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POWSTANIE LISTOPADOWE. Wydanie IV. Warszawa 1918.

POWSTANIE STYCZNIOWE. Warszawa 1919.

W opracowaniu i z przedmow tego autora
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DRUKAKNIA ,.(}LOSU NARODU" W KRAKOWIK.



PRZEDMOWA.

Zadania historyi uddawna stanowiy inzedniiuj o/.yuionycii

^Itorów pomii^dzy histoiyl^anu. Aczkolwiek do dzi. po^hjd na tt.'

zadania nie zosta ustalony i. rzecz wti)liwa. czy kiedykolwiek

ustalony bdzie, to przecie do zgoduie odrzucona zostaa me-

toda dawnych autorów. Ictórzy opisywali niemal wycznie y-
woty królów, krwawe dzieje w(.>jen, bohaterskie czyny jednostek.

Coraz czciej zaczto si domaga, aby historya odzwierciedlaa

ycie caego narodu w najrónorodniejszych ycia tego przeja-

wach, aby dawaa obraz wzajemnego do siebie stosunku rónych

warstw spoecznych, uwzgldniaa idee, które wstrzsay ycie ii

narodowem, odtw'arzaa ustrój pastwowy i zachodzce w ty):i

ustroju zmiany, aby wykazywaa rozwój stosunków gospodar-

czych, postp nauki, owiaty i kultury, aby wskazywaa wreszcie

jirzyczyny i skutki zjawisk dziejowych oraz icli wzajemn od

>iebie zaleno. Jn najwikszy z dziejopisów polskich. Lelewel.

>lnsznie ]»owiedzial. e historya jest wszystko, cokolwiek si

ilzieje w czasie i przestrzeni. Jako historj^a coraz szersze zatacza

krgi i coraz gbiej przeorj-wa dzieje ludzkoci.

Ale inne musz by zadania iiistoryi. inne i)rac. które hi-

story popularyzuj. Jednym z koniecznych warunków wszelkiej

popularyzacyi jest dostpno, a dostpno wymaga plastyki.

Tymczasem autor, pragncy w ciasnych ranuich zamkn cao-

ksztat dziejów narodowycli. stwarza najczciej prac tak przy-

taczajc ogromem wiadomoci i szczegóów, e nieprzygoto

wany odpowiednio czytelnik Idka si w podanych faktacli. jak

w lesie. Jeli t prac popularn jest podrcznik, to \Aykad nau-

czyciela uzuienia i rozwija to wszystko, co autor, walczcy nie-

ustannie z ogromem materyan. poda musia sucho, po lvroni



karskii. AV takim wypadku ksika staje si przypomnieniem

i skrótem ustnego wykadu, a wiec zadanie swe spenia. Ale

obok tego rodzaju podrczniltów poytek przynie mog prace^

dalekie od pretensyi wszechstronnego wyczerpania tematu, za-

wierajce tylko pewne dziejów naszych fragmenty, a przezna-

czone, jako lektura zarówno dla modziey szkolnej, jak i dla

szerszych warstw czytajcych.

Tak bezpretensyonaln lektur, pozwalajc na dowolno
w ukadzie architektonicznym materyau, mia na myli autor,

piszc ksik niniejsz.

Dalszym cigiem Polski Niepodlege] bdzie Polska 'W nic-

'woli, a uzupenieniem prac obu Obraz spoecznych i pastwowych
urzdze Polski. O tych urzdzeniach niejednokrotnie wspomina

autor i w pracy niniejszej, wszake o tyle tylko, o ile tego wy-

magao bd lepsze zrozumienie opowiadanych wydarze, bd
podkrelenie faktu, e wydarzenia te nie stanowiy bynajmniej

wycznej treci dziejów narodowcach.



\vsTP;p.

Na rozlegydi przestrzeniach ziem polskich, ludnych dzi-

siaj i gwarnycu kipicych prac ludzk i yciem, cigny si';

przed wiekami dzikie haszcze i bota, olbrzymie bory i puszcze

nieprzystpne. Dzisiejsze rzeki, pynce nstalonem oyskiem, roz-

leway si ongi nadzwyczajnie szeroko. Wartki prd. pod wpy
wem wezbrania wód, czsto zmienia swoje koryto i w gszczu
lenym szuka dróg nowych. Napotkawszy przeszkody, rozpry-

skiwa si na liczne odnogi, kt^re z hukiem i szumem pyny
ród prastarj-ch dbów, rozoystych lip, potnych giabów, trzóz,

buków, podryway stare pnie, niosy ze sob cae stosy drzewa

i giny najczciej w jeziorach, by z nich now rozpocz w-
drówk, ("ay kraj, porosy odwiecznymi borami, by dziki, po-

-t pny. 'Gdzieniegdzie tylko janiay zielone tafle k, poprzecinane

wstgami srebniych strumieni. Ziemia, osoniona od wichrów i jtro-

mieni sonecznych koronami drzew-olbrz>anów, tworzya gi-zza-

wiska, cignce si nieraz bez koca. opot ptasich skrzyde lub

i>ki dzikiego zwierza, wstrzsajce gusz, wiadczyy tylko, e
ycie panuje w tej bezkresnej puszczy.

Nie wiadomo, kiedy pierwsi ludzie do puszczy tej zawitali,

kiedy zaczli trzebi lasy, osusza ziemi, uprawia pola i, wal-

/.c z ywioami, zmienia posta dzikiego kraju. To pewna.

/.e od niepamitnych czasów osiad na tych ziemiach lud. nale-

cy do plemienia sowiaskiego, które, wedug poda, przybyo
przed wiekami z Azyi i rozpostaro si na przestrzeniach wsci.-od-

niej F.uropy, od morza Batyckiego a heii, po mórz? ( zarn.e.

od rzeki aby i grzbietów gitr Karpackich po rozoyste wody
Wogi i brzegi Dunaju.



Sowianie od iiajdawniejszyci czasów uprawiali rol. hodo-

wali trzody, trudnili si bartnictwem, ryboówstwem, owiectwem.

Wysocy, o powych wosach i krzepkiej, barczystej budowie, od

znaczali si si fizyczn i wielk prostot obyczajów. Byli

uprzejmi, synli z gocinnoci. Kochali swoj wolno, szanowali

cudz, ale w razie napaci bronili si zawzicie. Wszake dugi

czas nie umieli walczy i ulegali w bojach z przeciwnikami. Nie

znali pancerzy i nie mieli jazdy. Broni ich bya strzaa, paka
dbowa, nabijana ostrymi krzemieniami lub siekiera kamiennn.

Ssiedzi z zachodu przewyszali ich uzbrojeniem i sztuk wojo-

wania." Czsto te doznawali na sobie Sowianie obcej przemocy

i dostawali si w cik niewol. Dopiero z biegiem czasu wy-

ksztacili si w rzemiole wojennem i zasynli po wiecie, jaki)

mni i dzielni wojownicy.

Sowianie, rozrzuceni na rozlegych przestrzeniach, zatracili

z czasem poczucie jednoci plemiennej. Dzielili si na szczepy,

które, yjc w odrbnych warunkach, wyrabiay w sobie róno-

rodne cechy, a póniej, zetknwszy si ze sob. nie poczuway
si do adnej wspólnoty.

I poszczególne szczepy nie stanowiy zwartej, jednolitej

masy. Wielka grupa sowiaska, co zaja obszar na wschód od

al^y do Bugu. na liczne dzielia si plemiona. Plemi, co za-

mieszkiwao ziemi w dorzeczu Warty, zwao si Polanami, nad-

goni Wis nosio imi Wilan. nad rodkow, pomidzy ra-

mionami Pilicy i Bzury — Mazowszan albo Mazurów, wyej, nad

morzem E tyckiem mieszkali Pomorzanie, a dorzecze górnej

Odry i doLn lsk zamieszkiwali lzanie. Z czasem dopiero

plemiona te poczyy si z sob i wytworzyy jeden naród, z-
czony ze sob na wieki wspóln dol i niedol.

By to naród pogaski.

Wyobrani jego pobudzay przedewszystkem te zjawiska

przf^-rody, których nie umia sobie niczem wytómaczy. Olniony

dobroczynnem dziaaniem soca, wsuchany w wist wichrów,

wpatrzony podczas burzy w blask rozdzierajcych niebo byska
wic. przejty trwog na odgos piorunów, przypisywa to wszystko

zrzdzeniom si w^^szych, tajemniczych, potnych. Podziwia

niszczc moc ywioów, czci ogie i wod. wielbi podno
ziemi, a kade z tych zjawisk uzalenia od woli innego bóstwa.

Byy wic bóstwa ze i dobre, a jednym i drugim wznosi lud

posgi, ciosane lajczciej z kamienia. Posgi te umieszczano



w gajach lul» ustawiano piul kt»nai;uiii <i(l\vie('Z,nych dt^'bó>v. (/,

>em bmlowaiio dla tych bóstw wiijtynie. w których skatlauo

(tfiary. Lu<l. acz poj^Muski, wierzy w iii(^iiii«'rteIiio> duszy i wiolk^

• ze ywi (Ma zmarych, ("iaa zmarych |M»gani<* palili, a procjiy

-kadali d«» urny. Duciowi uniare;;;o, a)y mia co je i pi. «U-

wiani) garnki, napenione jadem i najtoj^Mn; a>y za hnmi si

w razie napaci, pozost.i wiano przy urnie miecz, oszczep lub dride.

Wyobraano te sobie, e w gbiach wód i w guchyci)

'Stt^pach lenych maj;! swoje siedliska róne duchy, )»rzyjaznrt

ludziom, lub ezyluijtp'e tylk«>. aliy wyrzdzi im krzywd*-. Wedu*;;

tych wyolirae, w odmtach wodnyci czatoway na swoje ofiaiy

'•krutne topielice, a na dnie rzek i jezior mieszkay w kryszta-

owych paacach ponad wszelki dziw pikne, lecz- zdradliwe ru-

saki. Po lasaci bkay sic dziwoony, wilkoaki, biesy, a biada

temu. kto noc zbdzi i dowiadczy na soliie ich okrojmej mocy.

riemiona poszczególne, zamieszkujce <lorzecza Odry, Warty,

Wisy i dolin lsk, dugi czas nie miay adnej w?<pólnej orga

nizacyi. lvada wie ya wasnem yciem rodowem. Czonkowie

iednego rodu wspomagali si wzajem i stanowili zwizek odrbny,

który sam stanowi dla siebie prawa i wadze. Z czadem zetkny
<i ze sol t i>osiadoci rónych rodów, a wspólne interesy i wspólne

potrzeby domagay si szerszej organizacyi. Wic rody zaczy
-i ze sob porozunuewa i tworzy wiksze zwizki, zwane opo-

lami. Póniej czyy si opola i wytworzyy upy, na którycli

czele stii naczelnik, nazywany upanem. Z poczenia up po-

wstaway ksistwa. Lune wzy pomidzy poszczególnymi rodana

zacieniay wspólne interesy wsjjólne niebezpieczestwa, groce
szczególniej od wrogów, ol)cycli mow i obyczajami. Wic miesz-

kacy jednej ujiy wspólnemi siami tworzyli wojska i ".'.^polnie

(•di>ierali najazdy. Dla wikszego bezpieczestwa wznosili wa

niwnie. czyli gro<ly olironne, do któiych przed napaciami nie-

przyjació chronia si- ludno.
Podczas pokoju w grodach odbyway si zwolywan*^ juzez

starszyzn wiece, na których stanowiono o wajiiejszych spra-

wach, a co uchwalono, tego kady obowizany by sucha. Kady
te móg gos zabra i zdanie swoje wypowiedzie. Kiedy kto

mdrze prawi, klaskano mu domi lub na znak zadowolenia

szczkano luoni, gaduom za, kótnikom i cticiwcom w'mierzano

cigi, aby zasi nikt za duo nie gada, a kady y sju^awie-

dliwie.



Wokoo plemion, które z cza-sem, poczywszy si ze sob?i,

wytworzyy naród polski, mieszkay inne ludy, jako to odwani

Prusacy, usadowieni nad morzem Batyckiem, na wschód od Po-

morzan. Na pónoc od Prusalvów rozsiedli si Litwdni, lud dziki,

lecz spokojny, fanatycznie przywizany do obyczajów i wiary

swych przodków, a mieszkajcy w guchych puszczach i borach,

pooonych w dorzeczu przepiknych rzek Wilii i Niemna. Z za-

chodu przylegao do Polski cesarstwo niemieckie i niby morze,

wystpujce nieustannie z brzegów, bio swojemi, falami w gra-

nice posiadoci polskich. Na wschód od Sanu i Górnego Bugu

liczne szczepy sowiaskie wytworzyy z czasem naród ruski, na

poudnie od Polski, na gruzach pastwa wielkomorawskiego, wo-

jowniczy Wgrzy utworzyli swoje królestwo, a z poudniowego

zachodu graniczyo z Polsk pastwo czeskie.

Te pastwa ocienne wrogo byy dla swego ssiada uspo-

sobione. Naród musia si broni przed ich napaciami, a gdy

wyksztaci si w walce i poczu si na siach, szuka odwetu

na wrogach i na upiestwa a rozboje sam odpowiada napaci
i grabie. Mczyni uczyli si sztuki wojennej i na wiecach,

zwoywanych przez starszyzn, wybierali sobie wodzów, co w bo-

jach z wi-ogiem odznaczyli si chytroci, si i mstwem.
A w miar tego, jak walki byy czstsze, jak wzrastay niebez-

pieczestwa, wzrastao i znaczenie wodza i rosa jego wadza.

W ten sposób rzdy, sprawowane przez wiece, przechodziy z bie-

giem czasu w rce jednego czowieka.

Tak powstaa wadza ksica, póniej królewska.,

Ziemie, wody, ki i lasy przez dugie wieki nie do jednego

naleay czowieka, ale do caego rodu lub opola, wspólnie byy
uprawiane i wspóln stanowiy wasno. Wszelki dobytek, po-

chodzcy bd z uprawy roli, bd z owiectwa lub ryboówstwa,

dzielono równo pomidzy wszystkich i razem spoywano. Powoli

przecie ksi zacz si uwaa za wadc wszystkich obsza-

rów, nad którymi rozciga swe rzdy. Wspomagany przez si
zbrojn, oddan pod jego rozkazy, wymaga od ludnoci posu-

szestwa, ustanawia prawa, nakada daniny, zbiera pod ró-

nemi postaciami podatki, bez których nie móg sprawowa rz-

dów i prowadzi wojen. Wierne sugi nagradza urzdami i ziemi.

Zmieniay si stosunki wewntrz samego narodu, zmieniay

si i stosunki nazewntrz.



Nim za u>tr»'ij |ianst\\a polskiego zosta ustaUuiy. iiini

wpyw na Ayrie narodu zaczt-la wywiera wiadoma swoicli ce-

lów wola zliiorowa. istniay dwie {gówne przyczyny. kUnr naród

polslci przez dugie wielci zmuszay do nieusUinnej wallii i lvf«zta-

toway póniejsze jego losy. Z zacljodu zagraali Polsce Niemcy.

którzy z si ywioow parli na wscliód i na ziemiach sowian

.skich pragiM'ii utwierdzi swe panowanie, ze wschodu inne znowu

wyrastao niel>ez}»ieczestwo. Tkwio ono w rónicach, jakie po-

midzy ludami sowiaskimi wytworzyy dwie odmienne a po-

kócone ze sob cywilizacye: zacJKulnia i wsciiodaiia. Ogniskiem

pierwszej by Rzym. dnigiej — ("arogród. Polska, od chwili przy-

jt;cia chrzecijastwa, ulega wpywowi Rzymu, Sowianie pou-

dniowi i wschodni. i)rzyjwszy obrzdek grecki, djostai si pod

wpyw (arogrodu. A gdy w roku 1054-ym nastpi rozdzia Ko-

cioa na zachodni i wischodni, caa .sowiaszczyzna zostaa roz-

szczepiona na dwa odamy, wrogo wzgldem siebie usposobione.

Najsilniejszym tej wrogoci wyrazem stao si pastwo ruskie,

a póniej carstwo moskiewskie. W ten sposób Polska, zagroona

c»d wschodu i zachodu, znalaza si midzy dwiema potgami,

które caym swoim ciarem waliy si na jej graniczne ciany

i raz i>o raz groziy niszczcym zalewem. Przedzielona na pou-

dniu, jakby waem obronnym, acuchami górskimi od Wgier,

w naturalnem deniu do obrony swojego istnienia, pragna za-

bezpieczy przynajmniej pónocne granice przez otworzenie sobie

przystpu do morza. Ale i w tern deniu napotykaa na ol-

brzymie tmdnoci ze strony pogaskich Pomorzan i dzikich Pru-

saków. Niedo na tem. I inni ssiedzi, jak Czesi. Wgrzy. Li-

twini, wiedli czste a krwawe z Polakami spory, a e jeden naród

godzi na wolno drugiego, wic coraz zacitsze walki toczyy

si midzy ssiadami. I szy. w bój morderczy narody, ogniem

i elazem pustoszc swoje sadyby, obracajc w ruin wsie, sioa

i grody. Pracy nad podniesieniem poziomu cywilizacyi i kultury,

ksztatowaniu si stosunków wewntrznych, mudnym codzien-

nym zabiegom o byt i ycie towarzyszy przez dugie wieki zo-

wrogi szczk broni. I przez dugie wieki miecz pisa dzieje ludzkie,

a uny poarów je owietlay.

W kurzawie bojowej, w ogniach i dymach wojny harto-

way si narody i walk nieustann zdobyway soI)ie prawo d.»

samoistnego ycia i do droszej nad ycie wolnoci rodzimego

kraju. I naróil nasz o sw wolno zmuszony by toczy nie



ustamie wojny. I w naszych dziejach pracy nad cywilizacj^ i kul-

tur Avysikoni myli i ducha najtszych w narodzie jednostek

towarzyszyy mordercze z ssiadami walki. I nasze dzieje wy-

penia chrzst ora, wykuwa miecz, uyniaa krew najlepszycli

synów Ojczyzny.

Czas zatar krwaAve szlaki przeszoci, rozwia mogiy

i kurhany, zoiiszczy lady Idsk i spustosze, rozwali w gruzy

wiele widomych zabytków dawnej chway i dawnego blasku,

a wTaz z postpem cywilizacyi i kultury zmienia nieustannie

formy ycia, w^spóycia i walki. Ale z dziejami tej przeszoci

nieodcznie zwdzana jest teraniejszo, piastujca w swem onie

zagadk przyszoci. Wola ludzka tworzya history: poznawanie

historyi jest zarazem poznaw^aniem woli, która ksztatuje losy

narodów.
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l'()I.SKA Mli:S/KA I CIlhOIMU-CO.

^ió(J przeiiaoistych borów, cig^iKuych .sit; o.l izfki odry
lKi/,;i <:órn i nulkow ^Yisl^ od luzeifów Noteci po o;óry wito-
krzyskie, na rówuiiiie dzikiej, penej olbrzymich trzsawisk i mo-
czarów, powstao ze zwizku kilku plemion pastwo polskie. Xa
tej przestrzeni gdzieniej^dzie tylko wznosiy si ludzkie sadyby,
I2:dzieniegdzie tylko widniay uprawne any kwitncego zboa.
Niewiadomo dotd, jak powstao to pastwo *). Zapewne tworzyo
si dugo, a ludy, co si ze sob poczyy, musiay przechodzi
róne koleje i losy, nim podday si prawu, które je skuo w jeden
nan.d, zwizao w jetbio pastwo i oddao woli jednego czo-
wieka. Albowiem lud, zamieszkujcy t przestrze, dugie wiekiy yciem wolnem, swobodnera. Wszyscy mieszkacy byli sobie
równi, kady ród sam stanowi o sobie, a o wspólnych sprawacli
decydoway wiece, w których równie wszyscy brali udzia.
W paiistwie polskiem byo ju cakiem inaczej. Pienvszy ksi^^
polski; o którym pewniejsze mamy wiadomoci, potomek koo-
dzieja Piasta, Mieszko 1 (im()_992) =), by najwyszjin wn.lzem
i najwyszym sdzi, by panem caej przestrzeni, a w rkach
swoich skupi wadz potn, gdy sam decydowa o najwaniej-
Vih sprawach caej ludnoci, wzywa j do rónych posug,
al jilaci sobie daniny, prowadzi wojowników do boju,

a wojny sam wA-powiada i saan zawiera pok.ij.

V) IstnitjL kilk;< OM do tego przypuszcze. W «»statuich czasach ^ótt^
bi^-rzt* pogld, e Polauie pM.U.ili ssi.Mlni»' plemiona i ii;u/u. iii im ^^Miec^,

' ia z rodu Piastów.

• (\fr\ inn;.-zezone w nawiasarh. oznai^zaj i.n.. i.;iiiMuaiiia.



Polska ]\lieszkoAva. rzdzona samowadnie, w najwyszym
trudzie musiaa wywalcza sobie stanowisko ród wrogich ssia-

dów. Zagroona w swym bycie przez cesarzów niemieckich, któ-

lych miecz gronie zwisa nad Europ, napastowana od granic

zachodnich przez zakute w elazo, a znakomicie wywiczone
hufce niemieclcie, skazana bya na nierówn walk i ycie w sro-

motnej niewoli. Widzieli to niebezpieczestwo wspóczeni i szu-

kali rodka, któryby wytrci or z rk strasznego przeciwnika.

Mieszko uzna zwierzchnictwo cesarza i zgodzi si paci mu
roczn danin, ale nie poprzesta na tem. Liny rodek nasuwa
si sam przez si. Cesarze niemieccy usprawiedliwiali najazdy

na ziemie polskie koniecznoci walki z dzikim a pogaskim
ludem, gdj^ w owych czasach wiat chrzecijaski rozpraw
orn z poganami za ogromn poczytywa zasug.

Polska pogaska stana przed wielkiem zagadnieniem dzie-

jowem. Zrozumia i rozwiza je Mieszko. Pojwszy za on córk
ksicia czeskiego, chrzecijank Dbrówk, przyj w roku 966

chrzest, zaoy w Poznaniu pierwsze biskupstwo i w caym kraju

utwierdza zacz chrzecijastwo.

Wydarzenie to miao dla przyszoci narodu olbrzymi do-

nioso. Oddawao Polsk pod opiek papiea, odbierao ssia-

dom zachodnim powód, którym usprawiedliwiali swoje upieskie

wyprawy, wreszcie wizao rce cesarzowi. Ten ostatni, uwaa-
jc si za wieck gow chrzecijastwa, nie móg ju, jak po-

przednio, tpi ludnoci nowego pastwa chrzecijaskiego. W ten

sposób Niemcy, którzy na zawojowanych ziemiach sowiaskich

tworzyli za pomoc kolonizacyi nowe posiadoci niemieckie, na-

zywane marchiami lub margrafstwami, stawali wobec siy wyszej,

stawali wobec moralnego faktu, któiy musia powstrzyma ich

rozmach i energi zaborcz. Nadto, dziki przyjciu chrzecija-

stwa, Polska zdobywaa sobie stanowisko w stosunkach midzy-

pastwowych, a zarazem, ju niejako si rzeczy zacza przej-

mowa urzdzenia zachodnie, wznosi si na wj^^szy poziom cy-

wilizacji europejskiej. Jako Mieszko na sposób zachodni kszta-

towa swe pastwo, urzdza swój dwór, tworzy si zbrojn,

ustanawia urzdy. Nie by przecie do silnym, by prowadzi
polityk samodzieln. Nieraz wic wbrew interesom pastwa po-

maga Niemcom w Avojnach z innjani Sowianami, co uparcie

trwali w pogastwie. Nie przeszkadzao mu to przecie stawa
do boju z margrabiami niemieckimi, korzysta z nieporozumie
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mi«;dzy nimi i /.a>aiiiaA sit; póniej zdoljyiyuu \\|>iywanii iia dwo-

rze cesarskuM. Mii>ial t»» Mii^^zko odpiera napady Czechów i waJ-

czye z wielkim k!>i«;i'iem kijowskim WlodziuiierztMn o ziemie,

leee za San»*iii. tzyli i» tak /.wam* <ii(Mly ( zerwieski*. A v\un-

walczy ze zniiennem szczijfiem. prowadzi naog-ó pulitykt; prze-

zorn i oltroMim rrk wyelunlzi z pitjjtrzryrji nW wkoo trndnohci

i nieltfzpieczenlw.

To mierci Mieszka synowie jejri po«lzielili sit; 1'olsk. Ale

najstai"szy z nich. Bolesaw, zwany Ciirobrym (0U2

—

W'27)). wy-

pdzi Ijraci z kraju i. uj:|w>zy w krzepkie a pewne siehie donie

ster pastwa, rozpocz rzdy, nacechowane ogromn przezorn<»-

ci i niepospoIitNiii rozumem. .J''fro myl przewodni liyo stwo-

rzenie wielkiejro mocarstwa i Ufrruntowanie polskiej pot^-jfi. Hyl

to wadca miay i niebezpieczny, ho wiadomy :?woicii celów,

a g^rony swoj lwi moc. swoj aiiezomn wol. miadc lui-

potykane przeszkody, swojem raestweuj i swi»im geniuszem wiel

kiego wojownika-zdohywcy.

Bidesaw zawar przyja z wielkim ksit^cienj kijowskim.

Wodzimierzem i. podohnie jak ojciec, uzna zwierzchni<two ce-

sarza niemieckiego. Zabezpieczywszy w teu sposób granice pa-
»i\vii ze wschodu i z zachodu, zebra swoj druyn rycersk

i rzuci si na pónoc, by podbi Pomorze, zamieszkae przez lud

pobratymczy, ale oddzielony od Polski wielkiemi kniejami i wrogo

wzgldem niej usposobiony. Dokonawszy tego dziea, najtad na

dzikicli Prusaków, ujarzmi ich i na kilka lat narzuci im swoj
wadz. Nie poprzesta jednake na tych zdobyczacii: dza po-

tgi pchaa go do nowych podbojów. Wic oparszy i)ónocue

granice pastwa o morze, wyruszy na poudnie i mieczem zwy-

ciskim odebra Czechom ziemi krakowsk, a nastpnie zawo-

jowa i^lsk. zagania Morawy i podbi kraj Sowaków.
W ten s|»osólt od morza Batyckiego a hen. za Karpaty

rozi»ostar swe wadztwo.

Zwycistwa Bolesawa zwróciy na niegi» uwag ówczesnycii

mocarzy: papiea Sylwestra II i cesarza Ottona III. któr>- niia

zanuar utworzy pod swojem berem olbrzymi zwizek ludów

chrzecijaskich. Pragnc dla tej myli zjedna Bolesawa. Otto

postanowi porozumie si z nim osobicie. W tym celu odby
podró do Polski, wszake pod jtozorem zoenia hodu prochom

biskupa praskiego, w. Wojciecha, który, z polecenia Bolesawa,

udawsizy si do Pnis. I»y szerzy tani wiar chrzecijask, pi-
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niós mier mczennic z rk dzikich Prusai^ów. Bolesaw wy-

kupi zwoki biskupa i w srebrnej trumnie ustawi je kaza w ko-

ciele gnienieskim. Otó w roku lOOO-ym Otto Avybra si do

Gniezna. Bolesaw postanowi roztoczy swoj potg przed

oczyma cesarza. Wic na spotl\;anie gocia wyruszy z druyn
rycersl^ i licznpu swoim dworem. Zdumia si Otto, zobaczywszy

nniogie hufce wspaniaych jezdnych wojownil^ów oraz orszak Bo-

lesawa, cay byszczcy od zu ta, srebra i stali. Poniewa cesarz

od Ostrowia postanowi odby drog piechot, wic Bolesawy ca
t przestrze, dwie mile wynoszc, wysa Icaza sulaiem, a z obu

stron drogi zgromadzi hufy swoich rycerzy. Barwne tumy piknie,

a bogato ])rzystrojonej ludnoci przypatryway si aiiezwykej

pielgrzymce. W samem (Inienie Bolesaw wystpi z tak
okazaoci i przepychem, e olni cesarza i przybyych z nim

dostojników. Po kadej uczcie rozkaza rozdawa biesiadnikom

srebrne i zote naczynia, co znajdoway si na stole, a nadto ob-

darza swych goci mnóstwem drogocennych, a rzadkich podar-

ków. Cesarza, ujtego wspaniaem przyjciem, zjedna ostatecznie

obietnic poparcia jego zamiarów. Chcc odwdziczy si za go-

cin i cenne przyrzeczenia, Otto, po odbytej naradzie ze swymi

dostojnikami, postanowi uczci Bolesawa. Jako podczas jednej

z biesiad nazwa go swoim sprzymierzecem i przyjacielem, ofia-

rowa mu wóczni w, Maurycego z gwodziem krzya witego,

a nastpnie zdj z gowy swojej koron i uwieczy ni skronie

Bolesawa.

Ale po mierci Ottona, jako dym rozwiaa si zapocztko-

wana przyja Polaków z Niemcami.

Niedowierzano sobie wzajemnie, a Bolesaw postanowi wy-

korzysta zamieszki, które wybuchy w Niemczech w czasie bez-

królewia. Wic zebra rycerstwo, przels:roczy Odr, podbi mar-

chie, pozakadane przez Niemców w ls;rajach sowiaskich, a na-

stpnie ruszy w kraje czeskie i jednym zamachem cae Czechy

przyczy do swojego pastwa. Niemcy zaniepokoili si olbrzy-

mim wzrostem potgi polskiej i postanowili j zdusi, nimby dla

samego cesarstwa sta si moga gron. Tylko e nie atwa to

bya sprawa z takim wojownikiem, jak Bolesaw Chrobry! Kilka-

nacie lat z przerwami trwaa mordercza wojna, kilkanacie lat

zmagali si rycerze polscy z wojskami niemieckiemi. Bolesaw,

nie majc si dostatecznych, aby mierzy si w otwartem polu,

wiód walk podjazdow, a w walce tej wykaza mistrzostwo
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nifhulal I iiiial iir/<l/.ar \\n»p»ni lir7!.o zah;nlzki. iiapailar na uu-ii

nit»s|u>lzianle. wpycha w \h\s/a ix i w l»ajfiia. a póniej ^\\\9^<

7. pr/fil orzu w IcMiyrIi ost-paili i /no>\u wyania sii- znienacka

w chwili najiniiicj oczekiwanej, hal si«.' te we znaki nieprzyja-

cioom, a stras/.nij nnisia cifrn na biebie nienawi, lx) Niemcy

wspóczeni nazywali jio l<' i»ajnie;r<Mlziwszym okiiitnikiem, lo

chytrym lisMii. to wem, to wreszcie ryczipym lwem. a ta

ostatnia nazwa wiadczy, e na myl (» mieczu Bolesawa d«»

uczucia nienawici jtrzyhpzalo si«' uczncie trwojri.

1*0 szesnastu latach walki Jiolcsaw na mocy pnMijii. z.t-

wartej^o w r. lOl^-ym w Hiidziszynie. zrzek si panowania w (
"zt;

chach, ale utrzyma si przy .uycach. Morawach i klska.

Nie zdoawszy wyzwt>li wszystkich S(»wiaii zachodnich

z pod przemocy niemieckiej. Bolesaw jiostanowi ujrruntowac

wpywy swoje na wschodzie, a wyjtadki ówczesne sprzyjay tym

zamiarom. Syn i nastpca wielkiego ksi'cia Wodzimieiv.a. a zi
(hrotrego. witopek, iira^iuic obj wadz nad calem pa
.stwem. zamordowa dwócii swoich braci. Lecz ksi nowojrrodzki.

Jarosaw, zwyciy witopeka i wypdzi iro z Kij<»wa. Wów
czas witopek zwróci si do tecia z i)rob o pomoc. Skorzy

sta z tego Chrobry i przedsfwzi sw<»j synn wypraw na IJus.

AV bitwie nad Bugiem rozgromi! (htszcztnie wojska .Jarosawa,

poczeni mszy na Kijów. Zdobywszy po krótkiem obleniu mia-

sto, odby wjazd tryumfalny do stolicy ruskiej, pamitny tent.

e zatrzyma si na chwil przed wrotami miejskiemi. zwanenii

Zot Bram i na znak. e miasto poddaje swej wadzy, uderay

we wrota swym mieczem. ( »d silnego ciosu wyszczerbi si paasz

i ..szczerbcem" zosta przezwany*). Osadziwszy na tronie kijow-

skim zicia. Bolesaw w powrotnej drodze zagarn liu ("zer-,

won, a d(» kraju wróci z )>ogatymi upami oraz z mnóstwem

jeców, którymi stale zaludnia dzikie pustkowia ziem polskich.

Pod rzdami Bolesawa pastwo polskie rozroso si- i w sa-

mym rodku Europy wytworzyf» potg, z któr musieli si li-

czy wszyscy )ez wyjtku ssiedzi.

Pastwem tem Chrobry rzdzi samowadnie, W prawdzii-

mia swoj rad, zoon z dwunastu przedniejszy«h rycerzy, ale

decydowa o wszystkiem sam. a przed jego elazn wol gili

M Szozerliifc na pamitki; zwyci^s-tw l!(»lt->ia\va przypasywano pó-

«i»'j królom poNkiiii pndcza> koronacyi.



.si wszyscy ziemi polskiej mieszkaiiey. On saan by najwyszym
sdzi, sam rozdawa urzdy i ziemi, sam, jako i ojciec jegOj

Mieszko, wypowiada wojny i zawiera pokój.

Polska Bolesawa podzielona bya na okrgi, zwane póniej

kasztelaniami, a zarzdzane przez wyszego urzdnika, czyli kasz-

telana. Kasztelan dowodzi zaog grodu, pobiera daniny, gro-

madzi w spichlerzach zboe i w zastpstwie króla sprawowa
sdy. Najwyszym urzdnikiem pastwowym by wojewoda, na
czele kancelaryi sta kanclerz, skarbcem zarzdza skarbnik, o-
wiectwem — owczy, stolnik dba o stó panujcego i jego dworu,

czenik opiekowa si piwnic, miecznik nosi przed królem miecz,

a chorgiew — chory.

Za panowania Chrobrego wadza rodów, mimo e poszcze-

góhii czonkowie pamitaj o wzach rodzinnych, wygasa do-

szcztnie, wiece nie odgrywaj ju roli, natomiast dochodzi do

znaczenia i wpywów duchowiestwo, monowadztwo, rycerstwo.

Przybywaj do Polski zakonnicy, mmo si klasztory. Ju za

]\lieszka zaoone zostao pierwsze biskupstwo w Poznaniu. Po
wizycie Ottona Bolesaw zaoy trzy nowe biskupstwa i arcy-

biskupstwo w Gnienie, przez co sprawy Kocioa katolickiego

w Polsce wydar z pod wpywu Niemiec. Nadto ufundowa klasz-

tory Benedyktynów na ysej Górze, w Midzyrzeczu i w Tycu,
Ludno niechtnie witaa zmiany w ustroju pastwowjan, tsknia
do dawnych wierze i dawnych obrzdków pogaskich, ale, utrzy-

mywana w posuszestwie elazn rk Bolesawa, olniona jego

potg, blaskiem i zwycistwami, komie poddawaa si wydawa-
nym przez niego rozkazom. Jednake w gbiach dusz ludu yy
wspomnienia niedawnej przeszoci. Duchowiestwo, przybye
z zachodu, obce ludnoci obyczajami i mow, z wielkim trudem

szerzyo chrzecijanizm. Potajemnie lud czci swych pogaskici:

bogów i tskni do dawnych swobód i dawnej równoci.

Bolesaw potnie wspiera duchowiestwo, które te coraz

Aviksz odgrywao rol. Ze wzgldu na cige wojny dochodzili

do znaczenia i czonkowie druyny rycerskiej. Wiksze jeszcze

wpywy posiadali potomkowie dawnych rodów ksicych. Byli

to moni panowie, pamitajcy o swojem pochodzeniu. Nie mo-

gc mierzy si z potg panujcego, skupiali si wkoo jego

osoby, obejimowali znaczniejsze urzdy, a wynagradzani za wiern
sub i zasugi noAvemi przestrzeniami ziemi oraz jecami, po-
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iuiia;ili swoje liopwtwa, na wzór <hv(»ru królewskie^^o wasne

iirzi^d/ali dwory, twt>ry.yli nawet wasn si z>»rojn;{.

Najnieszi'z<'liwsz;( warstw;} ludnoci liyli j«*ry. trakt«>wani,

jako niewolnicy, a uywani najczfjeiej do trzehienia lasów

i uprawy roli. I\niie»'ie mieli i'ozostawionf swobod ruchów i ni(»j^li

si pr/.enosi z miejsca na miejsce, ale zmuszeni ju l>yli paci
daniny w zbou, w byille, w skórach. dnst;ircza dla wojska

p»»dw(>d. transportowa do spichlerzów królewskich zboe i róne
inne peni posugi. Cae osady trudniy si rzemiosami na po-

trzeby ilworu i pastwa. A wzrost ciarów, nakadanych z bie-

biem czasu na kmieci, upoilabnia ich zwolna do ludnoci jiie

wolnej.

Dwór P.oleslawa przecliowa si w pamici jKjtomnych. jako

ognisko wielkich bogactw i niezwykej wietnoci. Trzdnicy jego

ozdabiali swe i)iersi cikimi acuchami ze zota, niewiasty ubie-

ray si w zotogów, sadzony drogimi kamieniami, nosiy prze-

pyszne wiece, kute z najdroszych kruszców, stroiy si w pyszne

naszyjniki i naramienniki zote, a taki ciar przerónych bogactw

i klejnotów dwigay na sol»ie. e, jak Gall wiadczy, nie mogy
si o wasnej sile porusza i rkodajni musieli je wspiera swojem

ramieniem.

Bolesaw, zabiegajc w ]»rzyszo, pragn uchroni swe

pastwo od rozdrobnienia i podziau pomidzy nastpców. Chcia

uczyni z caej Polski królestwo, nad którem jeden monarcha

panowaby niei>odzielnie. Wic pod koniec ycia usilnie stara

si o uzyskanie od pai)iea liorony i tytuu króla. Xa praeszko-

dzie tym zabiegom stii cesarz niemiecki, roszczcy sobie pre-

tensye do zwierzchnictwa nad Polsk. Sprawa si pi-zewlekaa.

nirobry, nie mogc doczeka si zezAvolenia papiea, zwoa do

Gniezna monych i>anów. liiskupów i rozkaza si koronowa uro-

czycie. W ten sposób zawiadczy przed wiatem o samoistnoci

swojego iastwa i o wyaananiu si z i)od wadzy cesarza.

Wkrótce po koronacyi zakoczy ycie.

mier króla ogronnie w caym kraju miaa uczyni wra-

enie. 1*0 zgonie Bolesawa — powiada ( Jall *) — „Polska, przed-

tem królowa. ]»romieniejcem zoteni i kamieniami drogimi uwie

M (Jall. kapelan Bolesawa Krzywuusteg:o. cmlzoziemioo. napisa

..Kntnikt; Polskii". w której przedstawi dzieje panowania Krzywoustego

i jego poprzedników.
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czoiia, zasiadki w kurzu, odziana szatami wdowiestwa. W szlo-

chanie lutnia, oklaski w smutek powszechny, rado w westchnie-

nie cikie si obraca. Wszake przez cig roku caego nikt

w Polsce uczty nie wyprawi; aden m szlachetny, ni biao-

gowa, w suknie uroczyste si nie przystroili. Ani oklasków, ani

dwików lutni po gosppdch nikt nie zasysza; adn piosenk

dziewczcia, ani odgosem wesooci echo po ulicach nie za-

brzmiao"...

Sowa te wiadcz, e Bolesaw rzdzi musia sprawiedli-

wie, e umia pomimo Avadzy absolutnej otoczy swoj osob
wielkim urokiem i stworzy podwaliny, na których samoAvadztwo

królewskie mogo si oprze i ugnmtowa. Pozostawi pastwo
bogate, silne, rozlege, liczce potn na owe czasy si zbrojn,

gdy Gall naliczy tylko w czterech grodach z gór 16.000 ry-

cerstwa, i to rycerstAva, zaprawionego w licznych bojach, a zna-

komicie wadajcego orem. Pozostawi saw wojenn. Isitóra

szeroko rozbrzmiewaa po wiecie. Pozostawi wreszcie spadlvO-

biercom majestat niczem nieograniczonej wadzy królewskiej,

któr mocno dziery w swych ielaznych rkach, a której utrzy-

manie nielada l)ylu ciarem.

Mieszkowi zawdziczao pastwo polskie swoje powstanie,

Bolesawowi Chrobremu — swoj potg.
Spadek po wielkim królu wielkich wymaga nastpców.
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WJAZD BOLESAWA CHROBREGO DO KIJOWA.





II.

UPADEK MONARCHII BOLESAWA.

Nie dorówna Bolesawowi syn jego. Mieszko Ii. nazwany

niesprawiedliwie (Tiuinym (1025—1034). gdy by wspanialo-

niNluyiu i rycerskim królem, a we wszystkieni stara si nala-

<l(>wa swojego ojca. Ale nie posiada geniuszu Chrobrego.

a objwszy wadz, znalaz si wkrótce w niesychanie trudnyt-h

warunkach, l^rzeciw ni>wenui wadcy zbuntowali si bracia,

a nadto najechali kraj niemal wszyscy ssiedzi. Polska, wsti-z-

sana domow niezgod, a wszerz i wzdu pustoszona ogniem

i elazem najedców, utracia zdobyte przez Bolesawa krainy

i znowu nieznacznem staa si pastewkiem. Mieszko broni si

dzielnie, szczególniej Niemcom da si we znaki, ale nie mogc
poradzi sobie z liczniejszymi wrogami, wpad w sza i ycie za-

koczy w obkaniu.
1^0 mierci Mieszka na ziemiach polskich nowa rozszalaa

burza.

Luil. pomny na swoj wolno, powsta przeciw ustrojowi

pastwa, któiy nakada na niego coraz dolegliwsze ciary, wy-

powiedzia posuszestwo monym panom, biskupom, urzdnikom.

a nieutwierdzony gruntownie w wierze chrzecijaskiej, j rba
krzye, wali kocioy i wraca do bawochwalstwa. Nadto po-

j*zczególne plemiona ogosiy swoj niezawiso i st.my ze sob
do walki. Polska rozpada si na czci, rzdzone przez rónyc!.

ksit, z którcli najgoniejszy. Masaw. wystpujc w obronie

pogaskiej wiary przodków, znalaz takie poparcie ludnoci, e
ogosi si samodzielnym ksiciem na Mazowszu. Z zamieszek

skorzysta ksi czeski Brzetysaw. wpad, jak burza, do Polski.



w perzyiu' obróci Kraków, spali <;iec'z, zburzy do szczctu Gnie-

zno, spustoszy Pozna, zhiiiil liczne grody, na stu wozach wy-

wióz zrabowane sl^arby i uproAvadzi mnóstwo jeców, którycli

kaza wec za sol> z rcl^onia. zw izaiieini ykiem i z claznemi

na szyjacli ol)roami.

l\ozpada si budowla, wzaiiesiona geniuszem Boesaw.i
Wielkiego, Zgliszcza i ruiny zalegy ziemi posk, cae pastwo
stano nad przepa.ci zginienia. Na szczcie, cesarz niemiecki,

Henryk III, zaniepokojony zdobywczoci Brzetysawa, wspar
modego brata Mieszkowego. Kazimierza, i Avyruszy przeciw Cze-

cliom. Kazimierz, wygnany przez ))rata, a przebywajcy, jalco

nmicli w jednym z klasztorów niemiecls:ici, uzyskawszj' od pa-

jiiea zwolnienie ze ubów zakonnyci, przeliroczy z liufcem ly-

cerzy niemieckich granice Polski i powitany zosta z najwiksz
radoci przez cz monych panów oraz dostojnikÓAv duchow-

nycii, spragnionych dawnego adu i spokoju. Kazimierz, prze-

zwany Odnowicielem (1038—1058), umierzy poszczególnych

lvsit. pokona po dugich wakacli wspieranego przez Prusaków
i Pomorzan Masawa i, utrwaliwszy SAv wadz, przystpi do

odbudowy pastwa.

Stan kraju istotnie by okropny.

Grody i sioa leay w gruzach, dziki zwierz leny, wedug
zapewnie Galla, grasowa po miastach i gniedzi si w zrujno-

wanycli wityniach. Gód i choroby trapiy wyndznia ludno,
uprawne ziemie stay odogiem, a w caym kraju braldo rk do

pracy. Zbiedzona i Avyludniona Polska z ogromnym trudem dwi-
gaa si z upadku. Zwolna przecie podnosiy si z gruzów zruj-

nowane grody, klasztory i sioa, kmie wraca do pracy na roli,

zacz spenia dawne wzgldem pastwa posugi, a prawo odzy-

skiwao swoj moc i swoj powag.
Syn Kazimierza, Bolesaw miay (1058—1079), odziedzi-

czy pastwo wyludnione, ale urzdzone ju i zagospodarowane.

By to ksi o duszy bohaterskiej, odznacza si energi i dum.
Wspaniaomylny i szczodry,- rozkochany w sawie rycerslciej,

syncy z odwagi i mstwa, przywróci Polsce utracon wobec
ssiadów powag, a w wyprwacli na Ru i Pomorze, w nieustan-

nych walkach z Czechami i W^^graini, wskrzesi saw ora pol

skiego. Idc ladami Chrobrego, osadza na ssiednich tronach

swoich przyjació: koron wgiersk zdoby dla swojego wuja,.

Beli, a na tronie wielkoksicym w Kijowie osadzi ksicia Iza-
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niawa. Wda ^it,' i u walki weH'iii.'trzii«, prowadzone przez ki^ii
rzeskioh, a ply cesarz llfiiryk IV. pnrónidiiy po«luwrjuiH z pa-

pieem, zawezwa p> z te^o p(»w«Klii prz4'd nipl, Kolenlaw zwrtici

swój miecz przeciw cesarzowi. Ody Ziu Henryk ojclo>i wyrok,

okazujcy Bolesawa, jako luuitowiiika. na |Mjzljawieuie trouu,

i^miiiy wtgtiwnik rzuci mu n<»we wyzwanie i, niaji^c oparci** w pa-

pieu, koronowa sir uroc/.y<-ie. Krok t»*n p<»czytauo w Niem-

eseci za. zniewa^r i poiiaiihienie wadzy cesar«kiej. Ale Bolesaw

drwi soie z pniewu cesarza i, zaufany w swój miecz zwyeiwld,

urba caej jep» pot^nlze.

Polska odzyskaa Ku Czerwona, zawaya znowu na loi«ac

paiisiwa ruskiejfo, odzyskiwaa dawne wpywy w. pastwaci *>-

siednich i znowu zacza odjrrNwa wielk rol w Kuropie.

Ale cige wojny, które król prowadzi, sprzykrzyy si«' ry-

cerstwu, a rzdy ilespotyczne, >ezwzgldne, nieniz okrutne, do

ywejro dokuczyy dost<:>jnikom pastwowym. l>o niezadowolo-

nyci przyczyo si duchowiestwo, aczkolwiek Bolesaw szczo-

drze wspiera zakonników. Itiulowa kocioy i cie!»zy si przy-

jani papiea (Jrzej^orza Xll-y:o. .Szczejrólniej ostro wystpi prze-

ciw królowi syncy witoliliweni yciem biskup Stanisaw ze

Szczepanów a. l'onii*dzy królem a tiskupem doszo do gwatów
nyci zatargów. Dumny wadca, rozjtrzony napomnieniami lii-

skupa, ani myla zmienia ciarakteni swych rzdów. Ale i jiskup

nie chcia ustpowa, a nie mogi* i)oradzi so»ie z nieugit>nn

królem, rzuci na niejr<» kltw. Zatarjr stawa si tern {^róniej

szyui, e nieprzyjaciele królewscy porozunuewali si z wrog;uni

Polski, z Czechami i Wo-rami. Porywczy król w|»ad na tropy tych

knowa i uniós si niepohamowanym jfiiiewem. Leg^enda mówi,

e gdy biskup Stiujisaw odprawia msz w kociele krakowskimi

na Skace, Bolesaw wpad do wityni i rozkaza dworzanom
swoim zarba biskupa. Zawaliali si przed spenieniem tejrci roz-

kazu przeraani dworzanie. Wtedy król wpad w sza, rzuci si<}

na )iskupa i rozsieka go wasn sw szad. To zajójstwo roz-

dmuchao i>omienie niezadowolenia i bunt, jak pcrar. osaczy ze

wszech stron nieszczsnego króla. Bol»'saw. majc wszystkich

przeciw sobie, opuci Polsk i z ndodziutkim synem wjTUszy
na tuaczk po wiecie. Tmar, jako braciszek zakonny w klasz-

torze Benedyktynów, w miecie karynckiem. w OsyiUcu.

Brat Bolesawa, niedony i lkliwy \Va<lysaw 1 Henuan
ilU7})—1102), nie mia si nawet koronowa. Za jego panowania
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Polska znowu si stola widowni walk w^ewntrznycli i upem
ssiadów. Odpada od pastwa Ru Czei-wona, a zamieszki we-

wntrzne doprowadziy do wojny domowej. Wywoa j ambitny

i dumny wojewoda Sieciech. Pragnc zawadn tronem, podbu-

rza Hermana przeciw- synom. Bolesawowi i Zbigniew^owi, a sy-

nów buntowa przeciw ojcu. Ostatecznie wygnany zosta z Polski,

a tron po Hermanie dosta si jego synowi, Bolesawowi Krzy-

woustemu (1102—1138). który pastwu, szarpanemu przez s-

^iadÓAA". a rozdzieranemu domow niezgod, postanowi przywró-

ci dawny blask i dawne znaczenie. Krzywousty by wielkim wo-

jowinikiem i. podobnie jak Chrobry, na. sile swojego miecza gnin-

towa pastwow Polski potg. Jako cae jego ycie upyno
w trudach obozowych, w nieustannej wrzawie wojennej, ród
zgieku bitew i szczku ora. Walczy ze w^szystkimi ssiadami,

a-le na szczególn uwag zasuguj jego coroczne wyprawy na

Pomorze i wojna z cesarzem niemieckim.

