. i cielesne a do 100 dyscyplin, jak to

widzielimy wyej (§ 82).

Rozrzdzenia wadz wysz3'ci byy wykonywane z po-

pieciem i dokadnoci. Ju w pierwszyci dniacli swego

urzdowania zarzdzia skupienie zboa i siana dla wojska,

zrobia „uproporcyonowanie" rekruta podug dymów. Expe-

dycya od Komisji Wojskowej o dostarczeniu rekruta przy-

sza dnia 17 czerwca, a 16 sierpnia przybyy z komend pu-

kownik Paprocki przyj ju 132 zdatnyci, 36 uzna za nie-

zdatnyci; tycli kazano innymi zastpi na dzie 30 sierpnia,

a dnia 13 wrzenia wszystko byo ukoczone i obywatelom

kwit wydany **).

Dla Kawaleria Narodowej Komisya „usilnie daa" uni-

wersaem, dnia 9 wrzenia 1790 r. adresowanym do obywa-

teli i ekonomów, aby cen furaów o trzeci cz brali ni-

sz od targowej „stosownie do praw dawnych o wojsku po-

spolitego ruszenia ucliwalonyci " . Ale z urzdzeniem maga-

zynu zachodziy wielkie trudnoci: dla braku odpowiedniego

budynku trzeba byo prosi obywateli, aby zatrzymali zboe
u siebie do czasu. W kilka dni póniej (d. 24 marca 1790

r.) miasto Warka zgodzio si da miejsce na zboe w ratu-

szu murowanym, ale na siano trzeba byo wystawi budynek

za miastem, co nie przyszo do skutku zapewne dla braku

funduszu. Z powodu tych trudnoci magazyn nie by zao-

ony, a gdy w roku nastpnym wypado wykona nowe

prawo o zsypce zboowej na wojsko (po 2 garnce yta i po

*) Ksiga Nr. 3, str. 79, 316, 264, 265, 185, 217; ;Xr. 1, str. 190,

216, 259, 123, 124, 131, 127, 130, 40 i Nr. 4, str. 19. Ceny w ksidze

Nr. 4.

**) Ksiga Nr. 1, str. 11, 14, 53, 144, 157; Nr. 4, str. 20.
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4 owsa), Komisya kazaa odwozi do komend na odlego
mil 4-cti darmo, a na wiksz za opat po 15 groszy od konia

lub wolu; potem zalecia te zacliowanie zsypki po dworach.

By jednake robion}' rozkad zsypki podug dymów, regestra

zsypkowe byy „examinowane", a wic kontrola nad dosta-

wami wykonj-wala si porzdnie. Komisya Wojskowa pro-

ponowaa zamian zboa zsypkowego na pienidze, ale odpo-

wiedziano jej, e nikt si na to nie zgodzi i pienidzmi pa-

ci nie chcia, poniewa obj^^watele znajdowali „trudno w wen-

dycyi" *).

Dla Kom.is3'i Skarbowej wykonan bya w czerwcu

i lipcu 1790 r. lustracya dymów przez samych komisarzy cy-

wilno-wojskowych, którz}^ mieli sobie wj^znaczone parafie po

4, 5, a nawet i po 9. Na t3xhe komisarzy woono obo-

wizek „wypytywania z gromad, czyli podatki, dwór}' obo-

wizujce, na poddan3xh s wkadane?" Wszyscy bez wy-

jtku zoyli doniesienia, e nadu3'cie takie miejsca nie mia-

o. Ale w zoonych lustrac3^ach d3'mów okazao si opu-

szczenie 4-ch wsi i jednej czci; zarzdzono wic lustracy

poprawn i dodatkow3' spis zosta do Komis3'i Skarbo\\'ej ode-

sany d. 28 marca 1792 r. **).

Metryki chrztów i lubów nadeszy od proboszczów

i dworów w pierwsz3Th dziesiciu dniach stycznia 1791 r.;

obliczon z nich ludno z osobn3'm regestrem Komis3'a ode-

saa do Warszawy ju d. 16 marca ***).

Ukadanie ksigi Ziemiaskiej zabrao w maju 7 posie-

dze, poczem w3'znaczon3' b3' zjazd ob3'wateli „do dojrze-

nia si w ksidze" na dzie 30 maja 1791; ale w grudniu

trzeba b3'o przerobi j podug schematów, od Komis3'i Skar

bowej nadesan3xh, co zabrao znów 8 posiedze. Potem

W3'nik3^ jeszcze wtpliwoci, które Komis3''a rozstrz3'gala wi-

») Ksiga Nr. 4, str. 61, 106, 136; \r. 1, str. 24, 40, 190, 188.

'*) Ksiga Nr. 1, str. 98—120, 309, 313.

'*) Ksiga Nr. 1, str. 113.
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z dziedziczkami „prawem oninem", mom za córek, któ-

rych matki s dziedziczkami, aby odmówi gosu na sej-

mikach *).

Gdy si zaczynaa wojna 1792 r., Komisya Czerska

w odpowiedzi na list królewski z d. 18 maja przesaa de-

klaracy wiernoci dla Konstytucyi Majowej, zapewniajc, e
„nie znajduje si tu aden umys przeciwnem uprzedzeniem

zaraony, a gdyby jaki odrodny zamys chcia zasiewa k-
kole, Komisya C. W. Z. Czer, nietylko... nie omieszkaaby
donie, ale oraz w niedopuszczeniu szkodliwych przeciwko

ojczynie kroków swoj i wspóobywatelów Ziemi Czerskiej

zapewnia czuo". Jako rozesaa ju przed kilkoma dnia-

mi uniwersa o prawie Obrony pospolitej „najrychlej", zale-

cajc publikowanie takowego z ambon i zaczajc od siebie

zacht do duchowiestwa; a na skutek expedycyi, otrzyma-

nej od Komisyi Wojskowej „o zarzdzeniu rodków, któreby

w zamiar Najj. Stanów najistotniej trafiay ku wykonaniu

szybkiemu nowych praw", wydala i via cursoria rozesaa
uniwersa po parafiach do publikowania z ambon: 1) naka-

zujcy donosi o tych, co powstawa zechc przeciwko pra-

wom za powodem obcej intrygi i zagraajcy takim bunto-

wnikom sekwestrem majtku, a nawet kar mierci; 2) wz}'-

wajcy ochotników do suby wojskowej albo uzbrojonych

i opatrzonych kosztem wasnym, albo zaopatrzonych we
wasne konie i uzbrojenie, lecz idcych na od skarbów}',

albo nareszcie ofiarujcych si ze swemi osobami, ale da-
jc konia, uzbrojenia i odu od skarbu; 3) zachcajcy do

ofiar w broni, furau, pienidzach. Przytaczaa wiee i hoj-

ne ofiary Lubomirskiego kasztelana kijowskiego i Zboiskie-

go, posa dobrzyskiego, dodajc, e na uwielbienie zasuy:
„nie ten kto wiele z monoci, ale i ten, kto cho szczupe

z proporcyi majtku uczyni ofiary, a najszlachetniej kto si

*) Ksiga Nr. 1, str. 232—235, 282 i nast. -.88, 298.
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sam na obron najmilszej ojczyzny powica; niechaj Ziemia

nasza w gorliwoci obywatelskiej uprzedzon nie bdzie *).

Odezwa ta nie pozostaa bez skutku. Zgosili si za-

raz: Przepalkowski, lat okoo 45 majcy, przedtem wojskowo

sucy, z owiadczeniem, e ma dwa konie, dla siebie i dla

pocztowego, oraz paasz i 2 pistolet}'', a czego brakuje, od

skarbu da bdzie; Roleski, szlaclicic, okoo lat 16 tu, wzro-

stu dobrego i Waleszczyski szlachcic — na od skarbowy.

Skadano rónej broni sporo, m. Czersk dao zip. 200, czte-

rech „ubogich mieszczan" po 4 zp. i t. p. **).

A ludno ponosi musiaa te zwikszone ciary: do

obozu pod Kozienicami bj^}' nakazane dostawy owsa, siana,

somy etc; ceny wyznaczono nizkie: po zp. 3 gr. 10 za ko-

rzec owsa, po gr. 20 za pud siana; odbywao si te popie-

sznie rekrutowanie z uiszczaniem zwykej opaty po 200 zp.

na kadego kantonist. Komisya w d. 20 czerwca zapewni-

a wladz}^ wojskowej odstawienie 72 kantonistów okoo 5

lipca; w istocie d. 5, 6 i 7 rekruci byli ju zebrani i expe-

dyowani; zalego 6 dóbr i jedno probostwo; zalego zo

staa wyegzekwowan przed kocem lipca. Kontj^gens 3-ch

powiatów Ziemi Czerskiej zosta wcielona' do nowoutworzo-

nego regimentu 15-go ***).

Nie paraliowaa tedy zamiarów i rozkazów rzdu kra-

jowego Komisya Czerska, owszem wykonywaa je gorliwie,

chtnie, popiesznie. Czj^nn bya nawet po zawartym przez

króla haniebnym rozejmie, a do objcia rzdów przez Kon-

federacy Targowick. Ostatnie posiedzenie odbyo si d. 7

sierpnia. Komisya wydaa obywatelom trzech powiatów po-

kwitowanie za rekruta i „uwolnia ich na teraz", nakazaa

odda napowrót obywatelom bro pozosta, która nie bya
do arsenau oddan, i wpisaa do protokóu kwit z broni,

*) Ksiga Nr. 1, str. 354, 346, 351.

**) Ksiga Xr. 1, str. 354 i nastpne.

"*} Ksiga Nr. 1, str. 383, 367, 378, 381, 388.
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odesanej do Warszawy, W kasie pozostao jeszcze 1.129

zip. gr. 3.

K o m i s y a C. W. ucka, upominajc si w imieniu

województwa Woyskiego o zaszczyt pocztkowania w utwo-

rzeniu Komisyj Porzdkowych na ca Koron i W. X. Li-

tewskie (alluzya do Komisyi Prowiantowych!, ustanowionych!

w r. 1784), wypracowaa ogromny uniwersa w 30 punktach

wydany pod d. 29 marca 1790 r. Jest to rozwinicie znanej

nam konstytucyi zasadniczej z obmyleniem szczegóów wy-

konawczych. Ze szczególn starannoci opracowan zostaa

sprawa paszportów, które miay nosi na sobie tablic kwa-

dratow z napisem na brzegach midzy liniami: „Wojewódz-

twa Woyskiego, powiatu uckiego", z orem na rodku;

ten orze mia na piersiach krzy kawalerski, jako herb wo-

jewództwa, a w szponach kart z napisem: „Paszport" —
wszystko litografowane; opis osoby zaopatrywanej by wielce

szczegóowy. I zabrano si do roboty nie na arty, ju bo-

wiem d. 10 maja liczono wydanych paszportów blizko 1,000;

brali je nietylko ludzie luni, ale te obywatee. Za przetrzy-

manie wóczgi pewien cyrulik ukarany zosta 50 zotemi; za

dostawianie dezerterów udzielaa Kowisj^a nagrody. — Po-

budl< do takiej gorliwoci bya nieustanna obawa buntów

chopskich; Komisya prosia Lewiskiego, biskupa uckiego

ruskiego, o „proces po caej dyecezyi, wraajcy w umysy

pospólstwa spokójno wewntrzn, winn podlego i usza-

nowanie panom", co te obiecanem d. 4 maja, a zapewne

i wykonanem zostao; d. 6 maja Komisya rekwirowaa bi-

skupa, aby nieodwocznie przyby na sesy, nie wiemy jednak

z jakiego powodu. Dwóch filiponów, gdy ci „nieco podej-

rzanymi zostali", e jedc po rónych miastach, nic towaru

nie odprzedali i nawet wicej go mieli, ni przy wjedzie

przez Komor Toloczno—wyprawiono z kraju, zaopatrzywszy

paszportem do granicy.

Gdy trzeba byo robi lustracy dymów, komisarze, zje-

chawszy si za listem obwieszczalnym, przez wzgld na roz-

lego powiatu wszyscy si na lustratorów obrali, z doo-
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niem, i dobra samego lustratora maj by lustrowane za-

stpnie przez innego lustratora, oraz, eby za jedn drog
zlustrowa drogi, mosty, szkóki parafialne, groble i narzdzia

ogniowe. Powinni te byli docieka, które dobra nie poday

si do podatku 10-go grosza. Nakazaa reparacy traktów,

wycinanie drzew zagrozia kar 200 zip. lub cielesn, a zmu-

szanie kupców do przejazdu przez groble i mosty wacicieli

prywatnych w celu pobierania opat kar 500 zp. Za niedo-

starczenie spisów ludnoci wyznaczono 100 zip. kary. Pleba-

nom do przyjcia bakaarzów wyznaczony termin do koca
maja pod kar; raporta o iloci uczcyci si i wyuczonyci

miayi do Komisyi. Wykazy funduszów dobroczynnychi miay

by nadesane na 1 lipca. ebraków obywatele ywi powinni.

Wezwanie bjdo te skierowane do wszystkici fabrykantów

i producentów o wykazy produkcyi, iby Komisya ucka
miaa mono porozumie si z Komisyami Wojskow i Skar-

bow o obstalunki. Wojsku przepisywany by trakt do prze-

marszu zawsze przez inne dobra dla uniknienia uciliwoci.

Dobrowolnie dali konsystencji wojska: Czartoryski do Korca,

Maachowski marszaek do Xtwa Ostrogskiego, Worcel do

wsi Stepania, Kalixt Poniski do Zwiahla; Ledochowski je-

dnak skary si, e w dobrach jego postawion bya caa

chorgiew. Gen. Lubomirski wytómaczy si, e to byo po-

trzebne dla okrycia granicy.

Sdowe wyroki tej Komisyi byy surowe (§ 82). Wia-

domoci nasze sigaj do koca lipca 1790 r.

Komisya C. W. Chemska zafundowaa si d. 22

lutego. Uchwaliwszy dla siebie ordynacy, zabraa si zaraz

do urzdzania magazynów, a raczej uoenia tabeli nalenych

zbó od kadego dworu; wedle takiej tabeli wydawaa asy-

gnacye komendom wojsk. W razie przemarszu zaopatry-

waa je w „pasy" ze wskazaniem stacyj przechodu, nocle-

gów i asygnacy furau. Zalecia magistratowi Krasnego

Stawu stawienie si przed sob i raportowanie targów, wy-

dawaa taxy na termin 3 miesiczny. Temu miastu, oraz

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. V. 15



226

Chemowi nakazaa zo3' spis domów, zdatnych na kwate-

runek wojskowy i rozkad opaty kwaterowego od obywateli,

nie ponoszcych kwaterunku in natura. Zalecia ydom
Chemskim, aby wspólnie wszystkie ciary z miastem zno-

sili. Nakazaa doktorom i felczerom okazanie patentów pod

grob wzbronienia profesyi. Zaatwiaa skargi mieszczan, na

wojskowych zaniesione, a na memorya rzeników odpowie-

dziaa zaleceniem, aby na targu zawsze znajdowa si o-
nierz do pilnowania, iby wojskowi rzetelnie za miso pa-

cili. Robia lustracy dymów i mostów. Na prob, dos3'

dziwn, kupca lubelskiego Dawida Hejzlera wydaa mu wia-

dectwo, jako „zawsze punktualnie i rzetelnie z wszystkimi

obchodzi si i aden z ob3'wateli nie poniós zawodu i uszko-

dzenia''. Dziao si to wszystko w cigu marca i kwietnia

1790 r. *).

K o m i s y a C. W. Bracawska od chwili zafundo-

wania tak bya „czynnociami obciona, e jej wcale bra-

kuje czasu do ich uskutkowania". Wiemy to od regenta,

który gorzko wjTzuca redaktorowi Dzienika Handl. prz}'-

mówk czyli domys jego, i Komisye nie maj nic do ko-

munikowania. Ordynacya, wydana d. 26 lutego, nakazuje

prowadzenie 10 ciu ksig, z tych jedna ma obejmowa ludno
i liczb uczniów w szkoach parafialnych, jedna przeznaczona

na paszorty (drukowane po groszu miedzianym), inna znów

na zawiadczenia wolnoci od rekruta a do 3 go pokolenia

dla przybywajcych ludzi zagranicznych. Jak byy atoli wj^-

peniane te czynnoci, ladu nie mamy, poniewa obciony
prac regent zakomunikowa zaledwo kilka uniwersaów co

do treci jednakowych ze znanymi nam rozrzdzeniami in-

nych Komisyj, a co do formy odznaczajcych si obfitoci

moraów i sentencyj filantropijnych, szczególnie wzgldem
wocian **).

*) Dzie. Handl. 1790 r., str. 272 nastp. 463 nastp. (sumaryusz)

625 nastp.

**) Dz. Hand. 1790, str. 532 etc.
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K o m i s 3^ a Wyszogrodzka zacza jurysdykcy

swoje d. 1 kwietnia. Przytoczone w sprawozdaniu, sigajcem
do koca czerwca, czynnoci s podobne do innych; orj^gi-

nalnym pomysem byo tylko zalecenie, ab}' kad}^ pleban,

zniósszy si ze swoim kolatorem, wystawi przy swoim ko-

ciele szpital dla ubogich, wedle monoci w cigu roku je-

dnego. Kazano trakty wysadza drzewin i osuszy kaue
na przedmieciach Wyszogrodu. Gorliwie apano zbiegych

wocian i wóczgów *).

Komisya powiatów Sandomierskiego iWi-
1 i c k i e g o w województwie Sandomierskiem urzdowaa ju

d. 8 marca 1790 pod prezydencj^ Leona Korwin Kocha-

nowskiego, chor. w. s., lecz o jej dziaalnoci trudno powzi
wyobraenie z jednego mocno uszkodzonego zeszytu potokó-

ów, jaki si przechowa **).

Obfitszym i lepszego wygldu jest zbiór akt, pozostay

po Komisyi Gostyskiej ***). Dajemy z niej jeden do

kument.

O Komisyi Lubelskiej wiemy tylko, e do po-

owy kwietnia zajmowaa si uproporcyonowaniem rekruta

i ustanowieniem paszportów, prócz wydawania ordynacyi

i zwykych uniwersaów. Komisya omyska chlu

bia si obszernym uniwersaem o reparacyi i lustracji

dróg; lustratorowie mieli poda plebanom miejsca, potrzebuj-

ce naprawy, do publikowania obywatelom ****).

Na tem zamkn musimy rewizy akt Komis3'j Cywil-

no-Wojskowych. Znajdowalimy tu i owdzie pojedyncze pisma

Komisyj innych, jako to: wyroki, spisy ludnoci, delaty zale-

gych podatków, rozkady rekruta, sposzyty ksigi Ziemia-

skiej i t. p., ale na cakowity obraz czynnoci materya taki

nie wystarcza, dopóki si nie znajd protokóy, albo przynaj-

*) Tame str. 523, 5'24, 625 i nast.

**) MS Uniw. Warsz. ó''
„;.

***) Ksiga w posiadaniu W. Smoleskiego.
****) Tame str. 515, 513.
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mniej sumaryusze dziennych posiedze. Sprawozdanie nasze

nie posiada wic podanej dokadnoci, lecz dostarcza do-

sy wiata do wyrozumienia chiaratcteru instytucyi, obmyla-
nej przez Bernowicza i Wawrzecl<iego, utworzonej przez sejm

czteroletni. Czujemy si nawet na siacli postawi wnioski

ogólne.

Bo nie ulega wtpliwoci, e wszystkie Komisye Cy-

wilno-Wojskowe pracoway i pracowa musiay pilnie, przy-

najmniej przy wykonaniu zlece rzdu centralnego. Gdyby
wymagane od nich czynnoci zalatwionemi nie byy, mieli-

bymy raporty i skargi w aktach Komisyi Wojskowej, Skar-

bowej, Policyjnej, a nieomieszkalibymy wynotowa i przy-

toczy rezolucyj. Lustracye dymów, rekrutowanie, sprawy

podatkowe, dostarczanie kwater i furau dla wojska, spisanie

funduszów szpitalnych, spisanie ksigi ziemiaskiej, wszystko

to bjio wykonane z pewnoci. Czy wszdzie z równym po-

piechem i jednakow dokadnoci, orzec niepodobna. W go-

spodarstwie wewntrznem województw, powiatów i ziem

zachodziy zapewne znaczne rónice. Instrukc3' ogóln,

w prawie zawart, kada Komisya odczytaa niewtpliwie na

pierwszem swem posiedzeniu, ale nie kad wykona po-

trafia. Zaleao to od uzdolnienia kompletu, a raczej od

trafu, czy si znalaz w komplecie jaki wyksztacony i ener-

giczny komisarz? Nie miemy przeto twierdzi, iby si

krztano wszdzie z tak zapobiegliwoci, jak w Ziemi

Czerskiej, okoo „dobrego porzdku", ale zaznaczy win-

nimy, e wszelkie rozrzdzenie tego rodzaju, o ile nam pod

oczy podpado, nosio cech doskonalej znajomoci warunków

miejscowych.