Dla pastwa polskiego Pomorze olbrzymie miao znaczenie:

dawao przystp do Batj^ku. a zarazem stwarzao punkt oparcia

i podstaw do wypraw na Sowiaszczyzn zachodni, niemio-

siernie tpion przez Niemców.

Pomorze, zamieszkae przez lud pobratymczy, mówic}^ tym

samym jzykiem, co Polacy, ale pogaski i zacicie bronicy

swojej niepodlegoci, zawojow^ane mieczem Chrobrego, wyamao
si z pod jego wadzy, a póniej zwycisko wychodzio z w^alk,

toczonych nieustannie z Polsk.

Krzywousty podj walk na nowo, a prowadzi j blisko

lat trzydzieci, wykazujc przez cay czas nieugity hart ducha

i wielk znajomo sztuki wojow^ania. Niezamany niczem, bez

lku patrzcy w oczy najwikszym niebezpieczestwom, umia

w najtrudniejszych chwilach tchn dzielnem sowem zapa

w swoje szeregi, oywi je wiar w swe siy i w mono zwy-

cistwa nad liczniejszym \ATOgiem. Tylko dziki tym przymiotom

zdoby w r. 1109 Nako, siln twierdz na Pomorzu, i na pewien

czas utwierdzi w tym kraju sw wadz. Wszake wiele lat

jeszcze trw^ay zaarte boje, wiele krwi z obu stron popyno,
nim zmusi Pomorze do posuszestwa i przez zaszczepianie wiar}--

chrzecijaskiej zwiza lud pobratymcza^ z Polsk.

Wiele za wyrzdzi Krzywoustemu brat jego, Zbigniew,

czek ambitny, zazdrosny, chciwy .wadzy i panowania. Zbigniew

knowa nieustanne spiski przeciw bratu, sprowadza na Polsk to
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Czechów, to ronunzau, a w komu >przyiiiierzyl >i<^' z «i'-»arzcm

nieiniei-kim, Iloinykieiii V. i nufiu l iiiiii prowadzi walk** iirze-

ciw Bolcjiawowi. Henryk V prii^rnal poilaue nadwtloiw} za

swejfo poitizrdnika wadz*; c«'sii>t\Na i utwierdzi swoje zwierzch-

nictNM iiail \Vr}r«iU»ii i r<>lsk;{. Wspomajjany przez ksi«,'cia cze-

skiego. witoi>elka. wpad najpierw na NV;gry, ale Krzywousty,

sprzyniieraony z królem w«;irierskiu) Koloinaneni, uderzy na zie-

mie czeskie tak pot;nie, e zmusi Swit^'topeka do oilwrotu

z Wigier i do obnuiy wasnego kraju. Za ("'/echami wycofa si

z ziemi w\'gierskiej i Henryk V, wycofa sit; rozjtrz(»ny uda-

remnieniem jego zamiarów i do n*)wej wojny postajiowi si przy-

gotowa. Tym razem 1'olsk zamierza nawiedzi swym nue-

czem. .Iak(» zgromadzi liczne wojska, ale nun zdecydowa sitj

rozpocz kroki wojenne, usiowa zastra^szy Krzywoustego

i grol>4 skoni go do ulegoci. Wic wysa do Bolesawa pismo

i da cul niego, aby brata swego. Zbigniewa, dopuci do rz-

dów nad poow Polski, aby zgodzi si paci cesarstwu 300

grzywien daniny rocznej i przysa 300 sw«/u'h rycerzy na w.-po-

maganie zamierze zdobywczych cesarstwa. W razie niespenie-

nia tych da grozi Polsce poog wojny i zniszczeniem. Nie

ustraszy si tej grojy jiewny siebie Krzywousty i tak cesarzowi

odpisa:

..Jeli pienidzy naszych si domagasz oraz rycerzy polskich

w hodzie danniczym, mielibymy si, nie bronic wolnoci naszej,

za niewiasty przy kdzieli, a nie za mów stawi czoo goto-

wych. Ale buntownika (Zbigniewa) przyj na nowo i z nim

si królestwem podzieli jednowadnem, nie zniewoli nniie do

tego adnej potgi j»rzemoc, chyba rodaków powszechna uchwaa...

<Tdyby dobroci a nie surowoci da od nas pienidzy lub

iycei7.y w posiek rzymskiemu Kocioowi, niemniej moe jwsiku

lub rady u nas. jak twoi u naszych poprzeclnik«»w wyjedna.

Zwa tedy pilnie, komu to grozisz, a wojn znajdziesz, gdy pra-

gniesz wojowa"" ..

l'o takiej odpowiedzi wojska cesarskie, wspierane pi-zez

ksicia czeskiego witopeka i Zbigniewa, wtargny na lsk
i przystpiy do oblenia (iogowa, fHirocy tej twierdzy, prze-

straszeni widokiem olbrzymich wojsk nieprzyjacielskici. a za

wezwani do rozwarcia bram grodu, rozpoczli z Henrykiem ukady,
dali mu nawet zakadników, a do Krzywoustego pchnli goca
z zapytaniem, jak maj postpi. Kozgiewa si Bolesaw i obro-
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com grodu zagrozi szubienic, gdyby si powayli podda Go-
gów jieisarzowi.

„Lepiej i uczciwiej — odpowiedzia Bolesaw wedug wspó-
czesnego nui kronikarza Galla -— aby grodzianie i zakadnicy

dali j^^ot za ojczyzn, ni przez poddanie okupujc go ha-

niebnie, poszli dwiga pta niewolnicze u obcych panów na

^\ysudze'^..

Otrzymawszy tak odpowied, Gogowianie odmówili pod-

dania grodu i zadali zwrotu zakadników. Ale cesarz zagrozi

mierci i zakadnikom, i caej zaodze grodu, a gdy to nie po-

mogo, szturm do murów przypuci. Rozpocza si walka. Go-
gów broni si z takiem mstwem i z tak rozpacz, e cesarz

zaniecha oblenia, zwin obóz i cofn si pod Wrocaw. Tym-
czasem Krzywousty, uuilvajc walnej bitwy^, podobnie, jak w swoim

czasie Bolesaw Chrobrj^, rozpocz wojn podjazdow, w dzie
i w nocy trapi wojska cesarskie, znosi mniejsze oddziay, jal;

wilk kry dokoa obozu, alarmowa nieustannie Niemców, nie

dawa im chwili ^wytchnienia i spokoju. Wreszcie, dopadszy znu-

onych wrogów pod Wrocawem, tak zada im klsk, e mnó-

stwo trupów zasao plac boju. Potomno nazwaa ow miej-

scowo „psiem polem", gdy opowiadano póniej, e olbrzymie

stada dzikich psów zbiegy si na miejsce bitwy i poeray ciaa

polegiych wojowników.

Cesarz raz jeszcze wyprawi pismo do Bolesawa.

„Przekonawszy si o twej dzielnoci — pisa — przychylam

si do zdania starszyzny mojej, a skoro mi 300 grzywien wypa-
cisz, w pokoju std odejd. Tego mi do, gwoli honorowi memu,
jeeliy odtd bdziemy w zgodzie i mioci. Ostrzegam wszake,

i gdyby nie przysta na to a trwa w oporze, moesz mnie

oczekiwa w murach twego Krakowa."

Ale Krzywousty nie przestraszy si nowej groby i tak

odpisa cesarzowi:

„Bolesaw, panujcy ksi polski, pokoju chce wprawdzie,

ale nie w nadziei zoenia pienidzy. Od woli to waszej cesarskiej

moci zaley odej lub pozosta, lecz na nmie przez boja lub

obowizek, ani lichego obola nie wj^targujesz. Zaszczytniej mi

bowiem, walczc o wolno, królestwo polskie utraci, jak y
w pokoju, lecz hab okupionym."

Cesarz walczy chcia dalej, ale e odstpili go Czesi, wic
ostatecznie, jak niepyszny, wyniós si z Polski.
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1*() ijewiiyiii (•/a>i(' iKN-rzyl w itokon- /l»igni«*\v i |M•<»^il jrata

o przebac/enif. llitowal sic uail nim Holoaw i puzwDli imi wró-

ci do kraju, ale jrtly Zliijriiicw rozpor/;|l znowu porozuiui.-wac-

si(j z wro^anu Polski. Krzywousty rozkaza mu wyupi oczy,

dajip" przykad, a' za zdrad^* ojczyzny kady, rhoiy brat panu-

jcejfo. kart^' ponie- musi.

liolesaw, dzi('ki swym zwycit-stwum. |)r/yl;j(zyl «lo l'iil>ki

*omorze i cz(; krajów zaudrzaiiskich. ale utraci wpywy na

Rusi, a ciio zwycisko walczy z Niemcami, nie umia wyzwoli

si ostatecznie z pod przewajii nienneckiej i nie rozkaza si ko

ronowa. Pod koniec ycia wda si w nieszczliwa wojn na

Wgrzech, poniós wiele klsk, skutkiem których' zmuszony l>y

uzna si leimikiem cesarstwa.

lvrzywousty. podobnie jak jejro poprzednicy, uwaa i»an

stwo za swoj wasno i przed mierci podzieli je pomidzy

cztereci synów : najstarszy z nich, Wadysaw, otrzjaiia lsk
z miastami Wrocawiem i (Togowem. Bolesaw dosta Mazowsze

i Kujawy. Mieczysaw -i- ziemi Wielkopolsk z (Jnieznem i Po-

znaniem, a Henryk ziemi Sandomiersk z miastami Luldinem

i Sandomierzem. Natomiast najmodszy z synów, maidetni podów-

czas Kazimierz, nie otrzynuil od ojca uposaenia.

Bolesaw zdawa sobie widocznie spraw, e podzia i)astwa

na drobne ksistwa, z których kade rzdzone by miao przez

innego ksicia, osabi si Polski. Wic stiira si zemu zaradzi

przez rozporzdzenie, które najstarszenui ksiciu w rodzinie od-

dawao wadz zwierzchnicz nad innymi ksitami i przyzna-

wao tytu wielkiego ksicia. Dla wzmocnienia powagi wielko-

ksicej wyznaczy najstarszemu Wadysawowi ziemi kra-

kowsk z sieradzk i czyck, a caa ta i»oa kraju niei^odzielnie

miaa przechodzi na nastpców Wadysawa.
Za czasów Krzywoustego, mimo cigych wojen, kraj kwitn

dostatkami i bogactwem.

..Kraina — powiada Uall o 'olsce ówczesnej — chocia

lesista wielce, obfituje atoli w zoto i srebro, chleb i miso, ryb
i miód dostatecznie. Kraina to. w której zdrowe powietrze, yzjia

rola, la^j nnodo|iyniiy. rylwia woda. Ititni wojacy, pracowici sie-

lanie. konie wytrwae, robocze woy. mleczne krowy i weni-

ste owce."

Wiadonu> równie, e wewntrz kraju istniay ju drogi,

wiodce przez dzikie puszcze i Ijagna. e ju w owe (7.:\<y >Md'>-
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wano mosty i sypano groble, e rozwija si handel z zagranic,

a na yznej ziemi, obok anów przez kmieci uprawnych, wid-

niay kwitnce ogrody i sady. Coraz energiczniej osuszano od-

wieczne moczary i trzebiono nieprzystpne knieje. Przepotne
dby, rozoyste graby, prastare modrzewie i buki paday pod

ciosami siekier i coraz czciej na miejscu nieprzebytych puszcz

i trzsawisk wykwitay wsie, sioa, osady, wznosiy si klasztory

i warownie grody, strzelay w niebo wieyce kocioów. Cywili

-

zacya, której gównym rozsadnikiem byy klasztory, agodzia
obyczaje. Rozpow^szechniaa si zwolna kultura zachodnia i wy-

rów^nywaa przeciwiestwa pomidzy zachodem a dzik przez du-
gie wieki krain polsk.

Jednoczenie pomidzy poszczególnemi warstwami ludnoci

coraz wyraniej ksztatuj si rónice, istaiiejce ju iia zachodzie.

Obok panujcego, który rzdzi jeszcze samowadnie, wielkie

wpywy zyskuj monowadcy. Zajmujc najwaniejsze urzdy
i skupiajc av swych rkach coraz wiksze obszary ziemi, cigle

zdaj do powikszenia swych wpywów i bogactw kosztem no-

wych ciarów, na kmieci nakadanych. Nieustanne wojny pod-

nosz stale znaczenie rycerstwa, które równie otrzymuje ziemie

od panujcego i wytwarza stan odrbny, wynoszcy si ponad

ludno, pracujc na roli lub zajt rzemiosami. Dla wyrónienia

>i wikszego rycerze ci zbroje i tarcze ozdabiaj znakami i na-

daj im nazwy, uywane podczas bitwj^, jako hasa, któremi

zdawma nawoywali si w boju. Rycerstwo zwolna przeradza si<i^

w szlacht, a owe znaki staj si herbami.

Jednake, mimo rónic, coraz wyraniej Avidocznych w uka-
dzie spoecznym, gówn podstaw urzdze pastwowych sta-

nowio samowadztwo panujcego. Krzywousty, jak mona wno-

si z listu jego do cesarza Henryka, liczy si z opini monycii

panów i lycerstwa, ale prawa niczem jeszcze nie krpoway jego

woli. Podzia, którego dokona, wstrzsn t podstaw: w yciu
narodu nastpi niebawem ogromny przeom.
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III.

ROZDROBNIENIE POLSKI.

Wielcy ksita, których stal siedzi> l-yl Kraków, niejed-

nokrotnie usiowali wskrzesi jedno pastwa. Wysilkrun tym

przeciwstawiali si energicznie zagToeni utrat swych posiadoci

ksita dzielnicowi, a z tych walk korzystali moni panowie

i wysi dostojnicy duchowni. Bronic istniejcego stanu rzeczy,

nie pozwalajc na powrót jedynowadztwa. sami zdobywali coraz

wiksze wpywy i coraz wiksz zyskiwali Avadz. Gdy najstar-

szy syn Krzywoustego. Wadysaw II ill:38— 1140), zapragn
skupi w swych rkach zwierzchnictwo niepodzielne nad caym
krajem, w obronie jego braci wy stajni wojewoda Wszebor. Roz-

pocza si walka, a Wadysaw, nie mogc znale dla swych

de oparcia w Polsce, korzysta z pomocy ksit ruskich i ce-

sarza niemieckiego. Wdanie si obcych si do sporów wewntrz-

nych miao najfatalniejsze nastpstwa: osabio jiowag Polski,

a zarazem stao si przyczyn uszcz\iplenia jej granic. Za Bole-

sawa Kdzierzawego (114(5—1176) Niemcy podbili Sowiaszczy-

zn pónocno-zachodni, za midzy Odr a Elb, na ruinach sie-

dzib sowiaskich, które zrównano z ziemi pod hasem walki

z pogastwem, powstao nowe ksistwo niemieckie, od miasta

Braniboru margrafstwem Irandeburskiem nazwane. Ziemie bez-

litonie \\'ytpionych Sowian zajli kolonici niemieccy. Od Polski

odpado niemal cae Pomorze, które i>o wytpieniu ludnoci miej-

scowej równie zalane zostao strasznemi falami kolonizacji ger-

maskiej.

Walki z i^ogask czci Sowiaszczyzny miay tym razem

.-woje gbsze przyczyny. W owym czasip tof/yly -i^ tak /w.nio



wojny krzyowe, podjte przez papiey z wyznawcami innycli

leligij w imi tryumfu Kocioa i rozpowszechnienia chrzecija-

stwa. Szczególniej zacite boje toczyy si w Azyi z Turliami,

pod Ictórych wadz znajdowaa si Palestyna. Pielgrzymi-chrze-

cijanie, dcy do grobu Chrystusa^ mordowani byli przez Tur-

ków. Ju sam fakt. e Ziemia wita znajdowaa si w mocy
zacitych wrogów chrzecijastwa, wywoywa wielkie oburzenie

w wiecie chrzecijaskim, a morderstwa Turków rozpalay ch
zemsty. W Anglii, we Francyi, w Niemczech tworzyy si zbrojne

zastpy krzyowców i ruszay na wschód, by Ziemi wit wy-

drze z rk Turków. Po wielu krwawych bojach cel osignito.

Palestyna zostaa wyzwolona. Powstao chrzecijaskie Królestwo

Jerozolimskie. Ale dla obrony nowego pastwa trzeba byo no-

wych wysików. Zakony rycerskie, utworzone na miejscu, nie

mogy podoa zadaniu.' Wic na wezwanie papiey rozpoczy
si nowe wyprawy i nowe krwawe wojny toczyy si o grób

Chrystusa.

Na tle tych wielkich a dugich wojen rozgorzay namitnoci
religijne, a okoliczno t zrcznie wyzyskali margrabiowie nie-

mieccy, by wypraw krzyow skierowa ró^vnie przeciw poga-
skim Sowianom, zamieszkaym nad ab. Gdy papie, skutkiem

zabiegów niemieckich, rzuci uroczycie wezwanie do walki, roz-

pocza si z pogask Sowiaszczyzn mordercza wojna, w któ-

rej obok zastpów niemieekicb. wzio udzia i rycerstwo polskie.

Jako ludno soAviaska midzy Elb a Odr wytpiona zostaa

niemal doszcztnie, a ziemie jej zagarnli Niemcy.

W ten sposób Polska od granicy wschodniej zetkna si

bezporednio z Niemcami i sama po czci przyczynia si do

tego, e' odpada od niej zachodnia cz Pomorza.

Dla dalszego rozwoju i przyszoci narodu by to cio!;

straszny, ale porónieni ze sob ksita nie mogli si zdoby na

wspólny wysiek, aby t strat odzyska.

Trzeci z kolei syn Bolesawa, Mieszko III, zwany Starym

(1173—1177), zasiadszy po mierci Bolesawa na tronie krakow-

skim, rówmie chcia podnie powag swej wadzy, a w d/.em'u

do tego celu wykaza elazn energi i pen wiadomo-^ swo-

jego celu. Bra w obron uciskanych coraz bardziej kmieci, ota-

cza opiek ydów, którzy, przeladowani w Europie zachodniej,

coraz gromadniej chronili si do Polski, ale od monych panów
bezwzgldnego wymaga posuszestwa. By to czek srogi. Prze-
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winienia kara Kez litoci i miosierdzia. I'rzeriw taltiin rzdom
lK>wstali monowadcy, a Inskup <^ietko stan na ic\ czel«*. Zwy-

ciyli niezadowoleni, wyjrnali Mieszka z Krakowa i na tmn kra-

kowski przywoali najm(»dsze}ro z synów Krzywoustego. Kazi-

mierza 11 (1177

—

IIIM). który uzyska i»rzy<lom«'k Sprawiedliwepi.

Kazimierz zczy i»od swoj wadz wi»*ksz cz«;« rozdrobuio-

nejro pastwa, rozcign opiekt- nad ksi,'tami i^lska i Pouw-

rza, zmusi do opacania haraczu 1'rusaków i aczkolwiek uzna

nad *olsk zwierzchnictwo cesarza niemieckiego, zacz wywie-

ra coraz wikszy wpyw na kraje ruskie, a kniaziowie, panu

jacy na Woyniu i w Haliczu, uznali swoj od Polski zaleno.

Ale za Kazimierza moni panowie i dostojnicy duchowni

ostateciiie utrwalili swe wpywy. Oni to powoali Kazimierza

na tron. tkui wirc postanowili prawami zabezpieczy swoje zna-

czenie i swoj w iiastwie powajr. ^V tym celu za ich sprawa

odby si w r. 11H> zjazd w ^czycy. na który wraz z Kazimie-

rzem przybyli wszyscy biskupi z arcybiskupem na czele oraz

panowie wieccy, piastujcy wysze urzdy. Xa tym zjedzie

wane zapady uchway, a dotyczyy pooenia kmieci i praw du-

chowiestwa.

Dotychczas na danie panujcegro kmiecie zmuszeni byli

dostarcza podwód. transportowa z grodu do grodu dobytek

ksicy, by na usugi urzdników, gdy ci i>enili sw sub
i zaflowala ich dania, nieraz bardzo uciliwe i bardzo dajce
si we znaki. Ciary kmieci powany uszczerbek przynosiy do-

chodom biskupów i panów.

Zjazd w .czycy opracowa ustawy, które energicznie l.tray

lud kmiecy w opiek:

..Ktokolwiekliy biednym chopom, — tak uchwalono na tym
synnym zjedzie — zboe, czy gwatem, czy innym sposobem

zabiera, albo zabiera kaza, niech bdzie wykltyl Ktokolwiek

do dania p«>dwód na posyki kogobd przymusi lul) [irzymusi

kae, niech bdzie wyklty, wyjwszy tylko jeden przyldek,
to jest, gdy której prowlncyi najazd nieprzyjacielski zagraa:

nie jest to bowiem niesprawiedliwoci, jeeli jakimkowiekl>d
.sposo>em stAra si kto o ocalenie Ojczyzaiyl"

Kltw rÓNMiie groziy ustawy k:idemu, ktokolwiek za-

garnby mienie zmarego biskupa lub te omieli si przyj
ifodniis liiskunia. ilnintki nic n.i-«faiiiU>\ /winf ditltr /.i"-!' i'ncHi\ i'i



Wzamian za zrzeczenie si pmw do majtków po zmarych
biskupach i ulgi uczynione kmieciom, zjazd czycki uzna w Ka-

zimierzu dziedzicznego monarch, tak i odtd prawo do tronu

krakowskiego przechodzi miao nie na braci, gdy zmar panu-

jcy, lecz na najstarszego syna.

Gdy jednake Kazimierz Sprawiedliwy umar, a jego mao-
letni syn, Leszek, dla pow^^ch wosów Biaym nazwany, nie umia
praw swoich broni, skorzysta z tego Mieszko Stary i zawadn
Krako^yem. Walka o tron krakowski rozgorzaa na nowo. A gdy

Mieszko zakoczy ycie, wystpi na widowni wielce powaany
przez panów krakowskich wojewoda Mikoaj i zaofiarowa tron

Leszkowi, ale da od niego, by rozsta si ze swoim opiekunem

i przyjacielem Goworkiem, którego wpywu obawia si potny
i ambitny wojewoda. Szlachetny Leszek wola utraci tron, ni
przyjaciela, odmówi wic temu daniu. Wtedy Mikoaj osadzi

na tronie syna Mieszka, Wadysawa Laskonogiego (1202—1206)^

ale gdy Mikoaj umar, monowadztwo pod przewodem biskupa

Peki pozbawio tronu Wadysawa i Leszka przyiwoao do

Krakowa.

Fakty te wiadcz, e wadza monarsza tracia swój urok^

e duchowiestwo i moni panowie wzmogli si ogromnie na siach

i rozporzdzali tronem wedug swojego upodobania. Za Leszka

Biaego (1206—1227), którs^ nie mia do energii, by przeciwsta-

wi si wichrzeniu monowadców, stosunki pomidzy ksitami
jeszcze wikszemu ulegy rozprzeniu: oto Leszek przesta roci
sobie prawo do ZAvierzchnictwa nad innemi dzielnicami. Skutkiem

tego Polska rozpada si na drobne ksistewka, iiiespojone wa-
dz zwierzchnicz, a prowadzce na wasn rk polityk, która

najfatalniejsze pocigaa za sob nastpstwa.

Modszy brat Leszka, panujcy na Mazowszu Konrad, do-

kona Av owym czasie czjniu,; któiy zowrogo zaway aM losach

Polski i sta si przyczyn wielu nieszcz w przyszoci. Konrad

Mazowiecki walczy nieustannie z pogaskimi Prusakami, a opa-

nowanie ziemi pruskiej stao si jego ambicy. By wzmocni siwe

siy, potrzebne do walki, zaoy zakon rycerski, który si zwa
zakonem rycerzy Ghiystuso-s\'ych, albo te Brami Dobrzyskimi

od twierdzy Dobrzynia, w której ten zakon si usadowi. Konrad

jednake nie poprzesta na tern, lecz zawezAva jeszcze do walki

z poganami rycerzy Zakonu krzyowego, noszcego miano „Za-

konu rj^cerzy Najw. Panny Maryi Narodu niemieckiego".
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Rycerze ci noj^ili elazut* zbroj* i ftalowe tlieniy. a wierzch-

i»K| ich szat^ byy dlu«rii* lialuty l»ia«*po koloru, czaniym krzyzerr.

ozdobione. Krzyakami nazywano ich w PoUre. Byli to napoly

mnisi, na|i(»ty rycerze. Zakon ich utworzony zofsta w roku 1 IIK)

\N Ziemi witej w Akonie. a zadaniem je^o byo |»iol«;giowanit?

chorych, otiiczanie opiek ubotri<'h oraz walka z nieprzyjaciómi

wiary chr/.e.^cijaskiej. Zakon doszed wkrótce do ojrromnugo

wpywu i znaczenia. Papie i cesarz ol;u-zali Krzyaków hwoj.l

opiek;|, a uianarchowie euroi)ejsey spi-zyjali icli dziaalnoci. Król

w^nerski Andrzej sprowadzi ich do walki z dzikimi 1'ieczyn-

^ami. (Jdy jednake Krzyacy, rosncy ^ nieustannie w pych^-.

w';isne swe pastw** postanowili zaoy na ziemi w(;gierskiej.

król oburzony zada od nich zwrotu ziem zatraniit^tych. Zakon

odpowiedzia odmownie. Wówczas Wt^ffrzy orem wypdzili dra-

pienych zakonników.

Krzyacy yli pozornie, jak mnisi, mówili nieustannie o Chry-

stusie i, jak si' rzeko, krzyem ozdabiali swe pla.»zcze. .Me Bo^i

majc nieustamiie na ustach, lubujc czysto, ubóstwo i posu-

szestwo, serca przepenione mieli chytroci. Ijyi chciwi, okrutni,

przewrotni. Marzyli o wasnem pastwie i wielkiej ziemskiej

potdze, a w deniu do tego celu posugiwali si kamstwem,
podstpem, faszerstwem, i oszukiwali cesarza, w bd wprowadzali

papiea, zgoa imali si wszelkich rodków, byle tylko postawi

na swojem. Na czele tych mnichów-ryceray sta wielki misti-z,

kt>rego rozkazy lepo wypeniano. A mnichów tych byo nie^^^elu.

bo nie wicej, ni tysic. Ale by to zastp karny, bogaty, wia-

domy celów, a posiadajcy wielk zdolno organizacyjn.

Krzyacy, otrzymawszy za pomoc zV>rojn w walce z Prusakami

dobra nieszawskie i ziemi chemisk na pobyt chwilowy, usa-

dowili si na dobre i ani myleli ustpi z zajtej przesti-zeni.

Na ludno naoyli ogromne daniny, zmusili j do suby woj-

skowej pod swoj komend, wytworzyli wasne wojsko i nie

uznaw:Ui wadzy zw ierzchniczej Konrada. Nie przestajc na

jedn chwil dy do stworzeaiia wasnego pastwa, sfaszowali

dokumenty, wiadczce, e Konrad da im w udzielne posiadanie

ziemi chemisk i I*rusy. Dokumenty te przetUtawili papieowi

i uzyskali od niego zatwierdzenie rzekomej umowy. 1 cesarz.

w|)rowa«lzony w Itd. stan i)o stronie Zakonu. Krzyacy ognieui

i mieczem tpili pogaskich Prusaków, póiiiej zaczli wojowa
2 Litwinami, a cho twierdzli. e ua\^Tacaj ich na wiar chrze
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cijask, w gTiiiu-ie rzeczy o grabie i o lupy wojenne szo im
tylko w tych walkach. Póniej jeszcze zaczli pustoszy ziemi«^

polsk i na wiele mil avokoo stali si najwiksz plag i naj-

wikszjnn postrachem spokojnych mieszkaców.

Zakon nietylko zamkn Polsce przystp do morza, o który,

zaczynajc od Bolesawa Chrobrego, waczyli niemal wszyscy jego

nastpcy, ale nadto utworzy na ziemiach polskich pastwo,
rosnce nieustannie w potg, wrogo dla swego ssiada polskiegv>

usposobione, a straszne swoj iniepomiern chciwoci, swojem
okniciestwem, swoj polityk bezwzgldn, okmtn, prze-

wrotn...

Takich to drapieników sprowadzi do Polski lekkomylny
Konrad Mazowiecki.

Xadomiar zego po mierci Leszka, podstpnie zamordowa-
nego w czasie walk domowych, nowe niezgody i zamieszki wy-
buchy w Polsce i iniebaAvem nowy, nieznany jeszcze wróg za-

wita mia do nieszczliwego kraju.

Henryk I Brodaty (1233—1238), zawadnwszy po mierci

Leszka Krakowem, zagarn pod swoj wadz wiksz cz
Polski i miao zda do przywrócenia jednoci pastwa. W jego

lady wstpowa syn Brodatego, Henryk H Pobony (1238—1241),

gdy po raz pierwszy wpadli do Polski Tatarzy.

Byo to dzikie plemi azyatyckie, a w Polsce najdziw-

niejsze kryy o niem wieci. Powiadano sobie, e ich srogoci

i okruciestw^u nic dorówna nie moe, e ta dzicz jest niezwal-

czona, a biada temu, kto si omieli stan z ni do walki. Wie-

rzono, e Tatarzy ywcem poeraj ludzi i samo ich wspomnienie

budzio postrach zabobonny. Z roku na rolv zapowiadano napady

Tatarów, ale e pyny ata i pogoski si nie sprawdzay, wic
przestaaio w kocu im wierzy. Niestety, okazay si prawdziwe.

Pod koniec roku 1240-go gruchna po ziemiach polskich wie

y

e oknitni Tatarzy zburzyli Kijów i cign ku Czerwonej Rusi.

Tatarzy by to lud dziki, ale potny, niesychanie miay
i przedsibiorczy. Pastwo ich sigao w owym czasie od Donu
a po Chiny, od Indyj a po sam Sybir i byo dwakro wiksze^

ni caa Europa chrzecijaska. Zawojowawszy mnóstwo krajów

i ludów, uwaali si Tatarzy za paiiów" wiata i z pogard inne

ludy traktowali. Byli oni znak(^mitymi jedcami. Na swych maych,
zwinnych, a jak wiatr cigych koniach, na podobiestwo burzy

pdzili przez olbrzymie przestrzenie, niszczc, tratujc i palc
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wszystko na swej Urodz, leh ouoty wojenne liyly szylikie. by-

skawiczne. Napadali uajcz«;M'iej zwarti|. z»it^ nias^. rozlewajc

>i, jak morze, kiedy z lirzejfów swoich wyst^^pi. Sani ich widok

itndzil przeraenie w mieszkacu Knropy. Nosili na orowach ko-

paki, z pod których wyzieray twarze niade, szerokie, o przy-

phiszczouych nosach i o skonych, iskrzcych sic. jak u zwierza,

"czach. (Jrz)tiety tej dziczy p(»krywaly konchy haraiiic. wo.»eni

wywrócone na wierzch, na pUnach widnia nk. u »okn krzywa

-/.a>Ia i kilka sajdaków z zatrntenii strzaami.

IMerwsza fala tatarska nderzya na IJn, stamtd rozlaa

-i»' po W^nzech. a nijrdzie nie napotkawszy oporu, wtarpila,

jak niszczca l>urza. w granice ziem polskich. Straszne to byo
wtarjrniecie. (idzie si ukazali Tatarzy, tam ziemia stawaa w po-

;iiieniach, a krew bezbronnych mieszkaców pyna strumie-

niami. Podcza^s teifo pienvsze«:o napadu spalili Kraków, w po-

pioy i zgliszcza obrócili Sandomierz, Lublin oraz wiele ponniiej-

-zych miast i miasteczek. .Mnóstwo ludzi zgino, mnóstwo posza

w jasyr na hal» i poniewierk.

Heiuyk Pobony spróbowa powstrzyma dzik hord i ze

-wojem wojskiem zaszed jej drog pod Lignic na lsku. Ale

l'c»lacy nie znali jeszcze tatarskich sposobów wojowania, a cho
mnie stawali w boju, nie mogli przecie oprze si ruchliwej,

a jak w gi)kiej masie, która osaczaa ich zeAvszd, opasaa

hisem krzywych szablic i zasypaa chmur strza wiszczcyci.
Straszna klska spotkaa or polski: 10.000 rycerstwa dao swe

-:arda w obronie ojczyzny przed dzjkim najedc i sam Henr>*k

Pobony leg na polu walki.

Po tem zwyistwie Tatarzy spustoszyli lsk i Morawy,

wymordowali tysice ludzi, tysice zabrali w jasiyr. poczem za-

wrócili na ^Vgry. aby tam poczy si z innemi hordami. Nie-

bawem znowu mieli zawita do Polski.

<Ir<»z. jaka zawisa nad krajem, pogbiy nowe niesnaski

wewntrzne i nowe walki pomidzy kanidydatami na tron kra-

kowski. Syn l^>tonego, Bolesaw, zwany ysym lub liogatka,

musia walczy z Konradem Mazowieckim i Bolesawem, k.siciem

"sandomierskim. Po szeciu latach walk i sp(»rów osiad wreszcie

w Krakowie ksi sandomierski, Bolesaw, zwany Wstydliwym
1-47—1270). czowiek niedcdny. niemiay, bezwolny. Nie mia

<>\) y.idii.i -/.i^/M inv-li polityczii''i ' "'•' umia poskromi ksit.
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którzy nieustannie ze sob walczyli i kraj napeniali zgiekiem

AYOJny domowej.

Jako za jego parnowania Polslva przedstawiaa smutny obraz

zupenego rozbicia.

Po mierci Henrylui Pobonego synowie jego i inni lvsita
lscy podzieii pomidzy siebie ca dzielnic i utworzyli dzie-

si drobiiyci ksistewek, zatracajcych szybko zwizek z ma-

cierz. Skutlviem gromadnego sprowadzania osadników z Nie-

miec cay lsk dosta si pod Arpywy niemieckie. Wpywy te

byy tak potne, e mietylko podlegay im dwory ksice, ale

nieraz sami ksita stawali si rozsadnikami niemczyzny.

W polskim kraju ludno polska musiaa ustpowa pierwszeii-

stwa przybyszom. Wprawdzie lud prosty broni si dzielnie przed

zalewem niszczcej fali gennanizacyjnej, ale skutkiem krótko-

wzrocznoci i samolubstwa polityki dw^orów ksicych caa
dzielnica na dugie lata stracona zostaa dla rozAYOJn politycznej

myli narodowej i przyszoci Polski.

Wielkopolska rozpada si równie, ale w roku 1257 zczy
j pod swoj wadz Bolesaw^ Pobony, natomiast po mierci

Konrada Mazowieckiego cae Mazowsze i Kujawy, podobnie jalv

lsk, zostay rozdarte przez licznych ksit, z których ogromna

wikszo zajta bya w^ycznie sprawami swojego dziedzictwa.

Dzielnica krakowska utrzymaa si w^ caoci, lecz walki

o ni toczyy si nieustannie, a zwierzchnictwo ksit, zasiada-

jcych na tronie krakowskim, przestao w gruncie rzeczy istnie.

Nie liczyli si z t wadz liczni ksita. Kady z nich

uwaa si za udzielnego pama w swojem ksistewku, kady mia
swój dw^ór. swojego wojewod i swoich urzdników, kady sam
stanowi prawa, rozdawa ziemi, Avypowiada wojiny, zawiera

umowy i prz5^nierza. Jednake wiadza tych drobnych ksit,
acz uwaali si za samowadców, bya ograniczona przez monych
panów i duchowiestwo. Szlachta, obdarzona ziemi, nie w'y-

T^ieraa jeszcze wpywu na bieg spraw politycznych, a kmiecie

skutkiem nakadanych iia nich ciarów, acz mieli jeszcze swo-

bod mchów, równali si z biegiem czasu z ludnoci newoln.
acuchami przemocy do uprawianej gleby przykut. Los tych

niewolników by opakany.

,.Z chopem — powiada prof. Smolka — do gleby przywi--

zanym. nie o wiele si lepiej obchodzono, jak z bydem." Wpraw-

32



dzie ,jmv ^iiKtl chop pu<i iioeni. jak Itydlr. ule le i wou nikt

nit' zabija z wybryku""...

Tak witje jtMliKn'ze>ni»- /.« >\ /.i ubiciu -.uiiim\i.ii >% .il«-zm'ych /«

^obi} ksi;|l. /. |KK^^o^zeuieln sio whulzy duoh«t\viei'ii«twa i ma-

gnatów pi^jj^arszaa >i; dola kniiet-i. otldawiia <M|«<uni«;tych od

wpywu na losy kraju, w którym najliczniejsz i najpracowit8Z.i

stanowili warstwie*.

Nie8zcz^^4na Polska, szaipana rozterkami wewntrz, napa-

dana bya przez Niemców. l'rnsaków, Ppniorzan. Litwinów, wresz

<ie przez hordy tatarskie, które w roku 12.VJ powtórnie doko-

nay stra>/nego dziea zniszczenia. Spalony zosta Lwów, a Kra

ków i Sandomierz, zaledwie na nowo oditudowane. take si'*

atay pastw pomieni. Inne dzielnice, z powodu walk cigych
z ssiadami, równie ulegy spustoszeniu. I oto ludna a yzna
kraina stawaa si jak gdyby pustyni, na której tylko ruiny

i zgliszcza wiadczy\ o dawnem bogactwie i dawnych zasobach

ludno.ci. Za Leszka Czarnego (1271—1288) Polacy odparli zwy-

<.'isko napady ksit ruskich i Litwinów, ale walki wewntrzne
na jedn chwil nie ustaway. Energiczny, wojowniczy Leszek,

wygiiany przez monych panów z Krakowa, schroni si na \V-
s"ry. powróci do Polski z wojskami wgierskiemi. pobi na gow
rokoszan i rozpocz namitn walk z monowadztwem. Po jego

zgonie rozi)ocza si na nowo walka o tron krakowski, a do

dawnych niesnasek, kótni, do walk z ssiadami doczyy si
takie plagi, jak ,gód i morowe powietrze.

Doszo do tego. e rk zabrako do uprawy roli. a miasta

polskie bd leay w gruzach, bd. wyludnione przez napady,

-chyliy si do ruiny. Upada handel i przemys, marniao rolnictwo,

-coraz wiksza bieda rozpocieraa si po caej krainie. Ludno,
zagroona w swym bycie przez najazdy tatarskie, uchodzia w pu-

szcze, krya si po lasach. Ksita polscy starali si zaludni.-

miasta, a starania ich wprowadziy na widowni ycia polskiego

nowy obcy ywio, wzmagajcy si nieustannie na siach i coraz

waniejsz odgrywajcy rol. ywioem tym byli osadnicy nie-

mieccy. Sprowadzay ich zakony, za tym przykadem poszli

^sita. a wreszcie dostojnicy duchowni i wieccy. Przybysze

•otrzymywali zazwyczaj pewien obszar ziemi lub prawo osiedlania

si w miastaci. PracovNici i i)r7.emylni, znajcy liczne rzemiosa,

•odl>ndowali wiele miast, pozakadali nowe osady, podnosili

2 upadku hiuidel i przemys. Ale jednoczenie wprowadzali di»
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l'olski obyrzaj niemiecki i eoruz silniej wyodrbniali si od niiej-

seowej ludnoci. Po wsiach mieli swoich Avasnych sotysów,

w miastach swoj wasn rad, której przewodniczy wójt, stojcy

na- czele wadzy wykonawczej i sdowniczej. Sdzono w miastach

wedug prawa niemieckiego, a zasdzeni, o ile wyrok ich nic

zadowala, mieli prawo odwoa si do wyszego sdu niemiec-

kiego w Magdeburgu. W tan sposób rozpoczo si w miastacli

jKinowanie prawa niemieckiego. Kolonici, zarówno ze wzgldu

na stosunki handloAve, jak i sdownicze, podtrzymywali -nieustan-

nie czno ze swoim krajem rodzimym, a obdarzeni ])rzywile-

jami. nieskrpowani w rozwoju narodowym, niepocllegajcy wa-

dzy urzdników polskich (jedynie wójt podlega sdownictwu

ksicia), zwolnieni od ciarów pastwowych, paccy jedynie

czynsz wacicielowi, coraz wiksz zyskiwali si i coraz wyej
podnosili goAv. Wiele miast, jako Wrocaw, Pozna i Gniezno,

a nawet Kraków, ulegay wpywowi przybyszów, cay za lsk
traci zwolna swój charakter polski. W samym Krakowie miesz-

czastwo niemiecl^ie doszo do takiego znaczenia, e po mierci

Leszka czarnego zadecydowao o tem, kto ma by jego na-

stpc.
Do tronu roci sobie pretensy przyrodni brat Leszka,,

ksi brzesko-kujawski Wadysaw, dla wzrostu maego okiet-

kiem przezwany. Ale mieszczanie krakowscy powoali na tron kra-

kowski zniemczaego ksicia z Wrocawia, Henryka Probusa

(1289—1290). Zadzierysty okietek, w którego maem ciele mie-

cia si wielka dusza, nie da za wygran. Popierany przez Wiel-

kopolan i Mazurów, pobi na gow wojsko lskie pod Siewie-

rzem, jak piorun, wpad do Krakowa i ku przeraeniu Niemców

opanowa to miasto. Mieszczanie, nie odwaywszy si stan do

otwartej walki, uknuli przeciw okietkowi spisek: nie mogo
poradzi sobie si, zdrad postanowili si pozby walecznego-

ksicia. Ody wojska Henryka Probusa zbliyy si do murów

stolicy, Niemcy otworzyli im bramy i wpucili je zdradziecko

do miasta. okietek ukry si szczliwie, a póiniej w przeln-aniu

opuci stolic i ratowa si ucieczk. Nie myla przecie wyrzec

si tronu krakowskiego. Pobity, znkaaiy, zdradzony, zawadn
dzielnic sandomiersk i czeka tylko okazyi, aby upomnie si

o swoje prawa. Jako uczyni to zaraz po mierci Henryka Pro-

busa. Ale teraz stan z nim do walki ksi wielkoposld, Prze-

mysaw IL a mieszczanie krakowscy opowiedzieli si za Icrólem;

84



czeskim. Watlawnu II (121)1— l.Ut.")) i osa<ly.ili C«» lui tronie kra-

kitwskiin.

Wiiaw II \\\iii..-l 11.1 zuienirzalyrli ksii|/.. i... .. ^. .*....

-hlskirii zlo/cni<' siilij«' lioldii. <i|iajinNva /i«'iiiit' krakowsk z Kra-

kowem i usiliiwal \v cIzieliiiM; poh|rzyr na zawsze z Czeelian.i.

'rymczasem 1'rzemysaw. |iamij;(ry w Wielkopolsre, otrzyma

w s|ia<tku po ostatnim ksiciu pomorskim. Msz»'zuju, cale Po-

morze Polskie wraz z (lilaskiem. Zczywszy jmkI swoj wadz
(lwie dzielnice, uroczycie koronowa si w <Jniene (121)5), jako

król caej Tulski i ksic Pomorza. Aktu koronacyjnt'p» za ze-

zw«ileniem jiapira dokona arcyl»iskup <;nieiiieski. W teji s|k>-

sót Przemysaw sta si- pierwszym od czasów Bolesawa mia-

ejro wadc polskim, który odway si woy na jrow- swoj
koron', liyl to ze strt)nY Przemysawa wielki protest przeciw pa-

nowaniu cudzoziemców, a zarazem silny cios, wymierzony Waca-
wowi Czeskiemu. Dokonawszy teji:o dziea, Przemysaw zamie-

rza zehra wojsko i uwolni ziemi krakowsk z pod wadzy
nienawistne«ro Polakom <'zeclia. ale w trakcie ty<h przypitow;'.i'i

zamonlowany zosta zdradzie<k«> z piuluszczeiia Xienn-<'tw,

Szlachta wielkopolska zawezwaa do siehie Wadysawa
^okietka. ale jrdy inni ksita zaczli si ultieg:a o dziedzictwo

po *rzemysawie. a moni jtanowie wypowie<lzieli ptsuszestwo

okietkowi, skorzysta z te^^o Wacaw Czeski, z oofronmem woj-

skiem najecha NYielkojiolsk. pobi .okietka. wyo;iia jlto z Polski

i. wjechawszy do (Jniezaia, sam koronowa si w r. LSoO-mu, jako

król polski. I*od jego wadz, z wyjtkiem Mazowsza i lska,
wszystkie dzielnice zostay i»oczone.

Król Wacaw rzdzi pastwem za pcmioc starostów, kio-

lych wspieraa czeska sia zltrojna. Cay kraj podzielony zosta

na okrgi i poddany jednolitej administracyi, dziki której roz-

szczepiuie dzielnice zrastay si* w jedn cal<». Hya to wielka

zdobycz narodowa i wielka Wacawa zasuga. Ale jego rzdy
wysuny na plan pierwszy Czechów i Niemców, którzy rozpa-

noszyli si na dobre, ciemiyli i upokarzali hnlno miejsctiw.

A takie rzdy cud/ozicniców w caym kraju wzbudziy do

siebie nienawi.
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IV.

OKIETEK 1 KAZIMIERZ WIELKI.

Nieszczliwa- okietek, ^\yziity ze swojej ojcowizny, pozba-

wiony dziedzictwa, opuszczony przez wszystkich, poszed na tu-

aczk i pod obcem niebem szuka musia dla siebie gociny.

Czas jaki bawi na Wgrzech, póniej uda si do Rzymu, w któ-

rym potny papie. Bonifacy VII, otoczy go swoj opiel^. Na
tuactme rozmyla wiele o nieszczciu, wasnem i o nieszcz-

ciach, trapicych od duszego czasu Polsk. Przeciwnoci za-

hartoway go tylko, a wrodzonego mstwa nic zachwia nie zdo-

ao. okietek, widzc wiele za, wynikajcego z podziau Polski

na dzielnice i wiele krzywd, jakich doznawaa ludno od pano-

szcych si cudzoziemców, powzi wielki zamiar zagarnicia pod

swoj wadz wszystkich ziem polskich i zapewnienia Polakom

nalenych im praw we wasnej ojczynie.

Tymczasem Wacaw, panujc nad Polsk, rozmyla o wzro-

cie swojej potgi i syna sw^ojego pragn osadzi na tronie w-
gierskim. Przeciwko temu wypowiedzia si papie, a cesarz równie

nie chcia dopuci do wzmocnienia si Czechów. Postanowioaio

przeszkodzi zamiarom Wacawa i walk rozpocz z Czechami.

Wtedy okiet-ek, ufny w pomoc potnych sprzymierzeców i we
wasn spraw, wyniszy do kraju. Wszystkim ju dokuczyo pa-

nowanie cudzoziemców, ale moni pano\\ie obawiali si jeszcze

wesprze okietka, Nie zrazi si tern dzielny ksi i nie usta-

wa Av zabiegach, nie opuszcza Polski. Nadaremnie chcieli go

pochwyci wrogome. Wadysaw, krcy w okolicach Krakowa,

znalaz opiek u ludu wiejskiego. Sam przebrany w kmiec sier-
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miejgo, nieraz o trUul/.it' i rlkUalzie, Wlkal sit; po bajrnach i lM»ra4ili,

nieraz nocowa w jaskinia tli i pieezara«'h, to znowu, jak zwierz

ze wszystkich stron osaczony, wTniyka sit; uiusia z zasadzek,

które zastawiali na nie«ro wrogowie. Widzc ku subic jawiw^ nje-

chi.', niepewny dnia i nocy, cij^-any nieust;innie. uszed na. Wrgr}',

nie upad i»rzecie na duchu i nie straci serca. Z garci ochotni-

kuw wi«;ierskich powróci zhrojno do kraju. M(»ni panowie od-

mówili mu sw(»j'j pomocy, ale lud wiejski, któremu dokuczyo

panowanie Czechów, wspar dzielnego ksi«;cia i pomóg mu do

zdobycia Pelczysk. Wilicy i Lelowa. Wytrwao okietka, jego

mstwo i niczeui niezlaniana wola, jego wielka dusza w nieszcz-

ciaeh przezwyciay wszystkie przeszkody i biednego tu;icza

zbliay ku stopniom królewskiego triuui.

Po mierci Wacawa cze szlachty krakowskiej prze>za na

stron okietka. Wygnaniec, wzmógszy si na siach, opanowa
ziemi krakowsk i sandomiersk, poczeni ju z potnem woj-

skiem wkroczy tryumfalnie do Krakowa. Odtd wyty wszyst-

kie swoje siy. al»y zczy jiod sw wadz*; Polsk, przy\sTÓci

jej dawn wietno 1 dawn u ssiadów pow;ig.

Wadysaw okietek (180G—1333) po wielu tnidach zaj
Wielkopolsk i wspienuuy ju przez wikszo narodu, z ogromn
energi zabra si do odniemczania i urzdzenia kraju. Niestety,

wojny, które by zmuszony prowadzi, nie pozwalay na spokojn
prac. A Polska Lokietkowa wielu wrogów miaa do zwalczenia.

Xajpienv margrabia l»randeburski zawadn Cdaskiem. a Krzy-

acy, zawezwani na pomoc, wyparli wprawdzie najedców, lecz

sami opanowali miasto, poczem. jak dzicy Tatarzy, w yrznli w pie
mieszkaców i zdradziecko rozpostarli sw wa«lz nad Pomorzem.

Sprawa opara si o papiea, a tymczasem inni Niemcy,

którzy gocin znaleli w Polsce, rówiiie pt.>kazali swoje dra-

piene pazurj'. W Krakowie wybuchy grone rozruchy, a pi"zy-

wodzil im podburzany przez zniemczaego biskupa krakowskiego,

Muskat. potny wójt Albert, kt^jry postanowi pozbawi tronu

okietka i znowu zniemczonego ksicia osadzi w stolicy l*oski.

I w Poznaniu podnieli Niemcy rokosz przeciw rzdom i)olskim.

okietek stumi te bunty i srogo je ukara. Zje(hioczywszy

,w swych rkach wiksz cz ziem |>olskich i po><kromi^^'szy

obce a wrogie rz<loiii [toNkiui ywioy, postanowi podnie
swoj powag i koronowa si uroczycie. .lako z wielk oka-

2af»>fia iiczYiiil ti» r. 1.T20 w kn-^iif^l' k.itedralnyi" ^^ Ki iLuwi.',



Arcybiskup gmenieski, który ()l)rz(;dii koronacyjnego dokona,

przypasa okietkowi (io boku synny Szczerl)ec i Icoron Chro-

brego woy na gowi; Wa(i\'sa^^'a. Po tym ol)rzdzie nowy kró,

stojc przed otarzem, wycoby sawny miecz z pochwy i lvrzy

ninn uczyni w powietrzu. Podczas na]»oestwa zasiad na tronie,

nad lvtórym powiewaa przepyszna chorgiew z orem biaym na

czerwonej tarczy.

Od tej pory orze biay sta sit; ierbem pastwa polsldego.

okietelv. zabrawszy si do urzdzenia wewntrznego Polsld,

objeda w chwilach i)okoju kraj cay i )acznie wgda we
wszystlvO. elazn rk tpi w Polsce grabiee i rozboje, zabez-

piecza tralvty i i)ilnie baczy, aby sprawiedliwo kademu bjda

wymierzona. Sam nieraz zasiada ma sdach i mdrze wyrokowa,

stajc zawsze po stronie pokrzywdzonych. Przywróci moc prawa

polskiego, któremu podleg'aa szlachta i i<:miecie, a pilnowa, 1»y

prawa niemieckie dla mieszczan nie byy z prawem polsls;iem w nie-

zgodzie. Pragn równie, iihy wszj^scy, tak kmiecie, ja<: szlachta

i duchowiestwo, pacili podatki na potrzeby kraju i podj waliz

z przywilejami. Po miastach ukróci Niemców, zgniót ich pych
i nie pozwoli na to, by wjaiosili si ponad ludno miejscow.

Ale ICrzyacy nie pozwolili urzdza si Polsce. Wprawdzie

papie nakaza chytrym mnichom odda Pomorze pastwu pol-

skiemu, lecz Zakon urós ju w^ pych, a (nagromadziwszy w swoim

wspaniaym, wzniesioaiym nad Wis zamku Maborgu niezmierne

upy i bogactwa, nie dba o papiea ani o prawd, ani o szerzenie

wiary chrzecijasdej, jeno o dalszy rozrost si swoich i o umoc-

nienie swojej potgi.

Król szuka przymierza przeciw gronemu wrog^owi. W tym
celu córk swoj Elbiet wyda za króla wgierskiego, Karola

Roberta, a syna Kazimierza oeni z ksiniczk litewsk, Aldon,

córl-c Giedymina. W ten sposób zyska przyja Wgier i nie

tjdko zabezpieczy si od napadów Litwy, ale pozyska jej pomoc

w walce z Krzyakami i zapocztkowa cilejsze pomidzy dwoma
narodami stosunlvi.

Wybucha wreszcie wojna z Zakonem, wspomaganym przez

Czechów, i trwaa z przerwaimi lat siedm. W rolai :1381-ym, w po-

bliu Brzecia KujaAvskiego, pod wsi Powce, doszo do walnej

a pamitnej rozprawy. Od wscliodu soca a do pónego wie-

czora trwaa bitwa mordercza. Stary, siedmdziesicioetni król,

sam z szaitlic w doni prowadzi do boju zastpy s\vych rycerzy
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i kiTowu walka. .M«;>!\\n IK»l^kie wziHo ostatecznie jfórt; i Krzy-

aey haiiielmie rziu-ili .si«; «lo uriet-zki. ztistuwiaj^. iia jmiIii walki

kilka tyst^ey triiiMiw.

Ale wietne /.wyeijslwo |i(tii l't*>\\(-aini nie dao oezekjwa-

nyeli re/ultat<»w. Kr/ya«-y, >/.yl»ko zajfoiwszy otrzymane rany.

nie tylko nie zwnuili 1'oiiioiza, lecz w nasit<*piiyni roku porwali

tiit^* <l<i walki z l'olsk;(. itowctowali iHtuioiun;} ptHl JMowcanii kl«;>kv;

i za^arn«;li pod swoji* pani)waiiie Kujawy. .\ Czesi w stra.szliwy

iposólt inpili .Malopolsk«-.

Za wdaniem si papiea pr/.y>/.H do /awieszenia uiMii i >pór

niial l"\r zakoiiczony pohiltow nie.

Zuoii okietka nie pozwoli mu doczeka zak<"»czenia krwa-

wejfo zatarjiu.

W okietku straci nanid j«'dnej£o z najm;|dizej>zycli swycii

rzdców: zjednoczy on pastwo. Itroni je dzielnie przed wrojriem,

przywróci Polakom prawa i znaczenie we wa.snej ojczynie,

ukróci cmlzoziemców. a yciem swojem da pikny przykad nie-

zonniej woli. mstwa i hartu. Zasta i\)lsk nad toni j)rzepa.ci,

lekcewaon przez ssiadów, rozdzieran kótniand i walk we-

wntrzn, pozostawi zcziwi i wsjtart przynerzand. Nic do

kona dziea tejr<» sam. Idea sanndzielno.ci kraju i przywrócenia

'olsce dawnejro znaczenia ndaa ci»raz wicej zwolenników. L»>-

kietck stan na ich czele i mdrze przewodiuczy wielkiemu

przedsiwziciu. Nie zdy tylko Polski urzdzi i zay:ospodarowa.

Syn jejro. Kazimierz 111 Wielki (llilMi— 1870). dokoczy
te^'o dziea. 1 on. jak t)jciec. prajrn wielkoci lV»lski, a wielk»»

t widzia przedewszystkiem w d«>lirych urzdzeniach wewn-tr/-

nych. w dtdtrohycic kraju, w prawach, któreliy ca ludno ota-

czay opiek. Praca taka nie mojfa Ity podjta ród szczku

t»ra. we wrzawie wojen, które zagraay nieustiuuiie Polsce.

Przedewszystkiem wic pomyla Kazimierz. a»y zabezpieczy si

od ssiadów i pokój utrwali w krajii. .lako dopi celu. ale

pastwo polskie wielkie |»onios(» ofiary. W ukadacli z Zakonem

1'olska odzyskaa Kujawy i ziemi dotrzysk. aU' utracia Po-

njorze. a pokój ze stroaiy Czechów okupia odpadniciem lska,
r.szczuplenie "rranic wynajrrodzone zostao z t-zasem przez l»rzy-

czcnie do Polski llusi Czerwonej i czci Woynia, .letlnakc

grównem dzicle.iii Kazimierza liyy urzilzenia wewntrzne, które

mae. a d«>szc/tuie zrujnt»wane ci<:»'mi wojnami królestwo pod-

niosy do wi»'lkiej pcttciji.
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Król otoczy najtroskliwsz opiek handel, przemys, rol-

iiictAYO, budowa nowe drogi i trakty, rozkaza w daleko wik-

szym stopniu, ni to dotd czyniono, osusza bagna, trzebi

lasy i dopi tego, e tam, gdzie dawniej cigny si dzikie

pustkowia, zakwitay osady i lud pracowity z pugiem wyrusza

w pole. Wiele miast nowych powstao w owym czasie. Upiksza'

je Kazimierz murowanymi ginachami, a e kocha si w budow-

nictwie, wia wiele wspaniaych zostawi po sobie pamitek. Za

jego panowania powstay Sukiennice, liczne kocioy i pikne

gmachy w Ivrakowie, okazae budowle w Sandomierzu, w Kazi-

mierzu nad Wis i w wielu innych miastach, które za spraw
króla wzaiosiy si niemal we wszystkich stronach Polski. Za-

kwita przepysznie sztuka budownictwa, zajamiay inne sztuki^

jakoto rzebiarstwo, malarstwo, zotnictwo. W caym kraju po-

wst-awaiy pikne kocioy, imponujce zamki, grone warowni e^

otoczone obronnymi murami, kolosalne spichlerze, w których gro-

madzono zboe, aby uregulowa handel zboowy, a w razie nie-

urodzaju zabezpieczy ludno przed godem.

Szo za granic zboe polskie, szy do obcych krajów wy-

twory przemysu rodzimego, a szczególniej sukna polskie, które

niebawem ogromn u obcych zdobyy saw. Napyway zato do

kraju pienidze, wzmaga si dobrobyt, kwitn w chatach kmieci

dostatek, zamono gocia w domach mieszczastwa, wzrastao

narodowe bogactwo. Przepyszne zamki, gmachy i witynie, roz-

rzucoaie po ziemi polskiej, budziy podziw i sziacunek odwiedza-

jcych Polsk cudzoziemców.

Kronikarz owych czasów, Janko Czarnkowa powiada, e
,,za króla tego po puszczach, lasach i wyrbach drugie tyle sta-

no miasteczek i wsi, ile ich przedtem byo w ziemi polskiej".

Jak kraj dugi i szeroki kipiaa praca ludzka, a jej rezultaty

bogosawiestwem stay si dla wyndzniaej i trapionej przez

dugie lata wojen ludnoci.

Ivazimierz Wielki, rozumiejc, jak moe aden z jego po-

przedników dobroczynny wpyw owiaty i nauki, potworzy przy

klasztorach mnóstwo szkó nowych, a w roku 1364 zaoy w Kra-

kowie Akademi, to jest wysz uczelni, która póniej szeroko

zasyna po wiecie. W dyplomie zaoenia tej uczelni pisa:

„Xiechaje wiec tam bdzie aiauk przemonych pera, aby

wydawaa me, dojrzaoci rady znakomite, ozdob cnót wietne
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i w rojiyoli uiniejfinouciach l>iej:f; niechaj uiworzy si^* orzewia-

jce ródo, a z jej^o penoci nieei czerpi wszyscy, naulcami

napoi si pra;4:ncy... 1 sxcroi<.o dla 'w>zystkici otwiera kroi

podwoje uniwersytetu: ..Do te}.'(t to miasta Krakowa. — pisa

w swym dyplomie, — niechaj zjedaj si swobodnie i bez-

piecznie wszyscy mieszkacy nie tylko królestwa na.szego i krajów

przylejilych, ale i inni z rónych czci wiata, którzy prag^n

naV(P t przesawn per wiedzy*"...

Kazimierzowi. którv rozumia d^>llioslt»^c jtrawa. o^numuie

zaleao na tem, aby wyksztaci zastp uczonych prawników,

mogcych broni praw narodu wobec uroszcze ssiadów, szcze-

gólniej za wobec chytrego Zakonu. Wic nauk- prawa szcze-

góln w Akademii otoczy opiek.

Dba wielce o lud kmiecy. Nazwano go te ..królem chop-

ków", a legenda mówi, e nieraz niepoznany wdrowa jju kraju,

zaglda do chat wiejskich, gawdzi za pac brat z gospodarzami

i taczy, czy komu nie dzieje si krzywda. ..Za jego czasów, —
powiada Avsitomniany ju kronikarz, — aden |»an mony, ani

szlachcic nie mia pokrzywdzi biedaka, ale kademu cile ocT-

•waano, jak suszna'"... .Jednake Statut wilicki iirze\Nidywa,

e bez zgody dziedzica tylko dwie rodziny mogy rocznie wie
opuci. Inni obowizani byli pracowa na miejscu. W ten sposób

wolno kmieca powanie zostaa ograniczona.

Król otoczy swoj opiek i ydów. W owym czasie ydzi
na caym wiecie okrutne znosili przeladowaoiia. W wielu pa-
stwach mienie icli rabowano, a wyzutych ze wszystkiego palono

na stosie, zabijano bez sdów lub precz wyganiano z kraju.

W l'olsce ydzi ju za Bolesawa Pobonego otrzymali przywilej,

na mocy którego podlegali nie sdom zwykym, lecz sdowi pa-

nujcego lub wojewody. Przywilej ten zatwierdzi Kazimierz na

wszystkie podlege beru jego ziemie.

Wogóle wymiar sprawiedliwoci dla wszystkich pastwa
polskiego mieszkaców In jedn z najwikszych trosk wielkiego

króla. Kazimierz srogo przeladowa zabójców, ujiieców. zdzier-

ców, ciga potwarców, którym na znak haby rozpalonem e-
lazem pitnowano czoa, Ale w rónych dzielnicadi róne obo-

wizyway zwyczaje i prawa, a z tego powodu ogromne v/>Tiikay

niedogodnoci i zanneszanin. K:r'imierz powoa uczonych mów,
by rozpatrzyli si w tych prawaci. wybrali z nich co najlepsze,

eby za nikt przekrca onych nie móg. rozkaza uoy je na
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pimie. Jako \v roku 1847 na zjedzie w Wilicy mowie, powo-

hiiii przez króla, przedstawili mu swoje dzieo. Ten spis praw,

sporzdzonym w jzyku aciskim, a Uoonych w porzdku, na-

zwainy zosta Statutem Wilickim. W tym samym roku na zjedzie

w Piotrkowie ustalono na podstawie 'zwyczajów, pannjcycli

w Wielkopolsce, spis praw w tej dzielnicy obowizujcych. Sta-

tutem Wielkopolsldm spis ów nazwano. Ustanowi te Kazimierz

dla spraw miejskich sdy wysze, w których zasiadali wójci

i aiAYnicy. a w Kralcowie powoa do ycia, sd najwyszy, do

którego zasdzeni mogii si odAvoywa, jako do ostatecznej in-

stancyi. Odtd pod groz utraty caego majtku adein mieszka-

niec ziem polskich nie móg odAYOywa si do sdów niemieckich

w Magdeburgu.

Szeroko zasyna po wiecie Polska Kazimierzowa, wiele

mówiono o pomylnoci i bogactwie narodu polskiego. Saui Kazi-

mierz wielk saw cieszy si w Europie: Salomonem Polskim

nazywano go zagranic. A jak ongi cesarz Otto, odwiedzajc Bo-

lesawa Chrobrego, zdziwioiny by bogactwem i urzdzeniem

Polski, tak i za Kazimierza Wielkiego, piciu panujcych, których

l^ról zaprosi na weselne gody swej wnuczki, a midzy którymi

znaleli si cesarz niemiecki i król wgierski, nie mogo wyj
z podziwienia na wddok adu, porzdku, bogactw^a ^Y caym kraju

oraz przepychu. Ictóry na królewskim zamku roztoczy król przed

ich zdumionemi oczyma. A olnienie goci wzroso, gdy zaprosi

ich do siebie na uczt mieszczainin krakowski, Wierzynek, i po-

dejmowa królów oraz przybyych z nimi goci z tak okazaoci
i tak drogocennymi darami obdarzy biesiadników, e niejeden

król na nic podobnego zdobyby si nie móg.
Cuda te opowiadano sobie po awiecie o Polsce, a byo co

opowiada, bo istotnie do lvwitncego stanu doprowadziy j
rzdy Kazimierza. '

By to ostatni król polski z rodu Piastów.
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V.

UNIA Z LITWA I HTSI.

Ze nfuMci;! Ka/iinici/a NVi»'lkic;j:<) \\'u' \vvj;asl n'»<l l'ia.stów.

Ale Kazimierz, nie iiiaje iu<;;sivieiro potomstwa, lu-zyni w r. \:i:V.i

iiklaii. na mocy które^ro tron i>olski «lzie(lzi<'zye mia po nim jep*

siostrzeniec, a syn króla wcfiierskiejro. Karola Kolu-rta. Lu«l\vik.

Kazimierz spodziewa si', e przez zwizek z NNt-^^rami l*olska

zyska na znaezenin i sile. Ale Ln<lwik Wejiierski (1370— l."^82i

nie myla o eilejszem zespoleniu oi»u krajów, a poclionit^ty

eakowieie sprawami Wofier, nie tylko nie (ll)a «> Polsk, ale nawet

pokrzywdzi j srodze: najpierw ksiciu Wadysawowi Opol-

skiemu odda w lenno Ku ("zerwtuu. a jmniej. ku powszechnemu

oltur/eniu Polaków, wcieli ]i\ w skad pastwa wr«;i<'rskie^Mt.

Król Ludwik, nazwany jjrzez Wjirów \Vielkini, l»ar»lzo tluo

zrobi dla \V*ri*'r. ale w stosunku d<t l*olski ujawnia niepo>za-

iiowanie dla spraw pastwa, wykazywa eliytro. pr/eltiejro..

nie cofa si nawet przed wiarcdiunstwem. a «równie dy do

tejro. aby potomstwu swojemu wpywy w l'olsc«' zapewni. IJy

cel ten osign, nie i»rz«^biera w rodkacli. Od szlachty, która

skutkiem nada królewskich ctuaz wiksze ol»szary ziemi za-

garniaa w swe rce i coraz silniej, jako stan osobny, wyodrb-

niaa si od ludu, zada podatku. wynoszceg:o po 12 gro.szy

z anu (an równa si mniej witej dzisiejszej wóce), a grdy

z tejifo ))owodu powitao ró<l szlachta wi«dki«* t)bui-zenie. kn'»l

zawezwa dn Koszyc dost«»juików dm'hownycli i wieckici i po-

datek i)d anu znniicjszyl do dwu irn»szy. ale dopi triro. e p;»-

nt»wie polscy przNznali ctukom jcjro prawo do tronu polskiepfo.

W roku l;{74 po raz druiri odliy si zjazd w Koszycacli.
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Po dhigioli targach stant^la midzy dostojnikanu i szlacht;]

a krulein niezwykle doniosa dla przyszoci Tolski umowa. Król

'/obowiza si odzyska stracone prowincye, zagwarantowa

cao pastwa, zatwierdzi wszystkie posiadane przez szlacht

prawa i przywileje, zwolni j od wszelkich iimycli ciarów prócz

podatku, wynoszcego dwa grosze od aiiu, wreszcie zapewni

szlachcie rozdawnictwo wyszych urzdów. Ze swojej strony

szlachta zobowizaa si stawi zbrojno na wezwanie króla i wojn«^

z wrogiem prowadzi bez zapaty, ale tylko w^ granicach wasinego

pastwa.

Ukady koszyclvie Avywolay przewrót w stosunkach we-

wntrznych Polski.

Szlachta, po raz pierwszj' wezwaaia do decydowania o tem^

kto ma na tronie polskim za-siada, po raz pierwszy w tak wanej
sprawie przysza do gosu i postawia cróloiwi sw^oje warunki.

Od tej pory zyskiAvaa coraz wiksze znaczenie w kraju i, roz-

porzdzajc tronem, zdobywa miaa z czasem coraz wiksze swo-

body i coraz dalej sigajce przywileje.

To te powiedzie mona, e za Ludwika Wgierskiego roz-

poczyna si Av Polsce panowanie szlachty.

Ujawnio si to zaraz po mierci króla w sporach o to, kogo

osadzi na tronie. Trzy stronnictwa, z któiych kade ju miao
za sob spory zastp szlachty, stamy ze sob do walki. Osta-

tecznie przyjechaa do Krakowa trzemastoletnia córka LudAvika,

Jadwiga, i w roku 1884 uroczycie zostaa koronowana. Ale e
mody wiek królowej nie pozw^ala jej na sprawow^anie wadzy,
wic rzdy ujli w swoje rce otaczajcy j panowie polscy.

Szukajc przymierza, które zasonioby Polsk od potnego Za-

koani, a zraziwszy si do sojuszu z Wgraani, panowie ci zwi"ócili

uwag na ssiedni Litw i przez maestAvo Jadwigi z wielkim

ksiciem litewskim, Jagie, umylili pod jednem berem po-
czy oba kraje. Ze sw^ojej strony Jagieo rÓAvnie widzia w tern

poczeniu Avielvie dla Litwy korzyci, rozumia bowiem dobrze,

e poczone pastwa Avytworz potg, lvtóra skuteczinie oprze
si bdzie- moga Zakonowi. Skania si w^ic do tej myli, zgodzi

si nawet i)rzyj chrzecijastAA^o i ca pogask Litw na Aviar

•'hrzpcijask naAATÓci.

Trudno polegaa na teni, e JadAviga polubiona bya
ksiciu rakuskiemu, WilhelmoAvi, który nie tylko nie myla zre-

zygnoAva z praAv swoich, ale zjecha do Krakowa i, wspierany
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przez iiiie»zczaju ru>i*il hobie prawo do korony {M>hki<*j. .iadwi^a,

kt«'»r;f <» ito«raii>kliii K^i-riu litfwskiin. jako o «! '

najukrt>itni'j-z<' <!<»< ii-ulziy \\it'>»i. *Uu^o opi-i
, ,

nowego niafi»j*lwa. Ale l»ezwzgl^<liia, elazna wola panom* pol-

skich przeciwstawia si; woli modziutkiej króIowt'j. przecia ni
jej niar/«'M i p«»st;iwia na swojeni. Wilhelm wyjnuniy zonta z Kni-

kowa, a .ladwi^ra. pilnie .strzeona w zaniku, ulejra |ien<wAzyom,

zoy;! ofiar ze swego serca na otar/.u dobra ol»u luinMlów i po

uniewanieniu maestwa z Wilhelmem prze/ papiea, zgodzia

si za.^lul»i ksicia litewskiego. W lutym 13M1 roku Jagieo, oto-

czony orsziikiem panów litewskich, wjecha do Krakowa, przyj.i

cirzest, na którym otrzyma imi Wadysawa, a piiniej |>olubi

Jadwig i koronowa si uroczycie.

i>zlacita w > korzystaa zjiowu swoj roh-. jak o<iegraa,

powoujc na tron polski Jagie, i uzyskaa nowe przywileje:

za sub wojenn poz.i granicami miaa otrzymywa sj^ecyaln

zapat, a nadto wymoga na now>m królu, e w myl p;iktu ko

szyckiego piecza nad twierdzajui i urzdy ziemskie jed>iiie szlach

cie miejscowej powierzane bd.
Panowanie Wadysawa Jagiey i.."-'!— 14.4 n-u.i .-iMiK-

rozpoczyna w histon i r'olski. Litwy i Rusi.

Naród litewski, którego dzieje najcilej odtd zwizane zo

stay z dziejiuiii narodu polskiego, zamieszkiwa puszcze i >ory.

lece w dorzeczach przepiknych rzek Wilii i Niemna. Litwini

dugo przetrwali w pogastwie. Ich kapani nosili miano wajde-

lotów, a kapan najwyszy zwa si Kr)-we-Krj'wejto. Najwaniej-

szym ogiem by bóg wiata rerkiuias: mieli Litwini prócz Per-

kunasa wielu innych bogów, czcili g;uJy, pazy, widzieli )óstwa

w wach, które miay j»rzynosi szczcie, chowali je wic |>o

domach i najtro>kliwsz otaczali opiek. W wityniach poni
wieczny ogie: Znicz, witym ogniem zwany. Fanatycznie przy-

wizani do wiar- i ojyczaju przodków, yli z myliwstwa. ryK)-

ówstwa. rolnictwa i przez dugie wieki nie odgr\-wali powaniej-

szej roli w stosunkach ze swymi ssiadami. l)opiero napady tyc!»

Sijsiadów na Litw i groza wspólnego niebezpierze>twa obudzia

w nich poczucie jednoci plemiennej oraz skonia do organizo-

wania ycia pastwowego. W XIII stuleciu Litwa przedstawiali

ju si powan. Król Mendog (124()— 1203*. uwaany za z;io-

yciela pastwa litewskieg«». nie tylko panowa nad ca Litw,
ale i nad Czarna lUisia oraz nad Poockiem. Chcc zaponi Litw.;

45



przed napaciami ze strony Krzyak(3w, i)rzyj] wiarc; chrzeci-

jaski^, ale po pewnym cza.sie wróci do bawochwalstwa. Po jego

mierci pastwo litewskie. zai;r()/,one zewszd, a szarpane przez

wojny domowe, omal nie rozpado sit^ w gTuzy. Uratowa je od roz-

bicia przedsibiorczy i wojowniczy ksi Giedymm (1315—1341).

Ksi.(^' ten zdoby Podlasie i Polesie i do takiej podniós si potgi^

e nazywa si zacz królem Litwy i Rusi. Syn Giedymina Ol-

gierd (1345—1377) zasyn z odAvagi i bohaterstwa, a chocia

nie dopisywao nni szczcie w walkach z Krzyakami, rozgromi

przecie Tatarów. wyrAval z pod ich wadzy Podole i Ukrain^

odebra Polsce Woy, a w walkach z Moskalami zaj Smolesk,

Twer, Brask i przed murami JMoskwy wzniós sw^ój miecz zwy-

ciski.

Jagieo by synem Olgierda.

Otó wraz z Litw czyy si z Polsk Ru Biaa, Ru
Czarna, Ukraina oraz ogromne obszary Polesia, Woynia i Podola.

W ten sposób w samjnn rodku Europy tworzya si wielka po-

tga, a w dziejach trzech narodów nowa zaczynaa si era. Nie

wojna, nie przemoc, lecz dobrowolna umowa czya w jedn ca-o olbrzymie przestrzenie, zamieszkae przez ludy, obce sobie

ZAA-yczajann', religi i mow, ale widzce w tej cznoci wspólny

cel i wspólne dobro. Litwa-, przyjwszy za spraw Jagiey kato-

licyzm, wyzwalaa si z pod wpywów ruskich i cywilizacyi wschod-

niej, która wraz z Avyznaniem gTeckiem rozpanoszya si na zie-

miach ruskich i ksztatowa zacza. ul?:adajce si i na Litwie

stosunki. A na Litw i na Ru, stojce o wiele niej pod kadym
wzgldem ni Polska, przenikay z Polski wpywy cywilizacyi

i kultury zachodniej. Jednoczenie nad obu krajami przestawa

ciy drapieaiy, niczem nieograniczony despotyzm, w obu kra-

jach zakAvito no/we ycie: swobody, przywileje i prawa, l^tóre

w Polsce zdobya ju szlachta, staj si niebawem udziaem pa-

nów litewskich i rusl<:ich. Ustrój pastwowy, religia, jzyk,, oby-

czaje id odtd z Polski na wschód i z biegiem czasu coraz

znaczniejsze czyni postpy. Polonizoway si wierzchnie warstAvy

obu narodów. Natomiast lud, jak zreszt wszdzie w Europie

ówczesnej, coraz bardziej od panów zaleny, zachowywa swój

jzyk i swoje obyczaje, a nie korzystajc z dobrodziejstw, py-

ncych z Polski, pamita o swojej odrbnoci. Taki stan rzeczy

gronym sta si z czasem, zwaszcza gdy lud ruski, obcy wiar,

wystpi przeciw panowaniu polskiemu.
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Nie wszysfy |»i7.frie/. i ii.i l-.it\vn' |Mi>;iMl£iii t»ii' /, miwyiit

-taiKMii r/of/y. Stryjrczuy linit Ja^firlly, aniliitiiy a \val<TZiiy

k>iii/.«; Witold. >t;nwjl na rzrU* iiir/ailnwuloiiycli i, «'lirj|r «M|y.y>kat'

|n*n sainoistiioó Litwy, wszeill w iiiiiowc z Krzyakami. .H|ir/.y

:iii«'r/.\ I ><i«; |KV/.iiit*j /, \vi<'lkiiii k>i«'(i»'ni iiinskifw skini i ort/Mii

ii>iio\\al rozM'\va <l«iktiiiaiu' dzirlo. Wyuiesinny przez Ja^fiflN;

na wiflkorzjuhM' Litwy, zerwa zawarte przymierza, le«-z nie wy

rzeki si my^li o stworzeniu p«Hi swojjj wa<lz| wielkiej potgi

Iite\N>kiej, Krzyacy, roznmiejjp' niel>ezpie<-zestw(». ;rro;jee im

-Unikiem pohpzenia Litwy z 1'olski}. podlmrzali Witolda <lo walki

/. .Iairiell;j. Zawiedzeini w swojcii nadziejach, dwukrotnie przed-

-ilirali wyprawy na Litw, ale dwukrotnie zostali przez Wit<»lda

/.wyei*ski» odparci. Nie p()|uzesta jednake Witold na ohronie,

'ecz o ftowych zamyla podl»>jach. I'rzedsi'\vzii|wszy wyprawia

pr/eciw Moskuie. zawojowa nowe oliszary i urzdników swoich

"Sadzi a w Smolesku. Nowo«i:rodzie i w Pskowie. IV»niej o^^losil

!u*inyat«; przeciw Tatarom. Zwyci«*stw«> szo jejifo ladami. Z piMW-

»zej wyprawy w r. l.'UN powróci na IJtw z mnóstwem jeców
'atarskich, którymi zasiedli okolice Wilna. Zacln-cony powodze-

niem, jirzedsiwzi druj::^ wy]>raw. Ircz tym razem straszn po-

niós klsk. W l>itwie nad rzek W(uskl (r. l."UMh siedmdziesicciu

ksit litewskich i ruskich przyjiacio yciem andiitne zamiary

Witolda, a kwiat rycerstwa litewskiept i wielu Polaków zasao
trupami \ilac l»(»ju. l'o tej klsce Tatarzy pomknli w ;(l» Itusi,

/..ipdzili si a poci Luik na Woyniu i ojifniem a mieczem spu-

stoszyli ollirzymi inzestrze nieszczsneji:o kraju.

Ta kieska opami-taa Witolda: wyrzek si* rozerv\auia

wzów jKunidzy Litw a 'olsk. w zamian za co .Jajrieo u/nal

uo wielkim ksiciem litewskim, ale z zastrzeeniem, e po jejjo

-mierci tytu ten juzyslujriwa li-dzie królom polskim. Na zjedzie

w Wilnie r. 1401 Litwini i Polacy ust;ilili cilejsze za.sady un!i.

izyli zwizku pastw ohu. Pajiowie litewscy zobowizali si do-

chowa sojuszu z Polakami, wzamian za co panowie pol.sey przy-

rzekli nie wyliiera i)o mierci .lajriely nowejro króla l>ez poro-

zumienia si i zjrody Litwinów.

l'owikf<zenie posiadoci Litwy poprzedzio nr/szerzenie

irranic pastwa polskieyfo.

Królowa .Jadwijra. chcc na;,''r»»dzi krzywd, jak Polsce

wyrzdzi jej ojciec przez oderwanie liusi ('zerwi»nej. wyruszya
w r. l.i.^^7 do tej ziemi wraz z rycerstwem polskiem. ai»y przy-
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hiczy j znowu do Polski. A ta wojenna wyprawa bya jak

gdyby pochodem tryumfalnjnn. Lud ruski, znienawidziwszy W-
grów za ^^y\^ierany ucisk religijny, entuzyastycznie wita Pola-

ków. Wiele miast gocininie otwierao swe bramy przed królow

polsk, a Przemyl i Lwów wysay swoje deputacye z probami,

aby Ru na zawsze do Polski zostaa wczona. Jako -niemal

bez AAalki odzyskaa królowa pilai ls;rain.

Tak wic unia Polski z Litw odrazu wydaa wspaniae

rezultaty. Urok. jaki roztacza ten dobrowolny zwizek, powou-

jcy do ycia now potg w Europie, promieniowca! szeroko,

a.musia by olbrzymi, bo pod skrzydami Jagiey coraz to nowi

wadcy zaczynaj szuka schronienia i opieki. Zaraz po przy-
czeniu Rusi. gdy do Lwowa zawita Jagieo, stawi si przed

nim lemiik wgierski, wojewoda modawski Piotr i zoy mu
liod dobrowolny. W dwa lata póniej uczyni to samo hospodiir

Wooszczyzny, a za tym przykadem posza Bessarabia.

W ten sposób a po morze Czarne rozpostaro si wadztwo

Jagiey.

Ogromne obszary ziem ruskich, wiczone do Polski i Litwy,

posiaday ziemi yzn i bujn, ale gdzieniegdzie tylko byy za

hidnione. Za Jagiey rozpoczyna si nowe ycie na tych obszi

rach. Magnaci polscy i niscy, obdarowani ziemi przez króla, za-

Idadaj na dzikich pustkowiach osady, cigaj do nich ludno
z rónych stron Polski, a gównie miaych i przedsibiorczych

Mazurów. Miejscowy lud uczy si wiele od przybyszów, poddaje

si ich w^pyw^om. a w ten sposób zagony puga polskiego i kul-

tury polskiej coraz wiksze ogarniaj przestrzenie.

Widzia ten wzrost potgi polskiej Zakon Krzyacki, nie-

pokoi si nim wielce i nie przestawa knu intryg, by uni Polski

z Litw rozerw^a.

W roku 1399 umara królow^a Jadwiga. Ubóstwiana przez

biedaków, czczona przez lud. powiciwszy ycie miosiernym

uczjmkom. schodzia ze wiata powszechn egnana aob. Kosz-

townoci swoje zapisaa na odnowienie akademii krakow^skiej,

któr te podwign z upadku Jagieo i otoczy swoj troskliw^

opiek.

mier królowej pocigna za sob i wielkie polityczne na-

stpstwa. Pobona, oddana modom, wywierajca wielki wpyw
na ma, Jadwiga w-strzymywaa si od wojny z Zakonem, z czego

nieomieszkali korzysta Krzyacy. A skorzystali w ten sposób,
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e wytworzyli w ^tlsce iii/yi-liyliit* subie slrumiiclwo, przeeuwiie

rozlewowi k^^^i chrzc-icijnskicj. a po^iie swntii wpywem, pdy
na ezele swean miao ko(liaii;| i czczoiuf przez w^zystkicl Ja-

dwijjft^*. (_>U'» \H) jej mierei stronnicy iH)kojowep» \vs])óy(:ia

z Zakoinem utraciii swoje znaczenie i ciiwia nieuniknionego

IKiracliunku zaczt;a sit^' zlflia.

1'nit; Polski z Litwij i Itusi^ 7j;}czy miaa krew. wspólnio

I»rwlai»a w walce ze strasznym i okrutnym wropriem.
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VI.

GRUNWALD.

Przyjcie chrzeciijastwa przez Litw byo ogromnym cio-

sem dla Zakonu, a unia czyli zwizek dwu pastw, iz^ któryci

kade miao z Zakonem, porachunki, stwarza wielkie niebezpie-

czestwo i zagraa dalszemu istnieniu Krzyaków. Wobec caego
wiata chrzecijasMego, wobec papiiea i moamnchów izachodnici

gosili Krzyacy, e istniej jedynie po to, aby walczy z po-

gamami i szerzy ród nich wiar chrzecijask. Pogaska Litwa

z pogask mudzi, usprawiedliwiaa wobec wiata ich upieskie

napady, stwarzaa pozór, którym osaniali swoj poHityk chciw
i drapien. Czynili wic zabiegi, aby rozeriwa uni. Ambitny

ksi Witold, wielki patryota litewski, marzcy o przywróceniu

penej samodzielnoci Litwie, m rycerski, waleczny, a niespo-

kojny, uleg podszeptom zdradzieckim i wypowiedzia posusze-
stwo Jagielle. Dopiero klska pod Worskl otworzya mu oczy.

Priz.ejrza. polityk krzyack i pogodzi si z królem. Ale za ugod
z Krzyakami zapaci mudzi, któr Zakon tak niemiosiemie

rabowa i pustoszy, i nieszczsny kraj sta si cmentarzism,

woajcym o pomst do nieba. Utraty tego kraju nie móg Witold

przebole. Pobudza wic mudzinów do buntu. Powstay nowe
zatargi z Zakonem, zaczy si nowe instrygi i knowajpia krzy-

ackie, skierowane zarówno przeciw Litwie, jak Polsce. Wielki

mistrz, Ulryk Jungingen, nastrojony wojowfniczo, coraz groniej

potrzsa mieczem.

Przebraa si wreszcie miara cierpliwoci. Oba narody:

litewski i polski, gnbione nieustannie, oskarane' przed caym
wiatem o winy i zbrodnie niepopenione, zagroone w swym
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bycie, roz|^KJcz^*y i»rzytfoto\vaiiia ilo uiiertolnej z nicnawiiituyTii

ssiadem n>zi>ra\vy. I Krzyacy, rozumiejc, ii;i co sit; zaiiusi,

jirronuKlzili swuje zastrpy, z;il»ie;,Mli o pomuc króla w^gier^kiego,

ZyymiiuU, króla czeskiego, \V;ua\va, je<ljuUi ksit iiiemi«*ckich,

czjniili nowe z;icigi, sowem, iiiuUi su; wszelkich rodków, by

zapewjii sobie p^/.o^^':\g sil i zwycistwo.

W roku 14l)J) Zakon wypowiedzia l*olsce wojiit;. Ale po

pierwszych powodzeniach Krzyaków,' które ziiwdziczali szybkim

luipadom na ziemi dol>rzyiisiiq. od^^TlH?ia si kart;i i wielki mistrz

spostrzeg si, e przedwczenie rozlicza kroki Avojenne. Wic
l>ostanowi odwlec chwil ostatecznej rozpni\Ny, by skorzysta

ze zwoki i jeszcze wiksze siy wyprowadzi w pole.

Król czeski Wacaw za OU.OUO zotych, ofiarowaiiyci mu
praez Zakon, wystid z projozycy zawieszenia broni. Polacy,

nie wietlzcy o przekupstwie, pi*zyjli porednictwo, a obie strony

zgodziy si na rozejm i na sd rozjemczy króla Wacawa.
Z obu stron jednake nie przestawano si zbroi.

W lutym r. 141 U zjechay do Pragi ix)selstwa, al>y wysu-
cha wyroku, który przygotowa król czeski. Ale >\yrok ten,

z górj' o^^acony przez Krzyaków, urga wszelkiej sprawiedli-

woci. Wacaw przyznawa Krzyakom mud i graniczne grody,

do których rocili sobie preteiisy, a nadto domaga si w swoim

wyroku, aby ziemia dobrzWiska jemu, królowi czesldemu, w za-

staw zostaa oddana. Gdy teui wTok av obecnoci stron obu król

rozkaza odczyta po niemiecku, posowie polscy, zrozumiawszy,

o co chodzi, zaraz po piei^wszych smrach ostentacyjnie zwTÓcili

si ku wyjciu. Król zatrz\anii wychodzcych i zapyta, czemu

to nie chc wysucha wyroku do koca.

Xa to posowie odpowiedzieli:

— Poniewa tu prawi kazanie niemieckie, a my jestemy
Poiacy, przeto uda si musimy gdzieindziej, aby go wysucha
po polsku.

Stropi si król. nieprzygotowany na tak odpowied i rzek,

e za chwil ten sam wyrok oilczytany bdzie w jzyku czeskim.

Xa to posowie:

— My i po czesku nie rozumiemy...

I zaartowawszy sobie z króla, opucili sal i nie pozwolili

na odczytiinie w swojej obecnoci tak niecnego w>Toku.

Wojna staa si nieuniknion. Ale e rozejm ui)ywa do-

piero w czei-wcu, wic obie strcwiy z najwiksz gorliwoci przy-
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stpiy do ukoiiezeiiia swoich przygotowa. Zakoiii, rozporzdza-

jcy olbrzyniiemi sumami, czyni zbrojne izacigi w Czechach i na

Morawach, si)rowa(lzail cae zastpy rycerzy niemieclsiicli, francn

skich, a.ng;lels!k.ich, ih!i'szpa£ikich. Polska i Litwa rówinie wytay
siy, aby 'spiiosta olbrzymiemu ziadaaiiu.

Zanosio si na wojn diwóch wiatów. Podstp, gwat
i przemoc miay si zietrzie z prawem narodów do wolinego bytu.

Zaborczy germainizm stawa do walki z Polsl^ i Litiw, jako

z murem granicznym, litóry powstrzymywa fal germask,
a iktórego upadek musiaby spowodowa podbój innych pastw
i innych narodów.

Skoczy si rozejm i wybia godzina olbrzymich w dziejach

ludzkoci zapasów.

Rycerstwo polskie i litewskie, w^spomagane przez hufce

czeskie i ruskie, a nawet przez oddzia Tatarów, których ksi
Witold pocign na t wypraw, wyrusizyo do Prus i, kierujc

si ku Malborgowi, tej stolicy i inajpotniejszej twierdzy krzy-

ackiej, zajo wzgórza i paszczyzaiiy w lesistych okolicach Grun-

walldu. Wojskiiean polsikiem dowodzi synny rycerz, Zyndram

2, Maszl^oiwic, litewskiem — bohaterski ksi Witold, a naczeln

komend sprawowa sam król Jagieo. Ogromne, stutysiczne

armie ^strion obu zbliyy si do sieibie i aiiajieiomie elazem stany,

jak dwie olbrzymie fale, na wyszy rozkaz zatrzyinaiie w swym
biegu. Król Jagieo na widok wielkiich mas chrzecijaskiego ludu,

który mia krew swoj przelewa, izasmuci si wielce i rozmyla
nawet, czyby si ie udao unilai strasznej wailki. Ale wielki

mistrz, Ulryk Jungingen cisn Polakom i Litwinom wyziwanie.

Gdy Jagieo opuszcza namiot, w którym za pomylno ora
polskiego odprawiono naboestwo, dano mu zna, e wielki

mistrz przysya siwych posów. Kaza ich król zawezwa. Jakoi

stawili si niebawem dwaj rycerze zakonni, a w rkach trzymali

dwa obnaone miecze: jeden przeznaczony by dla Jagiey,

drngi — dla Witolda. Wrczajc te miecze króllowii, posowie

owiadczyli hairldio. i wiitelki mistrz te sawi kaza im powtórzy:

— Posyam ci dwa miecze, aby si móg lepiej broni!

Król zapanowa nad sob i odrzeld spokojnie, e przyjmuje

te miecze, jako wrób zwycistwa. I kaza otrbi haso do

wailki. Jako zagrzmiay trby bojowe, rycerstwo polskie wyszo

z lasów, rozstawio si na równinie i stano w szyku bojowym.

Z dziesitków tysicy piersi dobya si i zagr'zfmiaa potnie
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ple: 15t>,i:ii-Ilntl/iia. Ze stnwiy Krzyaków hiikin-y «l\viikr<>tuie

dziaa, a ten huk, <lo irrznn>tii pi(Uimó\v iioilulmy, zlowni^neia

eoliiMii i<>zU'<il sit; pu falcj ok^licy.

Myo to w skwarny dzie ló li|i(a 1410 n>ku.

.iajiitdlo, przyl>n:»iiiy w >tciil(»(w;j, ttyszczejj. zbro]*;., staiu

poza liufcanii rycerzy na wzj::órzu, z którcjro dokadnie inó^l wi-

dzie eae pole walki, a ksijji; Witold, ruchliwy, czynny, na wspa-

niaym koniu, nihy na smoku ojj^nistym, przelatywa szen-jri litew-

skie i sprawia je do walki. Wtem wielki mistrz da haso do l»oju

i z iirzeciwle^le^o wzgórza zacza sic stacza zwarta ma.sa za-

kutycli w elazo rycerzy, kierujc si je^lnoczenie na lewe skrzy-

do Polaków i na prawe skrzydo litewskie. Dwie wrogie siy,

jako dwie bitrze, stary si ae soib. Puszczono w ruch kopie,

a póniej miecze i tojiory. Kronikarz Duprosz ojiowiada, e z ude-

rzenia kopij, chrzstu zbroi I szczt^ku mieczów powsta tak stra.szny

..huk i omot, e ^o na kilka mil wokoo sycha >yo. M
na ma napiera, kruszyy si z trzaskiem ore. jjodziy w twarz

wymierzone wzajem groty... Gdy nakaniec poaiuano kopie, zwary

si z sob tak silnie obu stron szyki i ore, e ju tylko topor}'

i groty na drzewcacli ponasadzane, tiukc o siebie, przeraliwy

Avydaway oslkot. jakby Itijce w kuniach moty. Jedcy, ci-

•^nieni w natoku, mieczam»i tylko iuacierali na siebie i sama ju
wtedy sia, sama dzielno osobista odnosia przewag".

Wojska ix)lskie. doskonale uzbrojone, a majce ród sitebie

synnych na wiat cay r^Terzy, dz.ielnie wytrzymyway natarcie,

ale Litwini, po godzinie morderczej walki, upadali na siach. Wresz-

cie pod wcieikym naporem wojska ^krzyackiego Ziicliiwiai

si rozkoatiina ciana liteiwska i p'ka, jaik tama. zerwaaia i)rzez

burzce wody. l^unli wtedy naprzód Krzyaey. jognali i>rzed

solD Litwinów i z okrzykiem "tryumfu pdzili mil kilka. Jedynie

ti'zy eiorgwie smoleskie stay w miejscu nie] omszone i wal-

czyy z niezachwiamem mstwem. Reszta wojsk Witolda uciekaa

w popochu. Nadaremnie waleczny ksi chcia wstrzyma ucie-

kajcych. Widzc, e nie zdoa zapoliedz klsce, powróci na

plac boju i z rozpacz w mnem sercu rzuci si w wir walki.

Tymczasem wojsika krzyackie, «lokonawszy pogromu Litwinów,

wracay do swoich i. wiodc bogate upy oraz thim jeców, roz-

gon pit9^ni zwycisk wiciy swój tryumf. Atoli zbliywszy si
do placu boju. zwyciskie wojska przekonay si ze zdumieniem,

e walka trwa dalej, e rycerstwo polskie nie tylko opiera sic e-
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laznym zastpom krzyackmi, ale bierze aiacl nimi gór. Wic zwy-

cizcy porzucili zdobycz i pospiesizyli ku siwioim z pomoc. Teraz

fuiya germaska spotlkaa si z potnym rozmachem polskiego' ra-

mienia. Rozgorza bój morderczy, zacity. Polacy coraz widocizniej-

sz zyskiwali przieiwag i coraz silniej nacierali na chwiejce si

sizyki nieprzyjació. Widzia to wielki mistrz i w strasznej obawie

o losy walki postanowi rozstrzygn j jednem olbrzymiem a nie-

spodziewanem uderzeniem w bok walczcych szeregów polskich.

Szesnacie chorgwi odwodowych uszykowao si ina jego rozkaz

do walki. Sam mistrz stan na czele tego zastpu i ruszy z nim

na plac boju. Ale przezorne dowództwo polskie równiie miao

w odwodzie silne hufce, o których nie wiedzia nieprzyjaciel, bo

a dotd ukiyte byy w lesie. Te rezerwy rzuci teraz Jagieo

przeciw chorgwiom wielfciiego mistrza i polkrzyowa jego za-

miary. Nadto cz wojsk litewskich oickna si z pogromu

i z wciekoci skoczya do walki z omdlewajcym ju na siach

wTOgiem. Wojska krzyackie, parte z dwii stron, zinalazy si

jakby w ramionach caej armii polskiej. Potne to byy ramiona,

miertelny by ich ucisk. Pod iciosami polskich rycerzy giny
cae zastpy wojown;i(ków krzyackich. Leg wiielki mistrz, Ulryk

Jungingen, trupem zasaa pole starszyzna, krzyacka, wiele ty-

sicy niemieckich i obcych rycerzy padow tych zapasach. Cz
wojsk nieprzyjacielskich, ogarnita palniczn trwog, w bezadnej

ucieczce szukaa ocalenia. Ale lycerstwo polskie pomkno za

uciiekajcymi i|, niiosc mier aia oisitrziaich swych mieczów, doko-

nao straszliwego pogromu.

Zwycistwo byo zupene.

Wielkia rado zapiaiitOA^^aa m obozie polsfcim, teim ^bardziej,

e przebieg bitwy musia chwilami najwiksze budzi obawy. Sam

Jagieo omal nie postrada ycia, gdy jeden z lycerzy niemiec-

kich, Dypold Kikeritz ychui Dieber, widzc wietny orszak kró-

lewski, ruszy pdem wprost ku królowi i miecz ju wzniós mad

jego gow. Mode pachol, znajdujce si w orszaku Jagiey,

Zbigniew z Olenicy, ocali króla: drzewcem ju zamanem ci
Niieimca z boku i zwali go na ziemi.