Czy porzdnie i sumiennie speniay swój obowizek

Komisye? Pod wzgldem porzdku zewntrznego moemy
wiadczy tylko o tych, których akta s nam znane. Baczc
na list obecnoci, dostrzegalimy czasem brak prawnego

kompletu w Komisyi Rawskiej, gdzie nage czynnoci byy
kilkakrotnie przez jednego komisarza zaatwiane, ale nie-

równie wicej byo takich ses3'j, na których komisarze nie
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znaleli nic do cz3'nienia. Gdy zwaymy, e posiedzenia od-

byway si codziennie, e komisarz musia odbiega gospo-

darstwa rolnego i dosiadj^wa przez par miesicy w miecie,

które si nazywao stoecznem, ale najczciej nie miao ani

jednego porzdnego domu, hotelu, traktyerni, bdziemy skon-

ni do wyrozumiaoci na mae uciybienia przepisom o kom-

plecie, jeli jeden si znalaz do zaatwienia czynnoci bie-

cej, a inni mu ufali. Raz jednak daa si sl3''sze skarga

w izbie sejmowej, e na mudzi Komisya Ros3'^jeska nie ze-

braa si r3'cio po sejmikaci i e nie byo kompletu do

przj^jmowania podatków *); naturalnie, mogo to trwa nie-

dugo, poniewa z kocem terminu podatki wpyn musiay

do kas skarbowych. Dla utrzymania akt w porzdku kada
Komisya powinna bya utworzy sobie kancelary z dwóch

osób zoon: regenta i instj^^gatora, a przynajmniej mie
jednego regenta, jeden za z komisarzy, trzymajcy pióro,

powinien by prowadzi protokó. Tak te dziao si w Ko-

misyach nam znanych; w niektórych znajdujemy regenta

i vice-regenta (Owruckiej), w innj-ch regenta i inst3^gatora (Za-

kroczymskiej), w innych znów regenta i kasyera (Wileskiej,

Rosyjeskiej), a najwiksza' personel kancelaryjny utworz3ia

Komisya Brzeska Litewska, bo regenta, kasj^era, instygatora,

oraz dwóch lustratorów do miar i wag. Regent dobiera

sam kancelistów i b}i za nich odpowiedzialnj-^m. Oprócz

pensyi, pobieranej z szelnego, wolno bjio od w}'pisów

z jakiegokolwiek protokóu lub dekretu, wydawanych osobom

prywatnym, pobiera „nie wicej jak po zotemu jednemu od

arkusza, na facj^acie 30 wierszów mieszczcego" **). Dzi

ogldamy szeregi ksig, nie tak piknie i s\^stematycznie pro-

wadzonych, jak we wadzach wyszych rzdowych, ale

*) Gaz. Naród, y Obca, str. 187, gos Karpia na sesyi 528

z dnia 19/4 1792 r.

**) Ordynacya Komisyi Bracawskiej. Dzie. Handl. 1790 r.,

str. 543 i inne.
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w kadj-m razie porzdnie. Nie mielibymy jednak twier-

dzi, e wszystkie bez wyjtku Komisye umiay podobny po-

rzdek kancelaryjny utrz3mywa; nie dziwilibymy si, gdy-

by tu i owdzie zaatwiano si przewanie ustnemi decy-

zyami i rozrzdzeniami, gdyby nawet nie znalazo si pro-

tokóów; przy braku urobionej biurokracyi, wszystko to byo
moliwem. Co do sumiennoci i dobrej wiary w urzdowa-

niu nie dosyszelimy ani jednego zarzutu. Ale znany jest

nam jeden wypadek uchybienia przeciwko cisoci urzdo-

wej, mianowicie: pierwszy komplet Komisyi Oszmiaskiej nie

wybiera podatków z dymów „ogrodowyci i chiaupnycli",

nie pilnowa si sumaryuszów i taryf Komisyi Skarbowej

przez co artylerya litewska „nie bya uspokojon w asy-

gnacyi swojej", t. j. zabrako dla niej 2,682 zp. Za te uchybie-

nia Komis3^a Skarbowa Obojga Narodów rezoiucy z d. 23 maja

1792 r., kazaa zapozwa do sdu swego ca Komisy Osz-

miask w dawnym komplecie. *). Najwaniejsze zarzuty

monaby zrobi wykonywaniu wady sdowej, gdy Komisye

przyjmoway czasem sprawy czysto cywilne, albo sdziy
kradzie i zbyt daleko posuway swoj skal karn: ale trudno

wymaga od szlachcica ziemianina biegoci w jurysdykcyi.

Zreszt Komisya czynia dogodno, uwalniajc poszkodowa-

nego od kosztów i trudów procesu w sdach innych i wy-

mierzajc rych a tani sprawiedliwo ku powszechnemu

zadowoleniu.

Pod wzgldem politycznym Komisye Cywilno Wojskowe

wszystkie bez wyjtku okazay wierno sejmowi czteroletnie-

mu, twórcy swojemu, i Ustawie Rzdowej Trzeciego Maja.

Wszystkie wskazówki zgodnie wiadcz o najlepszych ch-
ciach i moliwej ich gorliwoci, np. Poocka po wkroczeniu

wojsk rosyjskich przesaa jeszcze doniesienie do Komisyi

Wojskowej „o gwatownociach, zrzdzonych przez Rosyan

przeciwko Ustawie 3-go maja"; Kowieska urzdzia z wa-

') Pr. Ek. A, 30, str. 1374—1376.
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snego pomysu sub Icresow, wszystkie Komisye Litewskie

na rekwizycy Komisyi Skarbowej pobiera}' podatki po odje

dzie oficyalistów; wobec nadcigajcego nieprzyjaciela ode-

sano do Warszawy ca kas z powiatu Kobryskiego z wo-

jewództwa Brzeskiego; z powiatów Piskiego i Zapiskiego

delegowany komisarz Nikodem Hernicz przywióz 14.000

z ofiar, z Komisyi Wileskiej klejnoty i 5.069 zp. przywióz

Grabowski, adwokat generalny Asesoryi Lit.; wiemy jeszcze

o odebran3'ch w Warszawie ofiaraci od Komisyj: uckiej,

Ciemskiej, Czerskiej, Krakowskiej, Proszowskiej, Gnienie-

skiej, Radziejowskiej, Kaliskiej, Kociaskiej, Wsciowskiej,

Dobrzyskiej, Sochaczewskiej, Warszawskiej. W Komisyi

Poznaskiej 14-tu komisarzy zoyo gotowizn ] L079 zp.

niektórzy z zapewnieniem opat przez cay cig wojn}^, a je-

den dat 50 karabinów i paaszów, 50 par pistoletów

i mundur na 50 ludzi; w Komisji Kociaskiej 4-ch komi-

sarzy zoyo 4.700 zp., a jeden zobowiza si na sum nie-

znan po dukacie z dymu w dobracli swoich. Nadesa}' za
kas magazynow sposobem pojTzki Komis3'e: Poznaska,

Kociaska, Gnienieska i Wieluska *). Niektóre, jak np.

Rawska i Poznaska, same dysponoway ofiarowanemi pie-

nidzmi na werbowanie ochotników. Wanym zreszt do-

wodem ducha, jakim oywione byy Komisye, jest ta oko-

liczno, e Konfederacya Targowieka zniosa je, a Kociusz-

ko przywróci.

Mierzc dzieo Bernowicza i Wawrzeckiego skal zasad,

dzisiaj panujcych w prawie administracyjnem, naleaoby

wytkn grube bdy w organizacyi Komisyj Porzdkow}'ch

Cywilno-Wojskow}'ch. Jakiej mona byo spodziewa si

sprystoci i karnoci po wadzy zbiorowej, kolegialnej, któ-

ra skadaa si z ziemian-rolników, w której zasiada mieli

*) K. W. 190, str. 17-2; Pr. E k o n. A/30, str. 1469, 1949, 1977,

1872, 1816, 2.044. Gaz. Nar. y Obca 1792, str. 290, 298, 300. Patrz

zreszt Dodatek w tomie III.
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moe w przewanej liczbie pocztkujcy w subie publicznej

ludzie, która nie miaa nietylko naczelnika (jak prefekt, lan-

drat, gubernator), ale nawet staego prezesa, której odpowie-

dzialno bya prawie adna, skoro dzielia si na gów 15,

której czonlcowie nie potrzebowali ba si dymisyi, bo nie

pobierali adnej pacy, a byli naraeni na koszta i straty przez

urzdowanie swoje? Za wszystkie rodki rygoru, jakiemi dzi-

siejszy minister utrzymuje podwadnyci urzdników swoich

w karnoci, miao wystarczy w Polsce posuszestwo dla

prawa; za wszystkie ponty wysokich pac, rang i dekoracyj

komisarz c3'^wilno-wojskowy mia otwart sobie w przyszo-

ci drog do urzdów ziemskich i pastwowych, ale tylko in

potentia, bez adnych wyranych widoków, obietnic i nadziei.

Kto zna tylko tekst prawa, skonnym bdzie do lekcewaenia

instytucyi, zbudowanej tak wadliwie, a przynajmniej tak nie-

zgodnie z pojciami dzisiejszemi. Ale przejrzawszy ksigi

protokóów i wyroków, zestawiwszy lady dziaalnoci, przyj-

dziemy do przewiadczenia, e Komsye Cywilno-Wojskowe

byy zorganizowane zgodnie z form rzdu krajowego, cha-

rakterem i obyczajem spoeczestwa; e funkcyonoway w spo •

sób zadowalniajcy tak wadz wysz, jak ludno podwa-

dn; e jeli zrcznoci nie dowyrównyway wywiczonej

biurokracyi, to przewyszay j znajomoci warunków miej-

scowych i cisoci zwizku ze spoeczestwem, które da-

rzyo je zupenem zaufaniem, uyczao im chtnego poparcia,

okazywao niezwyk powolno na wszelkie ich rozrzdzenia

i zalecenia bez adnych prawie rodków przymusowych. Przy-

zna tedy naley, i bdc organem ziemian, czyli rednio

zamonej szlachty, ujawniy wiele zapoznanj^h zalet tej kla-

sy spoeczestwa ówczesnego.



ROZDZIA^^ XVl

Przewroty okresu IV-go.

100, Okres czwarty zacz^^na si od amania, znosze-

nia lub zawieszenia wszystkich wadz administracyjnyci, wy-

liczonych w paragrafie poprzednim. Miejsce ich zajy: Naj-

janiejsza Konfederacya Generalna Obojga Narodów, oraz

Konfederacye Wojewódzkie. Lubo na czele Targowicy stao

trzech rokoszan, w rzeczywistoci jednak wszechwadza, nie-

mal dyktatura uzurpowana, znalaza si w rku jednego. Ex-

hetman polny, Seweryn Rzewuski, podpisa si na kilku pa-

tentach oficerskich i na czczym uniwersale Generalnoci, po-

woujcym szlacht do pospolitego ruszenia przeciwko Prusa-

kom; Branicki, wyjechawszy w poselstwie do Petersburga

z Rzewuskim i 8 miu innymi dygnitarzami, skada cesarzo-

wej Katarzjmie, oraz wsz3'stkim czonkom rodziny cesarsko-

rosyjskiej podzikowanie za przywrócenie wolnoci w Polsce,

przyczem wygasza przed samowadn monarchini oburze-

nie swoje na samowladztwo, jakie miaa niby stworzy Usta-

wa 3-go Maja*). Ale po tej akcyi dyplomatycznej nie wtó-

*) Szczegóowa relac3'a audyencyj, udzielonych poselstwu Targo-

wickiemu w dniu 3 lipca s. s. 1792 r. z mowami Branickiego, znajduje si



234

Xawery Branicki,

hetman w. koronny.

(Podug portretu na probostwie w Biaej Cerkwij.
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cii chyba do kraju przez lat par, nie znajdujemy bowiem

adnego ladu jego dziaalnoci. Na wszystkich waniej-

szych aktach rzdowych widzielimy tylko podpis Szcz-

snego Potockiego a do polowy marca 1793 r. Nie wda-

jc si w biografi, dostatecznie znan powszechnoci, przy-

patrzmy si jednak nieco bliej temu d\'ktatorowi, o ile

potrzeba do wyrozumienia jego dziaalnoci urzdowej.

Potocki Stanisaw, Szczsny, za modu mia czas

napoi si pych i egoizmem magnackim w Krystonopolu,

rezydencyi ojca Franciszka Salezego, który nie pozwala niko-

mu z braci szlacht}' wjecha w podwórze paacowe i spowodo-

wa tragiczn mier synowej, Gertrudy z Komorowskich dla-

tego, e krew jej wydawaa mu si nie do karmazynowa. To
pierwsze nieszczsne maestwo Szczsnego stao si sa-

wnem na wieki w literaturze naszej, jako temat „Mar}'!" Mal-

czewskiego; tylko rzeczywisty maonek nie przypomina wca-

le Wacawa ani rycerskim animuszem w bojach z Tatarami,

ani wiernoci wspomnieniom utopionej ofiary. ycie jego

jest gnune, zwizek powtórny— z Maiszchówn— peen sro-

moty, zwizek trzeci z pikn Zofi, Greczynk, przywiezion

przez Boskampa ze Stambuu, sprzedan synowi komendanta

kamienieckiego Wittowi, by cyniczny ze stanowiska moral-

nego i do pewnego stopnia tomaczy moe wybryki peters-

burskie opuszczonej drugiej ony. Bogaty w szczegóy pa-

mitnik Chrzszczewskiego, tego samego zapewne, który by
regentem Konfederacyi Targowickiej (Koronnej), a wic wiad-

ka blizkiego, o niech niepodejrzanego — obala upowszech-

nione dawniej mniemania o cnotach rodzinnych Szczsnego

i dostarcza a nadto dowodów, e jego gniazdo domowe
wcale czystem nie byo, a jego osobiste postpowanie uspra-

wiedliwionem by nie mogo. Gdyby si nawet nie uwaa

w gazecie rosyjskiej p. t. Cnó.-Bt:toMOCTii 1792 r. dnia 9 listopada Nr. 90,

npuóaB.ienie. Jeden egzemplarz jest zamieszczony w rkopisie Mieleszki

Maliszkiewicza o domie Potockich, str. 3-14.
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za ojca wszystkich dziewiciorga dzieci, o których wspomi-

na przy patryotycznem zaklciu w izbie sejmowej, to jeszcze,

dla wielu a wielu wzgldów, powinien by ugasi w sobie

jesienne zapay do kobiety, która zbyt dobrze znan bya
w obozach rosyjskich, eby szczliwsz przyszo obiecywa

moga bogatemu oblubiecowi.

Do charakterystyki tego szczególnego ma sanu nie-

zbdn jest wiadomo, e za modu znanym by z tpego
umysu. wiadczy o tem wasnorczny dziennik podróy po

Szwaj carji z r. 1792: przyszy wojewoda, jenera, marszaek

Najjaniejszej Konfederacyi zapisuje tylko, ile poczt przejecha

od jednego miasta do drugiego, gdzie jad obiad, a gdzie wie-

czerz, zreszt nie obchodz go ani ludzie, ani natura *). Z cza-

sem takie tylko zrobi postpy, e umia sam listy pisa, zdo-

by si na mow w sejmie, a nawet wytworzy sobie pewny
idea polityczny rzeczypospolitej szlacheckiej bez króla, z pre-

zydentem, obieran3'm z kolei przez województwa. Zdaje si

jednak, e odstpib}' tego ideau, gdyby móg sam zasi
na tronie, bo spóczeni byli przekonani, e sta si narz-

dziem Katarzyny II-ej w nadziei otrzymania korony.

Poniewa Krystonopol po pierwsz3'm podziale Polski

znalaz si w Galicyi, a cesarz Józef II nie robi ceregielów

z magnatami, wic Szczsny, dotknity podobno osobicie re-

zolucy cesarsk o uwizienie yda jakiego, pozbji si wszy-

stkich swych dóbr galicyjskich przy porednictwie Adama Po-

niskiego i przeniós rezydency do Tulczyna, gdzie urzdzi

liczny dwór (z 400 osób) i pooy napis na paacu: „Oby
wolnych i cnotliwych by zawsze mieszkaniem". Jeli nie

kady wierzj'! tej nieco dziwnej rekomendacyi osobistej mie-

szkaca paacu, to rozlego dóbr i ogrom intrat (t. I, str. 247)

*) Manuskrypt do historyi domu Tulczynieckiego Potockich... M i e-

I e s z k i-M aliszkiewicza, str. 107 i nast. Pamitnik anegdo-
tyczny z czasów St. Augusta, wyd. przez I. Józefa Kraszewskiego. Po-

zna. upaski. 1867 r. (zreszt maej wiarogodnoci z powodu liczn}xh

bdów), str. 23, 24, 27 etc.
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Szczsny Potocki.

(Z Muzeum X. X. Czartoryskich w Krakowie).
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tak skutecznie jednay mu afekta szlachty w województwie

Bracawskiem, e do mu byo poda si na kandydata, aby

go na sejmiku jednomylnie posem okrzyknito (w r. 1788).

Wycliwalano jego dobr gospodark, agodno dla podda-

nyci, ofiarno dla Rzpltej. Co do gospodarki sam Szczsny
chlubi si podniesieniem intrat, ale nam si zdaje, e to si

stao bez jego zasugi, cale bowiem Podole i Ukraina, jak

wiemy (t. I, str. 328; t. II, str. 53, 75, 76) cieszyy si podo-

bnem zjawiskiem od r. 1783, t. j. od czasu zajcia stepów

przez Imperatorow Katarzyn i otwarcia handlu Czarnomor-

skiego. Co do wzgldnoci na chopów, nie zyskaa ona so-

bie trwaego uznania, skoro paszkwil, umieszczony w r. 1802

pod portretem Szczsnego, zawiera takie wjTazy:

Ciemiycielu szlacht}', a poddanych biczu,

Ca szpetno twej duszj' wida na obliczu *).

W kadym razie wzgldno ta stosowa si moe t3'l-

ko do ulg w iloci paszczyzny i danin, gdy pomysy o czyn-

szowaniu, wyzwoleniu, uwaszczeniu wocian, jakiemi si
wsawili Zamoyski, Brzostowski, Maachowski, Chreptowicz

i inni, nie postay w gowie Szczsnego. Uniwersay te je-

go z czasów panowania Targowicy nietylko nie uznaj dziea

sejmu czteroletniego, ale zawieraj same pogróki, odstrasza-

jce wocian od buntów, które te wj-buchay w niezwykej

iloci (§ 31).

Legenda o ofiarnoci Szczsnego datuje si podobno od

r. 1784, kiedy on, wystpujc na widowni polityczn, kupi

regimentarstwo Partjd Ukraiskiej od Stempkowskiego, da-

rowa 24 armaty 3-funtowe z zaprzgiem i owiadczy si

*) Dzi jeszcze Leon Wegner (Dzieje dnia 3 i 5 Maja. Pozna-

ski nakad Towarz. Przyjació Nauk, 1875 r., str. 48) mniema, e Potocki:

„jako pr}'watny obywatel prawy i szlachetny b\' wzorow\'m panem licz-

nych wocian swoich, któr\'ch dol moraln i dobrobyt z znacznym nawet

wasnych korzyci uszczerbkiem podniós i ulepszy".
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z utrzymaniem na wasnym koszcie, ubraniu i uzbrojeniu

400 piechoty. Zasiadajc w senacie jako wojewoda Ruski,

podczas sejmu 1784 r. nasucha si za to pochwa, nawet

od Linowskiego, posa krakowskiego, póniejszego sekretarza

Kociuszki, a i t mia jeszcze przyjemno, e ofiara jego

wpisan zostaa do ksigi Konstytucyj sejmowych ku zbudo-

waniu potomnoci, a raczej ku zamydleniu oczu historykom.

Bo, rachujc armat 3-funto\v po 2.000 zp., a konia po 15

dukatów, otrzymamy okoo 74.000 zp., doliczajc za ubra-

nie ludzi, a chociaby nawet i cen ekonomiczn tych ludzi,

nie docigniemy jeszcze do 100 tysicy: nie jestto zbyt wielki

wydatek dla magnata, który mia przeszo 3 miliony intraty

rocznej i który r. 1775 powikszy swoj chudob „chlebem

Rzpltej", 4-ma starostwami*). Jednoczenie uboszy nieró-

wnie Kazimierz Sapieha ofiarowa 12 armat, a jake zma-

leje warto tej ofiary wobec ofiar z epoki sejmu czteroletnie-

go i wojny 1792 roku! Owa za piechota, nazwana szu-

mnie „regimentem imienia Potockich", pozostaa bodaj woj-

skiem nadwornem Szczsnego, miejscem wysugiwania rang

oficerskich dla krewniaków maoletnich, bo jakie usugi móg
ów regiment wiadczy Rzpltej, kied}^ jeszcze w^ styczniu

1790 r. Komisya nie wiedziaa, z ilu si skada kompanij

i gów? **). A gdy si zabrano do urzdzenia i wiczenia ca

ego wojska na dobre, Szczsny, jak wiemy (str. 60), odwo-

a swoj ofiar i Komisya Wojskowa, nie chcc regimentu

*) Tomacz Pamitników Sieversa (w przypisku do str.

72) powiada, e za te 4 starostwa Szczsny „sprzeda si Katarzj^nie 11"-

Stanisaw Potocki mówi w r. 1789, e Szczsny kupi je za milion (D3^ar.

1788 urzd., tom 2, str. 282); w kadym razie kupno takie byo korzyst-

nem i nie odbyo si bez ukadów z klik Poniskiego; Sanguszko Hiero-

nim na teme posiedzeniu dla osonienia swego hionoru uzna za stosowne

zrzec si podobnej emfiteuzy na dwa starostwa (tame, 274).

**) K. W. 172, str. 330—332. W regimencie tym figurowa np. ma-

oletni porucznik Adam Potocki, bdcy w Strasburgu, zapewne syn Szcz-

snego; pisano o tym oficerze do króla, e na Ustaw Rzdow 3-go maja

przysigi nie zoy. K. W. 189, str. 181.
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traci, asygnowala od ze skarbu. Od tej chwili regiment

sta si dopiero czci armii tcrajowej i doprowadzonym zo-

sta do kompletu 1.440 gów. Podobnie nie dostawi Szcz-

sny obiecanj'chi w izbie sejmowej 10.000 sztuk broni dla pie-

chioty *). Hojniejszym niby okaza si w r. 1788, gdy, ko-

menderujc korpusem, rozcignitym nad granic, wydal 180.000

zip, na opatrzenie wojska w ywno i fura, i zwrotu tej

sumy nie przyj, ale j na wdowy i dzieci tych oficerów,

którz}'' najpierwej za ojczyzn ycie utrac, w skarbie zosta-

wi. I ta hojno wszake objawia si w warunkach szcze-

gólnych. Wojsko polskie, rozcignite na pograniczu nad

Dniestrem i Such, z powodu zacztej wojny rosyjsko-ture-

ckiej, byo trapione niedostatkiem j^^wnoci i furaów tak da-

lece, e mu zagraao ©godzenie — pomimo wj^paconej ze

skarbu sumy 54.000 zip. Powodem droyzny by po czci
nieurodzaj w tych okolicach, a bardziej przemarsze wojska

rosyjskiego „prawie bezpatnie yjcego" **). Potocki b}^ wa-
nie rozmarzony i oczarowany przyjciem, jakiego niedawno

dozna od Katarzyn}' II w Kaniowie, sta si ju jej sug
gorliw3^m, osania swoim korpusem zbierajce si oddziay

i magazyny ros3'jskie, zostawa w poufaej korespondencyi

z jej jeneraami: nie dziw tedy, e nadstarcza wasn kiesze-

ni, skoro chcia w znacznej liczbie utrzyma korpus polski

na posugi armii rosyjskiej. W3'padao te zrzec si zwrotu

wyoonych 10.000 dukatów, gdy prócz dzikczynnych listów

Rumiancowa i Potemkina, Szczsny otrzj^ma w styczniu

1788 r. od samej Imperatorowej szpad i epolety bogate, bry-

*) Jest to zaznaczone w spisie. Gaz. Nar. y Obca 1792, str. 116

(Nr. 20).