Pogo zarzdzona uwieczya tryumf. Wielkie upy, cay

obóz nieprzyjacieilski, mnóstwo bogactw, wozów i sprztów wo-

jennych, tysice jeców, wszystkie chorgwie krzyackie w iloci

51 dostay si w rce zwycizców. By to pogrom niepamitny,

bya to !kl,ska., jalkiej nigdy jesz^cze Ziaikioin nie dozna. Woj'skom

54



poUkim pozosUiWillo tylko i.^ naprzód i olebra zaganii<;te przez

Krzyaków ziemu'. Jako po duóih (Uiiacli odpoczynku skiero

wao sit; rycerstwo ku .Mal>orpn\i, w któr\'ni stra.szny panowa
poi>och, frdy nieliczna z;iloga, pozosUiwioaia w twierdzy, stracia

gowt; i nie mylaa luiwet o obrouie. Ale wojsko i>olskie. zdo-

bywajc \H) drodze ponuiiejsze zaniki, dojiiero dziesiteg^o djiia

stan;o pod Malborg'icni. Ta zwoka wystarczya lui wzmocnienie

iop. Wszystkie sih' Krzyaków, nie lM:or;jce udzi:iu w iitwie

pod Cinmwaldem, i)Ospieszyy do stolicy i przyjjotoway si do

zbrojnieg'0 oi^ru. Czternacie miast i ziunk(>w krzyackich pod-

diio si Polakom, ludno wszdzie zacza wjinawia posu-

szestwo Zakonowi, jeden tylko Malborg- broni si z wielk za-

citoci. I mury tej twierdzy ochroiniy jeszcze na pewien ozas

Krzyaków od osUitecznej zag"lady. W wojsku polskiem i»rzecia-

gajce si oblenie wywoalit niesnaski, a ksi Witold wy-

cofa swe wojska z pod twierdzy i za zezwoleniem króla po-

cign na Litw. Za tym i>i*z}-lkadem poszli diwaj ksita mazo-

wieccy, Janusz i Ziemowit, a wreszcie sam król. zwtpiwszy
w mono zdobycia uporczj^^yie Ijronionej warowni, zaniecha

oblenia i rozpocz odwTÓt z reszt swej armii.

Wtedy Krzyacy podnieli gow. Opanowali z powrotem

swe zamki i mia^Ui, a cho ponieli dwie nowe klski pod Koro-

nowem i pod Gobiem, doprowadzili do zawarcia pokoju. Jako
I-go lutego 1411 roku podpisaaio w Toruniu wanniki )»okojowe.

Na mocy zawartego ukadu wyrzekli si Ki-zyacy mudzi i ziemi

dobrzyskiej, ale pozostali przy iimych nabytkach.

W ten sposób T\-ietne zwycistwo pod Gninwaldem nie

dato na razie rezultatów, jakich moiui byo oczekiwia. Miao
przecie olbrzymie nastpc^twa. Na pokioh GnmwaJdu zamaa si
potga krzyacka i po otrzpniuRTn ciosie nigdy ju nie miaa
si podnie. Odtd te Zakon chyli si do upadku, a w samym
rodku Europy wzmaga si zaczyna na siaoi pastwo iX)lsko-

litewskie i na losy wiata wywiera wpyw coraz wikszy. Pa-

nowanie gwatu i przemocy w stosunku do narodów ustpio
miejsca wjTOznniialoci i tolerancyi. wnioso do skarbca zdobyczy

kulturalnych wiata nowe i»ojcia i nowe wartoci.

Jeszcze jeden wielki rezultat wydao to sawne zwycistwo.

Krew litewska i polskii, przelana na polach Grunwaldu ze

strasznym a oknitnym wrogiem, zacienia wzy pomidzy Polsk
a Litw, zbliya do siebie oba narody. W roku 1418 odlty si



w Horodle nad Bugiem synny zjazd, na który wiraz z Jagie
i Witoldem przybj'li co przedmejsi panowie polscy i litewscy.

Wane na tym zjedzie zapady uchway. Polacy ponowaiiie zobo-

wizali si, e bez zgody LitwinÓAv nigdy aiie wybior sobie króla,

za Litwini przyrzekli, e bez zeziw-olenia Polaków nikogo ju
po mierci wielkiego ksicia litewskiego, Witolda, na t godno
nie wynios. Szlachta polska przypucia do swoich herbów wielu

bojarów litewskich, którzy w teai sposób zrównali i w swoich

prawdach z najmoniejszym w Polsce standem i zwizali si z niim

wspólnoci interesów. Nadto Litwa przyja te same urzdzenia,

które ju utrwaliy si w Polsce i ten sam podzia icaego l<:raju

na województwa i kaiSztelauie.

Unia Horodelska zacienia zwizek pomidzy obu narodami.

Nadaremniie wyisilali si Krzyacy, aby teai zwizek zniiwe-

czy. Naderemniie; Witold, a póraiej brat jego widrygieio pona-

wiali próby, aby Litw odenwa od Polski. W r. 1432 Jagieo
nada Rusinom wszystkie prawa i wolnoci, jakie otrzymali kato-

liccy Litwini, a szlachta liiitewska przyja do swoich herbów

szlacht rusk. Wspóycie trzech narodów mimo usiowa ce-

sarza i Zakonu, mimo trudnoci zewntrznych i wewntriznych

coraz silniejsz zyskiwao podstaw. Krzyacy niiteraz jeszcze po-

rywali si do walki, kilkakrotnie nawet spustoszyli ziemi kujaw-

sk i clobrzyiisk, kilkakrotnie czyniiili próby i piodejmoiwali intrygi,

aby uni rozerwa. W roku 1435 pod Wikomierzem raz jeszcze

poczome wojska polskie i litewslkie na gow pobiy Krzyaków
i zmusiy wielkiego mistnza do przyjicaa waruaiku, który nie

dozwala mu sucha rozkazów cesarskich, a który poddanych

Zakonu zwalnia od posuszestwa, gdyby Zakon omieli si

wojn wypowiedzie Polsce.

Zwycistwo pod Grunwalklem coraz trwalsze i coraz do-

niolejsze dawao reizultaty.
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VII.

ROZWÓJ I WZROST PASTWA.

Wznia^riUo sit- na .siadi pastwo polsko-litewskie i w ealej

Europie zyskiwao coraz wiksz powag. Zmieniao si(^ ZAvolna

w pohiczoiiycli krajach i ycie wewiitrziic or;<z ukad si si clecz-

nych i ich wzajemny do siele stosunek. Szlachta, od pamit-
nego zjazdu w Koszycach, nie ustaje w deniu. l>y rozszerzy
otrzymane ju przywileje i prawa. Zwizana wspólnoci inte-

resów i solidarnie stajca w ich obronie, wytwarza stiiai, wy-
suwajcy si na czoo ludnoci, a coraz czciej decydujcy o naj-

wajniejszych sprawach pastwa. Od ukadu av Koszycach zjazdy
szlachty odbywaj si niejednokrotnie, a staj si zwyczajem.
Zjazdy te zwoywa Ijd król, nie mogcy bez zgody ogóu
szlacheckiego, otrzyma niezbdnych na wojai lub inne potrzeby
pastwa i)odatków. bd sama szlachta, o ile tylko zaleao jej

na powziciu wspólnej uchway. Poniewa za róme dziehiice

Polski miay odrbne interesy, wic obok zjazdów ogólnych od-
iyway si zjazdy prowincyonaliiie. Zjazdy te, przezwane z cza-

sem sejmikami, nabieray coraz wikszego znaczenia, dziki nim
bowiem stan szlachecki zyskiwa gówny on_' pi-zeciw Z;wior/ch-

niej wadzy i wyamywa si z pod i^rzewagi zarówno króla,

jak dostojników wieckich i duchownych. Z kadej zreszt ko-
rzystano okazyi, by zdol>y noAve pi-zywileje. W roku 1422,
w czasie srogich zapasów z Krzyakami, szJachta w obozie pod
C'zenviskiem wjTiioga na Jagielle zabezpieczenie nietykalnoci
swojego mienia, a w roku 1480 i 1488 szereg nowych przywi-
lejów, z których najwaniejszy zajiewnia jej nietykalno os.v
l»ist. (Przywilej ten: nemiupm captivabimus nisi

57



jur V i c t u ni zjiaczy, e nikt nie moe by uwiziony, jak

tylko prawnie osdzony).

Wzrastao równie pastwowe znaczenie iwielkiich magna-
tów i duchowiestwa, Ictóre obejmuje waniejszie urzdy, zerod-

kowuje w siwych rkach owiat i coraz wybitniejszy wpyw wy-

wliiera ma poityl^ pastwa w duchu wskaza Kocioa l^ato-

licldego.

Natomiast podupada stan kmiecy. Wacicieloan wsi nie wy-

starcza ju czynsz. D oni do tego, aby powiliszy obszary

ziemi foliwarcz.nej, a e uprawa roli iwjimaigia. coraz wicej rk ro-

boczych, wlic powstaje ród monych paiiów i szlachty denie,
by ludno wociask ograniczy w^ prawach przenoszenia si

wedug swej woli i z,-wiza na zawsze z miejscem zamieszkaaila.

Jako ludno wiejska przykuwana jest do gleby, a zaleno jej

od szlachty staje si tem wiksiz, e sdy zrzekaj si z czasem

rozpatiywanlia spraw, wytaczanych przez wociaai swoim dzie-

dzicom. Sdzi wocian zostajie szlachcic, a od tej chwili od jego

woli zaley los chopa: wolny rolnik dostaje si w cikie pod-

dastwo.

Tak dziao si podówczas wszdzie w Europie, tak dzia

si zaczo i w Polsce.

Polska, rzdzona przez pierwszych królów samowadnie, na-

stpnie poddana pod rzdy monowadców, wstrzsana przez

bunty potnych miesizczain, zmienia powoli siwój ustrój: zmoaiejsza

s-i zakres wadzy królewskiej, traci swoje znaczenie mieszcza-

stwo, ikmiecie dostaj si w jarzmo poddastwa, a do wadzy
i znaczenia przychodz magnaci, duchowiestwo i szlachta.

^ Jagieo, umierajc w 86-3^1 roku siwoj^ego ycia, pozosta-

wi dwóch synów, z któiych starszy, Wadysaw, w myl ukadów
króla z paimami polskimi, zoistal jego nastpc. Ale .e Wadysaw
w chwili mierci ojca liczy zaledwie lat dziesi i wadzy pia-

stowa mie móg, wic panowie ustanowlifli rzdy zastpcze, czyli

regency, której przew^odniczyl biskup krakowski, Zbigniew^ Ole-

nicki, ten sam, który, jako mode pachol, w bitwie pod Grun-

waldem ocali ycie Jag^iey.

Za rzdów Olenickiego wzmogo si mocarstwowiei stano-

wisko Polski. Zakon krzyacki raz jeszcze zosta upokorzony,

a unia z Litw i Rusi zdawaa si bj^ pocztkiem olbrzymiego

zwizku zamieszkujcych Europ rodkow narodów pod prze-

wodnictwem Polski. Czesi przyzwali na swój trom modszego syna
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Ja;r*u*ny, Kaziiiaorza, a au» tronie w(^'«rien>kiiii za.siad król poUki,

Whwlysaw. Ale unia z Czooliami nie dosza do skutku. Pastwo
czeskie l»\io i»t>du\\ezas widowni stra^znyrh walk. zaiKK-ztko-

wanych przez Jaiui Husa. profesora uniwersytetu praskiego, który

wystpi Twatownie przeeiw z^i^-psuciu. szerzcemu sie w klaszto-

rael. oskar^U o cikie przewinienia cae duchowiestiwo, a pó-

uiej tarjrn si w swojeni pimie na w;ulz papiey. Hus, uwi<j-

ziony i w mkn U15-yni ;»pakiaiy na stosae, jako ikacerz. licznyci

mia zwolenników nie tylko w kraju rodzimym, ale i w Polsce.

Husyoi, iH>dzaeleni na kilka odamów, dyli nie tylko do prze-

ksztiicenia religii, ale domajrali si równie doniosych reform

spoecznych: dali zrówiunia wszystkich stanów, odrzucali wa-
dz Lróle.wsk, pra^n*li, ahy rzdy sprawowa lud*, a dlii osi;ifir-

nieia tych celów szer/yli myl o rewolucyi zlirojnej i luusem

buntu przeciw istniejcemu ustrojoiwi starali si rozdmucha jwar
niezadowolenia. W Polsce ruch husycki szyl>k(» zosta stumiony,

ale w Czechach duj:o jeszcze toczyy si zaarte l»oje. Otó
obawa przed hus>i:yzmem pou-^ti-zjinaa panów polskich z Ole-

nickim na czele od crlejsizeg"o zwizku z Czechami i od po-

pierania kandydatur}' Kazimierza Jairielloezyka na tron czeski.

Natomiast fiikt, e król polski Wadysaw zosta królem wgier-

•skim. pozwala inokowa miadziej. e z cz;\seni i ^VJrry trwaym

zwizkiem iK)cz si z Polsk.

Idei teg"() zwizku sprzyjao niebezpieczestwo, które za-

wiso nad krain wgiersk, a grozio i Polsce.

Oto na itó\\yspie Bakaskim utncalili swoje panowanie

Turcy, lud zaborczy, wojowniczy, a przeniknity fanatyzmem re-

ligijnym, rozbudzoai-m pi-zez ich najwikszego proroka. Maho-

met:!, Turcy, od imiejiia i>ieirwszego swojego wadcy, sutana

Osmana, równie Osmanami zwani, przybyli z Maej Azyi. Roz-

biwszy potnem uderzeniem pastiwo bizantyjskie, rzucili si na

ziemi poudniowych Sowian, rozgromili ich w r. 1389 w mor-

derczej bitwie na Kosowem Polu, a rozszerzajc swoje wadztwo,

zaczli czpii zagony ma Wgiy. Ujarzmienie "Wgier zagraao
takim samj-m losem i Polsce, a nastpnie i inn>in pastwom
chrzecijaskim. ^Vojo^^^liczo Turków, nienaiwi, jak \'Avili

dla chrzecijan, niez^v^'ke mstwo, podsycane pomieniami fana-

tyzmu religijjiego, wreszcie wielkie zwycistwa, jakie w cigu
wieku odnosili w Europie, uczyakiy z nitli i>t.ttiiit* w i.-lk a gron
dla Europy chrzecijaskiej potg.
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Ide wojny z tym iiom-yin a strasznym wrogiem chrzeci-

jastwa podj Zbigniew (olenicki, który przez odparcie niebeiz-

pieczeiistwa tureckiego widzia nowe wywyszenie Polski i roz-

rost jej mocarstwowego znaiczenia. Jako pod liasem bronienia

zagroonej wiary mody król Wadysiaw przedsiwzi wy^Draw
przeciw Turkoim. Rycerstwo polsikie i wgierskie, majc oa czele

króla i synnego Avodza Wgrów, Jana Hiinyadego, odnioso w tej

w^^Drawie kilka wietnych zwycistw i wymusio na Turkach
wielce korzj^stny pokój oraz rozejm, majcy trwa lat dziesi.
Ale wbrew warankom rozejmu ju w roku nastpnym (1444)

mody król, przyiniagiauy ze Avszech stron do aiowej z Turkami
w-alki, a zwolniony przez papiea od przysigi, zoonej ,,nie-

wie>raym", przedsiwzi now wypraw ii z wojskiem wgierskiem
oraz polsikiem wyruszy do Bugaryi. Pod Warn przyszo do

spotkania. Przemagajce siy Turków wziy tym raz6m gór:
poczone wojska polsko-wgierskie pobite zostay na gow,,
a modzieczy król leg rycersko na polu walki -— i zawiód na-

dzieje, jakie osoba jego budzia.

mier Wadysawa Warneczyka nie rozwiaa idei uai
z Wgrami, ale idea ta na polach warneskich otrzymaa cio8>

stanowczy i nigdy ju nie miaa si urzeczywistni.

Xa tron polski po bezkrólewiu, panujcem trzy lata, pa-

noiwrei polscy ze wzgldu na uini z Litw, powoali modszego
sjma Jagiey, wielkiego ksicia litewskiego, Kazimierza.

Kazimierz Jagielloczyik (1447—1492), przyzwyczaj oimy na.

Litwie do rzdów samoiwadnych, niechtnie przyjmowa ofiaro-

wan mu koron, zwaszcza, e pomidzy Polsk a Litw toczyy

si spory o przynaleno Woynia i Podola, do których obie

strony rociy sobie preteinisy. Ostatecznie Woy przyznany

zosta Lit^de, a Podole pozostao przy Polsce. Waiiiejszem

jednake zdarzeniem byo wyamanie si szlachty chemiskiej

i pruskiej z pod wadzy Zakonu, opanowanie zamków obronnych

i wypraiwienie poselstwa do króla z daniem, aby te ziemie,

podstpem niegdy przywaszczone, miapowrót do Polski przy-
czy. W roku 1454-ym stanli przed królem posowie ziem pru-

skich, a szlachcic Ja.n Baysen, stojcy na czele poselstwa, gos
zabra i w pomiennej momde wystawi okruciestwa Krzyaków.
Wspominajc, ei niesychany ucisk skoni sizlacht do utworze-

nia zwizku, któryby zabezpieczy j od przeladowania Zakomu

(zwizek ów zwa si Jaszezurozym), mówca skary siii kró-
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owi, .e iiaLueiimiie sprawa wytoczya si* \tnt'ii tesanta Frj'-

deryka.

— „resarz, — iiituwi ik».sl*1. — nic wysucliawhzy naszych

najsprawiedliwszych al«'»w i przyczyn, zniós zwizek iiaiiz, nadto,

jakjjdybymy byli winnjniu. rozkazii nam (JOO.CMM) zotych mi-

strzowi i Ziukcmowi zai)aoi. 'I\vm sposobom przed;uio ims, jak

niewolników. Któ nwierzyl nic przestali na tein prokuratorowie

i mistrzow-je Zakonn. chcieli, by trzechset mt;ów luiszyoli powy

swojo pod miecz kat^»wski [KMlao! T(» okruciestw<» i niespra-

^^^<»dli^^y wyrok cesi:ij-2,:i przywiinly n:is do ost;ilniej dla nci-

nionych ucieczki. WyiK)wiedzielimy posuszestwo, podnieli-

my ort^. Nietylko mowie, same niewiasty A\-^dr}fray si w lia-

niebnej y duej niewoli. Nie odmówia nam Boska opatrzno

askawego wsparcia swojego. W przecigu dni dwutlziestu dwa-

dziecia ziimków zdobylimy swoim orem...''

I w imieniu ciemionej ludn(»ci bagali posowie o przy-

czenie ziem nieszczliwych do Polski. Oczywicie proby takie

nie mogy przebi-zjnie bez echa. Król po burzli^ATch naradach

z dostojnikami, z któiych cz, z (Uenickim na czele, bya

przeci\Mia wszczynaniiu wojny z Krzyakami, ogosi w dniu

13 marca 1454 r. uroczysty akt. wcielajcy do l'olski Prusy

i Pomorze, a zarazem przyznajcy tjTU krajom da^^^le przyAvileje.

ulgi w cach i podatkach oraz eakomty samorzd.

Nastpstwem tego aktu bya wo}na z Zakc^nem. \Vojii;i la

trwaa lat trzynacie, nim ostatcx*znie uznali si za pobitych

Krzyacy. Na mocy pokoju, zawartego w r. 14<»('> w Toruniu,

wrócio do Polski Pomorze oraz ziichodnia cz Prus z mia-

stami Gdaskiem. Toruniem. Malborgiem: Krzyacy utrzymali

Av swem ix)siadadnu Prusy wschodnie ze stolic Królewcem,

wszake pod waiimkiem. e wielki mistrz bdzie odtd skada

hod królofwi polskiemu.

Tak pr>'sa potga krzyacka, skoczyo si panowanie

przewrotnoci i
i
ychy. rozwiaa si grona chmura gennaska,

która w cigu dwu stuleci przecigaa raz po raz nad ziemiami

Polski i Litwy, niosa nieszczsn>nn krajom zniszczenie i nie-

ustannie straszliw zagraaa burz. Nowa prowincya indska. no-

szca odtd miano l*rus Królewsikich. otworzya l*olsce dostp

do B;itVku, o który-, od Eolesa^^•u Chrojrego zaczwszy, wal-

czyli prawie wszyscy jego nastpcy, stworzya na jmlnocy na-

turaln gi*anic pastwow i dla yznej, a obfitujcej w zboe
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krainy utorowiala. now drog zbyitii, oywia liaiidel i podniosa

dobrobyt pastwa.

Z powodu wygasania s:sit z inii Piastów stopniowo pod

panowanie Polsd przechodzio Mazowsze, przyczoma równie

zostaa cz lslva.

Myl o unii z Wgrami i Czechami odya znowu, ale cho
na tronie czesliim i wgierskim zasiiad najstarszy syn Kazimierza^

AYadysaiw Jagielloczyk, wszake do unii nie przyszo. Wgrzy
i Czesi, poczywszy pod berem Wadysawa oba pastwa, oba-

wiali si ju cilejszego zwizku z Polakami, przewidujc, e
w przyszoci zwizek ten oba krajie uzaleni iciakowici' 3 od

Polski.

Za Kazimierza Jagielloczyka zaszy wane i doniose dla

ycia weiw/ntrznego Polski zdarzenia. Króli, chcc osabi wadz
magnatów i duchowiestwa, szuka oparcia w sizlachcie, rófwjiie

roszczcej sobie pretensy do odgrywania przodowniczej roli

w rzdach. W myl ycze szlachty, która owiadczya, e bi
si nie bdzie z Krzyakami, o ile dania jej nie bd spenioney

król na pamitnym zjedzie r. 1454 w Nieszawie nada caej

Polsce nowe ustaiwy, czylii statuty, a najwaniejszy z nich by
statut wielkopolski, na mocy którego król niie móg ju wydawa
praTW^ nowych, ani powoywa pod bro ogóu szlacheckiego, czyli

pospolitego ruszenia beiz zgody sejmilkóiwi. e za na sejmikach

poszczególnych ziem róne a sprzeczne mogy zapada uchway,

okazaa si potrzeba zbierania szlachty caej prowincyi na tak

zrwane sejmiki generaln©. Z czasem wszystkie sejimiki zaczy wy-

bieira poisiów, którzy zgromadzali si przy królu i raaem z nim

obradowali.

W ten sposób powsta sejm walny i wadza w pastwie

przesza w rce szlachty.

Podczas sejmu król zazwyczaj naradza si najpierw z do-

stojnikami pastwa, a posowie szlacheccy radzili oddzie/lnie. Do-

stojnicy ci, senatorami zwani, mieli swoje wasne zgromadzenia.

Poniewa za w dwóch izbach radzono: senatorzy osobno,

a sizlachta osobno, skada si przeto sejm z dwu izb: sietnator-

slkiej i poselskiej. Diopiero po wspólnej mairadzie izb obu i zgo-

dzie króla zapadao postanowienie obowizujce. Do przewiodni-

czenia obradom posowie obierali marszaka, który w imieniu po-

sów wita królia przemow. Po odpowiedzi króla posowie pod-
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iliotliili (l»t uicjro kolojaio illa ucaluwujiia n*ki. a iioUMii dopiero

z;il»iera jrlos kamlerz i \vvlu>/(zai iMiwody. <lla których sejm

zojital zwoany. l*owzit,'cii' przez sejm uelnvay wielkie nieraz

przedstawia In trudnoci. 1'osowie. wybraiii przez sejmiki, repre-

zentowali wolt; swoich ^^T^»orców i iii<-zeui nie mona byo skoni

icli do zmiany poj^Idu. Na to wi^c, aby uchwaa st;Ua sie dla

caego pastwa prawem, potrze»a byo jedn(unyliioci wszyst-

kich posów. Pocztkowo iK)sowie iKjddawali sit; opinii wikszoci,

a duch patiTotyzmu przenika ol>rady. Póniej dopiero zaczy
sic naduycia, z któnch wielkie wynjlkly nieszczcia, Pow<>4aaiie

do ycia sejmu olbrzymie posiadao znaczenie. Pastwo, acz jego

wadz najwysz wyobraa moamrcha, prz<e^tao by w gruncie

rzeczy monarchi w dawnem tejro sowa znaczeniu', to jest pa-
stwem, Siimo-wadnie praez jedn osob rzdzoneni, lecz ze wzgldu

na ograiniczenia panujcego i coraz \\iksze znaczenie ogóu szla-

checkiego, stawao si respublik. czyli rzeczpospolit. to zaiaczy

pastwem, poddanem woli pospolitej, woli powszecimej.

Ale bya to tylko rzeczpospolita szlaehecka, gdy kmiecie

i mieszczanie nie mieli w sejmie sw-3'ch przedsta»wicaeli. Za Jana I

Olbrachta (1402— 1501) szlaehui otrzjinaa nowe przj-^nleje

w statucie piotrkowskim z roku 1496-go kosztem mieszczan

i kn^eci. Mieszczanom utnidniono dostp do dostojestw kociel-

nych i zabroniono nabywania posiadoci ziemskich. Kmiecie

jeszcze gorzej wyszli na tych przywilejach, gdy utracili wolno
osobist. Z rodzhiy kmiecej tylko jeden syn móg wie opuci,

reszta obowizana bya pracowa na miejscu. Zbiegych móg
szlachcic ciga, jak pi-zestpców. Nadto kmi'e<.*i;e wyjci zost;ili

z pod opieki sdów i nietylko nie mogli pociga dziedzica do

odpowiedzialnoci, ale sdowi tego dziedzica i jego wadzy nie-

podzielnej cakowicie zostali oddani. I>la ludu, pracujcego na

roli. rozpocza si .sJtraszjia era poddas.tw,:iu Kmie, który

z dziada pradziada by czowiekiem wolnym, ograniczany stop-

niowo w swych praiwach, utraci je wkocu i sta si istot bez-

woln, skazan na ciki trud w poniajcem godno ludzk
poddastwie.

Jak Olbracht, pozyskawszy takimi prz\"v\ilejaini szlacht,

postanowi pomci klsk wamesk i wojn wi>owiedzie
Turcyi. Szlachta stawia si tumnie i król wyruszy na Modawi.
Ale hospodar modawski Stefan, pragnc wyzwoli si z pod

zwierzchnictwa Polski, poczy si z Turkami. Król zwróci si
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przeciw hospodarowi i przystpi do oblenia Suczaiwy. Tymcza-

sem Wgrzy, uwaajcy Stefainia za swego hodowiiika, ziagrozili

Olbrachtowi wojn, gdyby nie opucii Modawii. Jan Olbracht

pod naciskiem tej groby rozpocz odwrót, podczas którego zdra-

dziecki Stefan, wspomagany przez Turków i AYgrów, uderzy

aia. wojsko polskie, cignce przez lasy bukowiskie, i straszliw

zada mu klsk. Nieszczliwy król, wróciwszy do kraju, po-

mawiany by o ch wyigubitenia szlachty i w)znoiwienia w Polsce

nieograniczoiniej wadzy monarchicznej. Przeladowao go przy-

sowie: „Za króla Olbrachta wygina szlachta". cigay te l^róla

zorzeczenia ii przeklestwa,

Jan Olbracht umar niespodziewanie w Toruniu. Po jego

mierci panowie litewscy zaczli czyni zabiegi, aby królem pol-

skim zosta modszy brat Olbrachta, Aleksander, którego Litwini,

wbrew unii horodeilskiej, zaraz po mierci Kazimierza Jagifello-

czyba,, wyinieli na trioai wii'elkoksiicy. Niechtni zwizkowi

z Polsk, sami tem ponawiali akt unii, a skaniaily ich do tego

poniesione w wojnie z Moskiw klski i coraz wiksze niebezpie-

cz,est|W'0, groce ze strony wielkiego ksistwai, a póniej carstwa

moskiewskiego. Panowie polscy zgodzili si na ten wybór i Ale-

tsandeir (1501—1506) otrzyma koron polsk. Jednake wyzy-

skali swoje pooeiniie, wymogli bowiem na królu, e wadza rz-

dowa oddana zostaa radzie senatorów, a lvróll mia odtd tylko

radzie tej przewodniczy. W roku 1505 na sejmie, ziwoanym do

Eadomia, zapada nowa, a. wielkieigo znacizenia uchwaa, zwana:

Nihil n o V i (iiiic miowego). Na mocy tej uchway król nie móg
przedsiwzi nic niOAvego bez wspólnej zgody senatorów i po-

sóiw.

Tak to zmniejszaa si nieustannie wadza królewska,

a wzmagao si znaciaenie szlachty.

Aleksander, jeszcze przed otrzymaniem korony polskiej,

zmuszony by broni Litwy przed najazdem moskiewskim.

Iwan III, za którego panowania wielkie ksistwo moskiewskie

wyz^wolio si z niewoli tatarskiej, podbi Psków i Nowogród,

a skupiwszy w swych rkach wadz nieograniczon, rzdzi

w swem pastwie okiiiciestwami i groz. Roszczc pretensy

do krajów ruskich, przybra tytu pana caej Rusi i odtd, wy-

stpujc jako obroca wiary scbizmatyckiej, rozegai ród Ru-

sinów^ pomiienie nienawici do ikatolicyzmu i wojnie z Litw usi-

owa nada podkad religijny. Turcy i Tatarzy równie coraz
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czt;(it'j zaczrli iiawiedzar zieuiit* g:raiiicziie. a cho synny ma
gnat litewski, ulultieiiicc króla Al<'k>aiulia, knia Micha < Miski

l»t»l»i Tatarów na ulnwi- |»ncl KlirUiciii. ii.i|i;nl\ il/ikirl '.uriiy

ponawiay sit^* nienstaiinic

Kosla w siy izeczpospulila szlachecka, ale jednoczeinie

powtitawaly uowr mocarstwa i nowe a coraz groniejsze uie>ez-

pieczestwa elaznym waem zaczy ojiasywa granice Rzeczy-

pospolitej.
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YEI.

POLSKA JAGIELLONÓW.

Jednem z tych wielkich niebezpieczestw dla Polski bya po-

lityka wielkich ksit moskiewskich, którzy roli w siy i uparcie

dyli do zaganiicia pod swoje bero ziem ruskich, stanowicych

skadow cze pastwa polsko-litewskiego. Nastpca Iwana,,

w. ksi Wasyl, wierny by zaborczym planom swojego ojca.

Wic wojna z ]Moskw rozgorzaa raa dobre, gdy na tronach litew-

skim i polskim zasiad pity z kolei syn Kazimierza Jagiello-

czyka, Zygmunt, zwany Starym (loOG—1548).

A wojn t przypieszyy ambitne zamiary, które ywi
knia Micha Gliski, powiernik i ulubieniec Aleksandra, miay
i szczliwy wojownik, ale magnat próny i pysziny, marzcy
o wlasnem pastwie -i wasnej koronie. Wznieciwszy bunt na

Litwie, Gliski zawezwa na pomoc Wasyla. Wielki laiia, dcy
do opanowania Smoleska, wkroczy wraz z Tatarami na Litw.

Ale zawiód si srodze. Pod Orsz zabieg drog wojskom mos-

kiewskim ksi Ivonstanty Ostrogski i tak stanowcz zada
im klsk, e Wasyl zmuszony by do odwrotu '(r- 1508). Wojna

skoczya si ucieczk Gliskiego do MosJvwy i zawarciem wie-

czystego pokoju.

Ale chytry, nieugity w deniu Wasyl ani na chwil nie

rozsta si z myl zdobycia Smoleska, a z adnymi traktatami

nie myla si liczy. W r. 1514-ym zebra znów olbrzymi annie

i now rozpocz wojn. Tym razem po wielu krwawych wysi-

kach dopi celu i, dziki pomocy Gliskiego, zdoby upragniony

Smolesk. Wprawdzie pod Orsz IConstanty Ostrogski, majc trzy

razy mniejsze siy. znowu najwietniejsze odniós zwycistwo nad
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wojskami Wasyla i >iia4«zny rzuri iui Mi^kali poiiKM-i. \Aivz

pr/fwaj;! swojej nie miiifli wy/yskar Polai-y i iiie zdoali odeliruc

Smoleska.

Tak wii- pieiwsze wielki*' wojny /. .Mo>kwjj, niiiiio i^wietiiycli

zwyei«'stw |Hilskieh, iiiepowtMizenieuj dla Polski si skoezyy.

A niepnwttdzeiiie to niialo znaczenie ogromne: omielao .Motik>i\*

i ntwierdzalo jej wladeów w przekonaniu, e. mimo przewagi

orra p«»lskie«ro. mona w wale«* z Tolskij powane odniee ko-

rzyfi. Wprawdzie w r. ir);54ym Zy^annut wznowi wojn, alo

i tym razem, mimo wietnyeh zwyei«'stw Tarnowski«'j^o. ni** wy-

tyli Tolacy si dostateeznyrii, l>y odenvae Smolesk o<l Moskwy.

Oliok tyeli nieszezliwyeli wojen, niepozliawionyeli dla sto

-linków i»olsko-moskiew<ki('h znaczenia na przyszoM", zaszy z;i

panowania Zyfiiinnita dwa inne wielki*' wydarzenia, które w cijrii

«ayi*li stuleci way miay n;i itisacli INtlski i odci^rac nllirzymia

role w dziejach Europy.

Xa truaiach wjfierskim i cze>kim zasiada Itrat Zygniuntowy.

Wadysaw .lajriplloezyk. a mia tylko jedne«ro syna, Ludwika,

który Ity tak slabeno zdrowia, e nie wróono mu dujiie^o ycia.

Wic na trony te zawczasu zwróci uwag cesarz Maksymilian I

i rozpocz knu intry^^. której celem >yo jiozyskanie ilwu no-

wych koron dla czonka swej dynasty i. A dyna.stya Jlabsliur«ró»v

oprócz korony cesarskiej zajmowaa trony iiszpanii. Burofundyi.

rozcigaa sw wadz na Wochy i Niderlandy. Jedynie .lagiello-

ittwie. panujcy nad ludanu *olski. Litwy. Kusi. Czech i Wcgier,

mogli swoj i»otg i saw i o lepsze z dynasty halishursk.

Denia. Maksymiliana hyy wielkiem dla I*olski uiebezpie-

zestwem. Dumni Habsburgowie, w razie opanowania dwu no-

wych pastw, podnosili si do niebywaej ])otgi. a z dwu stron

"saczywszy l^olsk*. mogli si kusi o narzucanie pastwu pol-

skiemu swej woli. Natomiast utrzymanie obu troiu')W przez dy-

uasty jagi«*llosk nietylko spokój zai)ewniao Polsce, ale preez

widoki unii, lub choby trwaego z Czechami i Wgi'ami sojuszu,

wysuwao pastwo polskie na przodownicze w Europie stanowi-

kt> i dawao mu na bieg polityki wiatowej przeogromne

w|)ywy.

Wic trway dyplomatyczne zapasy, a dwory europejskie

'. najwyszem zaciekawieniem ledziy ich jtrzebieg. ,Na sz;ili dzie-

owej wayy si dwie moce. z których kada za równ njoga
'•y uwaana. IM-zyszo widu ludów, losy polityki euroi^ejskioj
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wchodziy w gr do tej walki, któr toczyy ze aoh dwie potne
dyiiastye.

Mal-Lymiliaoi uywa wszelkich rodków, aby celu dopi,
a przez przymierze z Moskw, przez podburzanie przeciw Polsce

mistrza krzyackiego, wrcz wyzywa Zyginuntxi do boju. Lecz

miecz polski, podziwiany przez cay wiat od czasu bitwy pod

Grunwaldem, opromieniony póniej blaskiem smtnych zwycistw

Tarnowskiego, nie mia tym razem rozstrzygn dziejowego sporu.

Pokojo^^'0 usposobiony Zygmunt, straszony perspektyw wielkich,

uciliwych wojen, przysta dobrowolnie na ukad, któiy Habs-

burgom zapew^ii zwycistwo. Na mocy tego ukadu jedna z wnu-

czek ]\Iaksymiliana wydana zostaa zam za Ludwika, a wnuk
Maksymiliana. Ferdynand, poj za on siostr Ludwika, Ann.

Postanowienie to zapado na zjedzie, któiy odby si

w Wiedniu, a w którym i Zygmunt wzi udzia osobicie.

Wynik tego ukadu fatalny by dla Polski.

Ludwik Jagielloczyk, wstpiwszy na tron w roku 1516-yni,

zgin niebawem w walce z Turkami, którzy zawojowali cz
Wgier, a Ferdynand, z domu Habsburgów, zaj w krajach w-
gierskim i czeskim miejsce Jagiellona.

Straconej nad cesarzem przewagi nie mieli ju nigdy królo-

wie polscy odzyska.

Drugiem z kolei melkiem wj'darzemem dziejowem, majcem
zowrogo zaway iia losach ludów, zjednoczonych pod berem
Jagiellonów, by wynik wojen z wielkim mistrzem krzyackini,

Albrechtem brandeburskim, z rodu Hohenzollernów. Albrecht, acz

by synem siostiy królewskiej, Zofii, nieustannie spiskowa prze-

ciw ZygmuntOA\i. Miy ten siostrzan odmawia zoenia hodu kró-

lowi i nieustannie wygraa mu mieczem. Zmiady Zakon, to

gniazdo cigych intiyg, faszu i obudy, obali i zdusi potwora

krzyackiego, nie byo dla Polski ówczesnej zbyt trudnem zada-

niem. Jako w r. 1520 wojska polskie pod wodz Mikoaja Firleja,

bijc nieustannie Krzyaków, zdobywajc miasto za miastem, za-

jy posiadoci Zakonu i stany przed bramami Królewca.

Przeraony Albrecht uderzy w pokor, a jednoczenie sa
goców na wszystkie strony i alamiowa dwoiy, na które móg
liczy, by uzyska ich pomoc i wsparcie.

Dziki wstawiennictA\ii papiea, cesarza i licznych ksit,
król zgodzi si na rozejm, Albrecht mia stawi si w Toruniu

i zoy Zygmuntowi przysig na wierno. Jako istotnie przy-
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jecha do Torunia. Ale tu, doNNieilziawszy si, e cign mu z Sie-

iiiieo posiki, oszuka krula i jmkI |K)Z(Mein, e musi tsi*; porozu-

mie ze sliirszyzna Zakonu, zdoa wyrwa si(j z mia.sta. -atwo-

wiernoe polska srodze zosta.a ukaraaia. Ajreelit lx)wiem zdra-

dziecko odnowi wojnt^\ Wpadszy ziL>rojno na Mazowsze, zupi

kilka miast, dwiecie wsi puci z dymem, a moc ludnoci bez-

Itrouiicj po katów sku w pie wycijj. {ycdo pi*zecie si spo-

strzejr, e i z otrzymanymi posikami nie zdziery królowi pol-

skiemu. Wiec i::dy po cliwilowem iKjwodzeniu nowe poniós kieski,

zwyczajem swoim uderzy w |iok<'n- i /tii.wii n.l.H -i.- .N. po-

rednictwa monych pr(ttektx)rów.

I znowu uzyska rozejm, a w lad za rozejmem i utra-

cone w wojnie jiosiadoci.

W ten si>osóli nad brzegami znacznej czci Batyku pozo-

staa nienaruszona ciana niemiecka, by nadal krpowa swobod
rudiów i utrudnia szerszy oddecli Polsce. Ti*zysta lat polityki

Zakonu wymownie wiadczyo, jak strasznem i niebezpiecznem

jest ssiedztwo Krzyaków. A jednak Zygmunt, mog^* zgnie
miertelnego wrt>ga i wadztwo polskie nad morzem rozszerzy,

pozwoli przyj do siebie zdawionemu przt'<'iwiiikowi. któiy. od-

zyskawszy siy, jak byo d(» przewidzenia, y^\^\ M/.fciw ]V»]sce

rozpocz knowania.

Wydarzenie to w zwizku z klsk dyplomatyczn w uka-

dzie z Habsburgami do dziejowego urastao znaczenia: wobec roz-

pocztych walk z Moskw, wobec zblienia si granic tureckich

do posiadoci polskich, pastwo Jagiellonów ze wszystkich stron

osaczone zostao niebezpiecznymi wrogami. Rozerwa* przynaj-

mniej w jednem miejscu t olbrzymi elazn obrcz byo to

dla bytu i przyszoci narodu dziejow koniecznoci.

Zadania tego nie spenia Polska ówczesna.

A rozejm z Albrechtem z powodu wypadków, które poru-

szyy cal' wiat chrzecijaski, mia si skoczy niespodziewa-

nym i znowu niepomyln\nn dla pastwa polskiego rezultatem.

W tym czasie wanie dokonywa si w Nieniezech wielki prze-

wrót religijny. Byy ksidz katolicki. Marcin Luter, wypowie-

dzia walk K(K(Moowi katolickiemu i rozpocz gosi potrze>

zmiany, czyli refonny religijnej. Luter jiie uznawa wadzy pa-

piea. si»owiedzi. jMistów. zgol niemal wszystkich oltrzdków. obo-

wizujcych wyznawców religii katolickiej. Nauka ta wielkie po-

wodzenie zyskaa w Niemczech, linjy z refonnatorów. Kalwin,
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zbliony pogldaini do Lutra, równie j ziiiieniu, czyli refor-

mowa, religit; katoUck. Nauki tych reformatorów dostay sie

do l'rus, a stamtd rozsiay si po caej Polsce i Litme. Prze-

ciwko ,,iiowiulvOin", 1)0, tak owe nauki , zwano, wystpi ostro

l^ról Zyg-muiit, grzmiao przeciw nim duchowiestwo, ale nic to

nie pomogo. Nadmierne zyski, które na swych stanowislcack

cignli dostojnicy duchowni, oraz zepsucie, szerzce si ród du-

cho^^•iestwa, odbieray powag lvlerowi. Szlachta stana w obro-

nie ,.uowinelv'",. które znalazy chtny ród niej posuch i chtnych
wj^zn-wców. ]\Ioni magnaci równie otoczyli nowe i:^auki swoj
protekcy. a król i ksia katoliccy byli bezsilni wobec ruchu,

zataczajcego coraz szersze krgi.. Jedynie lud trwa przy dawnej

wierze i broni si przed narzucaniem mu nowych poj religijnych.

Otó i wielld mistrz Albrecht przyj wiar lutersk, zrzu-

ci suknie zakonne i post^mowi ogosi si ksiciem pruslóm.

Za przykadem swojego mistrza poszli inni Krzyacy, a w ten

sposób rozpud si potny niegdy Zakon i na jego miejsce nowe
pOAvstao pastewko. ZAvyrodniay Zakon adnej ju nie mia
przed sob przyszoci, przed no-^em pastwem przyszo staa

otworem. Jednake król Zygmunt zgodzi si uzna Albrechta

dziedzicznym ksiciem pruskim, wszake pod warunkiem, e Piiisy

uznaj nad sob zwierzchnictwo Polski, a ksita pruscy obo-

wizani bd do skadania hodu królom polslvim.

Przyj te Avarunki Albrecht i w kwietniu 1525 roliu po ,raz

pierwszy odbyo si w Krakowie zoenie hodu królowi polsldemu

przez ksicia jniiskiego.

Wielka to l)ya uroczysto.

Na rynku oljok ratusza wzniesiono wysoko tron królewski,

pokryty purpur, a byszczcy od zota. Na tronie zasiad lvról

Zygmunt w koronie i w paszczu zocistym, przetykanym drogimi

kamieniami. Otoczyli króla wspaniale przybrani na t uroczysto
biskupi, panowie wieccy, posowie innych dworÓAV, szlachta, ry-

cerstwo. Dwa tysice piechoty w byszczcych zlirojach ustawio

si na lynku, a zeAvszd toczy si barwny lud Icrakowski. zwa-

biony niezwykem widowiskiem.

Najpierw zbliyli si posowie Albrecita i. padszy na ko-

lana przed tronem, prosili króla, aby raczy przyj hod ich ]jan:i.

A gdy król na to zezwoli, ukaza si na rynien konny poczet

Albrechta. Ksi zsiad z konia i w otoczeniu swoich panów
szed z obnaon gow Icu podnóom tronu. Stanwszy przed
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kiuluiii, iKKl£i«;k«>>\.-ii mu- /.a ii(i£itaiii( a>k«; i /.ara/. iikli|ki. h\

w oitociiooi wszystkirh zltr/yc |)r/.t'|ii>aii;( pr/\>i»;p'.

...la, .\ll»re»lii. kNir |im.ski, iiiaiirialua ItramU^liii^ki. —
I 'k l»r/miaa przysirpi. — liibujr i i»rzy.Ni«'^Miii IJojrti NV«2ei*hiiio-

jrijrpiiui, i. poc/.jjw.szy od tej «*liwili. wiecznie flic*; byi* wiernym,

;j(Kllf};^yiii i wraz zt* wszystkimi swoimi pinlwlatliiymi posuszny in

uajjaAnicjszrmu i najp«»tt'ni»*jsz(*niii monarsze. Zytmuintowi. kró

lewi polskiiMnu. jejro nastt-pcom i koronie pol8kiv*j*M.

("In>ray królewski poda ksiciu chorgiew z l»iale;;o ad.'

nia>zku, na której widnia IumI> nttwe^-o pastwa w postaci <-zar

nego ora ze zotymi szitonami i zoiemi premiami na .skrzydacli.

I 'o odeltraniu przysijri król wzi;jl miecz w rk i. wedujr «>l»y-

<zaju ówczesneg^o. uderzy nim .Mlireclita. Jia znak. e pasuje p>

na rycerza. Totem zawiesi na szyi swojego lennika kosztowny

zoty acuch. 1 inni panowie, towarzyszcy ksiciu. diS\apiii

7.a-«zczytu. e ich król polski. jaki> i Alltrechta. na rycerzy

p;'><»wa.

Tak ostiitecznic skoczya si- walka z przewrotnyiu Al-

Jtreclitem. jrodnym spadkoliierc;} polityki Zakonu.

INdska. walczca na polu dyplomacyi z Hal»shur<:ann. pro-

wadzca wojn z ostatnim mistrzem krzyackim, odpierajca na-

pady Moskwy, musiaa nadto broni si przed najazdami Tatarów

1 przed ui)iestwem Wooszy. która o^fniem i mieczem nawiedzaa

posiadoci polskie. W r. l.'):^! hospodar retryo poniós straszn

klsk pod ( Wjertynem. :?(>.(MH)-n armi hospodara na grow
judti sawny hetman Tarnowski, acz tylko oOtlO lycerstwa mia
piul swoj wodz. Jednake i to nowe wietne zwycistwo nie

7aejrnao nieliezjiieczcstwa. które ze stnmy hospodara wisia**

;ul Polsk.

W roku ir)."{7 król powoa szlacht pod liro z powodu
..amierzimej wyj^rawy przeciw hospodarowi. Na to wezwanie
lóO.OOO szlachty zebrao si pod Lwowem, ale zamiast wyruszy'

w pole. wystpio pod jirzewództwem monycli panów Marcina

: IMotra Zltorowskich przeciw Zyjrnnnitowi. Szlachta skarya >i.^

i nieprawe nr/dawanie urzdów, na zdzierstwa i naduycia,

które winia przedewszystkiem on królewsk, pr/ebieor

1 chciw Woszk, z domu Sforzów. Hone. lvról stara si z:»a«ro-

dzi wzburzenie, próbowa ntzpatrze si w przedstaw ionyci -
daniach, wiele z tych da zadowoli, ale niczem nie móor ukoi

zalonej szlachty. .lako wyjirawa przeciw hospodarowi nie do-



t^zla, do skutku, a. ów zjazd pod Lwowem nazwano pizez szy-

derstwo „wojn kokosz"....

Tak wic zarówno w polityce zewntrznej, jak i wewntrznej

nie by król Zygmunt szczliAvy. Rozumny, rzdny, bystry i ener-

giczaiy av pierwszych latach panowania, traci z biegiem lat liczne

przymioty, ród których nie byo tylko silnej a wytrwaej woli^

doprowadzajcej do koca kade Avielkie przedsiwzicie.

Nie odznacza si wielk tgoci charakteru i nastpca.

Zyginmita Starego, Zygmunt II August (1548—1572), czowiek

wysoce wyksztacony, budzcy w kraju wielkie nadzieje,

a jeszcze za ycia ojca nastpc jego obrany. Wiedziano, e
mody Zygmunt wydoby si z pod wypywu matki, znienawidzonej

w caym kraju Bony, mówdono wiele o jego uporze, dowcipie,

zrcznoci. Ale zaledwie Zygmunt August obj rzdy, gdy

gruchna wie, która w najwyszym stopniu oburzya przeciw

nowemu l^rólom opini caej szlachty. Okazao si, e Zygmunt

Afigust, przebywajc na Litwie, polubi potajemnie wdow po

magnacie litewskim, Gasztoldzie, synn ze swej urody Barbar
z monego domu Radziwiów i e zaraz po mierci ojca swoj
maonk i królow ogosi j w Wilnie. Sprzeciwiao si to obo-

wizkowi la-óla, który maestwo za wiedz senatu winien, byt

zawiera. Wic podniosy si protesty ze strony dostojników pa-
stwowych, zabrali gos przeciw^iicy ksit Radziwiów, a e
Barbara nie miaa dobrej sawy, straszny krzyk podniós si

przeciw postpkowi nowego króla. Na sejmie av r. 1548 ostro na-

pada na Zygmunta Augusta szlachta i domagaa si goaio, aby

si rozwiód z Barbar, a za przeprowadzenie rozwodu zarczali

biskupi.

Ale Zygmunt August nie ustraszy si burzy. Mnie wy-

trzymawszy wszystkie szturmy, które przypuszczano do niego,

postawi na sw^ojem — i Barbara zostaa ukoronowana. Nieduga
przecie móg si cieszy swoim tryumfem. Królowa po koronacyi

umara, a opinia oskaraa Boai, e otnia SAVoj synow. Wkrótce

te Bona opucia Polsk, uwoc ze sob ogronnie skarby, a gona
sprawa maestwa, poróniw^szy ze sob kilka rodów magnackicli,

przest-aa nareszcie zaprzta umysy.
Zygmunt August, nie lubic w^ojny, stara si ze wszyst-

kimi ssiadami dobre utrzyma stosunki. Jako w pokoju py-
no ycie polskie, a zgiek ora rzadko zakóca panujc cisz.