**) M o r s k i, kasztelan kamieniecki w relac\-i z examinu Komisy,

Skarbu Koronnego na sesyi z dnia 13/1 1791 r., w Dy ar. urzd., tom I

cz 2, str. 40. Zwrot „awansowanych" w 1787 r. 10.000 dukatów by
zapewniony przez Komisy Skarbu Kor. w Pr. E k. A 28 pod dniem 21 1

1791 r.
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lantami sadzone, moe wyszej wartoci *). Xo i zboa
sprzeda wojsku rosyjskiemu 50.000 czetwerti po dobrej ce-

nie 24 zip., a wic na 1.200.000 zp.; zysk na tej operacjd

wyniós niezawodnie 10 t3's. dukatów. Nareszcie w jednym

z listów Stackelberga, pisanych przed zebraniem si sejmu

czteroletniego, czytamy dziwne wyrazy: „Winszuj Ci serdecz-

nie, mój wielce miociwy i askauy przyjacielu, wydanej

as3'gnacyi na 20.000 dukatów. Staraj si b3' nietylko dziel-

nym posem, ale pracuj nadto, aby w województwaci Po-

dolskiem i Woj^skiem unikn skutecznie owj^ch gosów gor-

liwycli a nie proszonycli, wnoszcyci w ono obrad sejmo-

wyci okruchy starj^ch walk Genewskich" **) (zapewne re-

wolucyjne zasady Rousseau). Wzmianka o dukatach nie jest

do jasna, trudno jednak przypuszcza, aby one b3'y zali-

czeniem za dostawione dla wojska zboe, poniewa nie mia-

oby sensu powinszowanie z powodu odbioru nalenoci. Wy-
padnie bodaj wycign wniosek z tych sów niewyranych,

e P3^szny magnat nie gardzi datkiem, e nie samem „ka-

d.:idem i okazywaniem poufaoci" dawa si prowadzi na

sub interesom rosyjskim.

Gdy przypomnimy sobie z rachunków skarbov\ych, e
Szczsny pobiera niet^-lko swoje pensj-e za czas, w którym

suby nie peni, ale w r. 1792 zgasza si po pensy ge-

nera-lejtenanta i jeneraa artyleryi, kied}- ten ostatni urzd od-

dawna ju komu innemu by oddany, a nawet nigd}' przez

niego rzeczywicie penionym nie by ***): zrozumiemy, czem
bjia ofiarno tukz^^nieckiego pana.

*' X. K a 1 i n k a: Sejm Czteroletni, 1880, tom 1, str. 104, podug
raportu Debolego i depeszy króla.

**) List ów do Szczsnego, adresowany bez daty, podobno z .mie-

sica sierpnia 1788 r. jest wasnoci J. I. Kraszewskiego, tomaczenie za
z autografu francuzkiego znajduje si w manuskrypcie Mieleszki-Maliszkie-

wicza pod Nr. 37 na str. 169.

***) Zawsze zastpowa go Stanisaw Kostka Potocki G.M. artyleryi.

(Bu kar: Pam., str. 12).

Wewntrzne dzieje Polski Korzona —TV 16
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X. Kalinka wykry plan Konfederacyi Wojewódzkiej^

uoonej przez Szczsnego Potockiego i Branickiego, hietmana

w. k., ju pod koniec r. 1787 w celu poczenia wszystkicli

si polskich z Rosy na wojn z Turkami i odebrania inicya-

tywy Stanisawowi Augustowi, który dorczy Katarzynie II

w Kaniowie projekt przymierza zaczepnego z Rosy. Ale

Katarzyna wolaa wtedy mie do czynienia z królem, ni.

z buntowniczymi magnatami i powstrzj^mala ici zapdy.

„Gdyby nie konwersacye Xicia Potemkina i nie listy amba
sadora, jubym dotd zapewne zacz robot"— pisze Szczsny

do Branickiego pod d. 2 go sierpnia 1788, a nazajutrz do

króla: „Gdyby moje zdanie, które i WKMci i Xiciu Potem-

kinowi w Elizabecie (Elizawetgradzie) owiadczyem, byo
przyjte, juby naród ufny by w naszej robocie, juby entu-

zyazm dla Rosyi by si wzmocni i juby cz wojska przy-

bya. Jabym cay majtek na usugi WKMoci i wzmocnie-

nie Rzpltej way i wielu znalazbym naladowców; dziesi

tysicy ludu stanoby pierwej, nieliby skarb publicznj^ by
ruszony". Ju ten plan by podobny do urzeczywistnionego

póniej planu Konfederacyi Targowickiej; taka tylko zacho-

dzia rónica, e wymierzony by przeciwko Stanisawowi

Augustowi, nie za przeciwko sejmowi i przyjtej przez na

ród Ustawie rzdowej. Pobudk do dziaania, wyznawan
przez Szczsnego, byo „przywi7;anie do Imperatorowej, ch
suenia wielkiej monarchini" *).

Gdy si nie udao usuy Katarzynie siami caej Pol-

ski, wszystkich konfederacyj wojewódzkich. Szczsny suy
jej przynajmniej jako regimentarz partyi ukraiskiej, na czele

czterech tysicy kilkuset ludzi. Z jeneraami jej utrzymywa
wci przyjacielsk korespondency, a raz przesa nawet ko-

pi listu sutana**), niewiadomo czya wiedz rzdu swoje-

*) X. Kalinka: Sejm Czteroletni, 1880 r., tom 1, str. 59, 10.',

107), sam projekt w „Ostatnich latach panowania 'Stan. Augusta", tom II,

str. 10() i 110.

**) Manus vpt.., Mieleszki-Miliszkiewicza, str. 163.
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go, chocia i Rada Nieustajca i król w owym czasie a nad-

to zasugiwali si Imperatorowej *).

Pod koniec r. 1788 jenera artyleryi koronnej Briihl

z powodu nadwtlonego zdrowia postanowi opuci sub
i sprzeda rang swoj Teodorowi Potockiemu, pukownikowi

artyleryi. Ale ten nie mia dosy pienidzy. Wtedy Szcz-

sny kupi jeneralstwo artjleryi, eby nie dopuci Xicia Jó-

zefa do wanego urzdu, a raczej, eby zapobiedz wikszemu
wzmocnieniu rodziny Poniatowskich. Musia jednak zoy
urzd wojewod}' Ruskiego, a wic ustpi z senatu. Tym
sposobem na sejmie czteroletnim móg ju zasi t3iko w iz-

bie poselskiej.

Smutno jest nam dzisiaj pomyle, e czowiek z tak
gow i sercem móg w pierwsz3'ch chwilach sejmu czterole-

tniego zajmowa W3'datne stanowisko, b3' uwaan3'm za mo-

liwego kandydata do laski m>arszakowskiej i ciesz3X si na-

wet popularnoci w Warszawie. Wszak zacn3'' Wawrzecki,

któr3' nie b3' ani cz3'nszownikiem, ani dzierawc, ani pie-

czeniarzem, ani nawet ssiadem jego, ale niezalen3'm posem
litewskim z odlegego Brasawia, zabiera gos w jego obro-

nie i prz3'pomina z uznaniem jego teatraln prz3'sig „przed

Bogiem, tronem JKMci i Stanami Rzpitej, e adnemu monar-

sze su3', adnego poddan3'm nie bdzie, i jeli los Rzpitej

a bardziej moe winy nasze (bo zbawi j moemy) o zgub
ostatni prz3'wiod i, jeli tak szczliwym nie bdzie, ab3^ oj-

czyst ziemi krwi swoj zarumieni i w jednej z Rzplt za-

grzeba si ruinie, pójdzie z dziewiciorgiem dzieci za morza

w inn cz wiata, ab3' wolnie urodzeni, wolnem odd3'chali

*) w tym czasie adjutantem przy Szczsnym b\- odkomendero-

wany z brygad}' Petyhorskiej Litewskiej podporucznik, póniejszy znany

z dzielnoci brygadyer, Józef Kope; pisze on, „suba moja jako adjutanta

daa mi pozna t prawd, e jeli ten magnat by zym Polakiem, tedy

nie od czasu konst}'tucyjnego sejmu", i Dzie. Józefa Kopcia. Berlin, 1863,

Gross, str. 4).
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powietrzem, kryjc hab imienia polskiego" *). Jeli niepo-

dobna byo wtedy przewidzie, e w trzy lata póniej ów de-

klamator zarumieni ojczyst ziemi krwi, ale nie wasn, t3'lko

krwi rodaków, i ustroi si w szlify ros3'jskiego jenera -lejt-

nanta, to jednak mona byo odczu w tycli sowacti nie mi-o narodu i kraju, ale egoizm i pyci.

Niedugo zreszt trwaa wielka rola Szczsnego w War-

szawie: po sesyi dnia 3 listopada 1788 r., na której owiad-

czy si przeciwko Komisyi Wojskowej, a za utrzymaniem

Departamentu, ssiedzi Brasawianie, co to nosili jego „barwy

przyjacielskie", odpruli te barwy i rzucili na wzgard przed

jego paacem; nazywano go zdrajc ojczyzny; mówiono, e
z pomoc Ros3'i cice wznie si na ksicia niepodlegego

polskiej Ukrain}-; ciodziy pogoski o wystawieniu szubienicy

pocichu w nocy przed jego oknami **). A odctiorowa po-

dobno t utrat popularnoci, wreszcie opuci sejm i Warsza-

w i uniós zranione serce do Tulczyna, gdzie je pochleb-

stwami lecz3'li taki wojownik Zotnicki, taki literat cz\' poeta,

Bocza Dyzma Tomaszewski i t. p. Objwszy znów komen-

d na Ukrainie, zamanifestowa wierno swoj Imperatoro-

wej w licie do jeneraa rosj-jskiego Miillera i kopi przesa

zuchwale Komisyi Wojskowej. Jest to jedn z najwikszych

win sejmu czteroletniego, e po przeprowadzeniu rozpraw nie-

tylko nie skarci takiego czynu, ale jeszcze przesa przepro-

sin}' urzdowe przez marszaków za wypowiedziane w izbie

a nadto suszne zarzuty. W wynikej wkrótce potem spra-

wie buntów ukraiskich Szczsny zaprzecza uporczywie

wszelkiej agitacyi, nie zwaajc na uderzajce wskazówki

w listach wasnych korespondentów. Bo do informacyi

o sprawach i nowinach polit3''Cznych mia Szczsny nietylko

*) D\-arusz urzdowy 1788 r., tom 2, cz 2, str. 2'28, dnia

20/2, 1789.

**) X. Kalinka: Sejm Czteroletni, 1880, tom I, str. 215 podug

de Cache. B u k a r: Pamitniki, wyd. J. I. Kraszewskiego, str. 92; byy to

mundury granatowe z niebieskiem, jak w regimencie Imienia Potockich.
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krewnych, zasiadajcych w izbie poselskiej, jak Stanisawa

i Piotra, starost szczerzeckiego, Potockich, ale te specyalnych

korespondentów patnych lub zalenych od niego materyalnie *).

Wyprowadzenie magazynów i zakaz przemarszu wojsk

rosyjskich przez kraje polskie, poparty not prusk, odjy
Szczsnemu sposobno zasugiwania si uwielbianej monar-

chini. Jako jenerallejtnant, nie raczy, jak widzielimy, wy-

konywa rozkazów Komisyi Wojskowej co do zacigów; wre-

szcie opuci komend bez dymisyi, bodaj nawet bez urlopu,

na pocztku 1791 r. i wyjecha do Wiednia. Od chwili ogo-

szenia Ustawy Trzeciego Maja wystpuje jawnie jako jej

przeciwnik, czyli raczej rokoszanin naprzód przed ministrami

austryackimi, potem w Jassach i Petersburgu, a nareszcie

ukaza si w kraju z gotowym ju aktem Konfederacyi Tar-

gowickiej i wkraczajcem do Polski wojskiem rosyjskiem **).

Zagldajc raz jeszcze wewntrz umysu tego w chwili

wystpienia na widowni polityczn, przytoczymy ustp z li-

*) W manuskrypcie.... Mieleszki - Maliszkiewicza znajduj si kores-

pondencye z Warszawy Dominika Kamienieckiego, jak si zdaje, komisarza

skarbowego, i jakiego Róana, anonymów z Berlina (mylnie nadpisany:

„Z Janowa" w Galicyi Nr. 185, na str. 189 i z Lublina. Ten ostatni wcale

nie podziela zasad politycznych Szczsnego: w sprawie buntów cytuje gazety

du Bas Rhin i Hambursk, poniewa „nieze daa panegiryki Imperatoro-

wej i Potemkinowi... który wart, jeli prawda, konfiskacja dóbr Smij'—cho

na pozór wyda wielkie i grone do Smilaszczyzny przeciwko buntom roz-

kazy (str. 177); winszuje zwyciztwa nad Moskw, a donoszc o pogosce,

e król ma si odtd trzyma z narodem i czy si przez traktaty z kró-

lem pruskim, dodaje: „Lepiej zawsze cho póno postrzedz swój bd, jak

trwa w uporze zawsze nagannym" (str. 187). Winnym znów licie: „Ach,

kogo to Moskwa nie zdradzia.... nie przypominajc . p. ojca JW. Pana

Dobrodzieja" (str. 209).

**) Pose rosyjski Buhakow zapisa w swoim dzienniku ju pod

dniem 6/1 1792 wiadomo, e Szczsny pisa do ciotki swojej Kossakow-

skiej, kasztelanowej kamienieckiej: „S'il y a guerre, je servirai comme vo-

lontaire dans Tarmee russe. On me confisuera mes biens: cette idee ne

m'inquiete pas. Kalinka: Dokumenta (str. 291). Z wielkiem bogactwem

szczegóów przedstawi t chwil W. Smoleski w rozdziale VI swego

dziea p. t. „Ostatni rok sejmu wielkiego". Kraków 1896.
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stu, pisanego zapewne w tym czasie do syna, Szczsnego

Jerzego Potockiego, „pukownika regimentu kozaków regular-

nych" (rosyjskich?): „Bardzo kontent jestem, e tak mylisz,

tak czujesz dla Rzpltej naszej szlacheckiej, jak twój ojciec,

jak dziadowie i naddziadowie myleli... Pamitaj, e si uro-

dzi szlachcicem polskim, kochaj twój stan; przywileje tego

stanu niech ci bd wite; strze ich, ile ci Bóg sposobów

pozwoli, bo ten stan jest twierdz Rzpltej, a bardziej Rzplt

sam" *). W tych sowach, na pozór bardzo naturalnych

i niby patryotjcznych, obeznanj^ z histor3'' i ze znamionami

czasu obserwator dosyszy odgosu bezrozumnego samolub-

stwa z najciemniejszych zaktów epoki saskiej, poczuje po-

wiew zgnilizny grobowej na prac mdrszego i zacniejszego

pokolenia, które Polsk odrodzi chciao.

101. Akt Konfederacyi Targowickiej nosi dat 14-go

maja 1792 r. i zawiera skad imienny Generalnoci, ale rze-

czywista dziaalno jej zaczyna si o par miesicy póniej,

gdy wojska rosyjskie posuny si znacznie w gb kraju-

W maju i czerwcu wychodziy wielomówne odezwy do na-

rodu z wysawianiem wolnoci „republikaskiej i wspaniao-

mylnoci wielkiej monarchini"; dnia 25 czerwca ukaza si

„Akt Konfederacyi Wolnej W. X. Lit.", który powoywa „do

styru narodu litewskiego" Aleksandra Sapieh, kanclerza w.

lit. i Józefa Zabiell, owczego w. lit. **). Wszystkie te jednak

druki i zabiegi nie miay jeszcze konsystencyi realnej. Próby

pocignienia wojskowych do zdrady nie powiody si; jeszcze

pod dniem 23 czerwca Stanisaw August pisa do Bukatego,

e w kraju „ochota i przywizanie do Ustawy Trzeciego

Maja jasno daje si widzie przez dobrowolne ofiary i przez

to, e mimo przymusów najsroszych moskiewskich adnego

*) Manuskrypt... Mieleszki-Maliszkiewicza, str. 275.

**) Konsyliarzami za mienili si: Ignacy Tyzenhauz (tak!', starosta

poswolski, Ignacy Kociakowski, podkomorzy wilkomierski, Pawlikowski,

ex-posel miski, Józefowicz starosta merecki (równie ex-pose): Z b i u r

(tak!) wszystkich druków konf. Targów, y Wilesk. I, str. 7, 11, 14.
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susznego czowieka, ani trocli majtnego do podpisania swej

konfederacyi przynagli nie mogli; najwicej tylko w niej za-

pisali tej czynszowej szlachty, któr wada pan Szczsny Po-

tocki, a któr ab activitate na sejmikach exkludowa sejm te-

raniejszy"; Litwini, zebrawszy si w Grodnie dnia 19 czerw-

ca, „stokrotnemi podpisami dygnitarzy, urzdników i obywa-

teli" okryli owiadczenie, e „komendanci rosyjscy za wyda-

nemi uniwersaami nakazuj obywatelskie zjazdy pod najsu-

Towszemi i najgroniejszemi karami na osobach i majtkach,

aden przecie cnotliwy obywatel nie stawi si do rosyjskich

obozów; wszyscy unikaj. Gdyby za na którymkolwiek

z nas przemoc obcego ora lub domowej zoci przeze

wspartej reces jaki, lub inny postpek niniejszemu aktowi

przeciwny wymusia, to wszystko jako dzieo gwatu, niechaj

nigdy wane nie bdzie w oczach Boga, ojczyzny i wia-

ta" *). Aleksander Sapieha by mianowany marszakiem bez

swej wiedzy i przyzwolenia za spraw Sz3^mona Kossakow-

skiego, jeneraa rosyjskiego, który wanie wtedy by ogloszo

ny przez swego brata, biskupa, hetmanem polnym litewskim.

Ten urzd by zniesiony konstytucy z dnia 31 stycznia 1791

roku, ale nie zwaa na ni Józef Kossakowski, biskup in-

flancki: on to ogosi brata hetmanem w katedrze wileskiej

i po odprawieniu -dzikczynnego naboestwa zoy mu po-

winszowanie otrzymanej w tak szczególny sposób godnoci.

Nawet grony uniwersa z dnia 30 czerwca, wzbraniajcy

bankierom obcym i obywatelom krajowym udzielania poy-

czek rzdowi konstytucyjnemu, nie wywar oczekiwanego

skutku; widzielimy bowiem, e plenipotent de Haana X. Os-

sowski powstrzyma wypat nadesanych funduszów dopiero

dnia 31 lipca, to jest po zakoczeniu wojny i akcesie kró-

lewskim.

*) Owiadczenie to znajduje si przedrukowane w Rocznikach
Towarzystwa Poznaskiego Przyjació Nauk, 1863, tom IT, sir. 51

'2, oraz

w krótkoci podpne w Ogiskiego Memoires 1, 187.
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Pierwsz czynnoci rzdow by ordynans do Rudni-

ckiego, datowany z Tuiczyna „dnia miesica lipca 1792 roku**

(bez wystawienia liczby, ale z pierwszej poowy miesica)

z podpisem: Stanisaw Szczsny Potocki G. A. K. „Wrcza-
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Szczsny zaleca urzdzi dostaw furaów dla wojska rosyj-

skiego „tak, aby ciarem obywatelstwu nie bji}', majc pier-

wszy wzgld na osoby, z Konfederacy zczone, na ich do-

bro i majtnoci, bo ci najbardziej sodyczy rzdu Rzpltej do-

znawa powinni, którzy, jej wierni bdc, przemocy monar-

ciizmu opiera si szlacietnie wayli"; dalej nakazuje, aby

marszakom (przj-szym) konfederacyj wojewódzkicli oddawane

b}-y ionory wojskowe, jak dla jeneraów- lejtnantów; w kocu
po wydaniu rónj-cli szczegóowych! dyspozycyj, da, aby,

„z wojskiem aliantskiem (^rosj-jskiem), jak z prawdziwie przy-

jacielskiem postpowa... i wpaja t prawd w podkomend-

nych!, e ta potencya (Rosya) jest naturaln, przez pozj'cy

i pooenie pastw swoich przyjaciók Rzpltej, e tej poten-

cyi i cao, i wolno Polski jest mia, e stanu rycerskiego

w Polsce prawdziw jest przyjaciók, i jeli czsto podko-

mendni wojsk obywatelom naszym naprzykrza si i ich

krz3'wdzi mieli, nie bjio to ani z rozkazu, ani z interesu

Rosyi, ale wcale przeciwnie ich zamiarom i chci, osobliwie

tej wspaniaej monarchini, która po tylu tkliwych (t. j. dotkli-

wych) wyrazach, które zjazdu warszawskiego Hersztowie

przeciwko Jej (niej) wymierzyli, nie da tylko caoci, wol-

noci Rzpltej i jej przyjani dla siebie". Ordynans za Nrem

2-gim, z dnia 16 lipca z Lityna datowany, nakazuje „jecha

do Chmielnika i obligowa oficyjera z wojska nam aliantskie-

go, aby poda list osób z wojska Rzpltej zbkanego przez

spisek warszawski i zatrz3'manych przez wojsko Najjan. Im-

peratorowej... Jenera Rudnicki wj-stawi im sprosno krzywo-

przysistwa... dnia 3 maja 1791 roku przeciwko Rzpltej wy-

penionego... i przysig posuszestwa dla Konfederacyi Glnej

Koronnej wykona rozkae, a jeliby— czego si nie spodzie-

wam — który z osób wojskowych by do podym, aby,

Rzpltej Ojczyzny swojej wyrzekszy si, wola by zwolenni-

kiem despotyzmu, takiego jak niewolnika, imienia Polaka nie-

wartego, traktowa i od wspóbraci naszych Polaków oddzie-

li zalecam; nie godzien bowiem ten nosi imienia polskiego,

któren mie si w^Tzec Rzpltej, a absolutnego rzdu woli by
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narzdziem. Takich tedy odczywszy, pod cis stra odda,

aby byli odesani do fortecy Biao-Cerkiewsl<iej, aby tam po-

dug wielkoci wystpku przeciwko Rzpltej sdzeni byli." Sze

regowym za kaza Szczsny wypaci po 1-m, a podoficerom

po 2 dukaty „ode mnie" *).

Po ustpieniu wojska polskiego za Bug moliwem si
stao organizowanie konfederacyj miejscowyci. Jedn z naj-

pierwszyci bya Konfederacya Generalu Ziem Kijowskici, pod

prezydency pisarza grodzkiego ytomierskiego, Kaleskiego,

jako vice marszaka. Tego skromnego oficj^alist sdowego
Szczsny zaszczyci listem z dnia 30-go lipca, donoszc mu
o akcesie króla „i odjedzie hersztów spisku Trzeciego Maja",

kae piewa w kocioach „Te Deum laudamus ze strzyla

niem" **). Wyznaczane byy zjazdy dla szlachty do podpisy-

wania akcesów. W jednym z listów prywatnych znajdujemy

sowa, charakter3^zujce stan umysów: „Trudno co robi;

trzeba ulega okolicznociom, aby unikn straty w majtku,

kar, proskrypcyi, infamii, które (jak mi donosi W. Rudni-

cki) gotuj przeciw sprzeciwiajcym si zwizkowi Targowi

ckiemu" ***).

Po akcesie Stanisawa Augusta wadza najwysza prze

sza rzeczywicie w rce Konfederatów, o ile ci nie byli w}'-

konawcami rozkazów rosyjskich. Poczucie tej wszechwadzy

uwydatnio si w ostrej odpowiedzi Szczsnego pod dniem 2

sierpnia na pokorny list królewski, oraz w przyjciu nieprak-

tykowanego nigdy tytuu „Najjaniejsza Konfederacya". Z ko-

*) K. W. 237, Journal ordynansów [i rapportów 1792 anni, str.

1 — 5.

**) Manuskrypt... Mieleszki-Maliszkiewicza, str. 304. O Kaleskim

pisze Bu kar (Pamitniki, wyd. Kraszewskiego, str. 81): „mia to by ba-

wan wielki, u którego, jak to mówi, ani gowa do rady, ani ty do krze-

sa, przytem ogromnej postury; mia przysowie: ale pfu!"

***) Tame list do Gembockiego, wojskiego owruckiego, podcyfro-

wany liter, z doniesieniem, e „na jutro jad do ytomierza na akces"

str. 330.
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lei \\'sz3'stkie urzdy zawiesza}' czynno swoj: Komisye Po-

rzdkowe Cywilno - Wojskowe przed 10-tym, Komisya Skar-

bowa Obojga Narodów dnia 18, Komisya Wojskowa dnia 20

sierpnia, ustpujc przed Generalnoci, która si tymczasem

urzdzia i jurisdykcy swoj rozpocza. Zdaje si, e naj-

prdzej zawizaa si Konfederacya Litewska, bo Kossakow-

ski ju dnia 27 lipca, donoszc jej o akcesie króla, zapowie-

dzia swoje przybycie do Wilna „w dniu trzecim, aby rozpo-

cz dzieo zaczte". Jako od dnia 31 lipca s ju utrzymy-

wane protokóy i rozsya si pierwszy uniwersa z ogosze-

niem o rozpoczciu jurysdykc}'!, zaproszeniem konsyliarzy do

Wilna „dla wspólnego radzenia o potrzebaci ogólnyci kra-

ju", nakazem furaów dla wojsk rosyjskici i zapowiedzi

„uycia przyzwoitjTi rodków na upornyci i wzbraniajcych

si uczyni akces". Podobne „obwieszczenie" wyszo z Kon-

federacja Koronnej dnia 3 sierpnia *). Po przeprowadzeniu

korespondencyi pomidz}^ Szczsnym Potockim i Szymonem
Kossakowskim nastpio dnia 1 1 wrzenia w Brzeciu Litew-

skim „zczenie si konfederacj^j Obojga Narodów, czyli

oznajmienie pismem uroczystem, i oba Narody, w jedno

ciao spojone uni, za Wadysawa Jagiey zapad, za Ale-

ksandra i Zygmunta Augusta królów polskicli wzmocnion, wol-

ne obieranie królów polskich i wszystkie inne swobody wi-

dzc przytumione, uczu}^ potrzeb nowego zczenia si

w celu, iby zamana Unia stwierdzon, iby Rzplita spi-

skiem, jaki dotd nie skazi dziejów ludzkich, obalona, po-

dwignion zostaa z zarczeniem przed Najwyszym Stwór-

c, i dotd nie odstpi zwizku, dokd wszj^stkie swobody

wydarte Rzpltej przywrócone i zabezpieczone teje nie bd".
Zaraz potem dnia 25 padziernika Generalno przeniosa si

*) Summar3'uszGe n^e r a 1 n 3^ cz\'nnoci Konfederacyi Targo-

wickiej. Protokó Nro 200, uniwersa Nr. 2. Zbiur wszystkich druków

Konfed. Targ. y Wileskiej, t. 1, str. 223.
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do Grodna i Konfederacya Litewska poddaa si pod Lask
Szczsnego Potockiego *).

Jak byo pojmowanem przywrócenie swobód, okazao
si naprzód w rozrzdzeniaci co do prasy, dziaalnoci du-

ciowiestwa i wyctiowania publicznego: ju dnia 24 lipca

Konfederacya Koronna zakazaa wydawania Gazety Naro-

dowej i Obcej za to, e „gosy gorliwychi posów taia, prze-

mieniaa i wcale przeciwnie umieszczaa"; Konfederacya Wi-

leska w sierpniu wydaa uniwersa do biskupów, iby „za-

lecili JXX. kaznodziejom niemieszanie z prostot religii po-

litycznycti uwag i pocliwa osobistyci, aeby drukarnie bez

cenzury duchiownej drukowa, a ksigarze przedawa i roz-

wozi dzie nie wayli si, aby JXX. Plebani o burzjTielaci

spokojnoci donosili, przytem obligujcy tyclie biskupów, i
ojczyzna wicej poytku odniesie z cnotliwyci obywateli, jak

obiecywa sobie moe po matematykaci, astronomacli, i t. d.,

a przytem owiadczajcy narodowi u3xia wszelkich sposobów

do przj^wrócenia Zakonu XX. Jezuitów". Dnia 7 wrzenia

zakazany Pamitnik Historyczno - Polityczny, jako „chytre

i buntownicze zawierajcy wj^razy" **). Póniej Najj. Konf.

Glna Ob. Nar. nakazaa Jurj^sdykcyi Marszakowskiej Naj-

wyszej Instancyi utworzy cenzur wieck obok du-

chownej, „iby odtd nieograniczona wolno prasy nie moga
w Ojczynie naszej rzuca nasiona obyczajów zepsutych,

ani rozsiewa bdów w faszyw3'ch zdaniach spokojnoci

i szczliwoci krajowych uszczerbek przynie mogcych" ***).

Komplet Konfederacyi Generalnej Litewskiej mia si

skada z 15-tu osób: ministrów-, senatorów i konsyliarzy.

*) Summar3''usz Giny Konfed. Targ., summaryusz materyi...

od czasu poczenia si Konfederac3'j Glnych w Brzeciu Litew. Xro 1, in-

strukcya Nro 79.

**) Zbiur etc. 1, 210, 376. Summaryusz Giny. Protokó

Nro '2do uniwer. Nr. 14.

***) Instrukcya dla drukarzy z dnia 1 lutego 1793 r. przj* Dzie.
Han dl. 1793.
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Zebranie tego kompletu napotykao niemao trudnoci, np.

trzeba wysa zalecenie, aby Wakowicz i Pawlikowski „za-

grzani zostali" z województwa miskiego do zjecliania do

Wilna dla objcia konsyliarstwa; do Aleksandra Sapiehy

trzeba bjio pisa dwa listy z prob, aby „kolegom chicia

przewodniczy"; na miejsce niestawajcychi trzeba byo we-

zwa nowyci konsyliarzy. Ludwik Radziwi wymawia si

saboci zdrowia i nie stawi si, przeto zalecono, aby wy-

kona przysig konsyliarsk przed Miciaem Radziwiem,

wojewod wileskim, lub te przed Platerem, kasztelanem

trockim; Podbereski, konsyliarz brasawski, zrzek si swojej

funkcyi, Wawrzecki i Zatiorski nie penili swych obowizków

„dla choroby"; przewidujc ich zrzeczenie si Generalno

mianowaa dwóch innych (Kiepsza i Jankowskiego) *).

Jeszcze wicej napotykaa trudnoci Generalno z wy-

robieniem posuszestwa dla siebie i z zawizywaniem kon-

federacyj miejscowych; opór narodu zmusza j do uywania
rodków niezwykle energicznych: konsyliarz Sztein otrzyma

polecenie rekwirowa od komend}^ w Sonimie stojcej, are-

sztowania nieposes3'onatów buntujcych si, a posesj^onatów

zapozwa do Konfederacyi Generalnej; w województwie wi-

leskiem zesan bya exekucya do nieczynicych akcesu;

marszakowi województwa miskiego Putkamerowi zalecono,

i „Xiy niewoli nie naley", ale Tyszkiewicz, referendarz,

ma uledz sekwestracyi dóbr, jeli nie uczyni akcesu do d. 15

sierpnia, a porucznik Osztorp Franciszek uleg aresztowi obok

sekwestracyi dóbr; w powiecie wikomierskim 20 onierzy

konnych, zarekwirowanych od jeneraa rosyjskiego Arseniewa,

exewekowao obywateli, akcesa czyni wzbraniajcych si;

Konfederacyi województwa nowogrodzkiego zalecono, aby

z Wierzejskim postpia jako z nieprzyjacielem ojczyzny, gdy

do terminu przepisanego nie przysie; z dóbr szambelana

*) SummaryuszGlny ksiga Nr. 1, rezolucye za N-rami 21,

61, 68, 117.
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Kordziuka cignito exekucye dopiero po uczynieniu akcesu;

akta akcesu obywateli województwa nowogródzkiego, oraz

powiatów rzeczyckiego i mozyrskiego uniewanione, „jako

niezgodne z duchem Generalnej Konfederacyi"; memoryay
i pisma obywateli powiatu rzeczyckiego „za niewczesne i nie

przyzwoite uznano i z akt eliminowa zalecono" i t. p. *).

Wojsku i urzdnikom byy zatrzymane wszelkie place, a po-

mimo to, jeszcze dnia 16 listopada przeduano „po raz osta-

tni" termin akcesów na dwa miesice z pogrókami, chocia

na pocztku wrzenia podobno Konfederacya ogaszaa uni-

wersaem o 40,000 obywateli litewskich, którzy si z ni
akcesami poczyli **).

Nietylko szlachta, ale te inne stany okazyway nie-

zwyky niepokój i wzburzenie. Wymienilimy (§ 31) bunty

wociaskie w starostwie opeskiem, nalecem do konsylia-

rza Manuzzego, pogowskiem, zabranem wieo przez Szy-

mona Kossakowskiego, w stokliskiem, ludwinowskiem. Bun-

towali si mieszczanie w Lubowni i Pisku. Nawet ydom
stawiano exekucy, eby zmusi ich do „spokojnoci i po-

suszestwa" *^**).

Baa si Generalno wpywu zasad rewolucyjnych i two-

rzenia si klubów, które nazywaa „klopami". Ju w sierpniu

wydaa sancitum, oddalajce ab activitate „klopistów", a w pa-

dzierniku zalecaa Kossakowskiemu, lub w jego niebytnoci

komend majcemu, „aeby przeszkadza zgromadzeniom klo-

powym, jako niebezpiecznym dla rzdu", deklarowaa zara-

zem, i „osoby, do takowych towarzystw nalece, nietylko

*) Tame, ksiga 1, N-ry 7, 18, 21, 41, 22, 23, 37, 57, 98, 171.

Prot. Nr. 4, rozolucya Nr. 34.

**) Tame, Summaryusz materyi Nr. 13, Protokó Nr. 2, uniwersa

Nr. 15.

***) Tame, ksiga 1, Nr. 123, 143, 74.
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prawo obywatelstwa utrac, lecz nawet z kraju caego ust-

pi bd przymuszone" *).

Odebrane te zostay prawa polityczne (activitas)

wszystkim, co si wpisali do ksig miejskich, a recesu nie

uczynili.

Porównanie takich rozrzdze i czynnoci z paragrafem

poprzednim przekonywa, e „spisek warszawski", twórca

„despotyzmu" i „monarchizmu", obchodzi si duo ogldniej

z osobami i prawami obywateli, ni owi republikanie, co mieli

wskrzesza zatracone wolnoci i swobody.

Duo pracy dawao Generalnoci zaopatrzenie wojska

„przyjacielskiego" w ywno, furae i kwatery, uspakajanie

obywateli i mieszczan, korespondencya z jeneraami rosyj-

skimi o powstrzymanie gwatów i spustoszenia, zrzdzonego

przez onierzy lub oficerów. Szczególnie jeneraowie Mellin

i Fersen dawali powód do zaale. Pierwszy by obligowany

listem marszaka Sapiehy „o uczynienie sprawiedliwoci z Le-

slego, kapitana puku Lekkokonnego Ukraiskiego, biciem, wi-

zieniem i dalszemi uciliwociami Ur. Dominikowi Koma-

jewskiemu krzywd czynicego"; drugi by proszony, iby
„Kulbakowowi podpukownikowi, z Doskimi kozakami w po-

wiecie rzeczyckim stojcemu, w cisej subordynacyi zachowa
si zleci" na skutek krzywd, doznan3^ch od obywateli ta-

mecznych; nadto w padzierniku wysani byli dwaj kon-

syliarze Generalnoci do tego Jenera Lejtnanta Fersena

„kocem przeoenia, i obywatele i kraj w napadaniu do-

mów (jak si stao z W. Sieheniem), w paletowaniu, zabo-

rze i wywoeniu za granic ludzi pod pretekstem dezerterów

wiele krzywd ponosi". Odpowied brzmiaa, e zabierani

byli tylko „zbiegli poddani Najj. Imperatorowej sami dobro-

wolnie wróci si chccy, a co do Sychema (Siehenia?) po-

*) Tame, ksiga 1, Nr. 27, 159. Zbiur etc. I, str. 216. Uniwer-

sa obu marszaków z Grodna pod dniem 28/11 1792, w Ro^znikacli Tow.

Pozn. Prz3'j. Nauk, 1871, str. 656.
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siano do niego 25 kozaków, gdy podega mieszczan do

buntu; caa jednak szkoda na zabraniu mu 25-ciu koni, na

rzecz kozaków sprzedanych, skoczya si" *). Na takiem

wyjanieniu Generalno poprzesta musiaa.

Kusia si te Generalno o prace organiczne: d. 17

grudnia wyznaczya Deputacy do uoenia Formy Rzdu
z odpowiedni instrukcj^ i obiecywaa narodowi ^podwoi

swoje prac dla dokoczenia jak najrycilejszego opisania ma-

gistratur"; ale obietnicy nie dotrzymaa. Byy jakie za-

cicianki uoenia nowej ustawy dla miast, bo rozesano listy

okólne do znaczniejszychi 15-tu miast Rzpltej o wyznaczenie

po dwóci delegowanyci z daniami i probami, wysadzono

deputacy z 8 u konsj^liarzy do Korony i Litwy do wysania

tycie da, ale skoczyo si podobno na otwarciu da-

wniejszyci sdów Asesorskici od d. 1 stycznia 1793 r. Pro-

jektowaa Generalno
.,
przejrzenie, uoenie i poprawienie

Statutu Litewskiego", ale utworzone przez ni sdy konfe-

derackie i najwyszy tak zwany Ultimae Instantiae **) zaro-

biy sobie na najgorsz saw: mamy przed oczyma dugi

szereg zaskaronycli wyroków i sancitów, któremi gwacone

zuchiwale byo i prawo, i sprawiedliwo, ale nie dotykamy

tego przedmiotu.

Chocia Konfederacya Litewska przy kadej sposobnoci

przypominaa nietykalno Unii Lubelskiej, jednake doma-

gaa si ostro, aby wszystkie magistratury i wojsko litewskie,

a nawet armaty z arsenau Wileskiego wzite, lub z fun-

duszów litewskich z ludwisarni wylane, wróciy do Litw}';

grozia nawet Konfederacyi Koronnej, e przed zwrotem „na-

ród litewski do podatkowania nie przystpi". daniu temu

stao si zado ju w pierwszych dniach wrzenia 1792 r.,

*) Tame, Protok(')u Nr., obligacya Nr. 135, 106; ksiga 1, Nr. 142

i 143.

**) Tame, Summaryusz materyi Nr. 22, 24, 20, 46; Protok. Nr. 4,

rezolucye Nr. 17, 70; Prot. Nr. 2, uniwersa Nr. 10.
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o czem ogosi oddzielny uniwersa *). Jednal<e „urzdze-

nie tymczasowe Ko misy i W oj s 1^ o w e j", oraz wyzna-

czenie osób do Komisy i Sl^arbowej Litt. nastpio

dopiero na wiosn 1793 r. Zupen nowoci byo ustano-

wienie K o m i s y i E d u te a c }' j n e j w Wilnie „pod pre-

zydenc3' biskupów wilesl^icli i kanclerzów W. Litt." Na
komisarzy otrzymao nominacy dwócli Kossakowskich! : Józef

biskup inflantski i Jan Koadjutor wileski, poplecznik ich

Ignacy Kontrj^m, kanonik wileski, nadto Lopaciski biskup

in partibus, a ze stanu wieckiego: Kazimierz Plater kasztelan

trocki, Ign. Ciomiski, Ign. Siwicki i Ant. Laudaski kon-

syliarz Generalnoci **).

Dnia 11 marca 1793 r. Najj. Konfederacj^a ustanowia

Deputacy do Interesów Zagranicznych, zo-

on z Kossakowskiego biskupa inflantskiego, Rzewuskiego

hetmana pol. i Skórkowskiego konsyliarza, ale interesa wtedy

znajdowa}' si ju w stanie fatalnj-m: wkrocz3iy wojska

pruskie, konfederacya próbowaa uspakaja naród uniwersa-

em, w którym powoywaa si na _deklarac3'e i prz3'rzecze-

nia tej Wspaniaej Monarchini, co si cofa w swem sowie

nie umie", ale wreszcie ogosia czcz protestacy „z oko-

licznoci rozchodzcych si wieci podziau kraju", a mar-

szaek jej Szczsny Potocki wyjechaj do Petersburga, d. 7

marca, eby si ju nie pokaza w kraju, a po ostatnim

rozbiorze***). Kierunek wszystkich interesów tak zagranicznj^ch

jako te krajow3xh przeszed w rce ambasadora nadzw3'-

czajnego Sieversa, któr3\ zabawiwsz3' przez zim w Warsza-

wie, zjecha w marcu do Grodna i rozlokowa si w 2 pi-

trowym domu ekonomii królewskiej, zkd król kaza w3'pro-

wadzi si Dziekoskiemu, podskarbiemu nadw. litt. Do mar-

*) Tame, ksiga 1 Nr. 79; Prot. Nr. 2, list Nr. 7, uniwersa Nr.

15. Summar. materyi Nr. 5.

**) Tame, Prot. Nr. 5 ustanowienia Nr. 83, 87, 103, 110.

***' Tame, Summar. materyi Nr. 61, 42, 56.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. V. 17
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szakowania konfederacyi wezwany Walewski, który jednak

usun si rycho pomimo pogróek Sieversa; nastpnie wszech-

mocny ambasador odda lask znanemu graczowi Puaskiemu:

ale ju Konfederacya Targowicka nie miaa znaczenia i wla

dzy; usugiwaa tylko oficerom rosyjskim przy obieraniu posów

na sejmikach. Od chwili zebrania si sejmu tworzy si nowa

Konfederacya sejmowa, a chocia dawna Targowicka wasn
deklaracy z d. 14 czerwca *) chciaa przeduy swoje

trwanie „w czasie sejmu i po skoczonym sejmie, pokd nie

zda sprawy z czynnoci swoich Narodowi", ale utrzyma si

zdoaa tylko przez kilka tygodni do d. 27 lipca, kiedy Sie-

vers kaza jej rozwiza si.

Konfederacye Miejscowe byy zawizj^wane

w miar posuwania si wojsk rosyjskich i rozszerzania si

wadzy Szczsnego Potockiego w województwach poudnio-

wych, a braci Kossakowskich na Litwie. Na pocztek miay
one zastpi ca dziaalno rzdow w swoich powiatach

i województwach, a wic objy administracy podatków,

sdziy w pierwszej instancyi, ale przedewszystkiem trudniy

si rozkwaterowaniem i zaopatrzeniem w prowiant, lub

furae wojska „przyjacielskiego" czyli rosyjskiego, które zre-

szt nie zawsze oczekiwao na ich rozrzdzenia. Napotyka-

limy palety, wystawione przez oficerów rosyjskich z nakazem,

aby tyle i tyle fur siana lub korcy owsa byo dostarczonych

„pod surow exekucy do agieru" czyli obozu **). Wojskom
krajowym Konfederacya nie byy obowizane dostarcza fu-

raów, a Generalno zalecia im nawet „upomnie si o na-

grod za dostarczone, i t zapat niedostatek w maga-

zynie dla wojska rosyjskiego zastpi" nakazaa (w grudniu

1792 r.). Musiay te konfederacye miejscowe krzta si,

zwykle bez skutku, okoo poskramiania rabunków, które zda-

*) Tame, Nr. 106.

**) Np. z dnia 9/8 1792 z obozu berdyczowskiego w aktach Konfede-

racyi województwa kijowskiego (Manuskrypt Mielcszki-Maliszkiewicza, str.

318). Summaryusz Generalny, Protokóu Nr. 4, odpowiedzi Nr. 107.
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rzaty si nawet po ukoczeniu wojny, tak np. Konfederac}'a

Generau Ziem Kijowskich d. 15 wrzenia 1792 r., zazna-

czya w swoim uniwersale otrz3'man wiadomo „o zrabo-

waniu aganowskich w Mirey, Wigurów w Widyborze i innych

gwatach" *).