Mimo to Polska w dalszym cigu rozszerzaa swoje posiadoci.
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,1 (laiiowania Zy^niuuiia Aiij;u>ia juis iH'/A.uc i!.or«utls lullaiii>,

i;j. lecy ua«l luze^raJiii l>atyku. iia póln<>c od l*rus i Xiiiiul/j.

raj ten rzdzony tyl \n/.v/. Kawalerów Mierzowyeli, którzy po-

.. linie jak Krzyaey rycerski stanowili zakon i pCKlobnie jak

I

Krzyacy przyj«;li Inieranizui. Inflanty, napastowajio i»rz<'Z Mo-

>«kw, Szwecyt;. l);uii«'. objte poarem n-wolucyi Indowej, ska-

uie na rozszarpanie, pod ochron Polski sznkay dla siebie ra-

inkn i na wniosek arcybiskupa ry-skiego pinldaly sii* królowi

'Iskiemn.

Jako otoczya je Tolska opiek. Kraj otrzyma samorzd,

sejm, wszystkie urzdzenia wcwntrzne. a przed drapienoci

Moskwy chronia go odtd potga króla jMilskiep). Wprawdzie

panujcy av Moskwie car Iwan (' rony nie da za wyojiin i nie

przest:\l walczy o Inflanty, ale krwawy zatarir z Iwanem mia

ju ziikoczy inivy król polski, i to z wielk dla ora polskiego

'iwal.

Trzcpyszny nabytek, jakim byo pi-zyczenie Inflant, oku

pia *olska ostateczji utrat Tru Ksicycii, które, po wyica-

nicciu panujcej tani linii, dostay si elektorowi brand<^l»nrskicniu

' w ten sposób z Brandeburgi pod panowaniem Joachima Hohen-

•Ierna zostay zczone.

Ze spraw wewaitrznyeh spraw najwikszej wagi byo za-

cienienie wzów, czcych Polsk i Litw oraz uregulowani?

wzajemnego midzy obu krajami stosunku. Dzieo to, w duej
mierze dziki usilnym zabiegom i staraniom Zygmunta Augustn,

dokonane zostao w roku 1509 na Sejmie w Lublinie. Xa Litwie

odradzay si cigle prdy, pragnce oderwa Litw od Polski

i sprawa odrbnoci obu krajów, popierana przez magnatów litew-

skich, nieustannie bya na porzdku dziennym. Dopiero za Zy-

gmunta -\ugusta zostaa ostatecznie uregulowana. Ów synny akt

poczenia. Uni Lubelsk nazwany, stanowi, e Polska

i Wielkie Ksistwo Litewskie na Avieczne czasy stanowi nie

'zdzieln cao, maj jednego króla, wspólny sejm i wspóln
monet. Zachowano jednake osobny skarb, osobne dla obu kra-

jów urzdy i osobne Avojsko. Cae pastwo dzielio sic odtd na

Koron, to jest Polsk i Litw. Ustanowiono, e do Korony na-

lee bd. jako prowincye. Wielkopolska i Maopolska oraz Wo-
j, Podlasie i Ukraina. Wcielono równie do Korony Prusy kró-

lewskie, a Inflanty miay nalee zarówno do Korony, jak



Kuch religijny, dziki toleiancyi. panujcej w Polsce, zatii-

ijzal coraz iszersze krgi. Potworzyo si mnóstwo sekt. nieraz

dziwacznycli, goszcych najrozmaitsze, a ^ócce si ze sob
zasady. ;Sel%.ty te namitnie zwalczay obowizujce dogmaty re-

ligii katolickiej, obok tego za nieraz dotykay podstaw ustroju

spoecznego i ustrój ten równie usioway zmieni. W Maopolsce

i na Litwie szerzy si kalwinizm, w Wielkopolsce najwikszy

wpyw zdobyli Bracia Czescy, propagujcy zasady husytyzmu,

a samorodny ruch polslii wytworzyli Aryanie. Ci ostatni nie uzna-

wali Trójcy witej, gosili, e Chrystus by jeno przez Boe Sowo
natchnionym czowiekiem, a obok tego potpiali nierówno sta-

nów, gromili ucisk chopów% odmawiali pastwu prawa karania

mierci, wystpowali przeciw wszelkim wojnom i zbrojnej prze-

mocy. Pomidzy poszczegóbiymi odamami nof\vowierców rozpo-

czy si walki namitne, zawzite, a walki te osabiy si re-

fonnacyi i ostatecznie zapewniy \y Polsce tryumf katolicyzmowi.

Jednake reformacya ogromne miaa znaczenie. Wytworzya

potny ruch umysowy, wysuna na widowni ycia mnóstw^o

zagadnie, nad któremi nie zastanawiano si przedtem, a nadto

stworzya pimiennictw^o polskie. Dotychczas ksiki niemal \^^*-

lcznie pisano w jzyku aciskim. Now^owiercy, chcc pozyska

dla siebie szersze koa, nie znajce aciny, rozpoczli druk ksiek
w jzyku ojczystym. Za tyni przykadem poszli katolicy. Zakwita

poezya polska, gonymi stay si imiona wielkich poetó^^', jalc

Eej i Kochanowski, wielk saw mia zdoby u potomnych jeden

z najznakomitszych reformatorów spoecznych owego czasu, An-

drzej Frycz Modrzewski. Znamienity ten m, mieszczanin z po

chodzenia, widzc wiele za w Polsce, napisa przesaw^ne dzieo

-,0 naprawie Pizeczypospolitej", a w dziele tem gosi wiele zasad,

które i dzi. po upywie niemal czterech stuleci, nie straciy nic

na swojej ywotnoci. Domaga si on zupenej wolnoci reli

gijnej i nadania ziemi wocianom, a zastanawiajc si nad pra-

Avami, które podówczas oliowizyway, wskazyw^al konieczno ich

gruntowniej reformy.

..Prawdziwa wolno. — poucza Modrzewski. — ley w po-

wciganiu zych myli i wystpków, a nie av swyw^olnoci bro-

jenia, co si komu podoba, ani av lekcejszem lvaraniu wystp-

nych." Zgadza si ten wielki i uc2oaw czowiek, e wymiar kar

za jedne i te same przestpstwa nie moe by dla wszystkicii

jednaki, ale jake pikna bya ta nierówno, któr gosi Mo-
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ilni'wski. ..Moii(»\\laf1c y, sziuihia i o&aliy lui iir/.«:dach l>v«i;|ri-. —
twifitly.i, — maja »yf v\r/.v'} karani, iii/.fli u»óstw(. choi^lw »

i hul^ie od ur/.»Mlów wolni*...

Niestety. Modrzewski pisa |»o acinie i dzieo jepo tylko

dla tyoli l»yo dostpne, którzy ten j»:zyk posiadali. W kadynj

razie takie po^-^ldy. ^-^loszone w poowie X\ I stulecia, wiadczyy,

7.e hudzi si poczucie odpowiedzialnoM'i. e zlo. i>tniejce w Ilzo-

czypospolitej i jej urzjd/xMnacli. zwraca uwag wiatlejszyci

w spoeczestwie jediio>tek. .lako od tejro czasu poprawa urz-

dze spoecznych i pastwowych l'olski zajmuje wszystkie tsze

umysy i w ciiru nastpnych stuleci staje si trosk najwikszyc.i

]atr>otów

Zyyfiuunt Aujiust podi»l»nie. jak wielu w>pókzesuych. my.-lal

o lepszych urzdzeniach rozleglejio pastwa, a uie bdc kndeni

wojowniczym, chcia, jak Kazimierz Wielki, iMjdnie dobrobyt

kraju i rozwin siy narodowe na drodze pracy pokojowej. Unia

Lubelska bya jedn z najwikszych jejro zasup:. Za jego te pa-

nowania uregulowany zosta, przynajumiej w pewnym stojuiiu.

skarb pastwa, który bardzo czsto wieci pustkami. Poprzednicy

Zy«rnunta Auiiusta zbyt szczodrze szafowai ziemi i zbyt czsto

za ^^otówk. dostarczan na biece potrzeby przez monych \k\

nów, oddawali im w zastaw dobra królewskie. Z dóbr tych pa-

nowie cignli wszelkie korzyci, jak z wasnych posiadoci,

i w gruncie i^zeczy dobra te za wasno swoj uwaali. Szlachta

odmawiaa podatków i nie chciaa paci wicej, ni to w >woim

cziisie ustiinowiono na zjedzie w Kt)szycach, to je>t dwa grosze

<»d anu. Taki stan rzeczy sprawia, e w razie nagej potrzeby,

zwaszcza gdy kraj zagroony by wujn. niewiadomo byo. skd
czerpa niezbdne rodki na utrzymaiiiie wojska. Otó w roku 156u

na Sejmie w Piotrkmne zapada uchwaa, na nu»cy której wszyst-

kie dobra pastwowe. l>d zastawione, bd podarowane przez

kn'>l»»w. wracay do pastwa. Cz ich miaa pokrywa wydatki

dworu królewskiego, cz w trzech czwartych przeznaczona zo-

staa na wy<latki puldiczne, a w jednej czwartej na utrzymajiie

wtijska dla olirony zagroonych granic. Dotychczas na wypadek

niebezpieczestwa król zwoywa szlacht i w>znacz;il jej miejsce

zljonie. skd wyrusza miaa w po przeciw nieprzyjacielowi. Taki

zjazd zbrojnej szlachty zwa si i>ospolitem mszeniem. Ale ]o-

spolite ruszenie nie zawsze mogo zebra sie w jior i aczkolwiek

szlachta miaa du wjiraw we wadaniu bnmi. nie >yo woj-



skiem regularnem. Obecnie przybyAYala nowa sia, zAvana kAvart ^),

albo wojskiem kwarcianeni, mogcem w kadej chwili wyruszy
przeciw^ wrogom. I niektórzy magnaci swoim kosztem zaczli for-

mowa zacigi, dziki którym zwikszya si ^v Polsce staa sia

zbrojaia.

Zygmunt August by ostatnim królem z rodu Jagiellonów.

Dwiecie lat blizko panowaa dynastya ta w Polsce,

a w okresie tym Polska wraz z poczonymi z ni krajami

staa si najpotniejszem na wschodzie Europy pastwem.

Granice jego sigay od Batyku a po morze Czaiine. A wzrosa

ta potga nie si miecza, nie przemoc, ale dobrowolnem cze-
niem si ludzi wolnych i równych z równymi i wolnymi. Byo to

w owych czasach zjawisko niezwyke. Inne pastwa rozszerzay

swoje granice grabie, przemoc, podbojami, Polska pocigaa
ku sobie ssiedmie narody swojemi urzdzeniami, tolerancy, wol-

noci, swobodami, z których korzystaa masa szlachecka. Prawda,

e za Jagiellonów uciei-pieli kmiecie i w cik dostali si nie-

wol. Na nich najwiksze spoczyway ciary, ich trudem, nie-

dol i potem wzrastao bogactwo magnatów i szlachty, ich znojn,

krwaw prac wznosiy si paace i dwory, ich barki byy fun-

damentem, na którym opiera si wspaaiiay gmach pastwa. Tak
kolej wocianie przechodzili podówczas wszdzie w Europie,

a w ssiednich Niemczech lub w past-wde moskiewskiem los

ich by bez porównania gorszy, ni u nas. Nie byo pastwo pol-

skie w stosunku do wocian wyjtkiem, cho cika dola mas

chopskich stanowia niewtpliwie najcieminiejsz plam na tle

bujnego ycia Polski ówczesnej. Klsk równie byo, e miesz-

czanie przestali wpywa na bieg spraw pastwowych, e miasta

straciy warunki rozwoju, e wadza wobec ograniczenia praw

królewskich dostaa si wycznie w rce duchowiestwa, magna-

tów i szlachty. Ale obok tych stron ciemnych ówczesnego ycia

byy przecie i strony dodatnie. Polska Jagiellonów nie zagraaa
ssiadom, nie tpia innych narodów, nie szukaa potgi w roz-

bojach i grabiey. Dziki jej mieczowi, pad upieski Zakon, pod

jej skrzyda chroniy si ludy, którym zagraaa drajpieno ger-

maska lub kj^ioerczo _^Ios^ Zdobyczami puga i kultury

rozszerzaa swoje posiadoci, a duchem obywatelskim i patryo-

tyzmem, który w Arielu wanych chwilach przewodniczy mom.

^) Quarta (czytaj kAvarta i oznacza w jeyku aciskim cz czwart.
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>tojj|cyiii u steru. jr»'>rowala ii.nl .>\vviiii ba>iadaiiii i pizewysabi

inne pastwa w Kiiropie. /a ostatiii-li dwóch Jairifllonów roz-

wiiij|! sic rutli umysowy, yciem juililicziiem wstrzsay wielkie

idee, zakwita przepysznie poczya. a sawni ntzcni, jak gi»>ny na

wiat cay l\upcniik. znamitMiiti reformatorzy, jak Modrzewski,

dzielni rycerze, wielcy statyci szeroko rozsawili po wiecie iinii^

Polaka.

'

W ojlirzymim «;iiia(liu pastwowym. kt<'tiy powsta za pa

nowania Jajiiellonów. widoczne ju byy niepokojce rysy i skazy,

lile ten frmacli za .Ia«:iellonów sit* rozrós i na caa l'urop.' pro-

mienia Itlaskiem niezwykej sawy i poti-iri.



IX.

BEZKRÓLEWIE I ELEKCYA NOWEGO KRÓLA.

Zyginimt August umar bezpotomnie. Po jego mierci roz-

poczy si poanidzy clostojmkami pastwowymi spory, lito mii

sprawowa rzdy, nim nowy ^ról zasidzie na tronie. Powstaa

równie ls:westya obrony granic, bo mona si byo obawia, o
z bezlirólewia sliorzystaj ssiedzi i zupi ziemie Rzeczypospo-

litej. Szlachta, przejta -wanoci chwili, zacza si zjeda
a radzi, jak zabezpieczy gTanice, jak uchromi si od rozterek

wewntrznych, od walk midzy katolikami a dysydentami (tak

nazywano rónowierców), jak Avzaiowi dziaania sdów, któro-

w imieniu króla wydaway wyroki, wic po jego mierci traciy

oparcie prawa, sowem, jak na czas bezla-ólewia urzdzi wszystko,

by sprawy pastwa nie ucierpiaj^ Jako dla naradzenia si nad

tern szlachta zacza zawizywa po województwach konfederacye,,

to jest zwizki, rozporzdzajce si zbrojn i na zbrojnej sile

oparte. Uchway konfederacyi nie zapaday jednomylnie, jak na

zwykym sejmie, lecz wikszoci gosów, bez udziau senatu

i króla. Usta[iiO"wiono tymczasowe urzdy i sejmy, zwane kaptu-

rowymi od kaptura, oznaczajcego wedug poj ówczesnych a-
ob, któr czczono pami zmarego la'óla, a szlachta krakowska

zagTOia kademu, ktoby si omieli swawol czyni, e wszyscy,.

jak jeden m zwróc si przeciw niemu i kara go bd na,

gardle i na majtnoci.

Do sprawowania wadzy najwyszej roci sobie prawo arcy-

biskup gnienieski, Jakób Uchaski, pierwszy dostojnik du-

chowny w pastwie, a std z aciska piymasem nazywany. Ale

rónowiercy obawiali si wadzy biskupa katolickiego i popierali;
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irlfja, który l»y kalwinem, a sprawjwa urziiil iiKrs£:ilka wiel-

kiopo kort»iim';;(», to jost najwyszy urintl wiecki, wyobraajcy
w zast«;i»twi* knMa j*jro majestat, nstaterznie wadzi; ii. i

przyznano l\'lianski»Mnii — i ndtjjd ito<|«-/.as ka«le;;^o Ite/. i

prymas zast«;iK>wal króla.

Arcyliisknp rcliaiiski zwoa <1«> Warszawy sejm, zwany kon-

'S<»kai*yjnym. który odliywa si«; póniej podczas kademu Ijez-

król»'\vi;i. a poprzedza wyliór, ezyli elekey«; nowep) króa.

Na s«'jmie tym trzelia l»yo rozstrzyj;:n spraw, komu przy-

^u^^nje prawo wyitierania królów. IJóne ''yy projekty: jedni

wyitór kroIa elui«'li powierzy senatorom, iiuii — sejmowi. Wtedy

to wyst;}pi miMly. lecz ucziwiy, a niezwykle w>nn»wny szaelicic

i dowodzi zacz;}, e króla polskiejro o^ó szlachty p(»lskiej wy-

Iera powinien. Tym szlachcicem by Jan Zamoyski. Myl jego

iror;p-e znalaza nznanie — i «)dtd kady szlachcic mia prawo

lira ndzia w oliior/e króla, rstanowiono nastpnie, e elekcya

odbdzie si na iiolacli pod Warszaw;| w dniu ó kwietnia 1573 r.

Elekcya Avszdzie wzbudzia najywsze zahiteresowanie,

a szlachta, pragnip*a wykorzysta swe prawo, ze wszystkich stron

pastwa jrromadnie citnia ku Warszawie. Ju na pewien czas

przed oznaczonym terminem wszystkie drogi, do miasta wiodce,

zalane byy ruchom fal ludzk, która z gwarem i hukiem

jtyna ku miejscu elekcyi. Z rónych stron Polski, Litwy i lusi

cigna zl>rojno szlachta i jechali moni panowie. Magnaci, jakby

^i zmówili, wiedli ze sob uzbrojone, jak do bitwy, jtoczty. nie

którzy nawet prowadzili armaty. Nieprzeliczone zastpy sug
dworskich i czeladzi wloky si za orszakami panów. Mogo si
zdawa, e to nie do obicnn króla, ale do jakiej walnej bitwy

z wrogiem szukuje si rycerstwo polskie. W grujicie rzeczy pa-

r.owie myleli, e sia zbrojna przyda si mi»e na wszelki wy
padek, a ka<ly chcia si przedstawi okazale i bysn swoj
l»otg lUT.ed oczyma innych magnatów i szlachty.

Miejscem zl»(U'neni bya wie Kamie, pod 'rag.

nlbrzymie. o trzymilowpn onvodzie obozt»wisko utworzyo
si na wyznaczonem miejscu, a mimo, e tyle ludu zebrao si-j

naraz, i)orz«lek nie zosta zakócony. Na rodku pola n)zpito

wspaniay namiot, a tak wielki, e ."jiMMI ludzi mi»go si w jego

w ntrzu p»>mieci. ('hv namiot, przezwany przez szlacht Szop ,
by miejscem obrad dla senatorów. Naokó ptisowie rozbili swoje

szaasy i utworzyli koo r y c »* r < k i e. a w dru»rim rz»*dzie y.a
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kole 111 usadowia si wedug województw szlacita ze w^szyst-

liich stron pastwa. Powstao jak gdyby wielkie miasto namio-

tów i szaasów, Ictórego rodeli stano\^da Szopa. Rojno i ludno

byo na polu elekcyjnem. a gwar i szum olbrzymi raz po raz

zrywa si w róiiyei miejscacli i jako grom przelatywa z kra-

ców w krace tego obozowdska. Gono i zapalczywie rozprawiaa

szlachta, ale nie rwaa si dó szabel, bo za przewinienia grozia

wiea, a gwat Icara miano gardem.

Po uroczystem iiiaboestwie w kociele w. Jana w War-

szawie tysiczne tumy ruszyy przez wspaniay most dbowy na

drug stron Wisy i wszyscy zajli swe miejsca. Rozpoczy si

obrady nad wyborem króla. Uwaga w^^borców^ skupiaa si na

Szopie, gdy czeka.no przedew^szystkiem, za kim wypowiedz si

senatorowie. A kandydatów nie brako, bo od tronu polskiego

bi wówczas taki blask i taka potga, e niejeden mocarz rad

by królem polskim zosta. Papie przysa swojego delegata,

aby czuwa nad tem, by nowy monarcha polski gorliAvym by
katolikiem, za o tron ubiegali si: Ernest, arcyksi austryacki,

Jan, król szwedzki, ksi Henryk Walezy, brat króla francu-

skiego, car Iwan Grony, nie liczc innych, a midzy nimi i pani

panów- polskich, o których mylaa szlachta, nie chcca na tronie

piastowym widzie cudzozieimca.

Kandydaci przez sw^oich posów zachw^alali siebie. Kady
z tych posów cudzoziemskich stawa kolejno przed senatorami

i zaleca swojego pana.

Iwan Grony nie przysa poselstwa, ale wyprawiony przed

elekcy do Moskwj^ pose Haraburda zdawa spraw ze swojej

z carem rozmowy. Wprawdzie Polacy myleli o synie carskini

Fiedorze, ale okazao si, e Iwan sam siebie narzuca, utrzy-

mujc, i wie dobrze, e nie syna, ale jego, cara Iw^ana, wszyscy

Polacy królem obra pragn. Kto mówi co innego, twierdzi car,

ten kamie. I z tak bezczelnoci narzucajc swoj osob, utrzy-

mywa, e jedynie on i sutan turecki jest panem z panów, e
zgodziby si wywiadczy ask Polakom i Litwinom i zosta

ich monarch, ale za to Kijów i cae Inflanty musiayby przej
do carstw^a moskiewskiego. Dodawa jeszcze, e w takim razie, on,

jako car moskiewski, zrzekby si wspaniaomylnie swoich pre-

tensyj do Litwy, chocia, jako ywo, nikt w RzeczypospoKtej

nie myla liczy si z temi pretensyami. da jeszcze, aby go

koronowa nie biskup katolicki, ale metropolita moskiewski, wy-
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ma;ra tak/- pr/yzuania imi praw wzuoNzema w taej 'oi>»f

fcrkw i [nawoslawnych.

/tUiniiMi sic M'iiah>ri>\vi«'. M^lys/aw>zy lakii* |»io|H»zy«y«'.

które nietylko iiif nic <la\\al\ Koronie i Utwir, alt* j-szczr

uszrziiplay jrraiiui* pa.-stwa. tliylroi- Iwana l>ya '/l»yt jir/^^j

r/ysta. aby sic na niej nit* po/nano. (Ulr/.iicono te jep» kaji«ly-

• iatun;. *rzon!a\viali pot'iu posowie etidzo/ieuiscy. a najzrozniej

/aliral si(^' do rzeczy pusel francuski. Mont hic l*rawi ou tak |)i«;kiii«'

1 tak wynmwnic zaleca Henryka Walezc«;o. e odrazn trafi

'lo przekonania senatoritiii. Kuty Francuz sypa poclilelislwaini.

lak pia.skicni, a wiedzia, co si sucliacz»ni podota. l*owiada.

/e Tolacy to naród szczejj:óln{} ask;} I^o;| olnlarzojiy, l»o nie

' innc^^o. ale z tejro wanie jiarodu l'an Huix uczyiii warowni,

/.asaniajacj] cay wiat clirzecijaski przed nawa pojrastwa.

Chwali swoliody Kzeczypospolitej, panujc w niej zgod i ser-

deczne braterstwo, zachwyca si mdroci urzdze pastwo

wy»'h. mówi wiele, jak to we Francyi kochaj walecznych 1\»-

laków. dowodzi, e 1'olacy i Francuzi, io dwa w caym wiecie

najblisze i najpodobuiejsze do siebie narody, a jotem wycjjwala

Henryka, piknie opowiadajc, jaki to i)an iiojny i wsjjaniao-

iiiylny. jak wielka jest jeji'(> mdro i dzielno i znajomo
-ztuki wojennej.

Wymowa Montluca przekonaa senatorów. ( >wiailczyli >i.'

oni za Henrykiem, a za ich przykadem posza i szlachta.

l'rzedtem przecie, nim o'r«)szono go królem, przedstaw ion.>

[•Osowi francuskiemu pac ta conreaita. to jest warunki,

które w imieniu Henryka mia Monthic zaprzysidz. Odtd owe

p a eta c o n V e n t a stay si' zwyczajem. -— i wszyscy i>óniej>i

królowie przysigali na nie. Warunki, które idooiK*. zmierzal\

w pierwszym rzdzie do tego. aby ograjiiczy wadz przyszlycli

królów. A wic musia Walezy uzna wolno elekcyi. czyli zrzec

^i dziedzictwa tromi. zgodzi si na to. e bez senatorów nie

moe wypowiada wojny i zawiera pokoju, e Sejm co dwa
lata zwoywany bilzie. e dysydentom /ajtewniona bdzie w<»lno

wyznania.

W katolickiej Francyi. gdzie król rzdzi samowadnie
i o zdanie nikogo nie pyta, nie nugy si takie warunki po-

doba, ale Montlnc nie zwaa na to. i z(»y i)rzysig w imieniu

swego |)ana. Wtedy dopier<» marszaek wielki koronny ogosi
Renrvka Walezvusza królem.
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Nieltawein po nowego króla wyprawiono do Francyi twietne

poselstwo, któremu i)rzewo(lzili liiskit poznaski Adam Konarski

i ksitj Krzysztof IJadziwil,

I'oselstwo to uroczycie przyjmowali przed bramanii Parya

ksita krwi królewskiej, dostojnicy iiastw-owi i wielkich rodów

pa.nowie. Wjazd poselstwa polskiego do stolicy Francyi ogronnie

na ludnoci uczyni! wraenie. Ale bo te pysznie prezentowali si^

posowie ijolscy.

..W sukniach tkanych zotem, i)rzy szlachetnej postaci i po-

wadze przyzwoitej. — powiada pisarz owych czasów, — Wzj-
pominali majestat senatu rzymskiego. Konie ich i zbroje bysz-

czay od srebra, zota i drogich kamieni; a przed kadym sza

suba z dorodnej modzi szlacheckiej w przepysznej, jedwabnej

odziey."

( ala. ludno Parya wylega na ulice, by oglda niezwyke

AYidowisko i przy^jrze si Polakom, o których najdziwniejsze ls:r-

yy ród Francuzów^ wieci. Tumy olnione byy widokiem wspa-

niaych jedcÓAY, ich strojami i przepychem, ciw-ór za króleAvski

podziwia rozum posóW', ich nauk, znajomo obcych jzyków i tak

wy»orn francuszczyzn, jakby w Paryu si rodzili. Powszechn
UAvag zwrócio na siebie poselstwo i dwornymi zwyczajami, które

wiadczyy, e Rzeczpospolita i pod tym wzgldem mierzy si

moe z zachodem.

Henryli Walezy uprzejmie podejmowa posÓAY, ale al mu
Ityo rozstawa si z Francy, wic nie pieszy z wyjazdem.

Przynaglany, wyruszy wreszcie, i jecha do Krakowa, a cho od

samych granic Rzeczypospolitej witany by wszdzie z zapaem,

zimno patrza na wszystIs;o i nie nmia sobie zjedna serc i^ol-

skich. Obc mu liya ta kraina i jako on sam obcym stawa si',3

dla Polaków.

A gdy noAYj^ król stan na ziemi polskiej, sprowadzono

do KrakoAva zwoki Zy^gnnnita Augusta, aby je uroczycie po-

grzeba.

Z wiels: okazaoci odbya si ta smutna uroczysto.

Orszak pogrzeboAvy otwierali acy szl<;oni, za nimi szo du-

cjiowiestwo, czonkowie Academiii, dalej we wspaniaych onna-

tach postpowali biskupi, otoczeni tysicem ubogich, ubranych

w aobne kapy. Dalej szli z rozwinitemi chorgwiaani choro-
wie wszy^stkich województw Rzeczyqiospolitej, nastpnie powie-

way chorgwie lenników, a mc pmska, pomorska, wooski,
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iiiflMiuka. WioKy ilior.i/.owii' iiiehli rlturmr^ie z herliami K«»roiiy

1 IJtwy. /a nimi |iro\va«lx»iio irzydzifci koni. przy kI rojonych

/.aruyni aksainiimi. hum-h tlworzan, ja<lacy«'li konno, z któryfi

• tlen iiltrauy l»yl w /.liroji- /y^rnimita Aii^Mi^ta, a drujri w zwyky
|t'«i«t iiliittr. niialo |iizypoininar osoIm- zniar«*}f«>. /a iiiiiii |tn>!«'

luiwali najwysi tlostojnicy /, insy»riiianii kiól'w>ki«*nii: niifcztMK.

itiMMn, jaMkicni i koron.-j. 'Prraz dupitMii ukazaa su- truniiui.

'Iwijrana przez senatorów, a otoczona s»*tk;( dworzan, trzyina-

cycli jarzj|ce mi witMc. /a truniii;} sza suistra zniarcpi. kró

rwjia Anna. prowadzona przez Icjrata papicski<'«ro i jrdncpt z po-

lów zaui.init/nycli. l)w(»r królewski i tumy ludu zamykay orszak

/aoltny. I'rz»/. «aly czas poiiiodu we wszystkich k<»{ieioach kra-

k<»wskich i»iy dzwony, a na Wawelu hucza, i frrzmia. i zawoilzi

olhrzymi dzwon ..Zyfruiunt" i {górowa nad j('kiem swoich towa-

rzyszów. \Vresz»'ie wprowadzono trumn do jarz;|cc{;o si (»d .wia-

te ko.(i)la i u>ta\\i<»no na kat;ifalku. Na stopniach otarza z<-

ono insygnia krtilewskie. jeden z liiskupitw wy«.Mosi poeirnaln

mow. a jitly sktuiczyl. wówczas jirzez ponntst. do katafalku prz<i-

pr<)wa<lz«my. z wielkim oskotem, a w oj^^romnym pMzie wjeclia

!o kocioa ów rycerz w zlnoi królewskiej, zatrzyma najrl<" konia

przed sam truinna i. jak raony piorunem, zwali si na ziemi

i strzaska kopi królewska. Marszakowie poamali laski, kanclerz

l'otuc kaza piecz.

Tak skoczya sic alolma nroczystti.

l't) pojrrzehie wielki marszaek Firlej podejmowa u sieiti**

iiowejro króla, a tiazajutrz Henryk Walezy «>Uiy nmezysty wjazd.

do Krakow;i.

TrzydzieMi i\>it\ ii;i|pi/.<<iiiiej>Zf^o r\c«'l--lw;i >l;iwiio si;-

i-;onno na t n«»w uroczysto. Wszystko Inic* si od srebra.

'jota i dro^nch kamieni, nawet kinie niektórych jianów. oknte
iiyy pozoc-istemi hlachami, sadzimemi w wielkiej wartoci klej-

iutty. Szczejróln uwajr' króla zwrócili sieilzjp-y na pyszny«'li dzia-

netach husarze, cali zakuci w elazo, ze skrzydami spiemi u ra-

mion i sterczcemi w «rór kopiami, (aly dzie król wojska przejjla-

da. A jidy mrok zapad, wszystkie domy w Krakowie zapony r/-

-isteni wiatem, odezway sie tr;jliy. Iiukny h-hny i zajn^Z-miay na

wiwat armaty, a dray mur\ starej stidicy i ziemia si trz.sa

od oWejro huku. Król jecha na hiaym koniu, a mia na .sol»ie

rzarn«t szat', jiodszyt rysiaiin. .Mies/^ezanie krakowscy nit^li navl

nim pozocisty hahlachim. a «rwarilya francuska i Szwajc.ir/y
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w zielonych aksaniltnyfh .strojacli stanowili nieodst(^pny orszak

królewski. (J(.l>- król wjeda w braiu grodzk, uderzy go widok

przepysznego orla biaego z liliaani ma piersiacli. Sztuczny ten

orze ruszy skrzydami i schyli przed królem sw gow, na

znak. e wita nowego pana. Póiio w noc, ród nieustannego

grzmotu dzia, w powodzi wiate wjecha Henryk Waiezy na

zamek.

Po uroczystoci koronacyjinej odbyy si na Wawelu igrzy-

ska i turniej rycerski, pamitny tem, e jeden z wielkich panów.

Samuel Zborowski, ju po skoczonych zabawach, napad w gnie-

wie na dziedzicu zamkowym Jana Tczyskiego. Kasztelan Wa-

powskl chcia rozdzieli przeciwników, ale niepomaiy na nic Sa-

muel porwa si na rozjemc i w strasznym gniewie uderzy go

dwulLrotnie czekanem. Wapowski zmar od ran odniesionych,

a Zborowsl:i. który tym czynem na mier zasuy, skazany zosta

przez króla i senat na wygnanie z kraju.

Szlachta polslva z otwartemi ramionami witaa nastpc Ja-

giellonów, ale Henryk Waiezy zawiód oczekiwane nadzieje. By
samolubny i wicej o sobie, ni o pastwie, myla. Panowa krótko,

bo pi miesicy zaledwie. Dowiedziawszy si o mierci swojego

brata, króla francuskiego, postanowi wyjecha do Francyi, lecz

nikomu o zamiarze swoim nic nie powiedzia i jak czowiek, któ-

rego drczy sumienie, po cichu, w nocy, wymkn si lionno

z siedmioma towarzyszami z zamku i ruszy w drog do Parya.

Pucili si za nim w pogo panowie Tczyski i Zebrzydowski,

dognali go w drodze i prosili, by wróci. Nie chcia tego uczyni

Henryk, obieca wszake, e póniej przyjedzie do Polski. Ale

nadaremnie oczekiwano go w kraju. Waezy, zasiadszy na tronie

swojego brata, ani myla dotrzyma przyrzeczenia.

Tak wic Rzeczpospolita znow^u zostaa bez króla.
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STI-:i \N HATOin'

l^nltzas nowej ek-kt-yi /iiowii /c >iioiiy moskiewskiej. j.>k

I przetl wylioiTin Walezegfo. sit;ga po ktnou car Iwan (Jroiiv.

a ze strony austryaekiej wystpi tym razem <'esarz Maksymilian II.

Kantlyilowa n')wnie «lo tronu wojewo<la sie»lmio«rro<lzki, Stefan

I^at(try. ale kandydatura ta. jak si«' itrzynajnniiej pocztkowo

liio^lo wydawa, nie miaa szans jtowoiizenia. Senatorzy trzymali

stron Maksymiliana, a szlachta. Icnl to zraona lo cudzoziem

ców, mylaa o wyniesieniu na tron rodaka, lid te przecliylaa

>i na stron Iwana, w nadziei, e o«ldajc carowi k«»ron )iolska.

/aiczpieczy na zawsze wschodnie jiranice pastwa od napa^lów

Moskwy. Ale chytiy car ju wtedy knu zamach na iiyt izeczy

posiKjlitej i proponowa cesarz»»wi jej rozitiór. \ Maksymilian go-

tów Ity (ulda Iwanowi i !{n i Litw, liyle t\ Iko ziemie rdzennie

polskie pod swoje bero zagarn.
Ale nie uday si te zbrodnicze knowania.

Klekcya tym razem l»ya bardzo l»urzlwa. a wielk rol

ndegra znowu Zanuiyski. Mdry ten szlachcic by znakomitym

mówc, umia trafia do serc braci szlacheckiej i sta si- jej ulu-

l»iecem. ( "htnie te nadstawiano ucha. kiedy gos zabra, a opinia

jego olbrzymi wpyw wywieraa. A Zamoyski wypowiatla si /..i

wyborem rodaka.

..Królowie z nnlu. - mówi!. Im^actwy tylko i potg;j,

nie za zacmjci;] przymiotów iU^ panowania przewyszaj
szlacht." I tlowodzi. e korona jest tylko urz-d-m. a ..jak król.

tak szlachcic /r(Ml/uii\ it-^t. ;ili\ iik.i i 'jbiu.i -ii/\l iiii/\ /nie"
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Ale aiiii Jan Kostka, a.ni ,J(^'dvzoj 'ri,H'zyi'i8ki, dwaj moni
])anowie. których pytano, czy zg-odz si zasi iia tronie, ni<'.

l^wapili z wyciganiem rk po koron, tem hardziej, e zwolen-

nicy Maksymiliana czynili straszny haas i Ayolali. e szlachcica,

któryby królem zosta, aden szlachcic sncha mie zechce. Trway
kótnie, spory, krzyki, przeciwne sobie obozy rway si do szabel.

Senatorzy, popierajcy Maksymiliana, namówili prymasa, by o^^lo-

sil i(, królem, a Uchaski nshichai gosn senatorów i uczyni,

jak mu radzili. Ale wtedy podniosa si straszna burza. Roz-

draniona szlaciita ani chciaa sucha o cesarzu, a Zamoyski

woa, e to. co w szopie postanowiono, nieiiia znaczenia, e tylko

wybór króla na ])olu elekcyjnem jest wany. I chcc przeciw-

stawi cesarzowi kogo, ktoby przypad do serca szlachcie, wy-

sun kandydatur siostry Zygmunta Augusta, królewny Anny.

jako królowej, a na jej ma i króla zaleca Stefana Batorego.

Trafia ta myl do przekonania suchaczom — i szlachta, ze-

brana tumnie na polu elekcyjnem, na cze x\nny Jagiellonki

zacza wznosi potne okrzyki.

— Alvat Anna! — Avoano i przeciwnikom Jagielonl<;i gro-

ono szablami.

Zamoyski znowu tryumfowa.

Wprawdzie i stronnicy cesarscy nie dali za wygran, alo

Maksymilian zwóczy z przyjazdem, a Stefan Batory zjawi si.;

niebawem na ziemi polskiej, wzi lub z Ann i uroczycie kor*-

nowany zosta w Ivrakowie.

Stefan Batory (1570—1586) przypad do gustu Poakom.

01<;azaej, rycerskiej podstawy, czy elazn energi z wielkn

pmcowitoci. Rozumin^ i bystry polityk, czowiek wyksztacony,

mny i miay wódz. odznacza si ogTomin prostot. Skronniy,

surowy w obyczajach, w razie potrzeby umia nakaza dla siebie

szacunek. Jako król polski mia wielk ambicy. a wszystlvie

swe siy i potny swój rozum odda na usugi pastwa. Dzielnym

pomocnikiem króla sta si ulubieniec szlachty i wymownj^ jej

trybun, Jan Zamoyski. Batory szybko pozna si na Zamoyskim,

szyblco oceni jego rozum, energi, uczyni go kanclerzem, hetma-

nem, a na dowód przyjani wasn swoj sjostr, Gryzeld, wyda
za niego za m.

Dwie myli przewodniczyy Batoreuni, Pragin ui)orzdko-

wa kraj wewntrz i jednoczenie nazewntrz ugruntowa pa-
stwow Polski i)otg. Dla przeprowadzenia swych myli posta-

86



M»\\il t»pratn- >ii; ua szhicluie, zjimIiwu j.^ i /apalir *\\;i wielkiih

|ibii«»\\. kton- iiiial pr/ed oczyma. A '}in\i\\ i. iiajwaiiifjhzyrli

irfonii. któn' w iiiy>l i>o/;((laii szlachty przoprowaMzil. l»yo usta-

Mowiciiii* tiyitimanw. «/.yli najwy/szyrli >;pl«'>\\. ska«laj;n-y<'li si.;

• Itpulatów. który tli wyliieraly sejmiki wojewódzkie. I>la K<»roii\

ii>l;(iM»\vioiu» irylmiialy takie w I.iililiiiie i Piotrkowie, dla Litwy

w Wilnie i w (Jrodnie. S;j<Iow iiictwo najwysze od wieków ii;.

leao do króla. Tryltinialy. oddajc w r^-ce szlacheckie sprawo-

wanie najwyszej wadzy sdowniczej, byy koron sw(dM*»d. któn-

od |»anii('tn> ( li nkladt»w w Koszycach krok za kr(»kieni zdohy

wala szlachta.

Haczn nwa^n; zwróci równie llatory na stan owiaty,

^/.ko'. zaoon w Wilnie przez .Jezuitów, przeksztaci na Aka

• leini'. dziki czenn powstaa w Kzeczyp<»spolitej drujra wysza

nczclnia. Zaj sic te reorjranizacy wojska. Z kozaków iitworzy

lekk jazd, urzdzi porzdn artylery oraz sfonn(»wa |)iechot.

zoon /. kmieci. Tiechota ta zwaa sic anow, jako e pewna ilo.«

lauów jednejro pi<'chura dostarczy musiaa do szerejrów. nkazao

sie póniej, e i chop polski znakomitym jest wojownikiem.

Bat«»ry. arliwy katolik, usilnie popiera Jezuitów, ale nic

pozwala nikoi:»» za inn wiar przeladowa. nu*iwic. e kroi

cannjc nad ludem, lecz nad sumieniem — Kó«r. <'dy .^zlacht.i

liciaa mu narzuca sw wole. nic dal si* ujarzmi. Kiedy w coku

ir)7r> szlachta w Toruniu zailala. a)»y król zda spraw- /.•

wszystkich swoich czynnoci. Batory odpiw iedzial:

— ..Nit* w chlewie, ale wolnym czowiekiem sic uroilziem.

ani mi te nie zlvwao na jedzeniu i otlziey. zanim do tej ziemi

przyitylem. Wolno moj kocham i w caoci j zacliowam.

Z woli Hoej królem waszym przez was oltrany z(»staem. W>
-ami woylicie mi konuu' na «it)w'. .lestem wic waszym rz •

czywisiym. a nie malowanym nnmarch... Nie pozwol, ehycie

l>yli hakaarzami moimi i senattuów moich. Tak i wy strzecie

w>lnt»ci waszej, ahy si* w swawol nie w yrodzia..."

Wraz z Zam<»yskim rzuci nawet wyzwanie rozwiclirzeniu

mairnatów.

.Moni panowie ZlKrowscy. acz podczas elekcyi popierali

'.at(Mvp». nie zaznali ask króla. Wywyszony Zamoyski sol lv
im w oku. Zaczli si tedy przeciw króhiwi zmawia, a spi-

sk(»wa. za Samuel Zltorowski. wyjrnany za zal>ójstwo z kraju,

przyjecha z za^rraiiicy i. lekcewac wszelkie prawa. n>zjeda!



sobie [lo zieuiiach polskioli i pod sam Kraków zapdza sit; ze

swojjj hiikiszcz kompani. Zamoyski, aby da przykad, e prawa

przez kadego szamowaiie by musi, kaza Samuela schwyta
i wtrci do wizienia. Wielki krzyk podniós si z tego powodu,

ale Zamoyski nie zwaa na to i za zezwoleniem króla odda
Zbt)rowskieg"o katu na cicie, jak tego Avymagao prawo.

Ogromn burz wywoaa ta srogo, wiele wycierpia od monych
panów i król i Zamoyski, ale straszny przykad podniós w oczach,

narodu moc i powag prawa.

l^atory, jak ju wiadomo, by czowiekiem uczonym. ICochat

si w ksikach i czyta ich duo, a wie niosa, e uczony

król odznacza si mstwem i posiada wielk znajomo sztuki

wojennej. Xa placu boju w innym, ni dotychczas, ordynku pro-

wadzi swe szyki, a aitylerya jego wielkie miaa czyni zniszcze-

nie. Opowiadano, e on to wynalaz nieznane jeszcze ogniste kule

dziaowe, majce szerzy wielkie spustoszenia.

Okazao si, e istotnie dzielnym jest Avodzem. Ju przy

obleniu (klaska, który nie chcia uzna go królem, wykaza
swoje zdolnoci, ale dopiero w wojnie z carem moskiewskim

Iwanem w caej peni zabysn geniusz wojenny nowego króla.

l*rzyczyny tej wojny byy nastpujce. Car Iwan Grony,

paajcy dz zaborów, podbi carstwa kazaskie i astrachaskie,

a póniej zwróci uwag na Inflanty i ziemie rusko-litewskie.

By to dziki i przebiegy okrutnik. Majc av swycli rkach wadz
nieograaiiczon, z najwiksz srogoci kara wszelkie przewinie-

nia i w miertelnym strachu trzyma cae swoje carstwo. Kiedy

Batory zajty by obleganiem Gdaska, Iwan napad bezbronne

Inflanty (r. 1577) i straszne uczyni w kraju tym spustoszenia.

Bez najmniejszej litoci kaza codziennie wybija na pal spokoj-

nych mieszkacÓAY, na najstraszniejsze mki wydawa starców,

kobiety i dzieci, rabow^a, cina, pali i przez morze krwi a po

stosach trupów doszed do wadzy nad nieszczsnym krajem.
( "licc t wad,z utrzyma, wysa do króla Stefana posów,

w nadziei, e oszuka go zdoa. Ale nawet do rozmowy nie doszo,

gdy posowie carscy, stanwszy przed królem, nie chcieli mó-

Avi. dopókiby Batory nie powsta i z odkryt gow nie zapyta

o zdrowie Iwana. Oczywicie, nie uczyni tego Batory, a widz*',

e na drodze ukadów nie dojdzie do porozumienia z carem,

zebra 80.000 wojska i wyruszy przeciw strasznemu tyranowi,

rozumiejc dobrze, e wzrastajca w potg Moskwa staje si naj-
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imtciiiejszyiM \\r.»-i<iii Ttilski, /.«• j<'<lyiii'' /NVVrh:sl\vo w \val(!C

na niierr i yoie iiio/c y.a|»r\Mii«'* l'«»lscc in/-wap;.

Stanwszy na Litwie, wyda |ii(;kni{ i>(le/wr do wojska i tl«»

mac/y rycerstwu pr/y-zyny, które tr«» skoniy ilo wydobyela

iMJetza. W <M|»'Z\\ie tej napitnowa zdra<ly. przewrotno i okru-

ciestwo Iwana. przyin>ninia, e ju je<i(> poprzednicy nie usza-

nowali adne^^o sojuszu i /a<lnej przysjefri. e imsti-powali naj-

ezeoiej. jak \rinroloincy i «iwi«'tokra<lcy, czyhajcy tylko na ctiwil,*

-posolMuj do zilradzieckie',^0 najaz<lu. Poniewa ojok Litwinów

i
1 '((laków szy na woju*' z Moskw hufce niemieckie i wper-

skie. pisa król przeto, e cudzoziemskie oddziay powinny pa-

mita, e broniijc Polski, ratuj jeno o(l poaru (hmi swoje^iro

ssiada. Owiadczy wkoc\i. e niesie wojn, a nie najazd, e
hedzie zwycia, nie za pustoszy, e staje do walki z samyn.i

tylko carem, jako okrutnym niei)rzyjacielem rodzaju ludzkiej^o.

Iwan zg:roniadzi ogrromne wojsko, ale nie mia z Bato-

rym mierzy si w polu. Po pierwszych powodzeniach Polaków

okrntnik zdrtwia ze strachu i stal nieporuszony p<»d Pskowem.

\ Hatory szed naprzód. Podstpi pod Poock i zaraz szturm

przypuci do twierdzy. Moskale, drc na myl o zemcie Iwana,

z najwiksz rozpacz bronili fortecy, ale nie nwgW si oprze

dzielnoci Wgrów i mstwu polskiego choi)a, który jiodczas tege-

oldenia bi si znakomicie i walecznoci swoj zawstydzi od-

w^-k ju od wojny szlacht. Tak to i»rzydala si- jiieclmta n-

iiowa. któr król utworzy.

Poock pad. W lad za tern zdobyty zosta Sokó nad

hryss i poddaa si Susza. Oddziay wojsk wojskicli zaczy pl-

drtnya ziemi siewiersk. okolice Jarosawia i Smoleska.

Iwan, acz mia ogronnie wojsko, struchla ze strachu, ude-

rzy w pokor i wysa do Batorego posów z prob o jiokój.

Ale l»ya to pokora lisa, któiy si asi, ale jednoczenie po-

kazuje zby. W licie swoim do króla pisa car Iwan. e tylko

aujc krAvi chrzecijaskiej, da si' utaga )OJarom i nie wy-

ruszy jirzeciw wojskom polskim, riiewnia. e szczerze pragnie

pokoju i przyjani ki('»la. Piatory zawiesi dziaania wojenne, ale

zada zwrotu lidlant. Smt)leska, Nowogrodu. Pskowa i Po-

licka. Wtedy car podniós gow i oszukastwem a kr-tactwem

usiowa utrzyma zagrabione ziemie i przeduy zawieszenia

d/iaa wojennych.

Pozna -<i na tem Patory i now przeilsi^N zia wyjirawe.
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Xa wief^o o teiu iwan rozesa listy do paiJiea i cesarza,

a obu upewnia, e król polski zdradza chrzecijastwo, e sprzy-

mierzy si z sutanem tureckim, chocia cm, Iwan, chce si zbli-

y do I^zymu i zawiza cise a stae z pa])ieem stosunki.

Na nic si to nie zdao, l^ipie przysa Batoremu powicany
miecz, a wojsko polskie pod wodz Jana Zamoyskiego szo zwy-

cisko iiaprz('»d i zdobyo Wieli. Król zaj Uwiat. Przeraony
Iwan sa posów za posami do króla i, powoujc si na Pismo

wite, zaklina g'o. abj'^ wstrzyma rozlew niewininej krwi chrze-

cijaskiej, aby przesta wojowa, a wtedy wielkie poselstwo

moskiew^skie przyjedzie udada si o polcój. I pose carski da,
aby Icró cofn si od Wilna, bo wielkie poselstwo tylko w sto-

licy Polski lul) Litwy ukada si moe. Król odpowiedzia, e
chrzecijanie wszdzie zawrze mog pokój i pchn wojslva swe

naprzód. W obecnoci posów v przerzucone zostay trzy mosty

przez Dwin i rycerstwo ruszyo ku Wielkim ukom, które król

zdoby postanowi. Droga prowadzia przez okropne bagna i g-
stw len, co niesychanie utrudniao pochód. Nieraz trzeba by-)

sypa groble, przerzuca mosty, Avyrbywa drzewa. Daro si

przecie rycerstwo, jak mogo, przezwyciyo Avszystkie prze-

szkody i stano u celu.

Wielkie uki by to warowiiy zamek z ^^^aianii. wzniesio-

nymi przez uczonych Niemców, mia wysokie, potne baszty

i liczn zaog, a nadto broniony by wkoo przez wody i Jjagiia

niedostpne.