Na poudniu i w Litwie dato si zorganizowa Konfe-

deracyj moe tyle, ile dawniej byo Komisyj Cywilno-Woj-

skowych. Ale w prowincyi Wielkopolskiej zabiegi Targowi-

czan natrafiay na silniejszy opór, zapewne dlatego, i brako

tu wojska rosyjskiego i nahajów kozackich. W Xistwie Ma-

zowieckiem zawizaa si bodaj jedna t3'lko Konfederac\'a

Warszawska pod lask Onufrego Kickiego, koniuszego W. K.

(d. 2 sierpnia); na akcie poojii swoje podpis^': Franciszek

Dzierzbicki, syn patnego niegdj^ przez Rosy wojewody -
czyckiego, Józef Radzicki podkomorzyc zakroczymski, jaki

Jan Okcki i dwaj Nieborowscy **). ladów czynnoci tej

Konfederacji nie dostrzeglimy zgoa. W' województwach po-

znaskiem, gnienieskiem, kaliskiem i w ziemi wschowskiej

utworzenie oddzielnych konfederacji okazao si niemoliwem

pomimo wszelkich usiowa Franciszka Moszczeskiego, brata

jednego z domowników tulczj^nieckich. Zawizao j w ro-

dzie d. 24 sierpnia 12 osób, mianowicie: dwóch Moszcze-

sdch, Józef Gliszczyski kasztelan biechowski, ukasz Bni-

ski sdzia ziemski, Józef Zabocki podczaszy i Sz. Komo-

rowski skarbnik, poznascy, Jdrzej Miaskowski, Franciszek

Krzycki, Nep. Mieliski, Józef Czarnowski, Woje, ukomski

i Ant. Grudziski ***). To szczupe grono ludzi, zkdind nie-

znanych, spisao niezmiernie dugi akt na kilkunastu stron-

nicach z oskareniami sejmu czteroletniego i wywietleniem

pogldów targowickich na stan Rzpltej. Wymieniono te

*) Tame, Manuskrypt, str. 334.

**) Z b i u r wszystkich druków Konfederac\'i Targowickiej, I, str.

72—82.
***) Wegner L.: Konfederacya Województ Wielkopolskich, etc.

w Rocz. Tow. Pozna. Przyj. Nauk, 1871, str. 441.
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mnóstwo osób, zaszczyconych urzdem konsyliarskim bez ich

wiedzy i przyzwolenia. Mianowany marszakiem ukasz
Bniski, sdzia ziemski poznaski, babimojski, sokolnicki etc.

starosta wydal, czyli raczej powtórzy kilka uniwersaów

Szczsnego Potockiego, a caa „izba konsyliarska", przeniós-

szy si do Poznania, zdobya si tylko na trzy samodzielne

odezwy, z których dwie domagay si wykonania przysigi

na posuszestwo Generalnoci, a trzecia przywracaa sdy
grodzkie. Zreszt oblatowano jeszcze nadesane od General-

noci uniwersay. Skarg adnych konfederacya Wielkopolska

nie cigna, bo nic nie robia. Dnia 31 st3xznia 1793 r.

wkroczyo do m. Poznania w-ojsko pruskie i zatoczyo dziaa

na placach. Przez kilka miesicy jednak Prusacy nie wdawali

si w sdownictwo; dopiero d. 4 lipca sekretarz konfederacyi

i susceptant grodowy zamkn ostatni ksig podpisem: „finis

Regni Poloniae et susceptae Osi Biliski" *).

W ogóle Konfederacye miejscowe nie lepszej uyway
sawy ni Generalno. Chemska odznaczya si przesaniem

przez porednictwo Kachowskiego proby do Katarzyny o przy-

jcie tej ziemi pod bero swoje **). Jedna tylko, wokowyska
okazaa gortsze dla kraju uczucie: po wkroczeniu wojsk, gdy

Generalno wydaa za spraw Seweryna Rzewuskiego znany

uniwersa o pospolitem ruszeniu, konfederacya powiatu woko-
wyskiego zaraz wyznaczya regimentarzy i rotmistrzów, oraz

wezwaa obywateli na dzie 1 marca pod bro; Generalno

zgania i odwoaa te rozporzdzenia ***).

102. Sejm skonfederowany Grodzieski
by zwoany dla zawarcia traktatów drugiego rozbioru; wia-

domo z historyi politycznej, za pomoc jakich sposobów roz

wiza to zadanie Sievers. Po rozwizaniu Konfederacyi Tar-

*) Wegner L.: op. cit., str. 442, 443, 446, same akta w Do-

datkach.

**) Protokóy Konfed. Chemskiej od dnia 8/4 do 30,9 1793, ksiga

36/6, uchwaa z dnia 'J7,5.

***) Summaryusz Giny Prot. Nr. 5 deklaracya Nr. 49.
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gowickiej, wadze administracyjne zwykym objTzajem prze-

szy pod rozrzdzenie sejmu: bya wic wyznaczona deputa-

cya do examinu Komisyi Skarbu Kor. i raport jej zosta zo-

ony w izbie. Wypado te zastosowa form rzdu do no-

wycli warunków i uszczuplonego territorium. Pozostaa przeto

wizanka konstj^tucyj, którjTli autorstwo przj^znawa Sievers

wyranie sobie i pomocnikom swoim: biskupowi Kossakow-

skiemu, Raczyskiemu, Ogiskiemu, a przedewszystkiem Fr.

Moszyskiemu. Udzia posów sejmow}'ci w redakcja t)'chi

praw by nader may. Zreszt przywracane byy dawne wa-
dze administracyjne, nieco silniej tjiko uw3'datniano urzdy
ministrów, mia}' bowiem wszelkie uniwersay wychodzi
z now int3'tulacy: „My podskarbiowie z Komisy Skarbu

Koronnego", albo: „My hetmani z Komisy V\''ojskow," albo

„Marszaek W. K. z Komis3' Policyi". Roztrzsa tych efe-

merycznych utworów prawodawcz3xh nie widzimy potrzeb}'.

Zaznaczamy tylko, e po zamkniciu sejmu w dniu 23 listo

pada 1793 roku, kierownictwo naczelne nowego rzdu obja
wskrzeszona:

I. Rada Nieustajca.

Jak zniesienie tej instytucyi w roku 1789 bj-o zama-
niem gwarancyi ros\-jskiej, tak przywrócenie jej musiao by
jednym z pierwsz3'ch aktów wracajcego panowania Rosyi.

Dugo jednak ociga si Sievers, zapewne przez wzgld na

Szczsnego Potockiego, na jego dyktatorsk wadz i niena-

wi do Stanisawa Augusta. Dopiero dnia 20 kwietnia 1793

roku Generalno. zostajca ju pod now3'm marszakiem,

„chcc aeby król Jegomo... mia ku potrzebom i dobru

kraju to samo uczestnictwo, jakie mu prawa nadaj", zapi-

saa w swoich protokóach „Wezwanie Rady Nieustajcej".

a nazajutrz „wezwanie osób" do niej. najprzód 13-tu, poczy-

najc od Michaa Radziwia wojewody wileskiego, niegdy

kolegi Poniskiego w marszakowaniu sejmowi 1773 roku; na

tej licie znaleli si: Kociakowski, podkomorzy wilkomierski.
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Józefowicz, starosta merecki, graf Manuzzy, starosta opeski

i Roch Kossowski, podskarbi w. k. Potem (dnia 25 kwietnia)

nastpio „dodanie konsyliarzy" 21, w tej liczbie dwóch bi-

skupów: Szembeka pockiego i Giedrojcia mudzkiego, Teo-

fila Zauskiego ex- kasztelana buskiego, zaraz potem mianowa-

nego podskarbim nadwornym koronnym, Walickiego ex pod-

stolego kor., Kazimierza Platera kasztelana trockiego, Zyberka

wojewod brzeskiego etc. Sekretarstwo Rady przeznaczonem

byo dla Benedykta Morykoniego, a „w niebytnoci tego dla

Dzieduszyckiego, pisarza w. litew., albo Tgoborskiego szefa

kancelaryi Interesów Zagranicznych". Zosta sekretarzem ten

ostatni *).

Nie wszyscy wezwani przyjli ofiarowane im posady;

wielu nie zasiadao wcale; Sievers wzywa póniej innych je-

szcze konsyliarzy, jak Raczyskiego i Witkowskiego. Skad

rzeczywisty Rady podczas pobytu w Grodnie uywa takiego

szacunku w opinii powszechnej, e nawet Igelstrom robi wy-

mówki Sieversowi za umieszczenie w niej przyjaciela swego

Zauskiego. „Taki Zauski nie moe chodzi w jednem jarz-

mie (w Radzie Nieustajcej) z Witkowskim, Raczyskim, Wa-
lickim lub dwoma innj^mi, jeszcze niszego urodzenia szule-

rami, krtaczami i otrami publicznymi.... Posyam do dzi-

siaj dug episto — same moray i zapewnienia, e JWPan
umiesz robi rónic midzy nim a tymi, którzy s w Radzie

jedynie z powodu wielkiego braku wspódzialaczy" *'^).

Jakkolwiekbd , Rada istniaa de nomine w Grodnie

obok Generalnoci Targowickiej i obok sejmu skonfederowa-

nego. Pomidzy 17 czerwca i 27 lipca istniay tym sposobem

trzy wadze najwysze obok siebie. Teoretycy prawa pa-
stwow'ego przewidywaliby moe grone starcia z tego powo-

du; ale w praktyce nie wyniky adne nieporozumienia, po-

*
) S u m m a r y u s z Generalny, summaryusz matcryi Nr. 63,

64, 74.

**) Pam. Sieversa (upask. t. V), str. 180.
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niewa wszystkiemi temi wadzami wada Sievers za pomoc
swoich kozal^ów i zaogi, strzegcej Grodna.

Po zakoczeniu sejmu zjeciali si do Warszawy gówni
boiaterowie dramatu grodzieskiego. Król, zatrzymujc si

po drodze u siostry w Biaym Stoku i u Miciaa Ogiskiego

w Siedlcacti, stan dopiero pod koniec grudnia. Tymczasem
Sievers zosta odwoany z oznakami nieaski za to, e pozwo-

li na przywrócenie orderu, ustanowionego za zasugi wojenne

w r. 1792. Zastpi go surowy Igelstrom. Rada Nieustajca,

zacza si zbiera od dnia 3 grudnia 1793 r., ale bya ona

tylko biurem wykonawczem jego rozkazów. Niedugiem te
byo jej istnienie, jak niedugiem panowanie Igelstroma.

Z przegldu niniejszego uwydatni si wielki zamt
w dziaalnoci wadzy najwyszej. Spojrzyjmy te na dziaal-

no wadz wykonawczych!.

2. Komisye Skarbowe.

Smutne s dzieje czwartego okresu istnienia, czyli ra-

czej rozprzenia Komisji Skarbowej od dnia 23 sierpnia

1793 do dnia 12 kwietnia 1794 r.

Ksiga 31 protokóów zaczyna si od aktu otwarcia no-

wej, ju tylko Koronnej Komisyi. Przysig na posusze-

stwo „Konfederac3'i Generalnej Koronnej, dnia 14 maja anni

currentis w Targowicy zawizanej" wykonali na razie tylko

Kossowski podskarbi w. kor., komisarze Okcki i Górski po-

dug roty przez kasztelana wojnickiego (Oarowskiego) dy-

ktowanej, oraz oficyalici i Sztabs -Batalion. Z póniejszych

protokóów widzimy wszake, i zasiada jeszcze i Kamienie-

cki. Wszyscy inni komisarze „odeszli". Z tego powodu na-

zajutrz (dnia 24 sierpnia) nowa Komisya zmuszon bya wy-

stpi do Delegacyi Najjan. Konfederacyi Glnej z daniem,
„aby komplet czterech osób móg by pozwolony", poniewa
komplet prawny 5-osobowy „trudny jest do zebrania". Zara-

dzono temu przez mianowanie dwóch nowych komisarzy,
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Nieborowskiego i Gaszyskiego za reskryptem królewskim,

poczem dnia 8 wrzenia uzupeniona w swym skadzie Komi-

sya wystosowaa list do Konfederacyi, poczynajcy si od

sów: „Idzie do Was, Najjaniejsza Konfederacyo, Kossowski

PWK.", a koczcy si owiadczeniami „uszanowania, upo-

wanienia". Niewtpliwie cliodzi te ów „dumny" Kossow-

ski z tym listem, zredagowanym w tonie dotd nigdy nieprak-

tykowanej unionoci, a nawet slualstwa. Upadek moralny

podskarbiego i jego kolegów ujawni si zreszt ju dawniej

w „przeoeniu" (z dnia 29 sierpnia), z którego dowiadujemy

si, e „na miejsce nieposusznj^cli wyrokom Najjan. Konfe

deracyi Glnej oficyalistów Skarbowychi, inni s ustanowieni".

Nieco wicej godnoci okaza Stanisaw Krajewski, Instygator

koronny, bo zada przypuszczenia do Komisyi dopiero dnia

10 padziernika, a zasiad dnia 29 grudnia; wtedy Komisya

przyznaa mu pensy od ostatniego kwitu, cofajc poprzedni

swoj decyzy odmown co do uantum zalegego. Najbar

dziej jednak umia jasnych konfederatów ciwj^i za serce

Adam Górski, gdy rezolucy z dnia 12 czerwca 1793 roku

zrobili go doywotnim prezesem loteryi, dodajc mu wbrew

wszelkim prawom pensj^ i prerogatyw komisarsk *).

Bo te nie lada jakich ofiar z serca i rozumu wyma
gaa Konfederacya Targowicka od sug swoich. Tene Roch

Kossowski, który tak dugo pracowa nad uporzdkowaniem

Skarbu, który sejmowi czteroletniemu tak gorliwie suy
w staraniach okoo zwikszenia zasobów skarbowj^ch, teraz

musia ka swój podpis na uniwersaach o zniesieniu podat-

ków „narzuconych" po d. 3 maja 1791 r. tudzie o bonifi-

kacyi podatków z okresu wojny, ju opaconych i wyekspen-

sowanych. Jak bya gospodarka finansowa ówczesna, w ja-

kich skutkach odbia si na skarbie koronnym mówilimy wy-

ej (§ 79, 1).

*) Prot. Ekon. A/31 str. 7, 51, 56, 26 punkt 3«, 358, 809, 873,

909; A; 32, str. 1005.
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I otó delegowani tej tak przezornej, tak dbaej o po-

mylno finansow Najj. Konfederacyi: Micha Radziwi wo-

jewoda wileski jako prezydujcy, Franciszek Wojnilowicz

kons3'liarz Litewski, Stanisaw hr. Dunin konsyliarz Koronny,

opott i Myski niedugo po objciu wadzy nad skarbem

wytoczyli skandaliczn spraw w zamiarze ponienia dawnej

Komisyi i potpienia rzdów z epoki sejmu czteroletniego.

Przyjechawszy niespodzianie w d. 17 padziernika 1792 r.,

zaczli rewidowa kas generaln, a nastpnie przez par
miesicy egzaminowali wszystkie akta i czynnoci Komisyi.

Owocem ich pracy b}'! nasamprzód obszerny dokument, opa-

trzony tytuem: „Realizac3'a pierwszej rewizj-i kasy general-

nej... przez delegowanych tabellatim uoona stosownie do ra-

portu JWW. opotta i Myskiego". Oskarajc kasyera

Biernackiego, e dwóch skrzy otrworzy nie chcia, chocia

na dwa tygodnie przedtem do przeliczenia pienidzy sam za-

prasza, e we trzy dni póniej puste skrzynie napeniy si

itp. delegowani wykryli jakoby deficyt na 581.815 zip. gr. 4

den. lO^s- W d. 6 st3'cznia 1793 r. nastpia powtórna re-

wizya i znów „Realizacya" wykazaa deficyt w wikszej jesz-

cze cyfrze, bo 725.034 zip. gr. 4 den. 4^',,; skutkiem takich

odkry, tudzie stosujc si do yczenia objawionego przez

sam Komisy, wysadzon zostaa Deputacya pod prezyden

C3' Kckiego biskupa poznaskiego, ale i ta wystosowaa

gron^'' akt, który znalelimy tylko w urywku bez 11-tu

pierwszych punktów. Czytamy tu, e Biernacki, superinten-

dent Kasy Generalnej, ma pensyi i dochodu rocznego

30.000 zip., „co nad suszno przechodzi wszelkie pensj-e

skarbowe"; oprócz tego na plac pod szlachtuz 80 okci

wzdu i 60 w szerz bierze z góry za dwa lata po 5.000 zp.,

gdy wikszy plac monaby mie za 1.000 zip. na dwa lata;

e Komisya „niezalenie pozwaa Biernackiemu by razem

kasyerem solnj^m cesarza austryackiego, bo dwom panom
suy nie mona"; e Biernacki przetapia w mennicy pienidz

dla wasnego Z3^sku; e konfiskatom podlegaj t3'lko ubosi

kupC3', due za na goe zaprzysienie yda uwalniane b3'-
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way i to czasem pierwej, nim raport z prowincyi przyszed;

e administracya biskupstwa krakowskiego kosztuje 27"/,

,

a Gidlewski administrator prócz 6.000 pensyi^^ma drugie tyle

z wsi, od Komisyi dzierawionej; e lik oficyalistów przy-

bocznych przewysza potrzeb; e przeda funkcyi praktyku-

je si nawet pod bokiem Komisyi; e „egzekucya ogólna

zwolniona, porzdek zmieszany i dozór slaby okazuje si...

Gdy wic Deputowani daniu przewietnej Komisyi dogodzili

(kocz}' akt ironicznie), daniem jest ich wzajemnem, iby
odpowiedzi Przew. Komisyi, majc ju dzieo dokoczone

i zabierajc si do wyjazdu, zatrzymanymi nie byli, zwaszcza

gdy popiech ich do Grodna jest dany" ^).

Bylimy bardzo zdumieni i zaciekawieni, znajdujc te

dokumenty lunie rozrzucone w dwóch plikach.

To te gorliwie szukalimy wyjanie w protokóle eko-

nomicznym i znalelimy je w ksidze 32 (z r. 1793) oraz

w „objanieniu stanu kasy, jaki znajdowa si b}! powinien

dnia 6 stycznia 1793 roku po dokadnem obrachowaniu si

tak z regencyami jako i prowincyami". Okazuje si, e ca-

a sprawa deficytu bya bajk. Trzymajcy pióro w Delega-

cja konsyliarz Dunin nie przyjmowa wypaconych na wojsko

asygnacyj, poniewa nie byy okazywane w oryginaach, a te

nie mogy b3' okazanemi, poniewa znajdowa}' si po ka-

sach prowincyonalnych; nadto dzie rewizyi poprzedzi uko-
czenie pórocznych rachunków, a zatem nic dokadnego ani

podanem ani okazanem by nie mogo. Co do operacyj Bier-

nackiego, Komisya „przewiadczya Delegacy, i aden grosz

nie znajduje si w rku kasyera, pokd nie zostanie wydany

i oddany przez Delegowanych e medio sui", poniewa ci ma-

j klucze od skrzyni. Kossowski delikatnie da pozna, e
Deputacya „w maym komplecie dla saboci prezesa rzadko

*) Rkopism w dziale LV, w plice 38 i w papierach dotyczc}''ch si

Komisyi Skarbu Koronnego, jej organizacyi, archiwów, wadz etc, plika

Xr. 26.
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przytomnego, najczciej w jednej osobie pracujca, nie mo-

ga wszystkich czynoci Komisyi zgbi dostatecznie". Bier-

nacki zreszt przyzna w swojej explikacyi, e do mennicy

pienidze do przetopienia posya, ale te tylko, które mia ze

sprzeday soli cesarskiej. Znalazoby si moe nieco prawdy

w wytknitych naduyciach oficyalistów, ale usunicie ich nie

byo z pewnoci dzieem, ani nawet deniem Konfederacyi

Targowickiej. Sama ona zreszt adnego wyroku zdaje si

nie wydaa, a Deputacya rewizyjna, od sejmu Grodzieskiego

wyznaczona, sprawdziwszy cay protokó Delegacyi Targo-

wickiej, wszystkie oskarenia za niesuszne uznaa i tylko

w jednym punkcie podzielia jej zdanie, mianowicie, e Bier-

nacki nie powinien zostawa w subie cesarza austryackiego

przy upie solnej, jeli chce bj^ superintendentem kasy Ge-

neralnej *).

Na Litwie dziao si jeszcze gorzej. Tam administracya

dochodów skarbowych „w pocztku rewolucyi z gwatownej

potrzeby bya powierzon Konfederacyom miejscowym". Wy-
szed wprawdzie we wrzeniu uniwersa Konfederacyi Gene-

ralnej Litewskiej o przeniesieniu dozoru nad skarbem i rzdu
nad subalternami do Komisyi Skarbowej Litewskiej, ale kom-

pletu brako, tak e kwit na opat wojsku, od skarbu koron-

nego naleny, musia by podpisany przez jednego podskar-

biego Ludwika Tyszkiewicza. Otwarcie Komisyi i W3'kona-

nie przysigi nastpio podobno dopiero w lutym, a przynaj-

mniej po 23 stycznia 1793 r. „Z przyczyn zamieszania kra-

jowego ani ilo wojska, ani wielo percepty skarbowej nie

bya wiadom"; kazano tedy paci tylko expensa fundi i kró-

lowi decursive (z dou), wszystkie inne za asygnacye po

wstrzymano **).

*) Prot. Ek. A/32, str. 455, 797, 815, Dzia LV plika 38; Relacya

Deputacyi od sejmn Grodzieskiego karty D. a do G.

**) Summaryusz Giny czynnoci Konfederacyi Targowickiej,

Nr. 1, miesic wrzesie, Nr. 115, 116. Protokó Nr. 4 zalecenie pod Nr. 3

ezolucya Nr. 12. Protokó 5 wiadectwo Nr. 146.
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Po rozwizaniu Konfederacj^i Sejm Grodzieski uchwa-

li now ustaw rzdow i obra nowy, ostatni l<omplet i<o-

misarzy. Dnia 16 grudnia 1793 r. zasiedli ju tylko na czte-

ry miesice: Józef Oborski kasztelan ciechanowski, Antoni

Gaszyski, Mikoaj Wolski i Dzierzbicki, wszyscy szambelani

JKMoci. Urzdowali oni pod zwierzchnictwem przywróco-

nej Rad}'' Nieustajcej. Nie znamy t3'ch panów, nie mieli

zreszt ani czasu ani monoci ujawnienia swoich zych, czy

dobrych przymiotów. Wszystko si walio i zapadao. W stycz-

niu ustanowiono nowe komory i przykomorki nad kordonem

pruskim, w lutym od ciany rosyjskiej; w3'znaczono nowych

oficyalistów, czyli raczej wybierano z dawnych mniejszy po-

czet. Karnych d3^scyplinarnych decyzyj prawie nie znajduje-

my; par razy tylko ukazuj si w sferach niszych objawy

rozwydrzenia, jak np. na kontraregestrancie prowincyi Ru-

skiej Lutomskim, który, zasiadlsz}^ w karczmie, kupców za

wraca i pomimo okazywanych kwitów ca si domaga, albo

na jakim substytucie magaz}'nu tabacznego, który w nie-

obecnoci pisarza tabak rozprzedawa. O porzdku admini-

stracja skarbu nie moe b3' mow}--, poniewa zawsze tam

brako pienidzy na najpilniejsze potrzeb3\ Rezolucya Rady

Nieustajcej z d. 3 grudnia zawiesia wszelkie wypat}' prócz

nalenoci dla króla, wojska i departamentu cudzoziemskiego.

W styczniu Gaszj^ski ma poyczy jak sum w Komisji

Bankowej „bo Skarbowa Komisya na zaspokojenie wojska

nieodbicie potrzebuje... a terminu nie uch3'bi"; w marcu po-

ycza si, na trz}' tygodnie 150.000 zip. u Moszjmskiego,

podówczas marszaka w. k. przy czem zarcza si „najuro-

czyciej, e Komis3'a Skarbowa najpóniej na 10 kwietnia

zwróci"; dla Ludwika Tyszkiewicza, posujcego w Petersbur-

gu, zaledwo po3'cz}' Mejsner 6.666 czer. z , ale musiano

mu zapisa bezpieczestwo „na wszelkich dochodach Rzpltej".

A tu trzeba byo przepuszcza bez ca 900.000 korcy owsa

i 900 centnarów kasz}' dla wojsk cesarskich (austrj'ackich)

Wis i morzem „do Belgium", 1.000 siode i mundsztuków

dla wojsk ros3'jskich. Król mia odebran trzeci cz ce
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i dochód z zarzdu pocztowego — nie wiele to ju pomaga
mogo. Wyszed wszake nowy uniwersa o podattcach po

dug prawa sejmu Grodziesl<;iego, ale pozosta bez wyl<ona-

nia. Stan I^raju odbija si a nadto wyranie w rezoucyi

z dnia 7 kwietnia: „Odoenie licytacyi arendy dóbr JlOIci...

bo <;onkurenta nie byo" *).

Jeli pusty skarb nie wiele dawa zajcia oficyalistom,

to otrzymali oni now niepraktykowan nigdy dotd atrybu-

cy: niewpuszczania do kruju ksig np. jakiej — Historyi Gusta-

stawa III króla szwedzkiego (na danie posa szwedzkiego.

Wród wszystkici tyci objawów agonii zasuguje tylko

na uwag sprawa poyczek zagranicznych! którmy wyoyli
(w § 80).

Wród popociu, wywoanego w sferaci rzdowyci
przez wiadomoci o powstaniu Kociuszkowskiem, odbya Ko-

misya Skarbowa Koronna ostatnie swe posiedzenie d. 12

kwietnia 1794 r. Za dugoletni, pracowit, wogóle sumien-

n i gorliw dziaalno zasuya ona sobie na lepszy ko-

niec ni ten, jaki jej zgotowaa Konfederacya Targowicka.

Bo nawet Kossowski, ostatni podskarbi w. k. opuci paac

Rzpltej Krasiskich! nie uczczony yczliwem sowem za 30 le-

tnie urzdowanie swoje, nie zaszczycony adnem wspomnie-

niem ludzi spóczesnyci.

3. Komenda Wojska i Komisye Wojskowe.

Dnia 20 sierpnia 1792 r. delegowani Konfederac3'i Tar-

gowickiej przybyli do Komisyi Wojskowej Ob. Naród, i zam-

knli jej dziaalno; dopiero po 8 miu miesicach, mianowi-

*) Prot. Ekon. A 32, str. 1556, 1558; A/33 str. 123, 233, 270;

A/32, str. 1339, 1499; A 33, str. 1477, 6, 369, 355, 134, 240, 271, 459,

201, 199.
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cie d. 5 kwietnia 1793 zjechali nowi komisarze i now Ko
misy ufundowali. Tymczasem rzdzi wojskiem Szczsny

Potocki a do swego wjjazdu z kraju, wj^dajc ordynanse

albo bezporednio, albo, w rzadkich wypadkach, przez hetma

nów. On wic posiada najwysz komend; uj^wa te
swojej wadzy nie na arty.

Przytoczylimy ju dwa ordynanse jego, datowane

z Tulcz3^na i Lityna w lipcu 1792 r. Jeden z nich, opatrzo-

ny N-rem 1, Rudnickiego vicebrygadyera, który zbiegi do

nieprzyjaciela podczas jednej potyczki i za to skazany byl

sdem wojskowym w Ostrogu na powieszenie, obecnie wy-

nosi na szar komendanta dywizyi Ukraiskiej i Podolskiej,

wymagajc rangi jeneraa-lejtnanta, drugi zagraa wizieniem

w Biaej Cerkwi wojskowym, którzyby si powayli odmówi
prz3''sigi na posuszestwo Konfederacji Targowickiej. Od-

mówili jednak niewtpliwie, poniewa zostawali w areszcie

u jeneraa rosyjskiego Derfeldena w Biaej Cerkwi jeszcze

w grudniu 1792 r., kdy za nowym ordynansem Szczsnego

Lubowidzki mia rekwirowa uwolnienie aresztowanych ofice-

rów znowu pod warunkiem zoenia przysigi *). Z N-ru

3-go dowiadujemy si, e Suchorzewski, znany pose sejmu

czteroletniego, póniej konsyliarz Konfederacyi Generalnej Ko-

ronnej, który, zdaje si, suby wojskowej nigd}^ nie uprawia

i tytuowa si dotychczas wojskim kaliskim, ma w lipcu swo-

j brygad, do której wzi kazano trbacza i siodlarza z licz-

by jeców, zabranych pod Moraff. Ale ju we wrzeniu Ru-

dnicki utraci sw komend, gdy jenera-lejtenant Lubowidz-

ki jest „ampliowany" do obu jego dywizyj, a d. 21 grudnia

nastpuje nowy podzia, mianowicie:

*) K. w. 236. Kopiarz \vydawan3'ch ordynansów do Wojska Ko-

ronnego od 12 IXbris 1792, str. 13. B u k a r: Pamitniki, wyd. Kraszew-

skiego, str. 75.
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Tab. 268.

\\ komendzie Lubowndzkiego:

Dywizj-e Ukraiska i Bracawska:

Brygada wiejkowskiego.

„ Perekiadowskiego.

, aniskiego.

„ po Dzierzku.

Puk Xicia Wirtemberga.

„ Bua^\'y W. Koronnej.

„ Humaski.

„ Borzckiego.

Regiment pieszy Malczewskiego.

„ „ Wolnych Konfede-

rac3'j.

Artyleryi 4 kompanie.

W kom. X. Lubomirskiego:

DyAvizj'e Podolska i Woyska:
Brygada Suchorzewskiego.

„ Zotnickiego.

Puk Karwickiego.

„ X. Józefa Lubomirskiego.

„ Buawj' Polnej Koronnej.

Regiment pieszy Imienia Potockich.

„ „ Buawj' W. Koron-

nej.

„ ,. Ordynacyi Ostrog-

skiej.

Batalion Iliskiego.

Arts'lervi 3 kompanie.

Komend dywizyi Maopolskiej sprawowa ju w pa-

dzierniku dawny kasztelan wojnicki, obecnie jenera-lejtenant

Oarowski. Dywizy Wielkopolsk komenderowa faworjl;

Stanisawa Augusta, znany z nieczynnoci podczas wojny je-

nera-lejtenant Byszewski *).

Komendantur Kamieca odebrano jeneraowi Orowskie-

mu i oddano jednemu z domowników Tulczynieckiego dwo-

ru, Zotnickiemu, który w r. 1793 wyda fortec Rosyanom

i zosta póniej jeneraem rosyjskim **).

Nie poprzestawa Szczsny na t3xhi zmianachi w perso-

nelu wyszym, ale sign a do organizacyi korpusów. Za.

zgod Generalnoci ordynansem do hetmanów wzgldem
urzdzenia wojska, danym z Brzecia Litewskiego pod d. 21

wrzenia 1792 r., korpusy, zorganizowane podczas wojnj',

*) K. w. 237. Journal ordynansów y rapportów 1792 anni, str. 5,

15, 52, 33; K. W. 236, str. 19.

**) Zotnicki „buszowa po Podolu i z kozakami moskiewskimi ob-

jeda domy znakomitsze, niechtnych Targowiczynie przeladowa, do

urzdów nakania etc. (B u k a r: Pamitn., str. 81).



mianowicie: dwa bataJiony Lekkiej Piechoty Siissmilcha i Rot

tenburga, skadajce si z gów 1288, regiment XV Cicioc-

kiego i cz artyleryi nakazano najprzód zredukowa do

etatu z r. 1790, a w kilka dni póniej zwin; temu losowi

uleg trzeci batalion, a wic cay korpus Ociotników czyli

„Frejkurów" (bo organizacya 4-go batalionu nie przysza do

koca) oraz puk Tatarski Uana; utrzymanym zosta na o-
dzie Rzpltej tylko puk Azulewicza, który, jak wiadomo, na-

lea do eskorty królewskiej, a dwa puki kozackie „w go-

waci 800 bdce" otrzymay umieszczenie w nowym puku

Lekkim Kijowskim szefostwa Borzckiego *). Powodem ta-

kiego rozrzdzenia mia by „niedostatek skarbu", ale uwie-

rzy temu trudno, poniewa jednoczenie organizoway si

nowe korpusy, do którj^h wolno byo przenosi si oficerom,

a onierzy przenoszono bez pytania z korpusów zwijanyci.

Ju bowiem d. 25 wrzenia jenera Lubcwidzki otrzyma roz-

kaz objcia nowyci korpusów w swoj komend, a z for-

sztelac3'i sztabs-oficerów dowiadujemu si, e w grudniu

istniay nastpne nowo erj^gowane korpusy **).

Tab. 269.

1. Brygada Braclawska Jana Suchorzewskiego (od dnia 15 czerwa.

'2. „ Podolska Ant. Zotnickiego (od dnia 19 czerwca).

3. Puk Humaski podpukownika Leszcz}'skiego.

*) Summaryusz Giny Konfederacyi Targowickiej, ksiga 1,

Nr. 149. Protok. Nr. 4, rezolucya Nr. 26; K. W. 237, str. 13. Bu kar
w Pamitnik, str. 96 opowiada, e Borzcki dosta w Warszawie na ulicy

Wierzbowej 200 plag, jako zdrajca; z tego powodu kryy wierszyki tam-

e przytoczone.

**) lv. W. 237, str. 15; K. W. 236, str. 31 korpusy te nie s ob-

jte tabel odu; opata ich miaa nastpi za osobnemi asj'gnacyami (str.

5P. Z regimentu XV-go 12 kompanij zwrócono do gwardyi, 800 gemej-

nów posano do Tulczyna do regimentu Moszczeskiego: (K. W. 236, str.

22; K. W. 237, str. 23); kantonici litewscy odesani do Kossakowskiego-
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4. Puk Kijowski szefostwa Borzckiego (od dnia 1 sierpnia- z 2- eh pu-
ków kozackici.

5. Regiment Konfederacyi Wolnyci szefostwa Adama Moszczeskiego (od

2 lipca) z regimentu XV uformowany.

Warto zaznaczy, e na rat grudniow 1792 roku

dan bya ze skarbu koronnego suma odu wcale nie

mniejsza, lecz owszem zwikszona o blizko 83.000 zp. na no-

w\xh jeneraóv\\ na pens3' hietmana polnego Rzewuskiego,

oraz na kilkudziesiciu artylerzystów. Na rat za marcow
1793 r. dana ze skarbu tabela odu wynosia niepraktyko-

wan nigdy sum 6,457.515 zp., to jest o 740.000 wicej

na kwarta w porównaniu z tak rat 1792 roku; by>' tu

chyba wliczone koszta umundurowania (630.942). Dla woj

ska za litewskiego Sz\'mon Kossakowski W3'jedna u Gene-

ralnoci zatwierdzenie nowego odu na 2,281.469 zp., to

jest o 230.219 zp. wicej kwartalnie, ni dawniej „z oka-

zyi przybyych gów 1256 nad komplet dawniejszy jako z od-

mian koniecznie do uczynienia potrzebnych", mianowicie ufor-

mowan zostaa 3 cia brygada Kawaleryi Narodowej i bata-

liony pojedyncze w 6-ciu regimentach podzielono na dwa na

wzór regimentu VII i VIII. Zwijane puki: konny Uana i ba-

talion pieszy „Frejkorów" (ochotników) dostarczyy wanie
oficerów i onierz}' do tych nowozorganizowan3xh kor-

pusów.

Z tych rozporzdze i tabel pacy naleaoby zawnio-

skowa, e sia armii z kocem roku 1792 nie bya sabsz
od kwartau marcowego, t. j. z epoki, poprzedzajcej zacz-

cie wojny, e nawet wzmocniona zostaa przez nowe organi-

zacye. Ale wnioskowi takiemu przecz inne objawy. od
si wypaca w kwotach kompletnych na oznaczon etatem

liczb glóvv% chocia w stanie czynnym potworzy}' si wiel-

kie braki skutkiem nieskadania przysigi, oraz dymisyj wielu

oficerów i towarzyszy, a nawet dezercyi szeregowych o-
nierzy.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — TV. 18
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Lubo Szczsny Potocki pilnie nakazj^wa „mie zawsze

attency, aby od w kasie wakantowej by zatrzj^many ofi

cerom, dopóki nie przysign"; lubo nie uwalnia jeców

z aresztu rosyjskiego przez pó roku, cicc na nicti przysig

wymusi; jednake kilka terminów mino, dnia 16 listopada

Generalno musiaa, jak wiemy, „po raz ostatni" wyznaczy

dwa miesice na skadanie przysig, a dnia 24 listopada

Szczsny ponawia ordynans do jeneraów -lejtenantów wzgl

dem zatrzymania odu nieprzysigym oficerom *) Wic
sprawy tej nie zdoano zaatwi w roku 1792, w nastpnym^

za 1793 nie byo ju o niej mowy wobec rozpocztej akcji

podziaowej.

Do dymisyi zameldowali si najpierw, bo w sierpniu

Xi Józef Poniatowski, Kociuszko, Zabieo, Wieliorski,

Zajczek, Mokronoski, pukownicy: Hanicki, Poniatowski

i Strzakowski, podpukownik Wgrowski, dyrektor ludwisar-

ski, ogóem przeszo 200 oficerów; ale oprócz jeneraów, wy
trwao w tern postanowieniu zaledwo kilku, reszta daa si

zatrzyma na proby króla. W liczbie tyci ostatnichi znaleli

si jenera Wodzicki i dyrektor komisoryatu Ciciocki **). Je

nera artyleryi lit. Kazimierz Sapieia wyjectia za granic (ra-

zem z Maachowskim), zaprotestowawszy przeciwko rozejmo-

wi i Targowicy. Zapewne przez wzgld na swego marszaka,

Alexandra Sapiei, Konfederacya okazywaa niezwyk po-

wolno dla synowca. Po upywie ostatniego dwumiesicz-

nego terminu, gdy Kazimierz Sapieia przysigi nie zoy,
Kossakowski jako hietman pospieszy wyda zalf^cenie Kron-

nemanowi pukownikowi korpusu artyleryi litew., aeby zaj

pod sekwestr dobra Gieranony, Lipniszki i inne na pensy

jeneralsk przeznaczone, ale Generalno, decyzy z dnia 13

lutego przeduya termin jeszcze do dnia 28 kwietnia „dla

*) K. w. 237, str. 33 i K. W. 236, str. 10.

**) Zajczek: Pamitniki z XVIII w. wyd. upaskiego, tom II,

str. 63, oraz K. W. 237, str. 41; K. W. 236, str. 17.

I
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saboci zdrowia i nieznajdowania si w kraju", gdy za na-

desza dnia 1 maja od Xicia Kazimierza „dobrowolna rezy-

gnacj'a z urzdu", wtedy na wakujce miejsce Generalno

zarekomendowaa Franc. Sapiei, syna marszaka swojego *).

Dymisye jeneraów maj znaczenie moralne, ale na licz-

b armii nie wj^wieraj wp3'wu, tern bardziej, e Szczsny

Potocki posiada talent zastpowania ubji^Ti swymi piecze-

niarzam i prz3'jaciómi od puga. Nafabrykowa icli przeto

wicej, ni b3io dawniej. Ale docliodzily go raporty o da-
niach dymisyj en masse. Tak jenera-lejtenant Lubowidzki

zapytywa wzgldem „namiestników^ i towarzystwa, usilnie

dajc3'ci wj-j ze suby", w jaki sposób ma bj^ im po-

trcany forszus 300-zotowy, „gdy, straciwszy cal}- ekwipa

i majtek w teraniejszej kampanii, nie jest prawie aden to-

warzysz w stanie powróci tej kwoty". Szczsnj^ da na to

zapytanie ironiczn rezolucy: „któren wyciodzi bdzie ze

sub}', musi mie wane przyczj^ny, przeto forszus go zape-

wne ambarasowa nie bdzie, a któren niema 300 zip., zape-

wne suba mu jest potrzebna". Ale z dywizyi donoszono

znów, e „jest wielu oficerów i towarzj^stwa dajc3xh dy-

misji; osobliwie od puku Xicia Lubomirskiego podano gów
212, z t3xti jest 175 namiestników i towarz3'stwa — \vsz3'SC3'

prawie bez sposobu dalszego utrzymania si, albo wrócenia

do skarbu wzitego forszusu". Szczsn3' nakaza tu wprost,

ab}'' „abszejt3' wstrzymane b}^}'', a dla atwiejszego t3-ch utrzy-

mania forszus... nie jest im abcugowany". Komendant Ka-

mieca jenera- major Orowski donosi: „dezercj^ mam stra-

szn" **).

Takie fakta a nadto W3Tanie okazuj niet3iko znie-

clicenie, ale rozpacz wojska i nienawi do samozwacz3xh

komendantów swoich. Zrozumia to nareszcie sam Szczsny

*) Summar3-usz Giny Protokó N. 5, zalecenie Xr. 28. Sum-

maryusz materjn Nr. 43, 77, 78.

**) K. W. 237, str. 25—27, 17, 20, 40.
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i dnia 29 grudnia wydal z Grodna „odezw do wojska Rpltej

Koronnego przy zaczynajcym si roku". Nie zawieraa ona

n c wicej, tylko setne powtórzenie jego mniema i ideaów

politycznja^h. Kaza j publikowa przy „befelu" we wszyst-

kich korpusach, ale wywoa tylko „Odpowied onierzy pol-

skich do JW. Szczsnego Potockiego" z pod Zieleniec dnia

15 stycznia 1793 roku z wypowiedzeniem posuszestwa Kon-

federacyi i oburzenia, e widz „na czele tych, których imio-

na niedawno ogldalimy na szubienicy" *). Nie uwaamy
tej odpowiedzi za dokument urzdowy, ani wymówienia po-

suszestwa za fakt dokonany wówczas, lecz nie wtpimy,

e bezim.ienny autor by wiernym tomaczem uczu wojska

caego i e posuszestwo korpusów byo tylko przymuso-

wem. Wszak w tej chwili ju snuo si sprzysienie

w wojsku, czyniy si przybory do powstania Kociuszkow-

skiego.

Dla biografów Szczsnego Potockiego moe by intere-

sujcem pytanie, ile szczeroci wkada we wspomnian ode-

zw do wojska, zaczynajc takow od sów: „Rok si za-

czyna z nadziej, e Rzeczpospolita, Ojczyzna nasza na trwa-

3'ch pozostanie fundamentach" **). Bo ju przed kilkoma ty-

godniami, dnia 5 grudnia, mia w rku raport Byszewskiego

o przygotowanem wkroczeniu wojsk pruskich. Wtedy wpra-

wdzie da wielce spokojn odpowied: pochwala jeneraowi

„czuo w doniesieniu wieci o wkroczeniu wojsk pruskich",

pozwala odpiera je (!), ale nie wierzy pogosl-com, gdy

„Rzplta jest w nierozerwanej przyjani i zwizkach z ssie-

*) Obie odezwy znajduj si w R o c z n i k a c h Tow. Poznask.

Przyj. Nauk 1871, str. 671, 525, druga te w Manuskrypcie Mieleszki-Ma-

liszkiewicza, str. 360.

**) J. U. N i e m c e w i c z w „Trenach, to jest narzekaniach Szcz-

snowych"', wkada mu w usta takie sowa: „Przestrzegano mnie z Berlina

o zabraniu Wielkopolski, a jam temu nie wierzy, alem biesiadowa i córy

me za m wj'dawa.'' (Rozdzia I).
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dniemi potencyami i e nietylko naruszenia pokoju poda-
nego niema adnego podobiestwa, ale i owszem kroki roz-

tropne skonfederowanej Rzpltej zmocni te trwajce zwizki".