Posowie Iwana, jal^ cienie, szli za Batorym. Ju pod sa-

memi ukami przypadli do króla i baga go zaczli, aby zwróci

Moskwie Poock. a wzamian za to car Iwan l)ratein swoim tytu-

owa go bdzie. Ale gdy Stefan kaza zatoczy armaty i straszny

hulv wstrzsn powietrzem, a lvule ogniste, lecc z wielkim

oskotem, pada zaczy na zamek, ci sami posowie godzili

si ju odstpi Kurlandy, oraz miast dwadziecia w Iinflantach.

Batory nie chcia o tem sysze — i szturm trwa dalej. Pod okiem

króla Zamoyski kierowa oblezieniem, a Wgrzy i Polacy prze-

cigali si ^y mstwie. W oczach posów carskich zdobyte zostay

Wielkie uki. ale miasto, przylegajce do zand^u. spono . od

wznieconego przy szturmach poaru.

Wkrótce zdobyto inne Avarownie i zamlci ol^:oliczne.

Spokornia teraz Iwan i nowych uywa si)osobów, bye
skoni Batorego do za})rzestania wojny. W listach swoich na-
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^VNval y:o ju/ hrateiii. a |m>sJ(Hii naka/.ywa Z{U*iiowyw:u' mi; z eaiii

uni/«»iio.» ia i nic zwa/.ar na u'u\ rlnn-Wy im w py(»ki iiiial iiapliu

król polski. .Iak«)/ |»u/.'»yli sir pyrliy wNNam-y t-arst-y i l»ili z«».

«Mn i»i/aMl królem Stefanom i Mdrali p» <• pokój. aU* Inflant ni*

ohiieli otlhtapir, W trakrie tyeli nkladow car znown zasypywa

listami króla i pom-zal jro zasa<l »'hr/.eiMJaski»li i wyrzm-al mu

stras/.iu' okriu-iestwa i /akliiia Stefana. a»y myla o Hojju

i skamla! i g-rtrzi. lecz o liiflan(a»li wealt- iii«* wspomina. Sejm,

zwoany w tym ezasit', nieclntnie Miy>la o tlaU/cj wojnie, a p»-

sowi' prosili króla. I»y zawar z .Mo>kw pokój.

I'rzezwyti»/.yl przecie król Stefan liatory wszelki*- trn.l

noei. przerwa ukady i po raz trzeci przedsiwzijj wyprawc.

'l\vni razem staual ju poil Psk(>wem.

Zwiedzia sic przecie car <» yczeniach pok«ijowyeli Sejmu

i znowu hardo podni('»sl uowc i w iuM\ ton uder/> - \V lici",

który liatiuy odehra w '«docku. mianowa >ic Iwan ..carem z Ko

ej laski, a nie z wylunu swywolnejro ludu". Stefana nazywa

krwawym im-em. chciwym mi»nów a krwi ludzkiej: zarzuca

mu. e na pohojowisku kae prm- ciaa umarych i we wntrzach

!iiel)oszczyków poszukuje zota, e wojuje zdra4l;|. e dyalKdskie

kule o,u:niste rzuca na miasta chrzecijaskie. ..Krwawy czeku.

mvl o Ho^ul" — (»to jak rozzucliwalou\ car UM>skiewski zacz
do króla polskiejio i)rzemawia.

A na wie, e wojska lvzeczypo>politej posuwaj si na

przód, z^^romadzi Iwan kilkaset tysicy zhrojnejro ludu i wielk

zapowiedzia wojn.^ Tciek luzecie w lih kraju i ani myla
stan do otwartej walki.

Tymczasem 1'olacy rozpoczli ohl-enie l'>ko\\a. .')0.()0(» za-

top miaa ta twierdza, a srojra zima i wycieczenie wojsk pol

skich iiojcarszao pooenie oltle«;ajeych. Lecz lietman Zamoyski,

który ohj dowództwo po odjedzie króla, trwa pod murand

Pskowa silny, niezachwiany i przykadem swoje«i> mstwa a liarf.i

zachca do wytrwania opadajcy«'h na siach onierzy. 1'zti^r-

dzieci sze wycieczek odparli zwyii-sko Polacy i z najwys-^eti

powiceniem prowadzili dalej trudu** <lzieo ohlenia.

Czeka, co si stanie ze l*skowem Iwan <iron\. al«* zamia-«i

pieszy z odsiecz, sa swoicli puuów na wszystkie stnmy

wiata, a papieowi za wstawiemctwo do kr<')la polskiejr<» ohi-*-

cywa. e przystpi do unii z Koci(d«Mu katolickim i wielki

wojn wypowie Turcyi. Papi* dal >ie poilej — i znakomitemu
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jezuicie l'ossewinowi poleci poredniczy poiuit^dzy walczeenii

stronami. Batory przestrzega penomocnika papies^iego, e car,

widzc wiszce nad jego s:arlviem nie\iezpieczeiistwo, cice oszu-

stwem zaegna groc mu lvsv, ae misyi polvOJowej aclnyca

nie stawia trudnoci..

\Vic Fossewin pojeclial do Iwana, a obudny olirutnil: sls;o-

rzysta z tego i uczepi si Possewina, jalv ostatniej deslii ra-

tunlvu. I'rzedstawi sie Jezuicie, jalv0 pan miosierny i cirzeci-

jnslvi. na Avszystl<;o si godzi, wiebi papiea, obiecywa przy-

j z caym narodem ls:atolicyzm, a wszystvO to czyni tas: do-

brodusznie i tak nieadnie, e oczarowa mdrego Jezuit, onil
go swojemi przyrzeczeniami i zjedna da siebie.

JalvO za sprawc Possewina Rzeczpospolita zawara z Mo-

skw pokój na lat dziesi.

Wróciy do Polski Inflanty, tudzie Poock i Wieli, ale

papiea chytry car wyprowadzi w pole.

Tak skoczya si wojna z carem Iwanem Gronym. Roz-

sawia ona na now^o or polski, podniosa w narodzie ducha ry

cerskiego i przywrócia potnej Rzeczypospolitej dawn naci Mo-

skAv przewag.

Po mierci Iwana Gronego, król Batory, zdajc sobie spraw
z tego, e carstwo mosl^ieiwskie sta si moe w przyszoci naj-

groniejsz dla Polski potg, myla o uzalenieniu carstwa od

Polski i do nowej przygotowywa si wojny, a jednoczenie snu
nine plany Avojenne i wraz z papieem, Sykstusem V, przygo-

towywa ogromn wypraw przeciw Turcyi. Chcia wyrzuci

z Europy barbarzyskie pastwo i raz na zawsze zabezpieczy

wiat chrzecijaski od napadu hord dzikich.

ród tych olbrzymich zamysów wielki król Stefan Batory

zmar niespodziewanie w Grodnie. Wraz z nim zgasy wielkie

plany, majce zmieni posta rzeczy w Europie.
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KIKCllOLM I r()I)H(').l MOSKWY

l\» iiiiMii Hattuejio Itiaria >cii^*t(*to SaiiiUfla. itaiiowif

'/l»(>r(nvscv. pia^iicli wyiilo iia tnm arcyksiucia Maksymiliana,

natomiast Zamoyski \vy|»o\via(la sic za oliioriMii kr<')lc\vii'za

.szwedzkieg:o, Zyjiimiiita Wazy. który liyl synem siostry Zyjjmunta

Anglista, a i)izi'to krew .lajiicllonów mia w swoich yach. Zwy
oit^y kandydat Zamoyskiego, ale stroiniictwo Zluuowskich nie

dao za wygran i Maksymiliana anstryaekiego równie okrzyk-

no królem. Zygmunt zwleka! z przyjazdem, natomiast Maksy

milian. wsi»ierany }nzez Zl)orowski( h. wkroczy na czele siy

zI>rojnej do l*olski i posun si<' a i)od mury Krakowa. Odpar
go Zamoyski, a gdy ^laksymilian si cofn, hetman \vyrnsz\i

w lud za nim. dopad go na lsku pod Byczyn, porazi n.'

gow- jego wojska, a samego arcyksicia wzi do niewoli.

Wtedy niefortunny kandydat zrzek si wszelkich do tronu

polskiego pretensyi — i udody. dwudziestoletni Zygmunt lU

Waza (1587

—

l(i;52) rozp(»cz swoje |)anowanie.

Nowy król l>yl czowiekiem maostkowym, uiiartyin. ni.'

umia oceni prawdziwej zasugi, ani zje<lna s»»l»ie otoczenia.

Chcia rzdzi samowa<lnie. a przynajnniiej wzmocni wadza-

królew.sk. lecz do tego celn czsto kn-temi <ly tlrogami. .lako

fanatyczny katolik arliwie popiera zakon Jezuitów, a tpienie

innych wyzna uznawa za swój najpierwszy obowizek. Tryum-
fowi katolicyzmu podp(M"zdk«>wywa interesy pastwa, czst)
zamykajc oczy na nastpstwa takiej polityki. Cdy .lezuici. któ-

rych w|»yw na polityk p()lsk rós nieustaiunie. podjli my.l jio-

czenia wyznawców l\(»Miola iin*<'kiego na Kusi z Kocioem
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katoliokini. Z\\iniunt iuijgorliAviej spraw t iiopiera. Warunki

iiweiio poczenia nUiono ostatecznie av Brzeciu (r. 1595) i tak

l)o\vstala unia reliiiijna. Uni Brzesk zwana. Kusini, co

j)rzystpili do Tnii i za ij;ow sAvoj uznali papiea, otrzy-

iuali nazw unit ó w. tych za. co wytrwali przy dawnej siwej

wierze, d \- z u ii i t a in i odtd nazywano. W ten sposób za-

tryumfowa w iizoczyposiiolitej katolicyz^ni, ale unia ród sze-

rokich warstw ludnoci ruskiej sabe czynia postpy, a dyzunici

[lodjli srog' walk z unitami — i na caej Rusi ogTomne po-

wstao zamieszanie. . Jednoczenie rozpocza si namitna Avalka

katolików z ró'nOAviercanii. Podniecone dziaalnoci jezuick

masy wystpoway zaczepnie przeciw dysydentom (tak nazywano

rónowierców), ogaszajc ich za wrogów witej, wiary kato-

lickiej i Avrogów Polski. .Szkoy, a nawet Avitynie „heretyl^ów"

stay si przedmiotem napadów i pogromów. Sjnica na wiat

cay tolerancya polska za spraw Jezuitów i króla Zygmunta

ustpowaa miejsca fanatyzmowi, który wzmaga si nieustannie,

rozega nienawi wyznaniow podjudzanych tumów, dzieli je

na wrogie sobie obozy, a tern samem osabia powag i si
Pizeczypospolitej.

Katolicka polityka króla skonia go do szukania sojuszu

z Avybitnie katolickim dworem austryackim. Sojusz ten naraa
Polsk Fraincyi, Anglii, Szwecyi, grozi krajowi wielkiem nie-

bezpieczestwem ze strony wojujcej z Austry Turcyi, a mia
gorcych przeciwników w osobie kanclerza Zamoyskiego i sto-

jcej za nim rzeszy szlacheckiej. Ale król nie zwaa na nic.

Dc do objcia tronu szwedzkiego, zamierza po mierci swego

ojca opuci Polsl^, a za cen ustpstw, które Austrya miaa
uczyni SzAvecyi, przyobieca zrzec si korony polskiej na rzecz

jednego z arcyksit austryackich. K^nowania te Avyday si

i na sejmie roku 1592-go najokropniejsz wywoay burz. Prze-

ciw- królOAvi wystpi z wielk moc Zamoyski a król wypar si

sw^oich intryg i przyrzek a do mierci nie opuszcza Polski.

Xie myla przecie o zmianie swojej polityki.

Takie postpowanie fatalne wywoao nastpstwa. Po

mierci Zamoyskiego, który nieraz publicznie zawstydza, gromi,

a nawet upokarza króla, lecz umia zachowa miar i powci-
ga nienawi do osoby Zygmunta, szlachta zacza si burzy,

sarka, odgraa, a wkocu podniosa rolcosz, to jest bunt

zbrojny przeciw królowi. Gow tego rokoszu by wojewoda kra-
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kowski. Mikohij /flir/y<lo\vhki. .» iir/.yiiikin.o «lo iii-p) wielu

magnatów, jaku to k-^. .laiiiisz Itail/iwiiI. StaiiiHaw Statlnioki,

duch nirsiiokojiiy, «lyal'«'m laiiriickiiii |U7.t*7.\vaiiy. .Jan Szrzchiiy

MiTluin i >|H»io iiiii>rli iMa;ri>ai<»Nv «>ra/ KHMMIO s/laciity. I*rzy

<zo (1(1 Wdjiiy domowej i liitcw l»rat(d»ojc/.ycli. a w tt*j wojiiii*

7.ar('i\vMo kiól Zyirmniit. jak przy \v(')d(y r«»k<>H'z:iii ukazali sit;

ludmi uiaie^o duclia i iiialycli cliaraktciów. Na 82czeie dla

kr«'»la. w walkach z i(»k(>>izaiiaiMi ws|i(Hiiajrali ^'o hetman polny

konuLiiy. Stanisaw i^.('»lkicwski i hctinan wielki litewski. Karol
( 'lu»dkie\N ic/,. oltaj y.iiak<tiiii(i wodzowie, jedni z najwi(;kszych.

jakimi dzieje polskie |io(hlnliic sic nio^^. 1'rzy t.ikicj pomocy kroi

osaczy! rokoszan pod .anowcem i zmusi! ich do zjrody. Zeltrzy-

dowski z lladziw illeiii uroczycie przeprosili króla. Ale w na-

stt*puym roku iKtiiT) (htszlo znowu <lo zhrojuep) ojkuil l'od (Iti*

zowem r(»koszanie p(»l(ici zostali na }::lowt; i po raz drujj^i za-

warta zostaa z>i»)da. Knd tryumfowa. Nie zaprzesta przecie

>wych iutry«r i knowa, które w dalszym ci;{jru wzniecay niezado-

W(deuie. podkopyway powale wadzy królewskiej, a w przeciw-

nych królowi majrnatacli i szlachcie liudziy lekcewaenie wszel-

kich praw i wszelkiej wadzy w kraju.

Nie zaznaa Polska spok(>ju za Zyjrmunta lll-^n.

Na Kusi trwa) iiienstanne walki, a nadto skutkiem post-

powania króla Kzeczposjolita zujuszona hya luowadzi wojn
ze Szwecy: Zy<;munt. ol»j;jwszy po mierci sw'ojeji:o ojca tron

szwedzki, i w rodzimym kraju nie umia zyska sohie rodak(nv

i, podolinie jak w 1'olsce. zrazi ku soltie wszystkicli. Szwedzi

wypowiedzieli mu posuszestwo, a Karol, ksii^e sudermaski,

przeciwnik Zyjjinunta. wpad do Inflant i zaj znaczn cz
tejfo kraju, nastpnie za, wyniesiony na tron szwedzki, jako

Kan»l IX. postanowi i reszt Inflant (ulei^wa od Rzeczypospolitej.

1'rzeciw Karolowi wyruszy hetuum Karol Chodkiewicz,

z maem wojskiem, ale wierzip-em w swojejjo wielkiejro wodza.

W ol<olicach liytri. pod Kircholmem jtrzyszlo do walnej, a synnej

po wszystkie wieki rozprawy (u\'nej (r. 1 (»().')). Cztery tysice ry-

cerzy, prawie samych husarzy mia wszystkieg:o W('idz iKlski,

a naprzeciw nieg:o stao ir).O(M) Szwedów. (dnierzy dzielnych i sa-

wnych. zaiuawionych w licznych hojach. a pewnych swojej prze-

wa^n i atwejro nad ^^arstk Polak('>w zwycistwa.

Szwedzi, ustawieni we wz(U*owym ordynku hojowym, zaj-

mowali wzfTÓrza, niedostpiu' dla atak('tw jazdy. Polacy stnli na
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rówiiiiiie. Chodkiewii'/. postaiiK>\vil zeps^u t^zyk inieprzyjació i spro-

wadzi ich na t równin. Harcownicy polscy rozpoczli: hitw.

Stawali nietgo i po dwugodzinnych utarczkach popiesznie za-

czli si cofa. Za nimi i reszta Avojska opucia zajmowane

pozycye. Wtedy okrzyk tryumfu zabrzmia w obozie szwedzkim

i masa nieprzyjacielska runa naprzód. Ale nie ucieka taki

wódz, jak Chodkiewicz, nie uciekali tacy wojownicy, jak jego

husarze! Gdy wojska szwedzkie stoczyy si ze wzgórza. Chód

kiewicz zawróci swoj jazd i. jak lawina, wypad na zdumionycli

^^zwedów. By to atak nad atakami! Nic nie mogo si oin^zo

rozpdowi tych elaznych mów, wiedzionych przez samego

hetmana — i Szwedzi na proch zostali zmiadeni i rozbici.

Cay obóz, 11 dzia, 60 chorgwi, mnóstwo jeców do-

stao si zwycizcom, a 9000 Szwedów zalego plac boju. Ze

strony polskiej, rzecz trudna do wiary, zaledwie stu kilkudziesi-

ciu rycerzy postradao ycie.

Zwycistwo pod K^ircholmem po caym wiecie rozsawio

jazd polsk, któr te zaczto uwaa za najlepsz w Europie.

Zwycistwa tego winszowali Rzeczypospolitej i Chodkiewiczowi

róni monarchowie, a midzy nimi i papie Pawe V. Istotnie

byo ono zdumiewajce, bo onierz szwedzki syn ze swojego

mstwa i swojej dzielnoci, a siy szwedzkie czteiykro byy
liczniejsze, ni polskie.

Niestety, klska Szwedów nie przyniosa korzyci, gdy
Zygmunt nie przesta ubiega si o stracony tron szwedzki. Wic
wojna trwaa nadal. W r. 1611 nastpio zawieszenie broni, ale

w pi lat póniej znowu rozgorzaa wojna. Synny król szwedzki

Gustaw^ Adolf zawojowa Inflanty i Prusy królewskie. Wprawdzie

hetman Stanisaw Koniecpolski w r. 1629 na gow rozbi Gu-

stawa Adolfa pod Trzciana, ale i to wietne zwycistwo nie

przynioso korzyci, gdy przy zawarciu pokoju w Altmarku

Szwedzi utrzymali si przy zdobyczach w Inflantach, a nadto

zagarnli kilka nadbrzenych miast w Prusiech.

Caa ta wojna, prowadzona gównie z winy króla, wyczer-

paa Rzeczpospolit, a przyniosa jej tylko straty i upokorzenia.

Sawa wojenna bya jedyn zdobycz, jak z tej dugiej a mor-

derczej wojny wynieli Polacy.

Nie tylko przecie ze Szwecy walczya Rzeczpospolita. To-

czya si równie Avielka wojna z carstwem moskiewskiem,

w której zasyn inny z mów i w^odzów^ naszych, ietman
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Stanisaw Zokiowski. tzluwifk. hn/Jcy iiaji*zlafliftiiifjs/'

7 V!iaraUt«'M'iu iri- /rl.r/.iiyiii. iiieinis|M»litij jrlowi; ntatyhty y. p*

iiiiis/eiii \MM|/a.

rrzyczyiKi lej wojny l»yy '/,«lar/«*n:i na«t«;inijjnM«.

P.orys (mmIuiiow. wiclkor/.^ilca moskiewski, rozkaza zainoi

(luwai- (l/.i<'witM'ioU'tnit';ro <ari'wi(/.a Dyiiiitia i potem sam pncy-

waszf/y stihie tum ran»w. ntó/. w kilka lat pftiiiej na dworze

ksieia Winiowieekiep* /jawi >i«; miody wóez«;;j:a i przedstawi

>ie ksi-ein. jako earewic/ I>ymitf. npowiadal on. /<• matka ur;».-

tt>waa ^'o (iidownym sposoliem od mierci, e ukrywa sii^* doti^d.

jak«» innieli w klasztorze liazylianów, e przeeie dorósszy. pM-

stantiwi u|iomnier si <» tron mn naleny, jako e |)rawym jest

earem. Zaj sie tym s/alliierzem ksi \Viniowi("('ki i inni pa-

n(twie. a wojewoda sandomiMski. Jerzy Mnis/ecli. obieca da nni

za iMK'. corki' swoj Maryn. £5zai»ierz zyska wiar u króla

Zygmunta, a e na katolii-yzm idtiecywa nawróci ca Moskw,
przeto król ni<' nie mia przeciw jeji^o do tronn carskie^fo roszcze-

niom. Wtedy kilku panów polskich postanowio si zhrojn po-

prze jtrawa mniemanego Dymitra i poszo z nim ze swoimi

lin.fcami na awanturnicz wypraw«_'. i^mier H«)rysa tJodunowa

uatwia szalone przedsiwzicia: witrew wszelkiemu prawdopo

<lol»iestw>i. Dymitr w tryundie wjecha do .Moskwy i zasia<l na

tn>nie Iwana (Ironep*.

\\r awanturniczo i Imia p.mow polskich oraz iiie(i|».iii/.ii"'

rzdy Dymitra <lo ywego dokuczyy liojarom nioskiewskiui. l*od

przewodem kniazia Wasyla Szujski<'jro uknuli oni przeciw szal-

Itierzowi sjiisek. Chcc lud dla planów swoich pozyska, pucili

pot>osk. e nowy car jest kacerzem i czarnoksinikiem, a za-

razem su«: antychrysta: e panowie polscy, któi-zy wanie
w wielkiej liczhie zjechali do Moskwy na uroczystoci weselin*.

to wcielone czarty, które na cze cara okrutn rze ln<lu moskiew-

skie<:o zamierzaj urzdzi. Przyiiiotowania do zahaw. o których

istotnie myleli Tolacy. byy jakoby dowodem ich morderezyei

zamiarów. Lud ciemy, barbarzyski a podejrzliwy uwierzy we
w.«*zystko i straszn zajdon nienawici.

C> wicie dnia '21 maja !()()(> r. zaliuczay dzwony we wszyst-

kich cerkwiach Mt)skwy. a na ten umówiony sygna wielkie ma.sy

IikIu wylegry na ulice. (Jospody i domy. w których zamieszkali

lekcewacy do ostatniej chwili niel»ezpieczestwo *olac\. szczel-

nie zostay ol»h'oMe. l!ozju>zoiiy tum na|iadl na picych i naj
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^tra:?znieJ!;zyoh dopuci sie okruciestw. Gdzieniegdzie l\)lacy

lironili si rozpaczliwie, ale uieprzyuotowaui do walki, uleg-ali i)rze-

niocy. Sam knia Wasyl Szujski z krzyem w rku ukaza si

ród tlunuiw i podeual je do nioiderstwa. IJznito wic bez-

l.ronnych bez adnego wzgldu, ("iala. posiekane na wierci to-

p()ranu. wyrzucano na ulice i bezczeszczono ród urgowiska

wyjcej tuszczy. Kilkuset szlachty i wielu dworzau paskich

postradao ycie w ten okrutny ranek, Dymitr zabity zosta w pa-

acu carskim. Zwoki samozwaca, zbezczeszczone v: najokrut-

niejszy sposób, wystawiono na widok publiczny.

W dwa <lni póniej przywódca rzezi, Wasyl Szujski, zasiad

na zbryzganym krwi tronie, a cala Moskwa bia mu czoem
i uznaa w nim swojego pana i cara.

Niedugo iirzecie cieszy si Wasyl zdobyt wadz. Zjawi

si nowy szalbierz i ogosi si Dymitrem. Wasyl wyprawi woj-

ska przeciw temu samozwacowi, ale w calem carstwie nowa

powstaa zawierucha. Skorzysta z tego król Zygmunt i. chcc
odzyska na MoskAvie reszt posiadoci, których nie zdy ju
odebra Batory, wojn wypowiedzia Szujskiemu.

Hetman ókiewski radzi uderzy w samo serce carstwa

i zaj jego stolic, ale król, wbrew tej mdrej radzie, umyli
zdol)y najpierw Smolesk. Stao si zado woli królewskiej

i Avojsko polskie przystpio do szturmowania tej potnej twier-

dzy. Wielliie z tego powodu wynikno niebezpieczestwo, bo Szum-

skiemu przyszli w pomoc Szwedzi i brat noAvego cara, Dymitr

Szujski, w 40.000 Moskali oraz 8000 cudzoziemskiego wojslsia po-

dy oljlonej twierdzy z odsiecz.

Cikem stao si pooenie Polaków. Z murów twierdzy

grzmiao trzysta dzia burzcy cli, zaog^a jej wynosia 50.000 o-
nierza, a caa sia polska nie przenosia 20.000 strudzonych ju
walk onierzy. Xie podda si przecie rozpaczy elazny hetman

ókiewski i. nie czekajc a Dymitr nadcignie, sam wyruszy
na jego spotkanie. 5.000 rycerstwa wiód przeciw sile dziesicio-

krotnie liczniejszej. Dnia 4 lipca 1610 r. pod miasteczkiem K u-

szyn m przyszo do pamitnego spotkania. Dymitr tak pewien

ty swojej przewagi, e obawia si tylko o to, aby mu si nie

wymkn ókiewski. A znajdujcy si w obozie moskiewskim

genera szwedzki Pontus de la Gardle szykowa ju dla betmana

])ikne podamnki, bo nie wtpi, e wemie go do niewoli. Ale

ókiewski ani myla si wymyka, lecz miao posuwa si na
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przoil. .lakoK jaziia ptil^ka raikiciii lll•'^|NHl/.|l'watllc »>iiirxyLt

H\i* o sn\uvm hwitaiiiu / la^uw |><mI KIiih/.> ntuii i ilopii*nt trrziitu-

leiii tral> i kotl<iw ub(i«Uita |K«^'^rify.oiiytli hc Htir nii'|ir/> jariól.

Cay uU'»£ ztTwai >it: lui rówue notf>> Szwtulzi iui(*z*:li zastawia

MV wo/ami. a MoskaU* kryr nir /.a •

" -ia i |»h»t\. które

pr^tMl \v>i.( ri;pM;l> ^i^: kilkoma rz«,Miai hrh nizkazai |mk1-

\K\\\i' \e ploty i >pra\vil stwe Hzyki ilo liitwy. Na Uaiiy przez niegt\

ziuik ^asziiiiialy skrzyda liu.sar/y. ^ati-tiiiaia ziemia i pi('nft'i>za

«*horj|jri»"^v rlaznych jciIcmiw z pochyloiuMiii irronii* kopiami

\vp;uiia w fi/In; iii«*przyjiM'iól i zaraz ziiikn4;Li w niej. jak w l>ez-

(leiuiej otcliiaiii. Zilawar sit; nioso, e ywa dusza nie wyjdzie

z krwawfj topieli, t* na (»w«Mn pttlii po«l Kiis/yii«Mii w-zwry

olni«*rz«' pols«y wraz z«» swini wodzem polo;| jrowy. Al«* ^ta-

lowa moc hus;irzy rozerwaa szeregri nieprzyjacielskie. Jazd;i pol-

ska wydostyla sit; z t>ni, poczem uformowaa si mi nowo. znów

posza w Ofrieii i potem ju raz zn razeui ponawiaa stniszno

aUki. a przenieiii Moskale, zostawiajr swój olióz. dziaii. clio-

rg^ie i kilkanacie tysicy trupów, u najwikszym i><»pocliu

rzucili si do ucieczki.

Po tem niezwyklem. a pelnem chway zwycistwie wyru-

szy zwyciski hetman na san»i| Moskw i w tydzie póniej sta-

n przed jej bnunami. Przeraenie pudo na mia.sto carów. Zo-

l»rali si na rad bojarzy, ho zwycizca ju z drofri ich uw ia

domi. e syna Zyjrmuntowejro. królewiczit Wa<lysawa, carem

chce ogosi. Wystarczyli* teraz, e zjawi si pod stolic;}, aby

ten wielki plan zaczi| si urzeczywistnia*-. Moskale wysali de

putacy. Wielkoduszny hetman, brzydzc si morderstwem, a zna-

jc okruciestwo bojarów, zapewni przedewszystkiem l»ezpie-

izestwo ycia car(»wi Szujskiemu. a potem przystpi do ukailów.

Bojarzy, którym dokuczy ju Szujski, a zajrraa nowy sa-

mozwaniec, przyjli propozycye.

W kilka tyjrodni póniej ókiewski ^^ imieniu królewicz.;

Wadysawa podpisa ukad z Moskalami, iK»czem dla upamit-

nienia tej chwili zar/.dzil na rozle^^ly«h polach pod samem mia-

stem wielk uroczysto.

Na rozkaz hetmana rozbito na rodku pola dwa wspaniae
nanoty. ustawiono w nich kapice od z<ita olar/.*- i zawi»*

Nzono je obrazami najbardziej czczonych witych mitski»*wskich.

*"ae pole zajy wojska obu narcnlów z rozwiniteini pysznie

sztandarami. A jrdy dzwony cerkiewne odezway si w miecie.
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rozwary sii.- liramy cartikiej tstolicy i wys;zecl przez nie AYielki

patryarcha moskiewski. Otoczony orszakiem dnelinwiestwa

Av uroczystycli ornatach. A dalej szli imtni bojarzy, dostojnicy,

urzdnicy dwoi'^('v. cijincly olbrzymie tumy ludu. a nad cal.i

t fal barwu i strojmi powieway niezliczoue chorgwie i wznosi

si IniacN' od zota las ikon i krzyów. Do jków dzwonów cer

kiewnyeh pr/ylczyl -i teraz donony i ii'rzmicy. ale jaki a
h)iwy piew owei^u) tumu. Ik) z hymnem witym na ustacl;

szed lud moskiewski w gocin do polskiego hetmana.

ókiews<.i w otoczeniu starszyzny przystpi do jeihiego

2 otarzy i. rk pooywszy na nim. zoy uroczyst jjrzysigc

w imieniu królewicza. Wadysawa. Z kolei przysti)ili do przy-

sigi na Avieruo ^Vladysawowi >ojarowie, duchowiestwo i inne

stany, a potem ród grzmotu trb i kotów, ród luikn dzwonów
i armat, caa ludno i)adaa na kolana i caowaa krzye n\\

znale Aviernoci dla nowego cara.

W tej chwili losy i in-zyszo d\\ócli pastw^ w^ noA^ v>k\:\-

czay er — i dla Rzeczypospolitej najpikniejsze otwieray si;;

Avidolvi. Tak i)rzynajinniej móg mniema hetman ókiewski. Ale

przeznaczenie dziejowe chciao inaczej. Król Zygmunt nie dla

syna. lecz dla siebie samego zapragn korony carskiej. ól
kiewski wiedzia, e król. syncy z tego, i przedewszystkiem

dlia o Icatolicyzm. nie moe liczy na przychylno Moskali.

Postanowi wic wyjeclui z MoskA\y, zobaczj^ si z królem i ura-

towa swoje wielkie dzieo. Ciicia Avymkn si cicho, ale wie
o jego odjedzie lotem byskawicy rozesza si po miecie i wiel-

kie Avywoaa poruszenie. Podczas pobytu sw^ojego w stolicy car-

stwa ókiewski wykaza tak wielk dusz i tak wspaniao
mylno. e ^loskale rozkochali si ^Y polskim hetmanie. Wi(_'c

w dzie odjazdu Avystpia na uroczyste poegnanie l;onno cala

rada Itojarów. a lud zala ulice, place, a nawet dachy domów,
by widzie ten odjazd.

Wielki wódz jecha w otoczeniu przedniejszych rycerzy,

a przed nim posuway si karoce, wiozce do Polski, jako je-
ców, byego' cara Wasyla Szujskieg^o i d^yóch jego braci, Dymitra
i Iwana.

Odjedajcemu nizko si l^aniali bojarzy, lud za wydaAval

huczne okrzyki i szczliAAej podróy yczy zAAycit^zcy z pofl

Kuszyna.

Tak hetnuui polski Avyjeda. ze stolicy. carÓAv moskic-wskich.
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XII.

CIlCOliA I ( Mfw !\I

/ Moskwy utlal -^i- ókiewski \nni SiiMiit'ii>k. l»y roziiiuwu'

«i<; z królom i skonu- ;ro. >y jak iiajpn-l/oj wysa «Io stolicy

<aiskiej król-wioza \Va<lysawa. Wielkiemu lietinanowi zjroto-

waiio w obozie polskim iMituzyastyrziio i»rzyX'cie, alt* ollu-zymic

jej^-o i»hiuy król Zyjrmuiit <itróri wiiiwrcz. A liyla to cliwila.

która na dalek przyszo «U'tytlt>waa o Kisacli lN»l>ki i Moskwy.

)otyi-liczasowa polityka Zytcmimta sprowadzia na Itzerzpospo-

lit. uciliwe w«»jny ze Szweoy. narazia pastwo polskie Francyi

i Anjrlii. wzmo^^a znatzenie Austryi i jrrozia w«>jnami z Turcy.

Szczliwy zliie^' okoli«zno«'i. który wytworzyy tryumfy ó-
kiewskie«ro. dawa INdsce przewajr nad rosncem w siy car-

stwem, otwiera wid(»ki na nni«* z Moskw pod jnzewMlnictwein

polskiem. przywraca lvzeczypospt>litej wielkie stanowisko w Eu-

ropie i na losy tej czci wiata pozwala znowu wywiera wpyw
przemony. Jasno widzia te olbrzymie korzyci ietman ó
kiewski. lecz nadaremnie bajra Zyjrmtinta. I»y korzysta z cliUili.

Fanatyczny król uwaa, e w>lno relijrii jrrerkiej, czejro do-

maj^ali si bojarzy moskiewscy, jest wannikiem nie do przyjcia,

a rzdy ndo«le};o królewicza nie budziy w nim z;infania. Wic
nie przyj warunków i nie zaniecha (ddeuia ."-^moleska. Za-

miast zjroilzi si na <lobrowolny ukad. po.stauowi mieczem

zmusi Moskw do posuszestwa i przemoc;^ zasi samenui na

tnmie moskiewskim.

Z rozpacz myla o tem postaiutwieniu ókiewski, ale nio

zdoa pr/elama uporu Zyj^munta.

101



w i('C' wojna z Moskw trwaa w dalszym cigu. A gdy

po 1*0 miesicach zajadlej obrony pad wreszcie ^^molesk, król

zatryumfowa i wróci do Warszawy, jako zwycizca. A skoro

tylko zasiad na Zandvu. cala ludno stolicy poruszona zostaa

niezwyklem widowisciem.

l>to na Krakowskiem i*rzedmieciu ulcaza si poprzedzany

przez Iconne rycerstwo pikny powóz, zaprzonj'' w sze bia-

ych koni. Byl to pojazd hetmana ókiewskiego. Tu za nim

w przei)ysznej karocy królewskiej, równie w sze koni zaj)rzc-

onej. siedzia w biaej szacie car Wasyl ^^zujski i smutnemi

oczyma patrzy na toczce sic tumy. Za carem jechali dwaj

jego bracia w bogatych strojach ze szkaratnego aksamitu. Sze-
dziesit innych karoc i pojazdów wiozo co przedniejszych je-

ców i dostojnil<:ów. wzitych do niewoli bd w Moskwie, bd
w Smolesku. Cay orszak zatrzyma si przed Zamkiem. W^y-

siad wtedy olviewski. zbliy si do carów i, wziwszy Wasyla

za rk. powiód go wraz z brami przed oblicze króla.

Stanli carowie przed królewskim tronem, a het)>:ian gos

zabra i nie sobie, lecz Bogu przypisujc pomylno wyprawy,

wzywa miosierdzia królewskiego dla krzyAvoprzysiców i spraw-

ców okrutnej rzezi moskiewskiej. Rozwiód si mów^a nad

zmienn kolej losów ludzkich i nad kar Bo. co siga prze-

stpców, lecz zaraz pocieszy swych jeców, mówic, e dostali

si w rce wspaniaomylnego narodu i pobonego monarchy.

Dra car moskiewski na calem ciele i, mitoszc sw czapk,

kania si nizko królowi polskiemu, a bracia jego, paczc, czo-

em l)ili o ziemi. Kaza im przecie król powsta, przypuci

wspaniaomylnie cara i jego braci do ucaowania swej rki.

przyrzek im opielc i z honorami kaza odwie wszystkich do

zamku gostyskiego.

Ten tiyumf ora polskiego wielk pych napeni szlaclili.

Zdawao si jej. e Moskwa zostaa zgnieciona doszcztnie, e
teraz nie pozostaje nic innego, jak wcieli do Rzeczypospolitej

zawojowane carstwo. Rzeczy^^'isto krwawo zadrwia z tej pychy.

^Viadomo o planach Zygmunta wzburzya Moskali, a swywola

onierstwa polskiego, coraz bardziej dajca si we znaki miesz-

kacom stolicy, odkd ókiewski opuci Moskw, dolaa oliwy

do ognia. Przeciw rzdom polskim rozpoczo si powstanie. Pa-

tryarcha moskiewski uwolni ludno od przysigi, zoonej ca-

rowi Wadysawowi, a knia l'oarski i rzenik ^linin. stanwszy
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ua cz*l« wzt»ura«»iu*j iiiaM. rii/.iil»iiiiiriiili w ukj euawi*-* *i*» lo

laków. Zahifra polaka w Krciiilini^' po roxpa«zliwej oIjh»iu«' |Mjildab

sit^' p<»Wf>taiuM»m. a «an*in o}i:losy,oiiy zosta Miilial l{«»m;uiow.

Nio powiody sh,* ju póniejsze wyprawy. W roku Hil^ zawarty

zosta pokój p«uiii<M|/.y l{z«M-/p«»s|»oIit;| a iar>twriii iiMiskiewhkieui.

*ol.ska utrzymaa Siut»lesk. N(»wo;rr<KJ Siewimki i (zfriiiiów

wraz z szortkim |Ktseui ziwii iiadjrranirznyri. ale na tronie

un»t<kit»w>kiiM utrzyma sir Itiuiiaiiow.

nl((»k polityki króla pr/.yczyii tycii iiifpowtMJzeri »yl niead,

rozprzi^jrajjpy /\»ic pastwowe {ze<'zyi>osp<»litej. Skarb coraz

ez(;eiej wieci pustkami i coraz czciej brakowao rodków

na (ipacenie /ale;j:(';t» oldii rycerstwu, '/(diiierz niepatny wy

mawia posuszestwo, dopuszcza si ra»uiików, a nawet porzuca

pac l»oju. Doszo do te^fo. e tak wielcy wcuzowie. jak ókiewski

i Ciodkiewicz. eliocia cieszyli si powaaniem i noci po<!-

wa<iiycli. iiie nu»jrli zaradzi zemu i czsto l>yli bezsilni w«d>e<

sam(tw«»li wojska, (o zdziaao mstwo, to zniweczy nierzd. Xa

domiar nieszczcia. maji:naci kócili si ze sob o wpywy i- do-

stojestwa i na wasn r(;k(* jtrowadzili polityk, nie bacz** na

potrzeby i stan lizeczypospoiitej. Szlachta lekcewaya prawa,

a strzegc zazdn»nie swej zotej wolnoci przed podejrzewanym

o cijfe intryi^ri Zyjiinuntem, powikszaa cliaos i niead, ogar

niajcy wszystkie dziedziny ycia pastwowegro. liuntowali si

jednoczenie Kozacy, a icli zuchwae wyjnawy na Turków dó

ywegro rozjtrzay sutana. Tolityka króla. sprzymierzonejT"

z Au.stry. bya cijrem wyzywaniem do boju pot«ri tunnkiej.

(idy nadto panowie i>olscy stanli po stronie lenników polskici.

(sa«lzt>nych w Modawii i Wooszczynie. a walczcych jrzeeiw

kandydatom, popieranym przez Tiircy. sutan wpad w gniew

i hordy jego coraz czciej zaczt*y napada kraje ruskie i pust<

szy je ogniem a mieczem. Najtaci te. mnie i zwycisko od

piera dziebiy hetman Chmielecki. .lego szybkie a zwyciskir*

pochody szeroko zasyntdy na Kusi i zyskay mu przydomek Bicza

Tatarów.

Ale w r. HlJo rozgniewany >ultau lti<».(HM» w«»jska wys.«

przeciw l{zecz> pospolitej.

Przeciwko tej ogromnej sile wyru>zy stt-rany w cigydi

bojach, a gnltiony ju staroci siedmdziesicioletni hetman ól
kiewski. 1'rzeciwiiy wojnie z Turcy. stara si wszelkienii sianii

odwróci od wyczMpancj l'(»Uki nowe nie>zczcie. Z teg» po
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wotlii iiajokioimiejs^ze (.'zyiiioiio iiiu /aiziity. ric/kie byo ycie

t('ii'() \vielkieii'o ma. Oddau)' na ushii;i ojczyzny, szlaclictny

i wspaniaomylny, by nienstannym pi-zedmiotcm napaci mo-
nych iKUiów i niecln,'tnych mn wodzów. l)t)czckal sio dostojestwa

kanclerza, ale zawi trop w trop sza za nim i zatrnwaa mu
wszy.stkie g"odziny ycia. Clicial zoy swój niz^d hetmaski,

ale uWag-any i»vzcz króla i Sejm. postanoAvi wytrwa do ko;'a

z szabl w doni na nsniiaci ojczyzny. Wic ^dj nowe niebez-

pieczestwo zagrozio Rzeczypospolitej, stary hetman wyruszy
w iiole. Zaledwie 8.000 onierzy udao nni si zjuromadzi przeciw

potdze sutana. Poszed przecie do Modawii i zapad obozem

jiod Cecora.

Stutysiczna armia '1'urków i Tatarów otoczya obóz polski.

Zwycizca z pod Kuszyiia nieulkem okiem patrzy na nie-

przeniknione zastpy nieprzyjació i nie zwtpi o sprawie. Ale

wikszoiio wroga nad Turków mia we wasnym obozie. Nieprzy-

jani mu panowie, Korecki, Kalinowski i inni, buntowali wojsko

i siali nieufno w szeregach. Rycei*stwo gTomadami zaczo si
wymyka z okopów i, szukajc w ucieczce ocalenia, szo na

.•ze lianiebn, a hetman zrozpaczony nie zdoa ju zemu zara-

dzi. Trwoga zakrada si do serc onierzy i popoch za lada

przyczyn, jak pomie, w^ybucha w obozie. W takiem pooeniu
nie pozostao nic innego, jak odwrót, wprawdzie równie niebez

liieczny, jak po^ostaAvanie na miejscu, ale przy usposobieniu

wojska bdcy jedynyi rodkiem ratunku.

Wic ókiewski postanowi si cofn. Na rozkaz jego

utworzono kosz, . to jest czworokt, którego boki wynosiy za-

ledwie szeset kroków" dugoci. Przód i tyy kosza ul)ezpieczyl

hetman dziaami, oba za boki kilkoma rzdami wozów, spojo-

nych ..acuchami, aby tern trudniej móg je rozerwa nieprzy-

jac-iel. W takim szyku rozpocz si pochód, ale zaledwie tabor

ruszy z miejsca, zerwaa si zaraz caa masa turecka, ze wszyst-

kich stron osaczya i zamkna wojskom polskim drog. A jednak

tal)or j)Osnwa si naprzód, zwolna, ale stale, niby pocisk e
laznej woli i niezachwianego mstwa. Clmnu-a strza tatarskich

przesaniaa nieustannie niebo i ziemia si trzsa od ulewy kul

armatnieli, któremi Turcy osypywali garstk rycerzy, (idy kosz

wkracza na dolin, wszystkie wzgórza, osadzone wojskiem, czer-

niay, jak rncln)ma lawina, majca stoczy si zewszd i zmia-
dy go swoj mas. Gód i pragnienie dokuczao Polakom. We
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.v.Mav in. klwHWc luny polaru., a krzyki i alanny nieu.uu.ue

Mapa.tujan.j .l/.ir.y je.lnej rhwili wytohui.niu ;>.. .laway n.kcMu.;.

,;ie/lo,nna wola .yn,l.ywaa tal.oroui .!...,.; vn ;^;i./rju jc..;pyHi

.i,. nk.lK./.puM-/..s,Nx. 1 lalM.r. y.ic.j;p-y opm-n.. jak forteca. )«-

uwal Hi. napr/..Hl. Szec^ nocy ..ply.Kl.^ w ui.ustau.u.j wal,'-.

.akMlwie trzy u.il. .l.ojri .l/.i..lily ......z p..lski o.l o.ory. NNy-

,vvviv ^if siv rvoTstxva i wi.n.o /^rul.y stawahi wszyMkiin

,1 .i-/vina.' Si.-Hlinoj ..(u-y ciinowii-. pr/AMami uon.yiii alar

„.„. r/u.-ili >ir .lu nricrzki. Wypr/^-trli / wozów konu-. rozerwa.

,„,„H,v i .alN- porlMKl wprawili w okropne za.nieszauu-. /.uiar-

„wMli M.' wro;rowi. i oll.rzyn.ie tumy Tinkrny a Tatarów uatyru-

„i-,.t r/urilY Si.- .lo ataku. 1 oto w rirn.noriaoh mu-y. rozswiella-

,vrl> l.hskawiran.i .uuszkictów. rozporzra sir straszna. l»ezna-

|,i,.jna walka. Knhmmz. pra;rn,li o.alir :;:oki..wski.^o. ale starzec

losia.l po.huu-o nu. konia, wyrwa sie przennM- .
z >zal.M

s (iloni skorzY w r'/arny fr;|szrz iuierri.

Na/ai.it.z prze.l na.ni..teni paszy tu.vrkK-o wKJn.ala

aiknieta na .Irjru olaz.iy.n siwa ^..wa ..laznejro hetmana.

i'rzewieziono -o ,..Vnie.j .lo Stanilmlu i tan. / t.yun.fen. w,.-lkn..

/awieszi.no nad sklepieniami paacu snltaiiskujio.

Kl,.ska p<Ml (V.-ora alol.^ ..krya Polsk.;. a rozzuchwalia

.ultuia Postanowi on sk.nuzy z Kzeezpospolita. zapirne ja

poil s^v..j.' l.erl... a p-S/nh-j iznci si.; na inne pai^stwa elnzeMM

jaskie. Jak.r w .-oku nast.:pnym wyruszy na podlM,., ealej

1 . •• - I.;,; ., „;..ii '/«. 'H)\\\ 7 "-.'(ra :5()0.(M)0 onierzy.
Kuropv chrzecijaskiej, a wio.ll zt m)i»4 /. ^oi

„,,
'

.

P,zeciw tej pote.lze zale.lwie r.ó.OdO wojska, a w tej liczbie :in.(M ti

k..zak.'.w, wystawia .lo ol.nmy l'olska. Siy hyy nieiówne. al:i

niszo liczeln.a lównoway synny na cay swiat zwycizca

/ ,..„1 Kirch.>lmu. sta.v ju i schorzay, ale .Iziarski n...dzien

,zvin zaiiaem Karol Ch.Mlkiewi.z. Ohwan.wa si on po.l ( h..ci-

miem i ]n-/.\ pomocy Stanisawa L.ih.unirski.i:-.. .u.l.-.w mstwa doka-

zywa w tej wojnie. Sze walny.-h sztunn.-.w przyim^zczal. Turcy

i "za ka/.lvn. razem musieli si c.f.i z niesychanemi stratann.

IN.Nyia.lali." e okopv polskie sa jakhy z j e .1 n e - o p I o ... .
e n i .1

ula ne. e niema siy. kt.uahy z.l.daa zama m.:ny ..p*"" «''»>-^»»-

ru^v. l»odczas tych walk umar sch.nzay Ch.Mlki.^wicz. a mier

•M.'tmana zwtpienie wywoaa w szere-ach. Litwini nie chcieli

H.- p...l,la p.Hl wa.lz.- l.niu.mirskiejro. a potem zaczli sn; Im
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rzy Kozacy. I cae wojsko chciao si cofn i odda pole wallci

Turlvom. Na szczcie, i Turcy dosy mieli tej wojny, Ostateczniti

wic stan pod Cltocimieni zaszczytnj^ dla Polaków pokój.

Turcy zobowizali si powstrzyma napady tatarskie na

ziemie Rzeczypospolitej, a Rzeczpospolita obiecaa ukróci Ko-

zaków.

k>lawa or:', polskiego znowu g-lono zabrzmiaa po caaj

Europie. I nic dziwnego. Na polach chocimskich zamaa si moc
sutana, rozwiay si dumne jego plany, pogrzebana zostaa na-,

dziej podbicia caego wiata chrzecijaskiego. onierze Rzeczy-

pospolitej znów osonili swojemi piersiami Europ od jarzma i nie-

AYoli tureckiej.

Wiekopomne to zwycistAvo podtrzymao chwiejc si ju
powag Polski i now^ saw zjednao imieniu polskiemu. Ale

widocznem byo, e soce tej sawy koni si ju. ku zachodowi.

Niesnaski w kraju, wojny domowe, zaburzenia ród wojska coraz

wikszy cios zadaway Rzeczypospolitej. Odywiay si te gosy,

nawoujce cay naród do opamitania si i poprawy. Lk o los

ojczyzny coraz gbiej przenika szlachetniejsze serca. Szukano

ratunku, a spiowy gos synnego kaznodziei Skargi grzmia, jako

dzwon, bijcy na alarm i trwog. Ale szlachta popadaa w zale-

pienie coraz wdksze, a may król na wielkim tronie Jagiellonów

ze swoj dum i pych, ze swoj polityk samolubn, sprzeczn

z interesami Polski, paraliowa tylko wielkie poczynania, wnosi

chaos i zamt, rozprzga to, co ca si rozumu i ducha spaja

naleao.

Rzeczpospolita, która za Zygmunta III, dziki zwycistwom
ókiewskiego i Chodkiewicza, stana u szczytu swojej potgi,

za tego króla zacza chyli si do upadku.
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XIII.