Pod dniem 8 (19) grudnia 1792 Katarzyna przesiaa obszerny

ukaz o rozbiorze Polski i zalecaa zabra niezwocznie art3ie-

ry polsk, rozstawion w Bracawiu, Krasnem i koo Ka-

mieca „bez asekuracyi wród wojsk ros3'jskicti" *). Trudno

doprawdy przypuszcza tak nieudolno umysowa, aby, ma-

jc swoje poselstwa za granic i stosunki dyplomatyczne,

marszaek Generanoci trwa w swem zalepieniu a do dnia

16 stycznia, kiedy Buchiolz wrczy not urzdow. Wtedy

przecie byy poczynione niejakie kroki wojowniczej natury:

dnia 20 stycznia podpisany by przez Szczsnego ordynans

ogólny na cignienie urlopowanych oficerów i prz3'gotowa-

nie rekwiz3'tów wojennych. Rozpisawszy si o „duchach bu-

rzliwych, spokojnoci nieprzj^jan^^ch a z klopami francuskie-

mi, rewolucj^e i bunty siejcemi, znoszcych si i korespon-

dujcych", kaza kupi konie cen naj\v3'ej :5 dukatów,

utrzymywa wojsko w gotowoci do marszu i dostrzega spo-

kojnoci publicznej. Potem dnia 37 kaza Konarskiemu, na

czelnikowi arsenau, W3'prawi 20 armat batalionowych do

dywizyi wielkopolskiej. Na tern te skocz)'a si akcj^a wo-

jenna Szczsnego: nazajutrz otrzymawsz3' uwiadomienie o wmj-

ciu wojsk pruskich sposobem gwatownym do Torunia etc,

kaza B3'szewskiemu ,,w prz3'padku niemonoci" cofa si

do owicza na regiment Dzial3'skiego, a dnia 30 st3'cznia

obwieci wojsko „o zdaniu komend3^ Rzewuskiemu hetmano-

wi polnemu koron., który wróci od Najjan. Imperatorowej

z Petersburga". Pomimo to jeszcze dnia 20 lutego W3'da za-

lecenie regentowi dawnej Komis3d Wojskowej, Oniaowskie-

mu, ab3', stosownie do rezoluc3'i Najjan. Konfederac3'i pod

dniem 8 lutego zapadej, zapaci z kasy remanentowej woj-

skowej niejakiemu Dzieraskiemu .,bywszemu" pukownikowi

*) CóopanKT. PyccKaro IIcTopiin. 06m. btj Ciió. XLVII, str. 438.
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regi.nentu Konfederacyi Wolnych „sposobem forszusu cztero-

letni ga pulkownikowsk 36.000 zp." *).

Wic tym ostatnim prawie ordynansem ciga rk do

kasy publicznej, eby groszem narodowym obdarowa jedne-

go ze swoich sualców, z pogwaceniem prawa wszelkiego!

Byo to godne zakoczenie zawodu politycznego i wojsko-

wego, znaczonego tylu przestpstwami i nieudolnoci umy-

sow **). W pocztkach marca Szczsny wyjecha do Pe-

tersburga.

Chocia w kwietniu przywrócon zostaa Komisya Woj-

skowa pod prezydency Suchodolskiego kasztelana radomskie-

go (a czasem Jana Dzierzbickiego lub rotmistrza Kosielskiego),

ale o porzdnej administracji nie mogo by mowy wobec

dyktatury Sieversa i chaosu akcyi rozbiorowej, W szczupym

i licho pisanym protokóle, sigajcym do d. 19 grudnia, wi-

dzimy tylko korespondency o od, na który zawsze brak

pienidzy w skarbie, albo te krygzechty i bahe sprawy kor-

pusowe lub osobiste ***). Wojskiem litewskiem rzdz Szj'--

mon Kossakowski, awansowany na hetmana wielkiego, i Jó-

zef Zabieo, owczy litt., owoczesny marszaek Generalnociy

mianowany (d. 14 czerwca 1793) hetmanem polnym i po-

bierajcy z kasy ambasadorskiej datki grube, po 1.000 du-

katów ****). W wojsku koronnem Branicki nie ukazywa si,

a wreszcie zosta w kordonie rosyjskim jako poddany Ka-

tarzyny II i przed kocem r. 1793 ju przesta by hetmanem

*) K. w. 216, str. 86, 100, 106, 115.

**) Paszkwile i utwór satyryczny J. U. Niemcewicza p. tyt.:

„Fragment Biblii Targowickiej; ksigi Szczsnowe" oraz „Treny, to jest na-

rzekania Szczsnowe ", kad szczególnj' nacisk na gupot jeneraa artyle-

rii; w ostatnim utworze w kadj^m rozdziale powtarza si wykrzyknik:

„Biada mnie gupiemu"; wyt3^kaj si te p}'clia, samochwalstwo, tchórzo-

stwo, nikczemno, podo, kamstwa. Manuskrypt Mieleszki-Maliszewskie-

go: dzia ostatni Roczniki Towarz. Poznask. Prz3'j. Nauk 1771, str. 705

nastp.).

*•») K. W. 193 i 194.

***') Sievers: Pamit. upask. V, 103.
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w. k.; Rzewuski odjecha w kwietniu za granic i równie
postrada ietmastwo polne; wic gówne zwierzchinictwo obej-

muje Oarowski, który by ctiwilowo komendantem garnizonu

warszawskiego i jako taki dosta od Sieversa przed odjazdem

500 dukatów „na stó", póniej na wezwanie przyby do

Grodna, otrzyma pensy podwójn jako kandydat na mar-

szaka sejmowego, ale zamiast laski dosta (dnia 18 czer-

wca) regimentarstwo koronne, a nareszcie ietmastwo ko-

ronne *).

Gownem zadaniem tyci wodzów byo ustawianie wojska

w ten sposób, iby kady oddzia polski by otoczony prze-

monemi siami nieprzyjaciela, oraz aby nie mia artyleryi

i amunicyi **). Caa dywizya Lubowidzkiego w tym skadzie,

jaki by podany w Tab. 268, ju w kwietniu 1793 wcielon

zostaa do armii rosyjskiej. Jenera Krecz'='tnikow, obiecujc

oficerom „wysokie wzgldy, aski i szczodrobliwoci swej Mo-

narchini, które bez wtpienia na wszystkich w ogólnoci i na

kadego z subalternów w szczególnoci obficie wylane bd",
pozostawia im tymczasem dawne mundur}^, zmieniajc tj-lko

felcechy na czarne dla odrónienia od korpusów, pozostaych

pod polsk komend. Cesarzowa Katarzyna II ukazem z d.

6 (17) maja zatwierdzia to wcielenie dywizyi Lubowidz-

kiego ***). Atoli temu samemu losowi ulegy inne jeszcze

korpusy koronne i litewskie. Deputacya sejmowa doniosa

d. 19 sierpnia 1793 r., e wedug tabel liczba zajtej w kor-

*) Sievers 1. cit. str. V, 103, 136. K. W. 193.

**) W dekrecie sdu Najwyszego Kryminalnego przeciwko her-

sztom spisku Targowickiego, w liczbie innych przestpstw wymieniono:

, Kompanie art3''leryczne od armat oddziehwszy, w odlege miejsca na Ukra-

in, nastpnie przez Moskw zabran... wysa dj^sponowali. (Gaz. Rzdo-

wa, str. 337).

***) Przj^kr scen zwoania oficerów do kwatery d3'wizyi, otoczonej

wojskiem rosyjsldem, i rzucenia si pukownika Dobraczykiego z paaszem

dobytym na Lubowidzkiego w gwatownym napadzie obkania, opowiada

Wyszkowski v/ opisie swojej kampanii (wyd. upaskiego, 1862 r.,

str. 7—9).
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don rosyjski jazdy, wynosi miaa 15,738, infanteryi 8,821,

a razem 24,559 gów z wojska koronnego: z wojska za li-

tewskiego czci brygad 2 giej, 3-ciej, oraz cay regiment

VIII pieszy, prócz sztab, ober i unter-oficerów. Poniewa

jednak wielu oficerów, towarzj^szów i gemejnów, _nie chcc

przez obc moc nakazywanej wykona przysigi, wrócili do

kraju**, wic liczba rzeczj^wista bya ^.zapewne mniejsz".

Deputacya skadaa list takich oficerów, polecajc ich Sta-

nom, jako „wiernych ojczj^znj' sj^nów". Ta lista nie jest

nam znan. .AJe jenera Zajczek wspomina, e Katarzyna

II przymusia wstpi do swej suby 18.000. Dbrowski za
mniema, e puki, stojce na Woyniu i Podolu, liczyy 20,000.

Przypuszczam}- wic, e ogó zajtych pod komend rosyjsk

korpusów z wojska obu narodów nie przenosi

Nr. 270.

20.000 gów.

Po Utracie tylu korpusów, po wziciu tylu dymisyj,

liczba wojska polskiego musiaa si zmniejszy gwatownie.

Chcc dokadn o tern powzi wiadomo, sejm Grodzieski

w\-znaczy Deputacy oddzieln przed prezydency biskupa

Skarszewskiego. Wezwany przed ni Oarowski, regimtn-

tarz, owiadcz\1, e po wyjedzie hetmanów majc sobie od

Najj. Konfederacyi powierzon komend, tej od nikogo zda-

nej nie mia, e lustrac3'i wojska dla nieustannych transmar-

szów uskuteczni nie móg, gdy nadto zasta wojsko tak roz-

lokowane, e szwadron jeden zgromadzi byo ciko. Zoy
wic tabele zrobione t^iko na podstawie raportów: Zawiszy

pukownika od dj^wizyi Wielkopolskiej, GM. Wodzickiego od

korpusu dj-wiz)^ Maopolskiej, Suffcz3'skiego G. M. z Bielska

Podolskiego, Xicia Lubomirskiego G. L. od dywizyi Wo-
l3'skiej, Cichockiego G. M. od garnizonu warszawskiego

i Dobrskiego od kopusu Art^ierji. Na takiej podstawie obli-

czon zostaa .,liczba aktualnie exystujcego wojska" w czerwcu

i lipcu 1793.
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Nadto skadane bjiy sejmowi listy imienne wojskowych,

którzy nie chcieli pozosta w kordonie rosyjskim i pragnli

umieszczenia w wojsku polskiem. Liczba tych osób wynosi

45 podug listy nam wiadomej. W kadym razie nie ulega

wtpliwoci, e. armia liczya wówczas zwy 36, okoo 37 u

tysicy gów. Na utrzymanie takiej liczby nie starczyy siy

uszczuplonego drugim rozbiorem kraju. Zwracajc uwag „na

obywateli podatkujcych i odjtym od gby chleba kawakiem

dzielcych si z publiczn potrzeb, a w teraniejszych czasach

konsystency obcego wojska i furaami dla niego do ostat-

niego przywiedzionych upadku": Deputac^^a zawnioskowaa

redukcy wojska pod warunkiem wyznaczenia „poprzedzaj-

cej umiarkowanej nadgrody" oficerom i towarzystwu kawa-

leryi, z którj^ch „niejeden wyoy cay swój majtek na ku

pienie rangi lub uekwipowanie si" *).

W istocie sejm uchwali redukcy, zmniejszajc liczb

szwadronów i kompanij, oraz liczb gów w kadej czci.

W konstytucyi **) znajdujemy zamieszczony etat samego tylko

wojska koronnego, a mianowicie 10,110, dla Litewskiego za
podobno 7,690 ***). Ale i ten etat uleg jeszcze zmianie.

Rada Nieustajca w pierwszych dniach marca 1794 r., ozna-

czya tylko ****)

*) Relac3^a Deputacyi do przejrzenia Tabeli stanu wojska,

jako te kas korpusow}'^ch... uczyniona na sessyi Seymowej dnia 19 sierp-

nia 1793 (druk) passim. Tabelle (271 i 272) w Bibliotece Uniwersytetu

Lwowskiego. Zawdziczamy je uczynnoci JX. Waler}'ana Kalinki.

**) Konst\'tucye seymu Grodziesldego, 1793 r. Cz II, karta Z.

W liczbie jazd}' jest niedokadno czy bd niepodobnj^ do poprawienia.

***) Ta liczba nie znajduje si w konstytucj-achi. Otrz3-malim3' j
przez odcignienie 10.110 od sumy wojsk obu narodów 17.800 podanej

przez Treskowa: Feldzug der Preussen im J. 1794, str. 21.

****) Gazeta Krajowa z dnia 4 marca 1794 r. Nr. 18, str.

205; podug planu, sporzdzonego na sesyi Komisyi Wojskowej dnia 19 lu-

tego 1794 r. i opatrzonego podpisem Oarowskiego, miao by tylko 8.429,

mianowicie: sztabu generalnego 31, kawaler}^ 3.123, artyleryi i inj-nieryi
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Tab. 272.

Wojska koronnego 8.865

„ litewskiego 6.584

Razem . 15.449

Po ukoczeniu sejmu Grodzieskiego Piotr Alkantara

Oarowski zjecha do Warszawy ju z t3'tu}ep" hetmana w.

k. i utworzy now, ostatni K o m i s y W o js k o w Ko-
ronn. Otwarcie nastpio d. 16 grudnia 1793 r. W cha-

rakterze komisarzy zasiedli: Tomasz Alexandrowicz wojewoda

podlaski, Kajetan Miczyski pisarz polny kor., jeneralejte-

nant wieej kreacyi, Arnold Byszewski „jenera lejtenant przy

boku JKMci ampliowany", Ignacy ada obarzewski, za

pewne ów oficer ze suby rosyjskiej, znany z dziejów sejmu

Grodzieskiego; obok tych ludzi hab okrytych znaleli si

take Jan August Cichocki, dawny dyrektor Komisyoratu,

obecnie „jenera- major ampliowany w wojsku Koronnem, ko-

mendant garnizonu Warszawskiego", niedugo potem jeden

z najwybitniejszj^h sprawców powstania w Warszawie i
—

„Jan Dbrowski vice brygad3^er Kawa. Naród.." niewtpliwie

ten sam Jan Henryk, który zasyn póniej jako jeden z naj-

dzielniejszj''ch jeneraów powstania, jako organizator legionów

polskich we Woszech i jenera napoleoski, ale i przedtem

zasuy sobie na uwielbienie uczciwych posów sejmu gro-

dzieskiego obron Gniezna przed wkraczajcymi w roku 1793

Prusakami *). Obaj ci oficerowie zapewne ju wtedy nale-

eli do zwizku, który porozumiewa si z emigracy Dre

zdesk o plan i chwil powstania, ale umieli ukr^^ swe

uczucia, przychodzc na sesye do paacu Krasiskich; Ci-

435, piechota 4.840 gów (plika Nr. 48 p. t.: „Noty od rónych magistra-

tów 1793 i 1794 r.").

*) K. W. 238 str. 1, gos Karskiego, posa pockiego dnia 20,9

1793 r. o Dbrowskim, „vice - brygadyerze Brj^gady I Wielkopolskiej... za

interesowaniem si króla, z saskiej sub}' odzyskan5'm''.
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chocki posiada nawet wplj-w przemon}' na um3'le Oa-
rowskiego i zupene zaufanie Igelstroma tak dalece, e spoi-

nie z jeneraem rosyjskim Apraksinem ukada dyslokacy

wojska po ulicacli i placachi Warszaw}' na wj^padek powsta-

nia *)—wic by Wallenrodem, tylko mniej tragicznym, ni
Mickiewiczowski, bo tr3'umfujcym.

„Hetmani wraz z Komisy Wojskow Koronn" (for-

mua przepisana przez sejm Grodzieski) obwiecili wojsko

ordynansem ogólnym d. 17 grudnia „o reasumpcyi swej ju-

r3'sd3'kcyi", poczem w par dni wyszed drugi ordj'nans, zmie-

rzajcy do zmniejszenia wojska, mianowicie: upowaniajcy
jeneraów do wydawania dymisyi zgaszajcj^m si, byle tylko

pozostao w kadej chorgwi 8 miu towarzyszów **). Re-

dukcya wojska bya wanie pierwsz i najwaniejsz spraw
dla Komisyi. Domaga si tego Igelstrom, Oarowski za
gorliwie mu suy jako urzdnik rosyjski, bo nawet korespon-

dowa z nim w jz3'ku rosyjskim. xA.le zachodziy te nie-

przezwycione trudnoci z powodu braku pienidzy na opa-

t zalegego odu i miesicznej pensyi tym oficerom lub sze-

regowym, którzy mieli by odprawieni. Xa dzie 22 stycznia

zdoano zgromadzi zaledwo 800.000, t. j. okoo trzeciej cz-

ci tego, ile si naleao za kwarta grudniowy. Przytem etat

nowy nie by jeszcze w szczegóach udecydowan}- na sejmie

Grodzieskim i Rada Nieustajca musiaa t prac ukocz3'.

Ale Igelstrom postawi na swojem: d. 21 lutego 1794 r.

Rada Nieustajca nakazaa nieodwocznie przyprowadzi do

skutku redukc3' i oznaczya termin ukoczenia takowej na

d. 15 marca z „r3'gorem na szefów"... wyliczenia kademu
duej zatrz3'manemu oficerowi i onierzowi gay i lenungu

z wasnej kieszeni. Wic Komsya Wojskowa wezwaa do

*) Pi stor: Mem. 34, 37.

**) K. W. 238, str. 13: „Gd}' oddawna wadze wojskowe nieustan

nami daniami towarzystwa Kawaler}'! Narodowej, chccych abszejtów, s
obsvane, K. W. do uskutecznienia takowych ich da teraz stosown

upatruje por.
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powrotu z urlopów i do obecnoci wszystkich wyszych ofi-

cerów, przepisaa instrukcy, uoya schematy, ustanowia

komisye w kadym korpusie do obrachunków i rozpuszcza-

nia nadetatowych ludzi, z zachowaniem rónych ostronoci.

Wszake suma 1,400.000 zp., na potrzeby redukcyi obli-

czona, wpyna do kasy dopiero d. 7 marca i wtedy wy-

san zostaa do jeneraów komenderujcych dywizyami.

Dnia 12 marca Madaliski zebra swoj brygad w Ostroce

i ruszy wzdu granicy pruskiej pod Kraków. Wiadomo,

e marsz ten sta si pierwszym krokiem do powstania Ko-

ciuszkowskiego. Komisya Wojskowa ponawiaa jeszcze roz-

kaz}^ i przeprowadzaa czciow redukcy, ale z dniem

kadym tracia na siach. Dowiedziawszy si o tern, co za-

szo w Krakowie, popieszya wyda ordynanse pod d. 29

marca, aby wszystkie korpusy, konsystujce na prawym

brzegu Wisy, oddaliy si a za Bug, ale d. 31 marca od-

woaa t dyspozycy dla usunicia z drogi zawad wojskom

rosyjskim, które miay i wanie z za Buga ku Wile.

Tymczasem korpusy polskie wolay poczy si z powsta-

niem. Komisya Wojskowa zakoczya czynnoci swoje d. 11

kwietnia, zapisawszy w ksidze swojej rezolucye Rady Nie-

ustajcej o szerzeniu si nieposuszestwa w wojsku i „roz-

przeniu niemal cakowitem si krajowych" *).

Zapewne istniaa te Komisya Wojskowa Li-

tewska, przy Kosakowskim, ale aktu jej nie znamy.

4. P o I i c y a.

Bya przedmiotem wielkiej, niezwj^klej troskliwoci tak

dla Konfederacyi Targowickiej, jakote ambasadorów rosyj-

skich Sieversa i Igelstroma. Niedawno (str. 190) depu-

tacya Targowicy, do examinu Komisyi Policyi wyznaczona,

gorszya si z instrukcyi sekretnej, danej podczas wojny ko-

*) K. w. 238, str. 32, 122, 127, 145, 189, 197.
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misarzom i z kilku rozrzdze o pismach buntowniczych.

Sama Konfederacya posuna si jednak znacznie dalej na

tej drodze. Zniesion zostaa Komisya. ale tylko pozornie,

gdy wjur3'sdykcyi Marszakowskiej zasiedli te
komisarze, tylko ju nie od sejmu, lecz od Najj. Konfedera-

cyi Generalnej Ob. Nar. przydani. Czuwanie nad „klopista-

mi" (czonkami klubów, których nie byo) i nad Francuzami

przyjezdnymi naleao do najwaniejszj^ch obowizków tej

wadzy, ale snad nie uznawano jej za dostateczn, gdy za-

lecono jeszcze Szymonowi Kosakowskiemu, „aeby W}'da roz-

kazy do wszystkich komend pogranicznych strzeenia, eby
jakiegokolwiekbd stopnia, pci, nazwiska Francuzi, nieopa-

trzeni paszportami od xit emigrantów francuskich, do kraju

wchodzi nie mogli; jeliby za jacy si kr3'jomo znajdowali,

takich chwyta i do najbliszych komend odprowadzi naka-

zano; rozkaz ten rozciga si te do Komisyi Skarbowej,

komor, ce i przykomórków Rzpltej, jakote konfederacyj

miejscovvych, z surowem zaleceniem przychodniom francuskim

nie dozwala schronienia; co si za tycze zamieszkaych

Francuzów w krajach Rzpltej, takowych do solennej przy-

sigi posuszestwa wadzy krajowej i nieczenia si z klo-

pem Jakobinów obowizuje". Sievers chcia wydali cz}'

aresztowa bankiera Berneau, jako Francuza, podejrzanego

o stosunki z b3i3'm, podówczas ju wj^dalonj-m posem Des-

chorches'em; sam król musia wstawia si i zapewnia, e
Berneau jest „bardzo porzdnym czowiekiem i wcale nie ja-

kobinem". I nic nie pomogo to wstawiennictwo, gdy Ber-

neau, w3'wieziony do Petersburga, przesiedzia w twierdz}'

i^etropawowskiej, a do wstpienia na tron Pawa I. Nawet

sekretarz poczty Grodzieskiej mia zalecenie (w padzierniku

1792), „aeby wszystkie przejedajce osób}' w zrobionym

na to protokóle zapisywa i raportem Konfederacy Generaln

zawiadamia" *).

*) Summarj'^usz Giny Konfed. Targ. Prot. Xr. 5, zalecenie

Xr. 82, ksiga 1, Nr. 167. Sievers: Pamitn. w_vd. upaskiego, V, 140.
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Wolno prasy ulega silnemu ograniczeniu przez nowe
a nigdy przedtem nieznane przepisy cenzuralne. Cenzorami

bjii mianowani: do dziel teatralnych, ksiek polskich i pism

peryodycznych z za granicy sprowadzanych Stan. Prus Trem-
becki, szambelan JKMci, orderu w. Stanisawa kawaler; do

ksiek oryginalnych polskich i z innych jzyków tómaczo-

nych w Warszawie drukowanych Xidz Ignacy Raczyski,
scholastyk katedry Poznaskiej (w domu Raczyskiego mar-

szaka nadwornego mieszkajcy, zapewne jego brat); do pism

w Warszawie tylko wychodzcych X. Jan D o r a u kanonik

Wa szawski i X. Okcki biskup Poznaski. Przj^puszczamy,

e szanowny pasterz, znany z zatargu ze Stackelbergiem,

zechciaby pilnowa tylko spraw teologicznych; ale w kadym
razie sta si niby prezesem zarzdu prasy. Cenzorowie ci

mieli zrewidowa wszystkie ksigarnie, zoy rejestr ksiek
podejrzanych, przejrze je, szkodliwe zapakowa, zapiecz-

towa i zoy w Bibliotece Publicznej Rzpltej. Tak bya
tre dwóch instrukcyj z d. 1 lutego 1793 r. dla drukarzy

i dla ksigarzy *). Podpisa je M n i s z e c h, marszaek

w. k., okazujc zupen powolno na dania Konfederacyi,

która niewtpliwie bya w tym razie wykonawcz3'ni instrukcyi

ambasady rosyjskiej.

Nie ocalia go przecie i ta powolno. Imperatorowa

w licie do Bilhlera, posa swego przy Konfederacyi, wynu-

rzya yczenie: „aby poicya warszawska lepiej bya urz-

dzona, a e JP. Mniszech nie zdaje si by sposobnym do

sprawowania jej w teraniejszych 'okolicznociach", wic za-

lecaa odda j Raczyskiemu **). I zrzek si Mniszech

urzdu swego, a Sievers odda marszakowstwo wielkie M o-

s z y s k i e m u; nie wiemy jednak, czy Raczyski urz-

dza policy warszawsk stosownie do yczenia Imperatorov\ ej

*) Dzie. Hand 1. 1793 r.

**) Gazeta Rzd. 1794 r. Nr. 68, str. 273 iz papierów amba-

sady rosyjskiej").
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i da jej penomocników? Po powrocie z Grodna zorgani-

zowan zostaa suba szpiegowslca przez Igelstroma i Mo-

szyskiego, który, jak wiadomo, za swe usugi policyjne le-

dwo uszed póniej szubienicy (Tom. IV 169). Prócz

podrzdnychi szpiegów, jak Pitka i Grabowski, cignli na

siebie oburzenie ludu warszawskiego dwaj instj^^gatorowie no-

licyi: Majewski i Roguski— wszyscy powieszeni póniej, pod-

czas powstania. Wiemy od Kiliskiego i Kapostasa, e obaj

oni byli doniesieni Igelstromowi przez szpiegów *).

Winiowie byli trzymani w paacu ambasady na Mio-

dowej, lub wysyani do gubernatora litewskiego Tutomina,

dla wywiezienia dalej w gb' Rosyi **).

O dziaalnoci, skierowanej ku porzdkowaniu kraju, ja-

ka w pojciu sejmu czteroletniego i sejmów poprzednicli

z drugiego okresu miaa stanowi jedyne zadanie policyi —
nic nie wiemy i adnycli ladów nie znajdujemy w tym

okresie.

5. Komisye Edukacyjne.

Dotd jedyna Komisya zostaa podzielon, jak wiemy,

na Koronn i Litewsk. Z jakici pobudek? Oto, jak pisze

Niemcewicz, za spraw biskupa Kossakowskiego, który cicia

„by prezesem nie edukacyi, ale dóbr edukacyjnych w Litwie

i rzdzi niemi ***). Wszake do osignienia korzyci z tej

reform}^ czas by za krótki, gdy podczas powstania Kossa-

kowski poszed na szubienic, a Kociuszko mianowa do

edukacyi litewskiej czonka Deputacja Centralnej W. X. L.

X. Pilciowskiego, nominata suffragana Litewskiego ****). z po-

*) Gazeta Rzdowa 1794 r., Nr. 1 i Nr. 3 istr. 11), Nr. 26

(str. 102).

**) Powstanie Tad. Kociuszki, z pism autent\'cznych sekretnj^ch.

Pozna 1846. ukaszewicz, str. 77, o garbatym Dziekoskim.
***) Biblia Targowicka. Ksigi Szczsnowe, Rozdz. VI.

****) Gaz. Rzd. 1794 r., str. 228.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — TV. 19



290

woanego wyej raportu Czackiego wida, e w r. 1793 za-

burzenia krajowe szkól nie dotknl3^

103. Roztoczony w dwóch tomach (IV i V-m) zbyt

drobiazgowy, lecz moliwie dokadny obraz administracyi na-

suwa umysowi nastpne uwagi ogólne i wnioski.

W anarchii Saskiej rozprzga si i znika prawie ze

szcztem machina administracyjna dawnej Rzpltej, zbudowa-
na w Wiekach rednich. Trzeba byo now budowa. Po-

trzeb t zrozumieli najprzód bracia iMicha i August Czarto-

ryscy i zaoyli „czery jurysdykcye", z których atoli jedna

(Asesorya) bya zajta wycznie sprawami sdowemi, druga

(Marszakowska) miaa znaczenie tylko dla rezydencyi królew-

skiej, a wic dla jednego miasta; waciwie tedy dla rzdu
krajowego pozostay dwie:' Komisye Skarbowa i Wojskowa,
kada w dwóch skadach i w dwóch rezydencyach — Koron-

na w Warszawie, Litewska w Grodnie, Komisj^a Skarbowa
przynajmniej Koronna, znalazszy jakie resztki urzdze pro-

wincyonalnych i miejscowych, zorganizowaa je, rozcigna
kontrol nad oficyalistami, do zarzdu swem biurem przybo-

cznem znalaza, zapewne szczliwym trafem, zdolnego, su-

miennego i uczonego „Pisarza" (Mikorskiego), który uporzd-

kowa akta i rachunkowo: penia wic nie najgorzej ele-

mentarne obowizki ministeryów finansowych, a czasem za-

puszczaa si myl nawet w wysze sfery polityki ekono-

micznej, okazujc troskliwo o rozwój handlu

Komisya Wojskowa (Koronna) nie dorównaa swej to-

warzyszce zalet prac swoich, chocia obj w niej prezyden-

cy jeden z autorów reformy, Xie August Czartoryski. Za-

danie byo trudniejsze, gdy szcztki dawnego wojska nic zgo-

a nie byy warte wobec dokonanych w Europie postpów

sztuki wojennej, pancerze sawnej niegdy husaryi przecho-

wyway si w niektórych domach jako pamitka, a puki cu-

dzoziemskiego autoramentu wystarczay zaledwo do wart

i parady. Do tworzenia nowej armii zachodziy przeszkody

ze strony dwóch mocarstw ociennych, brako funduszów

w skarbie Rzpltej, nie byo te ludzi uzdolnionych przez wy-
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ksztacenie specyalne i praktyk subow. Biuro przyboczne

skada si. podobnie jak sama Komisya, z ludzi, którzy pro-

chu nie wciali, to te umiao utrz3''ma tylko role, raporty,

protokóy, akta pienine i sdowe, co stanowi podrzdn
stron w yciu bojowem i w losaci kampanij wojennj^cli;

zreszt pierwsze próby uporzdkowania i wywiczenia woj-

ska koronnego podug wzoiów pruskici utony w odmcie
wojny domowej z lat 1768 — 72. Ocalay t3'Iko maa udwi-

sarnia i korpus kadetów, dwie po3'teczne fundacye Stani-

sawa Augusta.

Po katastrofie pierwszego rozbioru budowa rzdu rozpo-

czyna si na nowo. Staje Rada Nieustajca, zorganizowana

po myli i pod wpywem Stackelberga, ambasadora rosyjskie-

go i z tego powodu gównie znienawidzona przez naród. Ko-

misye Skarbowe utrzymay si; poddano je tylko pod zwierz-

cinictwo Departamentu Skarbowego, tak dalece obojtne i zby-

teczne, e pomimo tego zwierzcinictwa Ivomisya Litewska

moga popa za spraw Tyzenhauza w gorszce rozprze-

nie i w deficyty pienine, a Koronna zyska powszecine po-

ciiway za dobry ad i rozszerzy sw dziaalno po za gra-

nice waciwych spraw skarbowych. Komisya wojskowa zo-

staa zniesion, ae jej biuro przyboczne i archiwum przeszo

pod bezporedni wadz Departamenu Wojskowego; obok

niego niejak dziaalno objawia kancearya wojskowa kró-

lewska, kierowana przez jeneraa Komarzewskiego. Liczba

wojska w cigu lat 14 -tu dosza do 19 blizko tj^sicy, arty-

lerya doprowadzona do porzdku prac jeneraa Briiha. Naj-

wydatniejsz bya dziaalno Departamentu Policja, który

porzdkowa miasta Korony i Litwy i poczyni niektóre poy-
teczne kroki ku zaprowadzeniu porzdnego gospodarstwa we-

wntrz kraju. Departament Sprawiedliwoci, jakkolwiek bliej

nam nieznany, ma podobno zasug w hamowaniu samowoli,

a szczególnie zajazdów. Komisya Edukacyjaa podnosi po-

ziom owiaty szybko i umiejtnie. Ku kocowi okresu dru-

giego wytwarza si do znaczna grupa ludzi, uzdolnionych

do suby cywilnej i wdroonj^ch do pracy rzetelnej.
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Za sejmu czteroletniego, dziki jego uchwaom, stany
pod zwierzchnim dozorem króla w Stray, oprócz dawnej Ko-

mis}'i Edukacyjnej i nowej Deputacji Interesów Cudzoziem-

skich, trzy wielkie instytucye administracyjne, godne nazwy
ministeryów: Komisye Skarbowa, Wojskowa i Policy i Obojga

Narodów. Zjednoczenie wadz litewskich z koronnemi, lubo

zmieniao jeden z zasadniczych warunków Unii Lubelskiej

z r. 1569, byo przecie podane i poyteczne przedewszy-

stkiem dla Litwy, która dotychczas nie umiaa wydy za

Koron w urzdzeniu swego skarbu i wojska. Stao si te
za zgod posów litewskich; szkoda tylko, e za póno w sto-

sunku do szybkiego biegu wypadków, gdy Komisya Policyi

stana w poowie 1791, a Skarbowe poczyy si faktycznie

dopiero dnia 1 lutego 1792 r. Utwierdzono te wielce po-

trzebny i poyteczny organ administracyi wojewódzkiej i po-

wiatowej: 72 Komisye Porzdkowe Cywilno-Wojskowe. Wszy-

stkie te wadze pracoway gorliwie, o czem wiadcz znaczne

archiwa; wywiadczay bezwarunkowe posuszestwo uchwa-

lonym, prawom i zaleceniom sejmowym, lecz nie zawsze z po-

dan umiejtnoci i wpraw. Wogóle sprawy cywilne za-

atwiaj si dokadnie i prdko, ale wojskowe zawsze pozo-

stawiaj wiele do yczenia, a nawet cigaj wjTzekania ofi-

cerów i nagany urzdowe sejmu. My atoli nie moemy po-

tpi Komisyi Wojskowej, baczc na to, e do swego skadu,

do biura przybocznego i nareszcie do szar wojskowych nie

moga znale ludzi z porzdnem uzdolnieniem w kraju, któ-

ry od czasów Jana Sobieskiego odrzuci or dla lemiesza

i kielicha, który przez at sto prawie nie mia ani wodzów,

ani wojska.

Dzisiejsi prawoznawcy i administratorowie skonni bd
niewtpliwie do zarzutu, e wszystkie instytucye byy skaza-

ne z góry na niedoztwo przez wad zasadnicz organizacyi

swojej, mianowicie: skad kolegialny bez staego naczelnika,

bez gowy, nad ktorby zawis Damoklesowy miecz odpowie-

dzialnoci. Tym krytykom wszake zalecamy gbsze zba-

danie waciwoci charakteru narodowego i tradycyi histo-
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rycznej. Omielimy si nawet doda t jeszcze uwag, e
w chwili owoczesnej, kiedy nie byo ludzi z wybitnem uzdol-

nieniem do kierowania nowemi instytucyami, a na wyszych
stanowiskach znajdowao si wielu zych obywateli, urzdze-

nie zbiorowe przedstawiao wane korzyci, praca bou'iem

przechodzia zwykle w rce jednego z czonków, który oka-

za najwicej pilnoci i zyska sobie najwicej zaufania u ko-

legów swoich. Widzielimy, e tj-m sposobem trzymany by
na wodz}' najohydniejszy z podskarbich, Poniski, i przyszed

do wpywu najlepszy z komisarzy skarbowych, Czacki,

a w Komisyi wojskowej niewiele szkody móg wyrzdzi
najniebezpieczniejszy z hetmanów, Xawery Branicki, którego

na fotelu prezesowskim najczciej zastpowa gorliwy i za-

cny Niesioowski; podobnie w Komisyach Cj^wilno-Wojsko-

wj^ch podolskiej i bracawskiej niknli w bezsilnej mniejszoci

dworacy i pieczeniarze tulcz3'skiego królika.

W kadym razie nie ulega wtpliwoci, ani zaprzecze-

niu, e na pocztku r. 1792 istniaa ju machina administra-

cyjna, dzieo sejmu czteroletniego, i e dziaaa z dokadno-

ci godn uznania.

Spoeczestwo cae, wszystkie klasy i warstwy narodu

byy z niej zadowolone: dowodzi tego powszechna ulego
jej rozkazom i poparcie materyalne, u3'czane jej w postaci

tak ofiar pieninych i rzeczow\-ch, jakote usug osobistych.

Bj^ atoli jeden artyku w Ustawie 3-go Maja, który wywo-
a rozterk i rozburzy namitnoci w grupie konserwatystów

kracow3'ch, mianowicie: ustanowienie tronu dziedzicznego,

czyli tak zwana „sukcesya". Widziano w tym artykule za-

mach na odwieczn i najwitsz podstaw rzdu narodowe-

go, witokradzkie pogwacenie zaprz3'sionych paktów kon-

wentów. Konserwatyci obmylali róne sposoby poprawie-

nia lub usunicia elekcji, np. przez gosowanie w senacie lub

izbie poselskiej za 3'cia króla panujcego za pomoc kartek,

skadanych co rok do skrzyni, otwieranej raz tylko w czasie

bezkrólewia; zgodziliby si zapewne na wszelk reform, by-

le utrzymano zasad republikask w organizacyi wadzy naj-
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wyszej *). Wikszo sejmowa nie nieuwzgldnila tych pro-

testacyj i projektów; wolaa obra drog rewoluc3'jn do prze-

*) Przytoczymy niektóre glosy ze spóczesnej literatury broszuro-

wej i z izby sejmowej przeciwne dziedzicznoci tronu. Anonym Targowi-

czanin, zostajcy pod silnym wpywem rosyjskim, w broszurze bez daty

p. t. MemoTCS sur la RevoIution de Pologne, krytykujc przesadnie dzia-

alno twórców 3-go maja stawia za wzór Wenecy (ju upadajc i;

„A-ton jamais vu des guerres ensanglanter ses murs pour Telection d'un

Doge? Pouruoi la Pologne, republiue noble, comme celle de \'enise, quoi-

que sous des formes differentes ne pouvait-elle parvenir a un parei ordre

des choses?" (str. 70). To samo jest po polsku p. t. Uwagi nad rewolu-

cy Polsk z francuskiego r. 1792. Broszura: Projekt Wiecznego
bezkrólewia w 1790, pierwszy raz przez pewnego do druku podany,

a teraz (1831) odnowiony, edycya 3 w Warszawie, w ciskarni Rylla, naka-

dem wydawc}^, zawierajca str. 74, radzi na tronie pooy Yolumina konsty-

tucyi rzdu (str. 58), a prymasa posa „do zakrystyi jako rzecz, do jej na-

lec inwentarza" str. 46), pochwala ulepszenie kondycyi pospólstwa, „bo

rzd winien opiek wszelkim kondycyom osób'"', str. 52), ale monarchów

nienawidzi. O Ludwiku XIV wyraa si: „Nie byo drapieniejszej bestyi"

(str. 29). Co si tycze Polski, przytacza wiersz jakoby Jana Herburta

z Fulsztyna: „Ojczyzno moja droga! Ojczyzno kochana! Jeli królem de-

spot masz by ukarana, Niech Ci raczej tureckie panuj miesice. Ni or}',

w czarnj'ch szponach jarzmo trzymajce. Bo nie sromota zgin z nieprzy-

jació rki, A lepsza mier od razu nili dugie mki". O konstytu-
cyi 3-go maja r. 1791 do JWW Zaleskiego, Trockiego i Ma
tuszewicza, Brzeskiego Litewskich posów, str. 73 (bez

miejsca druku) broni nawet podziau wadzy exekucyjnej i dozoru nad ni,

bo „ta sama walka, ta sama midzy ludmi publicznymi zawi strzee

wolnoci... Czowiek wierzy nigdy nie moe, aby tron by otarzem wol-

noci, a monarcha wiccym jej ofiary kapanem". Autor jest mocno za

cofany na owe czasy i pozostaje pod wadz zudze staroszlacheckich:

„Przestamy myle o wojnach zaczepnych... Chciejmy i dajmy Europie

pozna, e... w cudze sprawy tylko przj-kadem naszego umiarkowania

wchodzi zdoamy: rachowa nas bd za t znamienit przegrod, co ota-

czajce pastwa midzy sob przedziela" (str. 17, 39, 73). Rzewuski,
w broszurze swojej p. t. Seweryna Rzewuskiego hetm. p. k. nad
prawem, któreby szlachcie bez possessyi actiritatem
na sey mikach odbierao, Uwagi, nie waha si w obronie

elekcyi uy takiego argumentu, e Polska ma dosy lasów na odbudowa-

nie wsi, popalonych, w czasie bezkrólewia. Odpowied na list JP.
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prowadzenia ustawy rzdowej i w d. 3 maja 1791 r. po-

gwacia regulamin obrad, a wic legalno samej uciway.

To dostarczyo zalepionym pych i samolubstwem mono-
wadcom argumentów do manifestu Targowickiego i popcin-

Bartomieja na Werpechach Werpechowskieg o... d. 30

st)'cznia 1790 r., wyrcza hetmana polnego w zbijaniu dziedzicznego tronu.

Tre pism rónych wzgldem formy rzdu y sukces-
sjM tronu polskiego tak dawniej jako te wieo wy-

danych z poczeniem niektórych uwag z niche wy-
nikajcych. W Sandomierzu. Broszura ta zawiera projekt obie-

rania corocznie króla glosami sekretnemi: w izbie senatu ma sta skrzynia

o 4 zamkach, z krat, strzeona przez 4 onierzy; tu skadaj si kartki

gosujcych czonków sejmu z imieniem elekta; w razie mierci króla na-

stpuje otworzenie skrzyni i obiór wedug wikszoci gosów; jeli za król

y bdzie, to przed nowym obiorem po upywie roku dawne kartki si

pal. Manifest Suchorze w skiego i Dyzmy Boczy Tomaszew-
skiego „Nad konstytuc3' i rewolucy 3-go maja 1791 roku Uwagi"

przedrukowa Wegner w rozprawie swojej p. tyt.: Dzieje 3 i 5 maja na

str. 255, 283 i nast. Podczas rozpraw nad uniwersaem o przedueniu

sejmu po wzmiankowanej w tekcie mowie biskupa Krasiskiego, Strojnow-

ski pose woyski, mówi: „Jeeli obaw sprawiaj burzliwe bezkrólewia,

to mona tym zaradzi, poprawiwszy porzdek elekcyi, do czego aby De-

putacya Formy Rzdu projekt wygotowaa*, uprasza. Suchorzewski, obszer-

nie rozwiódszy si nad „nieszczliwemi skutkami sukcesyi"; przj^pomniaw-

szy, jak Wgrzy, Czesi, Duczj'kowie, Szwedzi wolno utracili, jak byli

w kajdany kuci, w wizieniach gnojeni, na publicznych teatrach cinani,

wiertowani, wieszani, zgadza si jednak na zniesienie bezkrólewi, lecz na

to podaje dwa sposoby: albo rzd sejmowy bez króla, albo obieranie za

ycia JKMci. Nazajutrz Kazimierz Sapieha wnosi, aby deputacya uformo-

waa projekt osobny sejmu elekcyjnego, na co day si sysze z aw liczne

gosy: zgoda! W par dni póniej Suchorzewski, widzc odrzucone da-
nie swoje, woa ju: „Id protestowa si wzgldem czynnoci sejmu te-

raniejszego... Niech to obraa kogo chce; niech mi, kto chce, nienawi-

dzi! Niech mi i ycie odbierze! Nie trwam o to!" (Dz. Cz. S. G. W., sesye

314 z dnia 17/9, 315 z dnia 20/9, 317 z dnia 23/10 1790 r.). Po dniu

3-m maja pewna liczba (okoo 50-u) czonków opucia sejm, a i z tych,

co pozostali, kady prawie odzywa si z naganami dziedzicznoci i wy-

rzuca niejednokrotnie pogwacenie prawa. dnego obfitszych szczegóów

czytelnika odsyamy do wytrawnej pracy W . Smoleskiego p. tyt.:

„Ostatni rok sejmu wielkiego", Kraków 1896 r.
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o pod ich komend kilku arliwych patryotów, kilku najgor-

liwszych wspópracowników stronnictwa reformy pastwowej

oraz trzy najrozleglejsze, ludne i bogate województwa pou-

dniowo-wschodnie. Oponenci nie byli silni ani umysowo,

ani liczebnie; rzd posiada rodki dostateczne do poskromi

nia ich, lecz stali si gronymi przez sil obc, 90.000 woj-

ska rosyjskiego, któremu znaczn pomoc wiadczyli przeciw-

ko wasnej ojczynie.

Pochwyciwszy wadz i paajc zaciek nienawici do

twórców Ustaw}'' Trzeciego Maja, Targowiczanie usiowali

burzy ich dzieo; utrzymali wszake ich urzdzenia admini-

stracyjne, zmieniajc tylko osoby i niektóre nazwy, psujc to

i owo bezrozumnie. Krótko zreszt trwaa ta szalona ucie-

cha: wród katastrofy drugiego rozbioru naczelnicy rokoszu

targowickiego utracili protekcy Imperatorowej i zasuyli so-

bie na jednom3'lne przeklestwo narodu.

Prawidowe, spokojne istnienie pastwa w granicach

i warunkach politycznych, okrelonych traktatami grodzieskie-

mi, zdawao si niemoliwem; przeto, ulegajc zaklciom wy-

saców z kraju, Kociuszko, przebywajcy po dymisji swo-

jej za granic, zgodzi si stan na czele powstania.

KONIEC TOMU V-GO.
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