WO.INA / KOZAKAMI

\\ i(l/.ia ów iipacJck iiasti;|K-a Zyjrmuiita \\la(ly>law i\

(I0:i2— 1()48). król rozumuy, przezorny, syncy ze .swojej rycer

skoei i w przeciwiestwie <lo ojca lul»iany przez wszystkie!'.

Stara sit,* oii zaradzi zeuiu, utworzy rzd silniejszy i ua{r»»dz'-

wanie relijrijne. Ale szlachta stawaa wpoprzek tym deniom,
sprzeciwiaa sic wszelkim refornuMn. zniosa nawet ol>owiznjcy

j jiodatek. w>noszcy zaledwie dwa jirosze od anu. a uchw.:-

lanie wszelkich podatków przez Sejm ojrronuiemi zawarowaa

trudnociami. Xadt(» uniemoliwia Wadysawowi czynienie za-

cigfów zl)rojnych na wasn r(*kt^'. 'l'o te król stawa si coraz

bezsilniejszym. a zbiorowe rzdy szlachty coraz Itardziej roz

wichrzone, hezadne. chaotyczne. Skarh juistosza. szemrao woj-

sko niepatne, uitadao znaczenie wszelkiej wadzy w kraju,

wzmajra si ucisk wocian, a zota wolno szlachecka stawa.i

si boyszczem, któremu w ofierze skadano doliro pul»liczr."

i zdrowy rozsdek.

Tymczasem nieprzyjaciele Ifzeczyposiolitej wzma^Mli sic na

siach, myleli o odwecie i ilo nowych "fotowali si zapasów.

Najpierw Moskwa zaniaa wiaridonniie zawarte za Zygmunta 111

traktaty. Na rozkaz Michaa wódz jetfo Sehin wkroczy ze stu-

tysiczn armi do Rzeczypospolitej, zaj nadjrraniczne ziemie

i prz^tpil do oblenia Smoleska. Dziesi miesicy mino,
nim król zdoa zebra 25.U(H) wojska i nadcijru za«rr(»onemu

miast n z odsiecz. Mimo i»rzewaaj«ych si Moskwy i tym razem

szczcie umiechno si (U'eowi iiolskiemn. l)zieln\ król
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wyzwoli Smolesk, uderzy póiiioj ii;i olióz moskiewski i ziuiisi

St>hiiui (U) luiuiebnej kapitiilaeyi.

Kaz jeszeze ukorzy si ear i aczkolwiek eiae kaza SehiiL'\,

nie inial odwaiiM do dalszeii'0 jirowadzenia wojny. Skutkiem pokoju.

zawarte<i'o w TolanoAYie (1();J4 r.). Moskwa odsti)ia Inflanty,

Estoni. Knrlandy. ziemi siewierski], i Smolesk, a wzamiau

za to Wadysaw zrzek si tylko. pretiMisyi do ntraconeg-o ju
dawno tronu moskiewsciego.

IJy to ostatni korzystny i zas-A-zytny pokój, jaki zawara

Uzeezpospoita z ]\oskwa.

liówne zaszczytny pokój zawarty zosta z Turey, a za

cz Inflant udao si l^rólowi nawiza przyjazne stosunl<:i ze

Szwecy. Zdawao si. e \:raj cay, od tyu at niszczony poog,
a przeorywany elazem, zazna duszego po^oju, wytclmie po

nieziezonycli Avojnacli i zagoi l<:rwawiee si rany. Niestety,

jionne to liyy nadzieje! Ulcaza si nowy, potny nieprzyjaciel —
i nowe straszne wojny miay -niebawem na ziemiaci polskich wy-

lau-lin.

Tym razem na Avidowni wystpili lvozacy.

Xa poudniowycli kresach Rzeczypospolitej, nad donym
Dniestrem. Dnieprem i Boliem cigny si olbrzymie, a bujno

swoj rolinnoci stepy, zwane Dzikiemi Polami, Zaporoem i^dj

Niem, (td wielu lat osiadali tutaj Polacy, Paisini, Wgrzy, Woosi,,

Tatarzy, a ziemia yzna, bujna. urodzajn_a wszystkim tym osad-

nikom bez wielkiego trudu y pozwalaa. Zwali si oni z tatarska

Ivozakami. to jest ludmi wohiymi i byli pewnego rodzaju stra
liograniczn, zostajc pod roz-cazaani starostów ls:róewskich. Ale

w dzikim Icraju, naraonym na nieustanne napady Tatarów, szybko

dziczeli osadnicy. W gruncie rzeczy nie uznawali adnej natl

sob wadzy, a yli najczciej rozbojem i grabie. Icli upiesl;ie

Avatahy zasyny z mstwa w przedsibranych na wasna rds.

wyprawach. Watahy te napaday karawany kupieckie, walczyy

z Tatarami, nipolcoiy TurkÓAv, a jedni i drudzy mcili si za to

napadami na ziemie Rzeczypospolitej. Królowie polscy niejedno-

krotnie zwracali uwag na Kozaków; Zygmunt Stary, a jiastpnie

Zygmunt August rozkazali starostom swoim nie dozwala im na

uiiiestwa. za Stefan Batory poleci ich spisa w regestr, wy-

znaczy im od i niesforne bandy stara si uj w karby woj-

skowego adu. Na kade Avezwanie króla 6.000 Kozaków miao

si stawi av gotowoci bojowej. Ale ci z owych vozavÓAv, co
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AieilU iaki«Mii iticza winty. n»zliiik;niy /.yuoi i iiiliy wuiti

limliiy hulali |m» siritarli. v\\vnc '/.a|KM\nir >«»l»ir nadal «alk

-witluKlr, mifkali xa t4ii zwaiM* pni oh y. lo j^nt bkaly. !«•->

NMiilospady na Dnieprze. Z fiiKfui jtlilejfow-h* i'i z:ilt>iyli iia wy^pi-

Kazawluku warowny obóz. nazywany S i «• z |. Tutaj i-

aprzemiau .yrie. l«» hnlaszrze. t(» wojownirze. a z;iw>;..

iyarkif. Hdwani do szalrn^twa. /,;u*|yiu:li ze Hwoich wyprnw Hti

• nnyeh. w któryrh awanturniez»<r walezyla o lephze z nadzwy

icni /.nthwalstwciii. Na niayth. zwinnyrh. a rhyhkirh. jaki»

ily. ludkarh. zwanych i* z a j k a ni i. wyprawiali >'u- wzdlt/.

hniepru hih na nKUze ('zarn«' i napadami na wyhrzea nieiMikoili

nieustannie Turków i Tatarów. Te nieohliezahn' szalestwa <!«» rn/

paczy dopn>wadzaly iiapastuwanych i straszny nieraz <.'. ...i..

\\a> odwet.

Kozaey w Siczy Zaporoskiej stanowili jak;i:dyhy braetwo.

• lo które;ro niial przystt;p kady chrzecijanin. Tcieczk te znaj

lowali tutaj ludzie wykidejeni. luh pratruH^y zakosztowa nai

straszniejszych awantur. Szlachcic, którenni g:rozia kara uerci.

It»tr. co uciek z pod szuhienicy, chop. prajrn;p*y wyzwoli si.-

/. i)o(l ucisku. sze<l. jak w dyni na Zaporoe. ;rdzie wszyscy l>yli

^oliie równi, gdzie kady nio<rl doj do wadzy i znaczenia, hyli'

lylko liy gotów na wszystko i mierci miao patrza w nc/y.

K(»zacy nazywali sii' towarzystwem, i^lyli razem, razem zwyciali

i y:inli razem. Straszni w walkach z wrt»<iami. wspierali si wzajem

i cho z najrozmaitszej skadali si«' zbieraniny, byli w stosunku

lo siebie bardzo uczciwi. Kradzie ród ttwarzystwa bya nieniai

zupenie nieznanym wypadkiem. Aczkolwiek jrównie wojowali

/ Turcya. a p«>dle<rali wadzy króla, upili nieraz i ziemie Jzerzy-

p(»spolitej. Czasem jawny l>uiit pi>dnosili. Poskromi ich w swoin

czasi' hetman ókiewski i zmusi d(» ulejroci królowi. Ale owt

Ituuty powtarzay si nietistannie.

Dwie byy )m> tenni przyczyny.

l.ud osiady na Tkrainie Tnie Hrzesk;j uwaa za zamai

na swój;} wiar, a Kfizacy. ród których panowao praw«>sawi.

stanli p<» strimie dyzunitów i stali si najbardziej widomym zna-

kiem rosncego niezadowolenia. W swoje rce ujli ster walki

z unitami i pod hasem obnuiy wiary [uawosawnej coraz czciej
I wali si do broni. Druir przyczyn buntów kozackich byy umi-

owania magnatów polskich i ruskich, któr/.y, wadajc na

rkrainie olbrzviiuemi doluami. starali sie lud. nawvkv d"
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noici, doprowadzi do takiego stanu poddastwa, w jakitti

jidzieindziej znajdowali si chopi. Od rodzin osadniczych zaczto

doniag'a si odrabiania paszczyzny i czynszu, a lud opiera

si temu i na. Siczy do oporu znajdowa najmocniejsz zacht.
Wszystko to niepokoio panów. I^ai si oni, aby zaraza wolnoci

kozackiej nie przenilvna zbyt szeroko i skutkiem tego coraz

ostrzej wystpowali przeciw Kozakom. W r. 1637 powstali chopi

na Uki"ainie, a na Zaporou zbuntowali si Kozacy i pod ])rzy-

wództwem Pawluka rozpoczli rze szlachty, ksiy i znienawi

(lonych ydów-arendarzy. Bunt l^rwawo poskromi Mikoaj Po-

tocki, a Sejm, zebrany nastpnego roku, postanowi odj Koza-

kom przyznane im poprzednio przywileje i zrówna ich w pra-

wach z chopami.

lvról Wadysaw widzia t niesprawiedliwo i rozumia do-

brze, jak grone nastpstwa uchwaa sejmowa 'spowodowa moe,
ale by bezsilny wobec wszechmonej woli panów i szlachty.

Istotnie krok ten wstrzsn Ukrain. Niezadowolenie coraz gwa-
towniej zaczo si szerzy, a znalaz si czowiek, który to nie-

zadowolenie uzbroi, rozdmucha i pod hasem obrony wiary wi-
tej a praw ludu rzuci do walki z Rzeczpospolit.

Czowiekiem tym by Bohdan Chmielnicki.

Mia on na Siczy zasuon saw wielkiego wojownika,

gdy istotnie zna si doskonale na wojnie, by mny, jak lew,

a tern straszniejszy, e z mstwem czy elazn wol, niesy-

chany spryt i przebiego. Wioda go niezmierna pycha, a roz-

pomieniaa straszna ch zemsty za doznane krzywdy. Ale te

krzywdy byy natury osobistej. Suga monych panów Koniec-

polskich, niejaki Czapliski porwa mu on i zagarn futor.

I to wzniecio w Chmfelnickim gniew niepohamowany. Po rusku

zwa si Chmielem, po polsku Chmielnickim. Podawa si za

szlachcica, ale szlachectwo jego byo wtpliwe. Przy swoich zdol-

nociach i wielkiej energii móg i w zgodzie z Rzeczpospolit

doj do wielkiego znaczenia. Ale gwat, jakiego dozna, obudzi

w nim nienasycone pragnienie zemsty, a przy niespokojnoci cha-

rakteru szatan pychy wiód go na bezdroa. Nie znalazszy , spra-

wiedliwoci ani u hetmana, ani na Sejmie, skorzysta z tego,

e wzburzenie przeciw szlachcie i ksiom wzmagao si na

Ukrainie, wyczeka stosownej chwili i do nagromadzonych pro-

chów przyoy ponc agiew swojego gniewu. Wówczas wy-
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nulil po^ar lak oU»niyini, u» wszyHtkit* siiy itzefzyiohpuiitfj itntn.

• liii^if lata nit' iiiu;,^ly ^o ugasi.

Walka. ktoi;{ ro/iitM/.;{i ( iiiiieliiicki, tein liya j^ruiiifJHU,

/.f |^ogod^il im Kolaków z ioli najwiijkszym wrutjieiii. Tatarami,

I zyskawszy \vi«|(>ki<'m wii-lkirli upów pdiiiuc rliana tatan»kiego,

tlwir jiotrnc siy /.j(MliuH"/yl p«)«l swojiMii <li\N«Mlzi\v««ui.

Król iia wiailitiii<>>c «> luiiK-ie jtrzewidzial i)<lrazii wielkie

nieK»zpiefzeiistWi» i na tlrotlze ukadów pra^Mui! je zaegiuu*. Ale

panowie sami ro/.pinztli woju*;. Ilotinan wielki kon»nuy Mikoaj

Potorki, nie zwaajjp- na wole króla, po>uiu{l si z wojr^kiem na

Ikraiji, a syna swojejjo, Stefana, wysa w przedniej stray z od-

dziaem (UMMJ hi<lzi. l'o<l ^.ólteini Wodami ( 'hmielni«*ki zniós ze

szcztem to wojskt». a syn hetmaski ^dow^ przypaii nieopatrz

noe ojca. /wyci«'ski Chmiel ruszy na|»rzód i pod Korsuniem

star si z reszt;| wojska, które wiedli ojciec Stefana i hetman

jHlny Kaliiu>wski. IJozporzdzajip- o^rroniii si;|. Chmielnicki

i tutaj (MJuiii-l wahif /.w \ (•ie>t\v(». a olni heliiianow iMijnial di

niewoli.

To tycii tryumlach zwyciscy Kozacy i Tatarzy posunli

sit- n.i Woy, a dro^ ich zna<'zyy straszne lupiestwa, mordy

i poary. Jedynie synny wojownik, knia Jeremi Winiowiecki.

poskramia krwaw** zapdy Kozaków, ale szczupe siy. którenii

rozp<»rz;plza, nie jiozwoliy mu zmierzy si z sam\nn Cmiiel-

nickim. Wic stra.^zny czowiek, upojony powodzeniem, szed

dalej w jrh U zeczypospolitej, szed przez morze og-nia i po-

mieni, jak krwawy duch zemsty i szatan zniszczenia. Xa Wo-
yniu jkkI 1'iawcami pospolite ruszenie, zgronuulzone licznie, ale

dowodzone przez niedoh;nych i tchórzliwych wfulzów, nuao
stawi opór <Ialszemu pochodowi Chmiel. T>nnczasem na wia~

d(»mo. e wraz z Kozakami posuwa si i horda tatarska, straszny

popoch zapanowa w olM»zie polskim — i wszystko, eo yo. rzu-

cio si sromotnie do ucieczki.

' •irromny, i)een boj^actw olióz polski i M» piknych dzia

dostao sie zwycizcou.

Nijrdy taka haha nie spotkaa ora pidskiejro i nijrdy

dotipi Rzeczpospolita nie czua si tak bezsilna, a jej wrójr nijrdy

nie l>y tak potny. Krwawy miecz okrutneiro cinniela zawis
nad Tolskci, jak zwiastun cakowitej zajrady.

Na domiar klsk i nieszcz w trakcie tej wojny umar
król Wadysaw (1G48), opakiwany przez cay naród, a aowany
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nawet przez Kozaków, którzy, nio.sc ogie i znif^zczeiiie. nie

przestawali cigle odwoywa si do sprawiedliwoci króla.

('Iniiieluicki widzia kraj bezbronny, oddany na jogo pastw.

Uozumial przecie, e nie moe ujarzmi i. podda s\^ej wadzy

mimo wszystko potnej jeszcze Rzeczypospolitej, nie mia nawet

marzy o czem [todobnem. Zwycistwa zaprowadziy go nie

wti)liwie dalej, ni sam móg si spodziewa. 1 nasyci jii/.

l)ragiiieuie zemsty. Wojna stawaa si bezcelowa. Ale upoiy go

powodzenia, olnia Avasna wielko, odurzya wadza. Wic szed

<lalej. 'odstpi pod Lwów. zadoAvoi si ovUpem, a potem ruszy

na Zamo i przystajnl do oblenia tej twierdzy. I sta pod murami

Zamocia i gosi szeroko, e nie chce walczy z królem i z iJze

czpospolit. e miecz swój wydoby jeno przeciw gwatoui

magnatów i ich strasznemu na Kusi panowaniu. Twierdzi, e
pragnie porozumie si z nowym crólem i czelca na wyniv elelvcyi,

a daAva do poznania, e Jana Kazimierza, drugiego syna Zygnum

towego, chce widzie ^rólem polsvim.

Gdy tedy Jan II Kazimierz (1()48—-lOGS) obrany zosta,

Chmielnicki nie mia AvaciAvie poAvodów, by dalej wojn pro-

wadzi. Jalv0 na yczenie nowego cróla cofn si z i^.od Za-

mocia i Avr-óci na Uvrain. Ale rozumia, e nie zdoa ju ugasi

wznieconego przez si poaru. clio1»y sam sta si mia pastAA'

jego pomieni. Nadto osignite tryumfy bezgraniczn przepeniy

go pych. Widzia nieuu)C Polski i czu swoj sil i hardeui

odem mierzy to bezkresne morze zbrojnego ludu. które go ot;'-

czao, a itóre posuszne byo kademu jego slvinieniu. byle tylko

dalej Avaczy i zwycia. Wic cho si cofn, gronie po

trzsa mieczem. Delegacyi polskiej, lvtóra pod przeAvodnictwem

Kisiela Avysana zostaa do Perejasawia dla ukadów, wygraa
nieustannie now. jeszcze straszniejsz, wojn i daniom SAvoim

adnych nie staAAua granic. Jas;o za podszeptami Mosiwy, Tur-

cyi, a moe i Avasnej l'ychy. na Aviosn r. 1649 na nowo roz-

pocz krolvi Avojenne.

Poczywszy si z chanem Islamem-Girejean, zgromadzi!

Chmielnicki 800.000 AYOJska.

Z si tak stan pod Zbaraem, gdzie lvikanacie -tysicy

AYOjska polskiego, vtórem doAvodzi Jeremi Winiowiecki. av cigu

pótora miesica najstraszniejsze odpierao sztumiy. Jan Kazimierz

nadcign ZbaraoAvi z odsiecz, ale otoczony pod Zborowem,

poniós klsk, która najfataniejsze moga pocign za sob
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wiesztMiia l>roui. wohoc ry.c{i:«» i (liiiiioliiicki 7jnu»<zoi»y Ijyl wojny

zaprzesta*. Alf iijrodu. /.twMiIri w /liorowir. ii:i<h/ar|tin'.i |»«»ivajr

;

Hzeczypospdlitfj.

Na iiMu-y tej ii^ndy t lui.nliiu-ki z«»-iat iifiiiiaiHMii Uu/.u ku,,

i \\i\ P-zyiloiiryr s\v(>j;{ otrzyma miasto Czrhry. Kozacy zrównani

zostali w swoitli prawacli ze szlachta, a okrjr ich rozcii|pa si<.'

na województwa Uiji)wskie. fzernihowskie i lira.-awskie. Z w)-

jewództw tych mieli l»yr wyp('dzeni ?ly<lzi i Jezuici, a metr;

polita kijowski winien hy odtijd zasiada w senacie. Za.-jdal

take Chmielnicki zn|»iieg:o zniesienia unii. a i te?;*' warunku

nie miano odrzuci, lecz odooin» do decyzyi najl>liszefro se;mi .

Ale upula zhorowska nie zaepiala rozpi^-tanej liurzy.

Chmielnicki musia si liczy z tumem, którym dowodzi, a wiel-

kie powo<lzenie rozpl<'inieniao w nim i tak ju niezmiern;} pyci.

( tronie wasnym zacz marzy hetman kozacki. Wic podda

sie wraz z l'kra.in;{ su(an«>wi tureckienin i now;; wielk woji^*

wypowiedzia l?zeczy pospolitej.

Wspierany przez sutana, zffromadzil 4'i(i.(M)() Ko/akuw.

'i'urków. Tatarów i. starajc si av caej lV)lsce wywoa bunty

chopskie, zawis znowu nad krajem sw straszn a zowrog.*:

si. jak chmura, niosca ostateczn mier i zajrad Ale i lizecz

posiiolita zdobywaa sie na oirroinny w^^siek i. czujc straszne

idebezpieczestwo. wystawia IDO-tysiczn si. .^kadaa si ta

sia gównie z pospolitejro ruszenia, a po potrromie piawieekim

pospolite ruszenie najwiksze mogo wznieca obawy.

I^nia 29 czerwca IG")! roku wojska nieprzyjacielskie spotkay

si pod Beresteczkiem, maem miastem. i>ooonem nad rzek

Styrem, na Woyniu.

W historyi wojen polskich bya to jedna z najpamitniej-

sz\ch batalii.

Trzy dni trway krwawe zapasy, a w cigu dwu dni pierw-

szych przewaga na po stronie Kozaków i iordy. Trzeciego

dnia ol)a wojska, uszykowane do boju. od sa.mego rana stal\'

naprzeciw siebie w pogotowiu wojennem. stay milczco, nieru-

chomo, jakby dwa olbrzymie way. najeone elazem i stal,

a moc wysz i)rzygwodone do ziemi.

Jak Kazimierz, stojcy na czele wojska, chcia ju zanie

cha bitwy, ale Jeremi Winiowiecki, dowodzcy lewem skrzydem

poskiem. doprasza sic usilnie, aby mu dano rozkaz do ataku.
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ivrul. jakby wiedziony szezi^liwciu przecziK-ieni, zmieni nagle

zdanie, przychyli si do tej proby i. zwracajc si ku lewemu

ókrzydlu, wielki krzy zakreli w powietrzu. Natychmiast om-
iiaeie chorg-wi jazdy polskiej skoczyo do boju. A na czele huf-

ców. ndvncycli przez rozlege bonia, pdzi straszny Jeremi

i z rozwianym wosem, bez zbroi, bez hemu, go szabl, wy-

cignit w kierunku nieprzyjació, miejsce chw-ay wskazywa

sAVoim rycerzom. Poruszy si na ten widok obóz przeciwny i jak

pszczoy, wylatujce z ula. sypny si na bonia nieprzejrzane

my jazdy tureckiej, tatarskiej, kozackiej, a sutani Gaga i Nu-

radyn Aviedli t olbrzymi mas. Podniós si olbrzymi tuman

kurzu i miertelnym caunem przesoni walczce szeregi. Na po-

moc Jeremiemu ruszay nowe puki, a kady z nich gin w czar-

nym rozpylonym tumanie, jakby w^ mrokach przepacistej nocy.

Pomkno do boju prawie skrzydo i rodek, rwaa chorgiew za

chorgwi, dziesitki tysicy mieczów i kopii rozpoczo prac,

<-i huk armatni wstrzsa nieustannie powietrzem, czy si

z trzaskiem samopaó-w, z chrzstem rcznej broni i przeraliwym

okrzykiem haakujcych Tatarów^ Pow^oli olbrzymi sup kurzu,

ognia i dymu, jakby pod wypywem wdchru ustpow\^ ku nie

przyjacielskim taborom, rzedn, chwia si i cofa. To jazda pol-

ska para niewstrzymanie naprzód, a nieprzyjaciel zaczyna si

ju rozprasza pod jej miertelnymi ciosami.

Chmielnicki nie bra dotd udziau w liitwie.

Pozostawiajc gównie sw-oim sprzymierzecom zmagania

si na boniach z siami poskiemi. sam na czele 100.000 Kozaków

ruszy przez lasy i. niepostrzeony w obozie polskim, okra
plac boju z prawnego skrzyda i tyowa Zajwszy \vszystkie prze-

prawy, osadziwszy przejcia pomidzy bagnami, ukaza si nagie

na lesistych w^zgórzach i jak w^ elazny zacz si stacza ca
sw^oj dugoci na Ijonia. Podczas gdy niemal cae wojsko polskie

zajte byo walk z potg chana, dwa potne ramiona, ziejee

ogniem, opasyway ju walczce szeregi Polaków^ Okropne nie-

bezpieczestwo zawiso nad aniii i caym bytem Rzeczyposi)o-

litej. Odczu to król i wodzowie polscy, ale tylko chwil trwaa

ta groza. Chytry Chmiel jednego nie przewidzia. Liczy na odpór

Tnikóvr i Tatarów, t^nnczasem wiedy wianie. gdy wychyli si

z lasów, i jedni i drudzy pierzchali ju w nieadzie, a jazda polska

coraz ywiej nastpowaa. Na widok tego pogromu zatrzyma si

Chmielnicki, lecz nie upad na duchu i nie zwtpi Jeszcze w" z^vy-
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fn^stwo. hkoczyl zywti lio riiaiia, by utworzy mu uczy i uti-

wrótir kliski*. Ale »;im rliaii. laiiiiy w iiop;, a rozwócieczouy

lióltMii i \vi<lnUi»Mii >iiiii |ioni«'sioiiyci. s/.ykowal Av wlanii* do

ucieczki, gtly staii:| przc<l iiiiii lietinaii kc^zacki. Widok hprzy-

inior/cca w takim iimiiiciuic zatrzijs rliaiicin i zdwoi jego

wiicko. Nim (limiclnirki ztl/s I otworzy usta, kaza go

|i»M|»wyi'i. >kn;|n>\va i pi/ywiza powrozami do konia. l'oczeni

rzuci sic do ucieczki, a za nim. wiedziony przez Turków, mkn
lM»liaril>iony hetiiiaii k«r/.atki. w«i«»kly. pcz>ilny. zorzecz;|cy «-lia-

iiowi. który mu wyrwa /.wy.irstwu. /ijradzil lianiciui' i wlók

za soli;|. jak swoje«;<i jcia.

:^()().(HIO l\.ozaków poz»>talo po«l licresteczkicm. ale iiie<il»cc-

iio>c Chmieliiickiep) uui<!rucliomiaa t«; olhrzymia in.v«;. liyla to

armia »ez woclza. roploeli, wzniecony Itez istotny»-l> przyczyn

po tygodniu oporu, skloiiil ma><y k(»zackie dt> hezad;»ej ucieczki.

Kuszy la za niemi jazda polska i straszn rzezi zak<u'iczya tryumf

;Mtlski mr polach lieresteckich.

Nazajutrz naleao rozpot-z pofC«». rozM liezadnc kupy

i stanowczem dokoczenieni iMtgroniu zapewni jtokój Rzeczy-

jiospolitej. .Jakt> król chcia ruszy do Kijowa, ale wojsko, po-

/.oslajce na odzie, liylo niepatne, a szlachta. niechtn;i królowi,

dosy miaa zwycistw i ])racm;a ju tylko wróci czemir.-dzej

.10 domów. Nadaremnie król i>rzekada i prosi, nadareuniie przed-

-tawia atwo dokoczenia rozijocztetro dziea. Szlachta l'ya.

ulucha i luiruem uciekaa z «d)ozu. \Vo)ec tego i Jan Kazimierz

/.muszony by porzuci plac l»oju i wróci do Warszawy.

wietne zwycistwo ocalio ^zeczposiudit. ale nie zakoii-

'zyo walk z ICozakami i Turcy.

Chmielnicki dwiirn si z pogromu, pogodzi si z chaiien;

i w roku nastpnym odnowi krwaw. wojn. Klsk pod Be-

rest.eczkiem wynagrodzi soI>ie klsk, zadan wojskom polskim

pod Katohem. g<lzie zgin hetman Kalinowski, a take jeden

/. najznakomitszych ncerzy polskich. Marek Sohieski. oraz kwiat

najpikniejszej ndodziey.

Jan Kazimierz zelua 00.(UKI wt>jska. ruszy na Ntdole i o.ko-

pa si pod J^.wacem. Tutaj zawar jtokój {1(»53) z oligajcym

«ro chaneni tatarskim, który obieca zwTÓci si przeciw Kozakom.

.\le Chmielnicki nie da za wygran. l*olegajc na Turcyi. chcia

poczy pod swoj wadz l'krain i Modawi, lecz gdy te na

dzieje zawiody, zwntci sit; w inn stron' i podda si carowi
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iiioskiewskieimi wraz z ca Kozaczyzna, \^'ojlla z Musk^^ roz-

gorzaa teraz i z dwuletni przerw cigna si lat kilkanacit?.

Hetman wielki koronny. Stanisaw Potocki, odniós wielkie zw\-

cistwo nad ^loskw i Kozalcami pod Ohniatoweni (1G55), ale

ani to zwycistwo, ani dalsze tryumfy ora polskieg-o nie przy-

niosy ju l^zeczypospoitej korzyci.
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NA.IA/I) S/.\\!-l)/KI. HOZKAI) PASTWA.

rrzyczyiKi t;»kit*j,^o stanu rzeczy l>y<> oj^romiie wycieczenie

kraju. iiiesna.ski wewntrzne i rozstrój, wkradajcy si we wszysi-

Kii (lzie«lziny ycia pastwowego. Nieustanne wojny iMtwickszay

L:r»z pooenia. A Matloniiar Jiieszczcia nowy pott-ny wró^

mia niebawem naj«'clia ziemie Jzeczypospolitej.

Wrojrieu! tym l>ya Szwecya.

I*owo(lem najazdu by spór o tron szwedzki, do którejro

/y«rnuint 111. a nastt;pnie jego synowie nie przestawali roci
-obie ju-etensyi. Ale szladita nie chciaa wojny ze Szwecy.i.

W r. 1<>M.') zawarty zosta w Sztumdorfie rozejm. któiy mia

trwa lat 2(). a na mocy którego Szwedzi utrzymali Inflanty, lecz

r»|nicli Prusy. (Jdy wszake królowa szwetizka. Krystyna, zrzeka

>;i tronu na rzecz ksicia Dwóch Mostów. Karola <Justawa, Jan

Kazimierz zaprotestowa przeciw zmianie <!\nastyi. Tomidzy

dwoma królami wszcz sic sjiór o tytuy. Karol (iustaw. widzcy

osaltienie Rzeczyiwispolitej. spór ten postanowi wyzyska

i. uzyskawszy zgiwe cjuhi szwe<lzkiego. rozjiocza w r. H'»r).'>

woju.' z Polsk.

^\ó(\z szwe«lzki Witteniterg na czele 17.(MMI wyborowycn

onierzy wkroczy do Wielkopolski i oil tej dzielincy zacz opa-

nowywanie Pzeczyposjiolitej.

W oltozie szwedzkim znajdowa sie niejaki Iienmim IJa-

dzifjowski. osobisty wróg króla, zdrajca i przedawczyk, czek

iin»ny a mciwy, peen pychy i nanTH-tnoci. które zagnay go

na dwór Kanda (lustawa i skloiy do podszczuwania Szwecyi

przeciw wasnej ojczynie. \adziejowski |iorozuniia sie z woj?-
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wod pozuaskini, Krzysztofem Opaliiiskiiii. któiy sta pod

Ujciem iia czele pospolitego niszema i broni mia kraju przed

Avtarg-iiiciem wrogu. Opaliski przeszed na strono Szwedów

i wpywem swoim skoni szlacht do i)oddania si KaroloAAi

(^ustawowi. Inny zdrajca, iietman wielki litewski. Janusz ksi
liadziwill. równie porozumia si ze Szwedami i podda im Litw.

\Vó wczas zaraza strasznej zdrady przenikna kraj cay
i wielcy panowie, szlachta, Avojsko, wszystko zaczo sprzymie-

rza si z najezdnikiem. Niebawem zjecha do Polski Karol Gustaw

i szed i)rzez ziemie Rzeczypospolitej, jak tryumfator. Fortece,

zamki, miasta, powiaty, województwa, cale dzielnice zdobywa
bez wystrzau. Nawet stolica pastwa, Warszawa, przesza bez

obrotny aa- rce najedcy. Z l?;oei przysza kolej na IvrakÓAv.

broniony dzielnie przez Avielkieg,o AvojoAvnika Stefana Czar-

nieckiego, który Av OAvej strasznej chwili niemal sam jeden po-

zosta Aviernym TJzeczypospolitej i JainiOAvJ KazimierzoAvi. Ale nie

AAidzc nu^noci dalszej obrony, podda I\^raków, Avymuszajc na

SzAvedach zaszczytn kapitulacy. Czarniecki zgodzi si zaAAdesi

lvróki AYOJenne zaedAvie na przecig miesica. Twierdz opuci
AAraz z zaog przy odgosie bbnów, z rozAAdnitemi chorgwiauii.

Wojsko SAA-e poprowadzi na pogranicze lska i tam, chmurny

a gnicAAmy. lecz peen ducha patryotycznego i mstwa, czelval

niecierpliAvie chAAdli, by zerwa si przeciw SzAA^edom.

^V OAA-ym czasie Moskale panoszyli si na LitAvie. Car Aleksy,,

zajAA-szy Wilno, uyAA^a ju tytuu AAdelkiego ksicia liteAA^slviego

Chmielnicki na czele Kozaków, a przy pomocy Moskali zapuci

si a pod LAA'ÓAA^ Z tych klsk skorzysta zdradziecko elektor

brandeburski i zbrojn rk zaj Prusy Ivrólewskie. Reszt pa-
stAAa opanoAA-yAA-ali SzAA-edzi. Zdawao si. e ostatnia godzina Avy-

bila dla Polski.

NieszczliAA-y Jan Kazimierz, opuszczony przez naród, mu-

sia na lsku szuka dla siebie schronienia.

W takiej cikiej dla I^zeczypospoitej chAvili znalazy si(^

przecie serca gorce i ofiarne, dusze czyste, brzydzce si

zdrad, znalazo si poczucie hoinoru, mstAva i AAa:)li. Magnaci

i dostojnicy, za których przykadem posza szlachta, udzili si.

e Szwedzi zmusz Moskali do ustpienia i przywiod do poslu-

szestAA'a Chmielnickiego. Mieli nadziej, e przyjdzie do Unii ze

SzAA^ecy. e AA'szystkie praAva i przyAAnleje zostan zachowane.

Tymczasem SzAv^dzi zachoAvyAvali si aa' l^olsce, jak aa' kraju
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wrojjriiii, »k'|»lali «»l»owi;|/.uj;fO prawa, iltiituj^zrzaii »nj iiajslra©/.-

niejszyrli u|»ii'>t\v i t:ra»ioy. Huutowali hit; chopi, zaczrUi po-

woli pr/fzierar y.a>lepi<»iia szhulita, a prawi patryoii «zekali

tylko kor/ystiiej tliwili, l»y wyilat- iiaiio do boju, po\\>ia«-

i z/mir liarii»i;p*i* jarzmo niewoli.

A lakiem lia>liMii sUila sit; oliroiia ('z«;^toiliowy.

W tej malej i sabej forteey, o.slaiiiajeej hwoiiiii iiiurHiiii

klas/lor ja.snotfórski ze .syn.pym ciulami obrazem Matki Boskiej,

znala/.la sii; frarstka linlzi. kt«>r/.y. ufni w slu.szno swej -prawy

i opiek«; ciulowiie^^o obrazu, (»lwauie stanli tlo walki z pott-f^-i

kn>Ia szwedzkiegfo. (My Szwedzi za;|dali p( ddania forteey, praeor

faulinów, ksidz Aujrustyn Koniecki. odmówi temu jplaniu.

cho mia do obr»ny zaletlwie 100 onierzy, obsup; przy dzi<

lach i jrarstkc nniichów. nie znajcych rzemiosa wijennejro.

WtCly jrenera szw-dzki Miiller nadci^nuj z ki)kutysi«,^czneui

wojskiem, opa.sal wkob» twierdz i. spaliwszy okoliczne wioski,

rozpocz str;tózne bondjardowanie. Dzie i noc ji:rzmiay ze

szwedzkich okopów armaty — i klasztor jasjiogórski ton \n ku-

i-zawie dymów, pn w ulewie elaza, ale sam pzmia i dyskal.

sa celne pociski w g:stw' swoich wrogfów. zabija, razi, przy-

czynia! nadspodziewanie wielkie szkody swoim napastnik(»m

i trwa I spokojny, wyniosy, niezdobyty. Po tiikich dniacii walki

rozpoczynay si dni darenniych ukadów, których i»róbowali

Szwedzi — i znowu huk armatni wstrzsa jtowietrzem. znowu

u(»rze pomieni owietla(» niezdobyta twierdz i hab szwedzkicn

w(»jowników. co tyle krajów zawojowali, a jednej maej forteczld.

Itronlonej przez j:arstk onierzy i nniichów. zdoby nie liyli

w >ianie. Na domiar tej haby zaoira klasztorna zacza urz*^.

dza wycieczki i rba Szwedów w ich wasnych okopach.

Oblony klasztor nie tylko si broni, ale i o:»legajcycl:

do olirony i czujnoci zmusza.

(ihichy. lecz bezsilny jrniew chodzi po szwedzkim oI»ozie,

Muller, zaciska pi(;ci. wyjrraa ..przekltemu orniazdu zalmbo-

nów" doszcztn zagad, znowu rozpoczyna ope i znowu

przekonywa si o sw<>jej liezsilnoci. 1'odziw wraz z zal»oboinv\m

strachem zacz ogarnia pro.stych onierzy i oficerów szwedz-

kich. Spostrzeg si wkocu Miiller, e nie zdobdzie klasztoru

i z wciekoci a rozpacz w sercu zaniecha oblenia: w noc

ciennni. zwinwszy cay oi>óz. znik nies]iodziewanie z pod mu-

rów tryumfujeej fortecy.
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A iiiik aniuu z pod L'Z(^stochowy rozlega si po caym
kraju, rozwiewa eil<:ie mgy zalepienia i Avstrzsa sercami

lekkomylnej szlachty. Ockno si wreszcie sumienie narodu —
1 ujarzmiona i\)lska powstaa, jak lew, któremu podstpem na-

oono pta. Patryoci zaczli si skupia, coraz gromadiiiej rwa
si do broni i szarpa w caym kraju SzAveda. Hetmani Potocki

i Laiickoroslci Avypowiedzieli nareszcie posuszestwo królowi

szwedzlviemu i zawizali konfederacy w Tyszowcach, do której

przyst.'J.pi w imieniu wojska litewskiego wierny lizeczypospolitej

hetinan Pawe Sapieha. Stefan Czarniecki stan ma czele bu-

dzcego' si ruchu i rozpocz sawn ^^()j^ ])artyzanck.

Wielki ten bojownik, majc mae siy, nie móg stawa
do walnej ze Szwedami rozprawy. Napada wic mniejsze od-

dziay i znosi je ze szcztem; wilcszym zabiera ywno, prze-

cina odwrót, psu drogi, porywa podjazdy, zagarnia tabory.

Porwawszy si do armii samego Karola Gustawa, szed za ni,

jak cie, Ave dnie i w nocy nie dajc chwali wytchnienia i spo

czynku. Wojsko szw^edzkie, niepokojone cige, upadao ze znu

eni, wzdychao co rozprawy walnej, ale Czarniecki by nie-

]iochwytny. Uchodzi przed przemagajcemi siami, kry si
])o lasach i puszczach, zapada, jak pod ziemi i równie niespo-

dzianie wyania si tam, gdzie go najmniej oczekiwano. Jego

elazna wytrwao i niezmordowana rnchliwo doprow^adzia

do tego, na samo wspominienie o Czarnieckim przeraenie

ogarniao Szwedów. Widziano go .wszdzie, a nikt nie wiedzia,

gdzie si znajduje i skd si wyoni. Bo te uderza, jalv piorun

i gin z przed oczu, jak byskawica. •

Przykad Czarnieckiego oddziaa na Avszystkich. Pvuszy si

wreszcie ogó szlachecki, porwali si do kos i Avide chopi, —
i Szwed znalaz si, jako zodziej av cudzym domu, któr}^ ze

wszech stroai ogarny pomienie.

Jan Kazimierz, wróciwszy do kraju, sam obecnoci swoj
])odniós zapa: walczcych. Jako coraz energiczniej gromiono

Szwedów. A w walkach tych szczególniej odznaczyli si chopi,

któi-zy czsto na wdasn rk tworzyli kupy, uzbrojone w drgi,

kosy. widy i niemiosiernie daw^ali si Szwedom we zmaki. Ivról

ze wzruszeniem dostrzega zapa ludu w obronie kraju, chocia

rzdzce w kraju tym warstwy straszny ciar poddastAva

i ucisku zoyy na barki mas chopskich. Wic Jan Kazimierz

zapragn na]nawi krzyczc niesprawiedliwo. Przebyw^ajc we
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.il z\vyci«:stw;i u:i<l ^jftweilaiul, a jtMliioczfiiniu uezyuló krok,

.iji|oy uwolni lud od iirUkii.

/ -prawjf kr«tla wielka urot/\^i<> > > \«.» -i<_ »>
'

j. W Mvij|tyMi /.fluali si«^' tl»»!«t<tjiii. y koMJdiii i

ichowiiMistwo. szlachta oraz tumy lu«lii. lo ualH)eiiHtwiu i ka-

niu .Jan Kai:inii»M/., otoczony senatorami, |r/y>ti||iil tlo oji

, pmI skupionej ciszy zoy zamierzoiu* slulty. <»er|osiv

MatUc iJosk latrnnk i Królow l'olski. takie sowa wzru8zuiiv

ó| wypowietizia:

..(•»lv za z wiflKim iMuciii >fi<;i w \ i.i/.iiii- \>iii/.<-. /.<• /..I i/.v

ucisk wocian Syn Twój. se<lzia sprawiedliwy, sniajra kró-

^iwn moje w ostatniem siedmioleciu powietrzem, wojnajni i in-

nemi klskjuni. przeto przyrzekam i luliujc e |»o przywn'M«Miiu

"okoju. wraz ze wszystkimi stanami, wszelkich uyjt; rodków,

lem odwrócenia dalszych nieszcz i postaram si, a)y lud

mojeni królestwie od wszelkidi i»jcii|e i niesprawiedliwego

n<isku uwolni*'.

To zoeniu lul»ó\\ przez króla padli na kolana zjrrom:i-

eiii dostojnicy, senatorowie, szlachta, a podkanclerzy biskup

zelticki w imieniu klczcego tumu te same zoy lul.y.

Niestety, luby uroczyste nie zostay spenione. W toczcej

• w<»jnie chopi wymowne zoyli dowody, jakich ^^t)ra»y> h

obr<Mic>w znale moe l*olskn w milionowych masach wocia-
skich. Zamiar wyzwolenia teiio ludu z kajdan ucisku by wia-

dectwem, e promie wiadomoci pod wf>ywem strasznych

nieszcz zapali sit; na chwil w duszach krda i jego dost<»j-

iiików. Niestety. i)romie zgas szybko, a ..zy i ucisk wocian '

jeszcze przez dugie wieki iiiei si miay okrutnie na dalszy« !i

losach kraju.

Tymczasem wojna toczya si dalej, a szczcie wojenne

opuszczao Szwedów. Mnogie jiartye partyzanckie, tworzone prz'z

szlacht. nuesz«'zan. chopów, coraz boleniej daway s we znaki

najezdnikom. Poar powstania ogarn wszystkie dzielnice polskie.

Ziemia zacz(;a si pali pod stopand najedców i w zawojowa

nyni krajii za gorco i za ciasno stao si* szwe<lzkim drapieni-

kom. A sytuacya ich pogorszya si znaczie. gdy .an Kazimier::

zawar n>zejm z Moskw, a do wojny ze .Szwe(bmi wcign
li', \ustrve i Tatantw. Hlektor brandelmrski. widzc. '/.<•
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szczcie przestaje si)rzyjci lvavolOAvi (Tiistawowi. odstpi go

i równie Janowi Kazimierzowi pomoc sw przyobieca, ale wza-

mian za to zdoa uwoni si od slsadania liodii Polsce z Prus

ksicych, które w ten sposób na zawsze ju pod wadz swoj
zagarn. Karo Gustaw potrafi jednak uzyska pomoc Rako-

czego, lvtóry na czele 30.000 onierzy wpad na Pu Czerwona,

spustoszy j strasznie, a potem posun si w gb kraju i upi
Maopolsk. Ale Rzeczpospolita, zbudzona ze snu, wypraa juz

swoje mocarne ranuona. Porak za porak gotowa Szwedom

Czarniecki, a Lubomirslii av odwet za napa Rakoczego rzuci

si do Siedmiogrodu i na obce ziemie przeniós pomie wojny.

Gdy za Dania najechaa posiadoci szwedzkie. Karol Gustaw

wmiós si, jalv niepyszny, z Polski i przeciw Duczykom zwróci

swój or. Odwrót rozpocz i upieca Rakoczy. Ale niezmordo-

w-any Czarniecki z Sapieh poszed za drapienikiem na Podole,

spad, jak piorun, na czterokrotnie wiksze siy Ral^oczego, pobi

je na gow i zmusi Rakoczego do przyjcia haniebnych warun-

ków. Po tem zwycistwie pocign za Karolem Gustawem do

Danii i tam, gnbic bez litoci Szwedów, przeaiiós walk poza

granice Polski i w caej Europie rozsawi swe imi wietnemi

zwycistwami.

W r. 1660 w (')liwie pod Gdaskiem zawarty zosta wreszcie

pokój ze Szwecy.

Jan Kazimierz zrzek si ostatecznie wszelkich pretensyi

do tronu szwedzkiego, a Szwecya otrzymaa Pnflanty a po

Dwin. Przyczyn tego pokoju, który po tylu wietnych zwy-

cistwach przwiosi now strat, bya niemono dalszej walki

ze Szwedami, gdy Moskwa, amic pokój, przekroczya zdra

dziecko granice Rzeczypospolitej i now wywoaa wojn.

Powody tej wojny byy nastpujce:

W r. 1657 umar Chmielnicki. Nowy lietman Kozaków, Jan

Wyhowski, zawar z Rzeczpospolit ugod w Hadziaczu. na mocy

której kozacy .otrzymali przywileje równe szlacheckim, a woje-

wództwa bracawskie, kijowskie i czernihowskie znalazy si

w tym samym stosunku do Korony, co Litwa na podstawie unii

lubelskiej. Ugoda w Hadziaczu zapewniaa na dugie czasy pokój

ze strony Kozaków, a nadto najpikniejsze rolkowaa na przyszo-:

nadzieje. I tego wanie obawiaa si Moskwa, i temu pragna
przeszkodzi. Ale nie poszczcio si w tej wojnie Mosls;alom.

Przeciw Chowaskiemu, grasujcenni na Litwie, zwróci si''
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stiasz,uy |K>^^iomra ."^zweitow. Metan l /.aniieoki i wraz z l'awifiii

Sniii«*liJ} sl(K/.yl zwyrirsk:} l>itw«' pod I^acli<>\viczanii. Moskale,

iiiiiiio sil nit'iHHÓwnanir wifksy.yrli. .stra<'ili 4M «lzia. >to cztiM-

<l/j'(i kilka chonurwi. nui«»stwo jrnrw. a «ale poh* litwy ^fOKtyiti

zasiali trupem. A na Woyniu hetmani Stanisla\<' Potocki i .Ier'/\

l^ulmmirski zatlali pod Cudnoweiu straszn;f klsk«' linieniu 7 >*•

dzw rosyjskieli. SzeremietU'wo\\ i.

Podczas tej wojny. na(»<::('»l l»ard/<> ill.i .Moskwy nieHZCZ<;j»li-

wcj. Kozacy trzymali czci(»wo z Kzeczapospolitij. czcM-iowo

z Moskwa. Wreszcie nowy hetman kozacki. 1'iotr l)oioszeiiko

podda sic Tnrcyi — ,i w ten sposóli dalsza wojna z .Moskw.

t

utracia swój sens i swój cel pierwotny. Skutkiem tejfo w r. KWIT

stan w .Vinlruszowie pokój na przecij;- lat trzynastu, niestety.

pod(»luiie jak Jtokój w Oliwie. Iaidz(» niekorzystny dla zwyciskiej

strony. Rzeczpospolita utrzymaa sit; przy Witebsku i 1'oocku.

ale .Moskale otrzymali Smolesk, ca I krain zadnieprzaska.

i rozsiedli si w Kijowie, który oddany zosta wprawdzie na prze-

cig.'" dwu lat. ale ju do Polski nie wróci. I znowu, jak po-

przednio, przyczyn zofodzenia si na takie warunki hya .Lrro/,a

nowej wojny oraz wewntrzne rozdarcie naro<lu.

Sutan turecki wyzyska po(ldanie si Doroszenki i rzuci

na nieszczsny kraj 100.000 hordy tatarskiej <naz Kozaków jio!

Wiidz icli zlmntowainegfo ietmana.

Teraz na widowni wystpi nowy a .wietny wódz. kt('n'\

odznaczy si ju w wielu hitwach. ale w tej nowej wojnie do-

piero zatlysn mia ca peni jjeniuszu wojennejro. Wodzem
tym »y Jan Sohieski. Czarniecki umar w r. 1(>C>."). Przed sam
mierci przysa mu król buaw hetmana polneti-o. P(» mier-i

teo-o hoiatera Sohieski ])uaw poln otrzyma.

lizeczjiospolita l)ya tak wycieczona, e Soliieski wa.sny.n

kosztem wystawi kilka tysicy wojska i z tak oarstk posta-

nowi zasoni lizeczpospolit od nowej nawanicy. Nadaremni"

dowiadczeni wodzowie starali si powcign hetmana i wsk;--

zywali mu niepod(»biestwo walki. Wódz ten nie zna niepodo-

»iestw. Nie baczc na wszelkie perswazye. jioszed na Ku Czer-

won i z frarstk swoich rycerzy zapuci si pomidzy nieprze-

liczone zastpy wroirów i znik midzy nimi. jak lew znika

w tfstwinie borów. .Mia i)lan ztiriiwaly. a t^ik niezirodny z ów-

czesnemi zasadami prowadzenia wojen, e najsromotniejsz klesk«

powszechnie mu prze|iowiadano. ( Ho rozdrolmi swoje szczupe
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;^iy. rzuci je ii;i skrzyda nieprzyjació, a sani szed przeciw

gównej masie, jals.by umylnej szulvajc zguby. Pozwoli si ze

wszystkicli stron okry, a gdy 100.000 Tatarów i Kozaków
slaipi na swojej osobie, rzuci .^ie w obwarowane zawczasu w-
wozy pod Podhajcaini i tutaj postanowi zatrzyma gówn si
Avroga. Podliajce. mae miasteczko, odege o siedni mil od Lwowa,
natyclimi;ist ze wszech stron osaczyy nieprzenilmione tumy bar-

barzyców i z wciekoci rzuciy si na way. Krwawo odparli'

ten atak obrocy: kilka tysicy trupów zaraz w pierwszym dniu

zalego plac boju. Szesnacie dni. niemal !k'z przerwy trway za-

cite szturmy, ale znakomite doAvództwo Sobiesdego, mstwo
jazdy polskiej, wreszcie waleczno chopów, Ictórzy zbiegli do

obozu, niezdobytemi czyniy Podhajce. Tatarzy dali za wygran
i rozpoczli ukady.

( "udotworem sztul^i wojennej nazwano wówczas w kiaju

i za granic wypraw Sobiesl\:iego i jego zwycistwo pod Pod-

hajcami, a 'cay wiat chrzcija slci podziwia geniusz wojenny

iietmana i sawi jego imi.

Rezultatem tego zwycistwa by pokój z Tatarami i pod-

danie si Doroszenki pod Avadz Icróla.

Tak w^ic Rzeczpospolita, najpierw caa zagarnita przez

wrogów, a póniej kolejno napastowana przez potnych ?sia-

dÓAv, otrzsna si z haby, zmya j l^rwi na niezliczonych

polach bitew, a dziki niezomnemu mstwu, hartowi i powi-
ceniu wiei-nyeli swych' synów, wydostaa si ze strasznego od-

mtu. Ale ju samo niebezpieczestwo, w jakiem pastwo, tak

jak Pols^a rozlege i tak niedawno jeszcze potne, -mogo si
znale, wiadczyo, e le si dzieje w tym kraju, e mszcz
si na nim czyje wady i bdy, e po dobie wietnego roz<:Aviui

i wielkiej sawy, zbliaj si ata ksls: i upadku.

Jako tale byo istotnie.

A przyczyn^'- taldego stanu rzeczy tkAviy przedew3zystlviera

y^- samym ustroju pastwa, w nieadzie ogólnym, w samcubstwie

szlachty, która, stajc na stray zotej wolnoci, coraz el<:ko-

mylniej poddawaa si wpywom wielkich panÓAv i coraz' czciej
swoj zot wolno stawiaa ponad dobro publiczne. Przelado-

wanie obcych wyzna zemcio si straszliwie. Dyzunici znaleli

oi)arcie w Kozakach, dysydenci za, napastowani przez ogó
szlachecki, pierwsi poczyli si ze Szwedami. Zota wolno szla-

checka zaltia ostatecznie stan miejski, a wocianin w najcisza,-']
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znajdowa sit.; uiimIoii. ,inu Kaziiim*i'z iiiuiio »\i'yi'h bluiKiw iiit* |»u

k•|»•^/\l iloli cliloiiskifj. W|ira\v«l/.ie r/.i ' o«l/,nafzaj;(rv«-l. ?!•'

w liiiuic clildpów podnosi! «l«i >laiiii ••ki«"go, a koiJ-i*-

rat\a w TyH/owi-acli ka/deiiiu \\oMi;uiiiio\vi, cbwytajoeiiiu 7A

lnoM pi/eciu S/wedoiM. /.apewiiiala oliy\vatolst\v«». AU* l»yly to

pórodki, hzicki nim. poleps/aN swój !<>> nitdic/nc jcdiiuHtki, lecz

o'^u\ wociaski nic nic zyskiwa na tcni..

A na Sejmie roku Hióii-ji^o zota wono szlacliecka stra.*/

n\ni. niezwyke jaskrawym przejawem moga zatrw«»/.y W8Z>>»-

kicli, co i»kiem swojem sicj^ali w dalszjj przyszo i doJM\:

a szczcia praj^m-li przyciyli sk<datanej ojczynie. .Ju na jmj-

przcdnicli sejmacli nieraz interes osoiiisty l»ra gór nad intere4i< n.

luiilicznym. Ale tym razem nowy wypadek wstrzi|snj} potj^f i

wami Ustroju l!zec/yposp(»litej. Ott» niejaki Mikoaj Siciu-ki

z Ipity. jiose trocki, w chwili, gdy Sejm mia ju, koczy swój.

czynnoci, zgosi swoje v e t o (veto po acinie znaczy: nie pozw
lam I przeciw dalszemu trwaniu Sejmu, opuci tiljrady i umkiuii

z Warszawy, Dotychczas wszystkie uchway Sejmu zapada)

jednomylnoci;], a t>i>orni posowie sami ulegali przeciwnym soln*

opiniom, gdy staa za nimi znakomita wi<'kszo. Sejm. jak ju
wiadomo, by najwysz^ wadza prawodawcz i bez jego zgody

aden waniejszy akt jiastwowy nie móg si sta obowizuj.|-

cym. Hozumia to (iotipl ogó sejmowy i aczkolwiek niejeden Sejn;

spez ju na niczem. stawao si to wtedy, gdy znaczna liczlta

oliradujjpycii posów liurmem opuszczaa obrady. Tym raze'U

przecie wniesiono i»od obrady kwesty. czy jeden pose ma prawo

zniweczenia caej pracy Sejnni. I wikszo przychylia si d.»

zdania, e szlachcicowi, obdarzonemu zaufaniem swtuch wyI»oi

ców. przysuguje i»rawo owego v e t o. czyli e Ijez zgody wsz}**t-

kici Sejm nic stanowi nie moe. I stal si fakt niepodobny do

wiary. Posowie rozjechali si do domów, zawiesili wszystkie swe

postanowieiiJM. zniweczyli cala swoja prace — i Sejm spez na

niizeiii.

W spadek ten okropne jku igul za .>obi( nastpstwa.

ndtjpl jeden ]iose. warcho, gupiec, lul) zdrajca, móg za-

da straszny cios pastwu, gdy Sejm by ni«' tylko najwysza

instiincy prawodawcz, ale rozsti-zyga wszystkie waniejsze za

gadnienin pastwowe. Hez Sejmu nie nn»ga by prawomocnie za

atwiona adna waniejsza sprawa i wszystko musiao trwa w za

wieszeniu. To. e znalaz si jeden taki pose, jak Siciski. nic

12'.



iiiinlo samo przez si wikszego znaczenia, ale fakt, e stan
za nim t)iiól szlachty i los kraju zdawa na wol zego czo

wieka, e w ten sposób stwarza dla zlej woli szerokie pole do

l»oi)isu. wiadczy o strasznem zalepieniu szlachty, a zarazem

dowodzi, e zanika av niej poczucie odpowiedzialnoci wobei-

losów ojczyzny, wobec jej chway, potgi i caej przyszoci.

Odtd zrywanie -sejmów stao si najstraszniejszym oreni
w rkach warchoÓAv, gupcÓAv i przedawczyków\ Nieomieszkali

póniej skorzysta z tego Avrogowie Rzeczypospolitej, czyliajcy

na jej upadek i zgub.

Inny fakt równie ponure wiato rzuca na nieszczliwe

czasy panow^ania Jana Kazimierza.

Jerzy Lubomirski, potny magnat, zasuony w Avojnie '.e

Szwedami, ale czek pyszny i ambitny, a spr,agniony najwyszych

dostojestw, poróni si z królem i bunt jawny podniós prze-

ciw niemu. Ten bunt nie pozAvoli wyzyska zwycistw, odnie-

sionycli w ow^jnn czasie nad Moskw, a kraj cay narazi jia

okropn w^ojn domówi. Lubomirski, dotd stronnik króla, adnym
wyszym nie powodowa si wzgldem, lecz poiyw^ajc si do

broni, daw^a. upust sw'ej iiiezmieiTiej pysze i uczuciu zemsty. Oto

Icról. za namow sw^ojej ony, nielubiaiiej przez szlacht Maryi

Ludwiki, chcia jeszcze za SAvego ycia zapewni tron polski

jednemu z l-csit francuskich. Lubomirski pocztkowo popiera

te zamiary, ale gdy mina go wielka buawa hetmaska, której

si spodziewa, w^ybuchn gniewem i si zbrojn postai^iowi

zniw^eczy denia królewskie. Austrya, obawiajca si w^Dywu

Francyi w^ Rzeczypospolitej, sprzyjaa Lubomirskiemu, obiecy-

Avaa mu nawet trom polski po mierci Jana Kazimierza, a dumny

magnat rós w^ l^ych i, zalepiony rozniecon nadziej, porwa
si do ora. Woa on, e wolno szlacliec^a jest zagroona,

e król i króloAva czyhaj tylko na to, aby szlachcie odebra

jjrawo wybierania królów. I znalaz posuch i zyska w tumie

szlacheckim licznych zw^olemników. Sd sejmowy skaza go na

utrat wszystldcli urzdów i wygimnie z kraju, ale Lubomirski

nie zaprzesta swych konszacitów z Austry i nie skada l)ro.ni.

Nieszczliwa Polska, zagroona przez tylu nieprzyjació, musiaa

jeszcze krwi wasn gasi poar, przez samycli Polaków wznie-

cony. Kilka lat trwaa ta Avojna domowa. W r. 1(56() Lubomirski

zwyciy wojska królewskie pod Mtwami i w^ymusi na Janie
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Kaziinicrzu pntyrzerjcuiue, ro lue lM;«ixio »!«; zjijiiiowai »|ir:iwj| iw-

Nti;p>t\va liium. \\yjiMlu;i pi/' i<» (ll:i n»koMUiii. s;iiii lAi

»Ml/v>kal utraroii* pii^wa. |»i/> ^ /^»^ta tUt iiv'\ i iiiaji(tkii.

W ten >|N»!M>b 'itraHulie |»rzfsti;p>.twt» |Kizc>Htalu bez kary

i przrtl f»jnno\Vi>|j|. a iiaw««t pr/fil /Itiojlni, \\z^'I»;«1«mii kraju i «!la

iniiyrli (lro>;a stawaa otwortMii: ItezkariiOM- dla /{irmlui ino -i r..

iliu' zltrtHlnk*.

i.iiia Ka/.iiilicr/a przerastay \vypa<lki i okolicziio^ei. NK*

(u|y.iiai-z:il sie <»> (•:;ri>>«'i:i iliarakterii. iii«' iiale/al do ludzi inoe-

uycli i zdeeydiiwa.iiycli. W jutlityre idei.M najzupeniej swijej

onie. Maryi Ludwice, i szetl za jej radami. < »nu podtrzyuiywaLt

tro w eiekieli cliwilaeli. Inidzia zastyf;aj{p-i| ener}^i<; i \v<d,' ^^a-

l»e«ro króla. Ale i króUtwa powodowaa sii* i-zesto \vzf;l«'dan t»so-

Itistyini. odstn-rzaa o«l tronu szlaolitt-, naraaa si«* ina^natoin.

('iernitiwa korona nazywa .an Kazimierz koron, która dwijca

na s\v«>iej «rlowi*. Sen-e jejro pene l»yo alu, a trwopi o *zec7.

pospolita nieraz co przenikaa, jfdy smutne oezy zwraca w cienin.'{

przyszo. Na Sejmie Kiil r.. popierajc swój projekt za>«^zpie

czenia tronu, ia wyraz oliawie, a»y l*olski. wstrzsanej niez^ro-

danii. nie rozszarpali ssiedzi. Zamiary i>odziaowe Moskwy ni-r

'ivly mu olice.

Kodajtym ni*' Ityl faszywym prorokiem. — owiadcza
w >\\(>jej mowie. — ale to |»ewna, e l»ez takiej elekcyi lizecz-

pospolita j»ójdzie na rozszarpanie narodów. Moskwa zajrarnie Hu^

i Litw: IJrandeburczykowi przypadn Prusy i Wielkopolska: dom
austryacki, njimo najlepszycli inteucyi, pomyli o Krakowie. Ka ly

lidzie wola czfó 'olski. nieli ca z jej woln()ciami."

Trapiony takiemi przeczuciami, przygnie it)ny ogromem
klsk i nieszcz. Jan Kazimierz postanowi zoy cierniow ko-

ron i poejyna si z zeczpospolit.

Tczyni to na Sejmie KKiH roku. poczem wyjeclia do Fran-

cyi. jrdzie w kilka lat póniej zakoczy skoatany ywot.
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XV.

JAN SOBIESKI.

Obiorem iiOA\eg"o króla wszystkie dwojy Zcigranicziie y\>o

si iiiteresoAvaly i przez poslóv/ swoich staray si Avpyii na

wybór podanego dla siebie kandydata. Zaczy si targi i prze

kupstwa dostojników polskich, zaczo si tworzenie stronnict^^'.

z których kade namitnie zwalczao swoich p]'zeciwników.

Szlachta, zazdrosna o SAvoje prawa., gono wygraaa panom, bu-

rzya si. a doszo do tego, e do szopy, w której obradowali

na polu elekcyjnem senatorzy, zaczto pali z ipistoletów. Wreszcie,

A\l.irew monym panom i magnatom, wbrew prymasowi i lietma-

nowi Sobieskiemu, ogó szlachecki niespodziewanie, okizyknnl

królem Michaa Korybuta Winiowieckiego.

Mody ten ksi by synem nieyjcego ju Jeremiego, wo-

jownika, co wsaA\'i si nie tylko swojemi zwycistwami, lecz

i tern jeszcze, e gdy ziemie, w których mia olbrzymie dobra,

przeszy pod panowanie MoskAvy, wola utraci 800 swoich woci,
ni zoy przysig carowi. Micha Winiowiecki, zuboay
mag'nat, l^ez charakteru, bez zasug, bez zdolnoci, ani myh
o tronie. Niespodziewany rezultat eekcyi zadziwi go, zmiesza.

Dostojnicy Rzeczypospolitej, magnaci, prymas, hetman So

bieski oburzeni byli wyniesieniem do godnoci królewskiej ])od-

upadego ksicia i gono sprzeciAviali si temu. Sam Micha waha
si, czy przyj koron. Ale szlachta, zachwycona swym kandy-

datem, energicznie obstawaa przy swojem i, gronie trzaskaj:'

szablami, obiecywaa zarba kadego, ktoby mia si jej woli

przeciwi.
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riet;! trj woli >Vijii.

i n<»\vv knil Hm.),.

^Z^•/.^'^|i\\e. < '. ji*^l i'a1

uiiiy!>lu i i»iabi'>:o <1> /.kim. eliurowitym, pozliawiuiiyn

i |Kiw:ip. .Maj|i' |u/iMMwmk«»w wi» Framyi i w jej
|

uikarli. ><zukal lu — AiiNtiyj| i </.»Miil hi»; l m«-m.i

I^M.|M>|.|a I. ai< I
aiihtryack]). A tcii kruk w/i

jintwiw iiioiiiu nifpntycliylnyrli panów, rostaiiowimio |>ozliawi«

Mifliaa tronu i iiiin*;ro |M»s/.iika«'' króla. S'/.la«'lita |»r/.«Mi»'/.. >iaj;j.

u ol>n»iiir swoje^ro wyhrama, /awii|zaa w rioU-ltiu iia«l \N i-i

koi»fe<ltMacy«;, by i*i;| nie doput-ir do zamierzonego prz*

WuMJy wojsko. któriMiin przywodzi .)au Sobieski. /.awi:)zalo diii;: i

konfetlerat-ytc w Szrzcltrzes/ynie i ruszy<» ku Warszawie.

Nowa wojna <lomowa zawisa w iK)wietr/u.

Ale groumdzce si^ climury roz|»roszyo widmo inn»*if«»

iii*'>z«z«'>cia. które slain-lo u wrót Rzeczypospolitej i walio w te

wrota elaznym taraiuMM za^fady.

Sutan Mahomet IV. widzip- bezsilno Tolski. a ulf^raj.o

namów (»m hetmana kozarkie;ro Uoroszenki. który ponownie |mm1-

da si pod zwierzchnictwo 'Purcyi. wtarjrnl z i»ll»rzymit*m woj

'-kicui na 1'odolc. opanowa Kajnicnicc i. pozostawiajcie na swojej

drodze popioy a zjfliszcza. jtodszei pod Lwów i opasa to miasto

ni«'zrK zona Inu-d. l*r/.estraszy si*- król Miclial i rozp^c/;| naty<'!i-

mia>t ukady, rdnomocnicy królewscy zawarli haniebny ukla«i

w Huczaczu. Tkraina pod l)«uoszenk;{ prze^za na mocy tejfo ukadu
poi zwierzcliniotwo tureckie, Turcya otrz>Tiiaa Podole wraz

7. Kamiecem, a IJzeczposptilita miaa wypaca sutanowi 22.m(>:i

zotych czerw tMiych rocznejjo iiara<*zu.

Ale i)rzeeiw temu ukadowi wystpi najjfroniejszy z pr/e

liwiiików knila. hetnian Jan Sobieski. Za jejro wi»ywem Sejm

odmówi potwierdzenia sromotnych ukadów bucza«-kich i now.j

uchwali wojn.
N;i wiadomo.< o tem sutan zai»on;j strasznym jrnieweiu.

!/.i olbrzymi armi i. mosty przerzuciwszy na l>nie>tr/e.

i si. e dopieio w <>dasku r«»zkae zatrzyma "^i >\\oim

hrtrdom. Nowa irroza zawisda nad KurojKi. Turcya staa wówczas
u szczytu swojej potjri. l>ray pi"zed ni wszystkie mocarstwa,

bo na skinienie sidtana szy do Im>ju honiy tatarskie i cigrny
nie/liczone zastpy wywicziuiych wojowników zarówno z Kuropy.

i: k \frvkl i z Azvi. nlhi-zvmi wiat mahomelaski bvl n.i ro/-



Kazy siit;'.ua i chyli sic prziHl jc\u"o wszeclniiocMui \\o\. .lakn

t-ahi Europa chrzecijaska z trwog ogldaa sit^ na Kzeczpospo-

Ht. która teraz pierwsza miaa pa ofiar sutaskiego gniewu,

a Kzeczpospolita oghulala si na Sobieskieg^o. ZAvycizca z [utl

Toilhajec po(h'zas })ierwszego w^targnicia ]\Iahonieta zasyn
znowu nieptnównan wypraw swoj na czaniLuly tatarsl^ie. odo-

l)rat im l^ilkadziesit tysicy jeców, w tern mnóstwo liobiet, mo-
dzieców i dzieci. Aveczonycli w jasyr, rozgromi trzy iordy i taJsi

podtrzyma sw saw, zdol)yt spraw podliajeck, e imi jego

yjiowu rozbrzmiao gono po caej Europie. Zawistni rodacy,

szczególniej szlaclita, trzjinajca z 1-crólem Michaem, szyderczo

mówia o tycli zwycistwaci, i spotwarzaa wielciego Avodza. Na-

tomiast Francya ofiarowaa .Sol)ieskiemu tytu ksicy i buaw^^

niarszalkowsl^a..

(•enialny hetman odrzuci te dostojiestwa, przebaczy wspa-

niaomylnie potwarcom i v>'5^ty wszystkie swe siy. hj zmazaó

liab uldadów buczackich. GO.OOO wojska na jego danie uchwa-

li Sejm wystaA>'i, ale gdy przyszo wyruszy w pole, niewiele

wicej nad poow tego stano pod lironi.

Nie liczy przecie onierzy Sobieski i ufny w swój geniusz

a w waleczno Polaków, nie zwtpi w^ zwycistwo. Mia on

plan rozlegy i miay. Zamiast i pod Kamieniec, litóry z nad-

zwyczajnym ^A-ysilkiein umacniali Turcy, posa n-a Podole kilka

tysicy jazdy, niewielki oddzia pchn na Ukrain, £•, sam obszed

spodziewane przez wszystkich pole walki i dy w kierunkn

Multan a Wooszczyzny. Cicia Avyzwoli te kraje, szukajce ju
jego opieki, a zarazem przez w^alne zwycistwa, odniesione taiiL.

gdzie wróg tego nie oczekiwa, uwolni cae Podole i Kamieniec.

Zdumienie ogarno rycerstwo. Nie mogo ono zrozumie planó^-s'

lietmana. Pomruc niezadowolenia zacz obiega szeregi, a hetman

litewski Pac, przeciwnik Sobieskiego, zagrozi mu, e nie pójdzie

na zgub i z calem Avojskiem litewskiem cofnie si na LitAv<'.

Nieufno podniosa gowi. Zaczto podejrzewa Sobieskieg >

o zdrad i ch wygubienia caego wojska. Wielki wódz musia

walczy z potworem najstraszniejszych podejrze, tumi swój

gniew i rozpacz, uzbraja si w guc^i cierpliwo i w bezgra-

niczne dla podoci ludzldej wyrozumienie. Nie mogc przecie

przeama oporu, zmuszony by zarzuci swój plan i)ierw()tny. Za-

.miast przecie i na Kamieniec, ruszy pod Ohocim.
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\\\Ia lit \sai'u\\u;i t\viuril;&a. H»lii\^ioiUi Jui /.

riunlkiewiojui, a oieniif linuiioim pntez 4(UHH) Turk»»w i^mI ho-

d/i| llu>>. '

''
'

• jr/.aws/\ };l«:M>ki w^wu/. i "

skay. I'ini /ii. - /tlol»\ Hanie jnj pi

zinilM' caemu wojsku. 1 /iiowu wi:r»/|| iHly^ruteni na Liw
Soltieski o«l|»i>\\ie<|/i.il na to:

W^jcyylk' I
ii /•' w ii I / ii |i'iM iiif I II / i-\\ iii/ i:i Ir 'II lA Ikm Sf-I-

iiiotuej Ufiei'/ki.

I inllk na to lietnian litewski i nie stawia! ju/. wirn-j oporu.

W tl/.ien wiet«'j;«» .Mnroina Soiifski k;i2;» r«»/.|MM/..y- o;ri<*i'i

annafni i -Jl il/ial |»ol-ki<'li skierowalti swoje poeiski pr/.<Ti\\ pali

sadun. ln*oiii.u> ii« przystpi «lu ikopów. i'elny ojfie utorowat

drog do szturmu, ale Soiirski nic nie pr/.edsi«»ra. liyl mrony

d/io listopa«lo\\y. niejr >ypal lifsto i pr/.eslanial widnokrj|;X.

<"a;j noc czuwa 1 onierz polski i do cziiwania lui mrozie zmus/al

Turków. nieprzyzwyczajony»'h do ostrego klimatu. Nazajutni

skor«» tylko wit odsoni uriujua w mrokacli nocnyci twierdz-',

hetnum. jiokryty nieiriem i szronem, ukaza si«; przed szeregami

i z najwi«'kszym zapaem przemówi do rycerstwa. 1*«hI wpywem
tej luzenuwy miao pomkmda naprzód ku okopom nieprzyjaciel-

skim piechota, zerwaa si z miejsca i jazda. Ku pozyi-youi, które

l*ac osdzi za nieujoliwe do zdcdiywauia nawet dla pierlujt>.

rw.di teraz jedcy. Xawet iusarze. od stóp do gów w elazo

zakuei. darli sie i>o stromych skaach i, przezwyiiajc w>zelkie

trudnoci, wpadli do wntrza fortecy, gdzie rozcigao si istne

niiajsto i>nepy!5znych namiotów tureckich. Hozpocza si utwa,

a raczej rze straszna. »o Turcy rzucali bro i ginli od mieczów

luli kopii husarskich. Hezla«na masa, widzc w ucieczce jedyny

ratunek, w najwikszym popochu rzucia si ku Hniestrowi i na

flrugim jego brzegu chciaa szuka zt>awienia. .-Me most by ju za-

jty i artylerya p<>lska stra.sznym ogniem przywitaa nieszcz-jii-

ków. tHikanie »»;rarno Turków. Z okrzykami najwyszego prae-

raenia wracali do fortecy, jakby umylnie szukajc mierci. lu.*»

te rzucili si do wody i tysicami znajdowali mier poil trz.»<-

kajcym lodem.

Niezmierne bogaetwa, nagronuulzone w twierdzy. 120 dzia,

4t)0 liuczuków i sztjindarów dostao si zwyciz-om. dziesitki

tysicy trupów tureckich zalego plac Ioju. llussejn-basza

z ;rarstk niedobitków wymkn si z twierdzy. al<' gdy stanri

w Konstantynopolu, rozgniewany sutan rozkaza uci mu szyj.
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< >(|("ii'liiu;l;i K/.('c/ii(»sp()lit;i. n /.i uia cala l-hiropa chrzoci-

jaiiska. \\'r ws/ystkicli k(>('i(>larli w/.iioszoiio (Izickczyuiie im)dl\".

i\ sawa z\\y('i('st\\a poti ( "liociiuiciii \)o wszystkich krajach dliigc

r(>z^"l()iieiii r()zlirznii(M\ala cchciu. Wiclhiono g'eniiisz wojeiimy

^obieskicio i \\ Turcyi. ..Iliirai;'aiu'iir" hil) ..h\(Mii iiiezwycioiiynr"

nazywano tam i)olskic«^(> hetiiiaiui.

. Kadusiicj wieci o zdobyciu Choeiinia nie doczeka si iiio-

szczliwy król Micha. W przeddzie tei>'0 zwycistwa ziinar on

Ave Lwowie,

'JYn'az o tron polski znowu zaczli sie u)»i(\L>'a róni cudzo-

ziemcy, królowie i ksia(>ta. ale zwycizca Turków, chocia nie

myla o koronie. Avszystkicli zami hlaskicnn swej sla-wy. Tmilldi

nieclitni. musiaa i)rzyciclina zawi i hetman obrany zosta

królem.

.an Il Sobieski (1()74— KiOb). ]io kdzieli prawnuk syn-

nego ietmana ókiewskiego, ty nie tylko jednym z najwik-

szych wodzów, jakici znaj dzieje, ale by take jednym z naj-

uksztaceiiszyci ludzi swojego czasu. Przyroda szczodi'ze obdzie-

lia go swoimi darami. Okazaej postawy, dorodny, jeden z naj-

lukniejszycli mczyzn swojego czasu, czy wielk powag<3

z fantazy szlacheck i wdzicznem obejciem, które czarowao

udzi i zniewalao sobie ich serca. Wspaniaomylny i wiell^o-

duszny. po)aliAvy na uomnoci ludzkie, nie zawsze^, umia, javO

hetman wznie si na wysze stanowislvO. Nie lubi swojego

poprzed)nilva. a waczy z nim pod hasem zagroonej powagi

ietmanów. jako twierdzy swobód narodowych. Siedzia i w nim

szlachcic swojej epoki z Avielk but i z ekcewaeniem dla wa-
dzy ..mospana króla'". Sam mia niebaw^em dowiadczy gorzkich

zawodów, l?;tóre zgotowao mu owo lekcewaenie.

Sobieski posiada umys bystry, a jako czek lul)icy

ksiki i znajcy dol)rze róne kraje w Europie, widzia wich3

za w Rzeczypospolitej i o niejednej myla naprawie. Przede

-

wszystkiem jednak musia wyta swe siy, by obroni pastwo,

^tóremu nieustannie Turcy zagraali. A walk t uwaa za swój

wity ol)owizek, nie tyko jako wódz polslci, ale zarazem, jako

cirzecijanin i arliwy katolik. Uwaa si za mciciela ókiew-
skiego, a e Inat jego Marek i wielu innych czonków rodziny

pado w walce z Tatarami, wic wyrasta w nienawici do maho-

metan i ju zamodu oluecywa solne AYalczja- z ninn* przez cae

s-we ycie. Saby wobec intryg, nie umiejcy poskromi wani
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nMly.iuiiNr oiiii wlahiiyiii tioiiiii. iii<

iiiin/f. Kiaii' 'i. |>r/«'\\ i liriu.j

..iiaj<liO'/>'/.i| >i
. iiKil", "•' ' -i*; •«'•

i iin;!*twem lui platu •oju. W 0|n»l" Ik»ji»\vviii l»lys/i'al clonieni

jep> ^'ciiiiis/. vu\i\ swoj;| |M«hii;|. iia polarli lii«'w z.Hilziwiala ws^yrt-

kifli iii«'/.;»rhwiaiia pfwiui- jejfo Iwirli rzutów.

WOior Sotii'.skirp> wsznlzic jak iiajlf|»hz<* ii«-Kyiil

nie. rosowjj* wszyntkich pastw szczerze winszowali ziiakiMiii

tfiiiu >\o«l/.i»wi j*jr«> «lost<»jc>twa. a wyslaiii«M' «liaiia t.iiar-»ki«*K*»

a rzoeiM iMli'r'/.\l <» po«liu»/t' tronu, na /iiak iiwiclliirnia «ila

mstwa iu»wrjro króla.

Soiicski iiio zazna spokoju. I uny o«liloijt;l» ju/. z imzlmu

niia, jakiiMM ioh iiapt-lnii po;rr«nn pml ( 'li«><inii«Mn i znowu op-oiiuia

mas wtarirncli «lo Polski. ToUla si; im ('hocim. a zaoga, arz

kolwifk zapewniono jej yrie, w pie wynu>nlowaiui z«»staa. >o

Itifski oill»v/.yl korojuu-y i z jrarstk^ wojska. kt«'»remu oM za

Irgly wasnymi .--rotlkami opati. wpail. jak piorun. ponii«lzy

ioniy tatai-ski'. wyzwoli Har. Moliilów. Ninnirów. Kanik. Brar-

aw i mnóstwo miiust innycli. wyjjriia Turków z I krainy i INulola.

/uaczna cz«;c Kozaków, wicniytli horoszenec*. dolirowolnit' pod

"laa si; wówczas królowi, a Moskwa popieszya z pnipizycyi

przymierza. 1'rzeraenie ojrarn'» znowu sutana, a ur<»k zwy-

-i;siw oddziaa iia >ijsia<lów. .\le w iiwili najwi;ksze}io rozojrni.'

nia walki wi-lki hetman litewski l*ar. zawsze ni«'/adowol<»M

i zawsze ^ol»i*skiemu przeciwny, wymówi króKiwi po>uszestw«>

i z wojskiem litewskiem jiorzuci plac lioju. \Vojsk<> k«uonne za

'zl» szemra. cz' jejro porzmia szer*«ri i »ddaa si; rabunkowi.

l{»zpacz miotaa bezsilnym królMu. ale musia >ii; wyr/e* ukti-

rZMiia prz'pysznie rozpocz;tj kampanii. Przystpi lo ukailów

Wszake /.erwali je omieleni Turcy — i wi>jna wybucha na nowi..

Król wszystkie pienidz*. jakimi rozpUz;pl/.a. Klla teraz

na nowe zaci;ri i z ca sw»j rodzin pi»pi<'szyl lo Lw>w.-.

ku któremu na czde olbrzymiej armii p>stt;p>w.d lluahim-basza.

Alt' mimo ojrrunnych wysików króla, w kraju pan<»\\ai takie

rozprzt;eni<' i taka niech;c lo w>jny. e zah-ilw ie l^.OiMJ onie-

rza stan(;o pod cu»rjrwiami Hzn-zposptdita pi^zestaa ju wie-

rzy w swe siy i zwtpia w zwyci;stw>. Nie zwtpi tylk>

Sibieski. .)ak» raz jeszcze jr^niusz króla mia zbawi Rzecz

pospdit. Ibrahim-basza ijriil pod Lwów. wysyajc najpierw

^tra pr/etlni. wyntszc .')(».(»(»(» hulzi. Kroi ni** czeka, a po-



cz s;i(j t^iy tureckie, sam rozpocz walko i zii(>\mi tak wietne

odniós zwyoi(;;st\vo, e wiat chrzecijaski cudowi je przypisa.

IbraliiH. na wiadonu> o porace swoicli pod I^woweui.

wywar zenijtc;: na Zbarau i w perzyn obróci to miasto. Ruszy
])óniej lvU Trembowli. Stu onierzy i gar szlachty bronio tej

forteczki pod wodz Sanniela Chrzanowskiego, l^owódca za-

Avezwany zosta przez Ibrahima <io poddania twierdza-. Zwoa
wic rad. a szlaclita przeraona zdecydowaa ju oddanie Trem-

bowli, gjy 'ona komendanta. Zofia. Chrzanowska, wpada na sal

ze sztyletem w rku i z najwikszem uniesieniem zawoaa, e
przedtem nim forteca zostanie oddana, swojego ma i siebie

pooy trupem. Zawstydzili si obrocy i ruszyli na way.
Wcieky Ibrahim straszny ogie armatni skierowa na Treaiibowl(\

ale w kiytycznej chwili zblia si do twierdzy Jan Sobieski

i hukiem dzia dawa zna oblonym o swojem ]:)rzybyciu. NoAvy

duch wstpi w zaog, a Ibrahim zadra, gdy straszne imi
Sobieskiego obio si o jego uszy. Natychmiast rozkaza odwrót

i Turcy z zabobonnym strachem ustpili z pod murów Trembowli.

cigani przez wojsl^a polskie, za Dniestrem dopiero ochonli

z przestrachu.

Po tych zwycistwach Jan III Avyjecha do Krakowa i uro-

czycie zosta tu koroiiOAvany (r. 1676). Sejm koronacyjny, tym

razem posuszny gosowi bohatera, uciwali na dalsz wojn z Tur-

cj nowe podatki i nowy pobór rel^ruta. Ucieszy" si l^ról t
gotowoci narodu i spodziewa si przynajmniej 100.000 wojska

zgromadzi i)od swymi rozkazami. Ale ju i uchwaj^ sejmowe

nie byy poA\'aane w kraju. Król by bezsilny. Przybyo mu tyle

zaledwie wojska, ile zuoayu Avasnym kosztem wystawi.

A sutan zgromadzi tymczasem nowe siy i 80.000 Turków

a 100.000 Tatarów wysa na spustoszenie Rusi Czerwonej. So-

bieski, gdy wszyst<:o go zawiodo, zaledwie 16.000 onierzy wy-

prowadzi \y pole. Raz jeszcze os Rzeczypospolitej zawis od ge-

niuszu jednego czowdeka. Raz jeszcze zwycistwo lub klska

miaa stanowi o bycie narodu. Bya to jaka straszna, rok pj

roku powtarzana gra, w najwyszym stopniu niebezpieczna i ry-

zykowna, byo to jakie wyzywanie losu zuchwae i lekl<:omylne,

gi"aniczce niemal z samobójstwem.

W najciszych chwilach naród opuszcza Sobieskiego, ni-

wecz\ jego ])]any. na jego gow skada ciar walki i ca
odpowiedzialno za wynik tragicznycli zapasów.
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|»i.|'"i ' uWy krni Mt^* utiiiaiii, (M\u^a f^aiiK.la K/(.« » ^jH.rtj*..

lita. \V«- u-/.\>tkirli k«»>ii«»la«h 7.ar7.i|«lzono iiMnUy o z\vyci;»t>v.»

i \\</.i'iUW I. iiaj\\i<;k:>^Niu iii«iiM»koj'in (M-y.fkiwaiio wiehri l phuti

lioju. Ale .l;iji III jakby 8K» z;i|)]uU |kmI im'\\\\v. IMiipi c-jtau tadne

wiaWunoi^ii nir iii/.y<-lnHlzily od \\«»JKka. Pr/cKtaiio \\ir«l> i

o /wycirstwie i \vc ws/ystkirli !i\N iat\ nia<li iii. t\lk<» iii"

/a kiMiajj^cyrh •»«|iuawiali |iolu»y.iii.

i yiiif/.a«<iMn S«»l»ii**iki \\knu-/.yl na liil^ ( ya-rwuu^. iloUir *!•»

iMii.-tru i >tannl |i<»<l ^-rawiirni. Natyt-hiiilast ro/.ka/.ai wziiieM-

tutaj reWut>. \vyk<t|ia<- f«>sy i usy|iar s/a«'t'. Towsta warowny

oKZ w Itanl/.o il«t;.nnln<'j dla olnony po/.ycyi, huicstr /.a,krywa

tyy \y%<^ ol»o/ii. |U7.<m| froutiMii li^nHda sit; iiiahi r/.<T7.ka Swic

cza. l«'\ve skr/.ydlo o|ticralo -i' " /.mik-K \^ 7i'ir.tu nic .1 niMU-i^i

lnoiiily liimiia i la>y.

Tu jiostanowil .an III w yi r/y mac natarcie i dac c/^i.s ii.t

y.ciManic .«^i^ posikom.

Ale w Hzcc/yposjiolitej niewiele mylano o iK».«*ilkacli. nie-

wiele czyniono. Iiy wyzwoli ze sti-a.«*zncj?(> p<doenia jraistk*; to

haterów. Naród zo.stawia .swcj^o obroc .'^ainenni sobie.

Niebawem pi)d ^.órawno nad<'i4jrnl sro;ri Szajtan-ba.-iza.

rii/.ko 2<>(l.(i()0 wojowników ro/oylu si<' 00 obn strona»i Dniestr*!

i z )nMlziwem spojrldalo na maleki obóz p<dski i mylao i» wiel-

kiej >awie. jaka ich otcuzy. j:«l,\ zdawi owepfo lwa. który tyle

razy )ioliabil (Ismanów. a dla które-io. jak im sic zdawao. «»stat-

nia wybia jr^dzina. Artyleiya tun-tka. oprócz modzierzy wy.sze}r<^-

kalibni. i»o.Madala M> <Izia 4^-funtowycli i)o« kierunkiem biegrlyca

inynierów. lU)Z|toczeo sic straszne lunubardowanie. Dzie i no/

strumienie o<juia i elaza sy|>ay si na fosy. szace i reduty.

<'zie i n«»c g:ray armat\ pi>l>kie. a od tej jiiekielnej luuzyki

trzsa si ziemia i «ay olióz polski wy<«lda. jako jeden olbrz>niii

sup tjiina i dymu. I.,ecz za<iekl<>-'- "''birajijcych rozl>ij.il,i •»'•

o niezw;ib-zone mstwo obroców.

Turcy, widzijc. e szturmami nie ztlobd obozu, zaryli si

w zieuii- i j^odkupami zacz'li zldia sic do szaii<'ów, Sobieski

r«»zkaza zak.idac pod minami ktuitrininy. a w ten sposób na

ziemi i pod ziemi zawrzaa walka, pena straszny«-li niespotlzia-

nek. pena scen. wstrzsajcych bohaterstwem i rroz. 1 pyn
dzieii za dniem, a walka nie ustawaa.

W olmzic polskim zaczdo ju brakn amunicyi i ywnoci.
Las. pr/yle«jrajcy do obozu, odarto z liid. które koiuom zaste-
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poway [laszc. onierze karmili si -/.ol('(l/.nii. Sam kroi. w jui-

iiiiorie swoim. i>os7,ari)aiiym jak sito iir/ez kule i pociski tureckie.

cierpia iiliul ua równi z prostym onierzem, ^^'szystkie rodki

Ityy na w ycziu^paniu. Cay obóz ironii sil ostatkiem, -lu wojsko

zaczynao szemra, ju zniecli(;cenie ogarniao onierzy. a\ Szajtaii,

liczc na Avyezer[)anie zaogi i na niesnaski ród l?olaków, wysa
do órawna posa i zaiiroi>onowal lvzeezypospolitej pol-cój. ale

na warunkach, okrelonych haniebnym nkladiun w P)Uczaczii.

Soliit'ski spokojnie wyslucial tej projjozycyi. lecz gdy aga tu-

recki skoczy mówi, odpowiedzia gronie, e nowego jiosla.,

któryby co podobnego omieli sie powtórzy, on. król iiolski,

natychmiast rozkae powiesi. Odszed przestraszony aga i za

niós Szajtanowi odpowied.

Stroi)il si wódz tureclci. ale pooenie Sobieskiego stawao

si(> coraz straszniejszem. W obozie roso szemranie, a ecia znie-

chcenia tuky si nieustannie o poszarpane kulami ciany na-

mi(»tu królewskiego. Zapowdadano masowe. zbiegostwo. lvról móg
obawia si Imntu. Wic szuka rodltów ratunlcu i Avaczy sam

z sob. A\'i(lzial mono dalszej w^ald w olcopaeh, ale w otwartem

polu ])i-zewidywal klsk. Wasna niepoyta moc wodza zmagaa
si(' w nim z niemoc jego rycerstAva, z ndz, godem i upadkiem

ducha. Zdecydow^a si wreszcie, wbrew wasnemu przekonaniu„

wyprowadzi wojsko do otwartej Avavi. Ale noc. w kitórej powzi
t decyzy, nazwa potem najoa-opniejsz. noc swojego ycia.

Uszykow^a przecie swe siy do bitwy i, straszny poAvzitem po-

stanowieniem, szycowa si, jak lew^ do miertelnego skoku.

Xa szczcie, i Turcy do mieli krwaAvycli pod órawnem
zapas('»w.

Francya, która przez rywaizacy z Austry nakaniaa

Turcy i l^olsk do zgody, rozpocza akcy ]iojednaAvcz. Ietmaji

litewski vadziAvi zl)lia si z jiosikami do órawjia. Zawaha
sic Szajtan. Bitwa ze zrozpaczonean wojskiem polskiem i)od kie-

lunkicm niezwaczonego wodza, wraz z iimemi okolicznociann!,

skonia go do przesania nowych propozycyi.

Rozpoczto ukady, tym razem z ])om)'lnym skutkiem.

Xa mocy tyci u^adów (Iwne trzecie Ukrainy powrócio do

izeczypospojitej. a tylko jedn trzeci zatrzymywali Kozacy poa

zwierzclinietwem Turcji.

AV taki si)osób zakoczyy si sawne lioje i)od órawnem.
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i •Uka, wyslawiaiiH uifiiKtaiiiiiu iin liaz;iri|, znowu, wiirew

\\.N/.tlkieimi jira\v«lo|HM|nl»ieiiNt\vu. wyrliiMlzila
'

'ic

rówuyoli zapaMiw. u^ zuycHMw»» t«» l>yl«> , •:/'*

jediii'tr«» ty.lowieka i jcariei onierzy. Uor nic zaniu^^ iiaroilu.

I*o\vio<lzit'rl»y nawoi iiM»/.ua, e naród, ^kor»» tylko ni«'l>eK|>ii'cz6ii-

stwo mi ' Iwróril >i»j' tnl s\v«>jejro zl»awiy. Na Sejmie r ''T"

nie \\:\: wyr/mae królowi, e zauarl |M»kój zltyt ii|.,

i iii«k(M/\ -tiiif. e doN\ ó«lzl>va nie tMNhijr iH-tiiianoni. h-ez Kain

v\<'j>ku |ir/.> \vt»dzi. widoi/nie «livc' n^ '•'" >|t«'-ól» «io wadzy

nifoirranifzonej. (o wicejl Sejm postanowi znniiejf>zyi" liezlw

Ntaetro wojska do 12.(MM). a na zapat*; iddu zaJe^^ejro nie umia

wynale <lost;jteezny«'li rodków.

Cierpiril król strasznie, nadaremnie i»rzecie/ ko.ita tU> -••h-

i rozunni >zla»-lity.

(oraz wikszy nierzipl zakrada sic do I Jz/ezy pospolitej.

poz>awit»nej wojska i pienidzy, a wstrzijsanej <i;j{rle rozdarciem

w«5wntrznein. Na Lilwie toi-ya si zaarta walka pomidzy un
nyni <lonHMn Paców a Sapieianu. w Koronie Lnliomirscy walezyli

z Winiowieekiini, a oj:ó szacheeki wicej si interesoxva t.

walk, ni sprawami i dol»rem ojczyzny. Zanikao jioczucie ojo-

wizku i w yciu ówczesnem wysuwaa si na plan jiierwszy

dhao o wasny l>yt. starania o urz<ly. zaszczyty, dostojestwa.

Kady nowy projekt, kada próba wydoliycia z narodu sil nowych

luidzia obaw o zot widno szlacheck, wywoywaa w «-ayni

kraju oj^roniny haas i wrzaw. Ivpaa si te szlachta w tej

wolnoci po uszy. a Rzeczpospolita stawaa si coraz l>ardziej

od tej wolnoci zalen i musiaa jej suy nieustannie, a za-

razem poufra si coraz ;:l'lM«'j w odmcie niemocy.

.leszcze tylko sawa wojenna, podtrzymywana przez «:eniusz

jcdneiro czowieka i l)udzce sie na polu walki nu^stwo onierskie,

je-szcze tylko wietne zwycistwa ratoway powap* nit-ply-^

istotnie pot^neg^o pastwa.

l)/ii;ki .lauowi lll. w caym wiecie wzrosn miaa nicli.'i-

WMii /.luda |»ot^i polskiej.
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OI)SIFXZ \VIi:i)KXSKA.

Z\\y(.-iskie )»oje }tod ('tni\viieiii podiiiosh' w oczacli Huiopy

]io\\aiiv Polski, a jiMluoezenie zakoczyy porachunki z Tuucy.i.

i'utga sutana niogla teraz zwróci si ku .swoini najgroniej-

szym Avrogoni: Moskwie i Austryi. Rzeczpospolita, pozostawia

ic swjTii losom toczjic si pomidzy temi mocarstwami walk,

a wytajc swe siy ku poprawie stosunków w^ewntrznych,

ku rozstrzygniciu mieczem waniejszy cii dla przyszoci naród 'i

zagadnie, moga odrodzi si i w polityce europejskiej

odzyska nalene jej miejsce. Do takiej polityki nakaniaa So-

bieskiego Francya. Zamiast dalszyci wojen z Turkami, król fran-

cuski. Ludwik XIV, wskazywa Janowi III inne zadania.

W owym czasie toczya si M-ojna pomidzy Szwecy a elekto-

rem l>randeburskim. Ludwik XIV, sprzyjajcy Szw^ecyi, namawia
Sobieskiego, aby wmiesza si w t wojn i wystpi przeciw

elektorowi, który zdradziecko czy si z wrogami Rzeczypospo-

litej i czyha na jej cao. W ten sposób tylko moga Rzecz

-

pos]tolita odzj^ska Prusy Ksice, a zarazem polityce swojej

w>-tkn cel Avasny. Polska, yjca w zgodzie z Turcy, a sprzy-

mierzona z Fi-ancy i Szw^ecy, bya przeciwwag Austryi

i .\b)sk\\>'. a nad elektorem stanowcz zyskiwaa przewag.

lvozumii\J to Sobieski i skania si ku tej myli. Ale Sejm

odmówi zatwierdzenia zawartycli pod órawnem ukadów,

a ]\farya Kazimiera, obraona na Ludwdl<:a XIV za odmówienie

jej ojcu tytuu ksicego, pobudzaa Jana III do przeciwsta-

Avienia si Francyi. Wielki wojownik nie zdecydow^a si na

AYojnc; z elektorem. Podburzany nieustannie przez on. by zerwa
z Francy. zachcany przez Rz>'m do dalszej A\-ojiiy z Tur-

kami, sam zreszt skonny do walki z Ayrou^ami wiata chrzci

i;^



iauhkifp". pnteoliylil hi«; na rxeox prxyiiiienui z AUfiryii

\\:«r / rr-ar/iMii 1^mi|>ii|4Umii iniktat z«ow»|iiio-«Mli»oniy, w>"'i''

"Mi\ |uv.t'ti\\ ^ulUimt^^i.l

W lon sposuli l'uUka. u|»leri«nia w kolo iiitt>nMÓw ceianta.

pncstawalit byr nielM«xpiei*/i| «lla ir/.«M'h f»\v(»i«*h ii;i

.|/ia 7. wiWowni Kiiiupy. jako nila hamo<l/ifliia, ^'

I'««liiyk«; i /.iiniN/aj;fi-a «lo lit/.iMiia >i«; /a* nuI»;(
|

1'rzyszloM' miaa wykazai*', jak /^fulmein l»y|o illa Hzeozy

l'>|Militfj zawartf /. Au^tiya pr7.ymi<*r/.»'.

.lu p«Kl<-/.as oira<l M'jiiu>wycli w r. \i\S'A |KMliii«»Hy si* Kit*"*.-

i.r/jHMw tiMiiu s«»juh/.o\vi. l'r/ypoiniiiaiio królowi iiieszrzeroe i t\\

wiar*; dworu cesarskii*jr«> przed laty. gdy I{z«MZ|KispoliU| zajra*^

lu-li Szwrtizi. wy>l.nviaMo. <* ii«* jrodzi sit* ratowa inonarrljy.

:Mi>kajafcjro liraiiii ri>lakom naród wrj^ieriski. wskazywauo. .*

« fsai7. aai myla «» ratowaniu llz«'f/yiM»spoIitej. jrdy l)ytowi jt»j

ila pttjra tur«Mka. Al«* zwolfuiiicy wijny z Turcya wzi»:ii

.•i, i Sejm zezwoli na przyniitMze z ccsar/nn.

W tyme ri»ku (»II»r/,yini«* zastpy tureckie pod wodzji wi«'l

ivie}r«» wezyra Kara-Mistafy wtarpndy do Austr>i i, rozlewaj.-

<i»'. jak nior/e, stany przed Itraniann Wiednia. Cesarz I^MipoM

/ eayni dworem w najwieU>z\ ni popo<-hu mik ze swojej st'>-

liiy i. nie ni(»^c myle o o«lpaniu wasnemi siami naway

iure«-kiej. I»a;ral .lana 111 •• ratunek, rapie. zatrwoony post-

luimi Turków, ohieeywa .^^ohieskiemu posiki pieni«'ne raey:n

. Iirzecijaiistwa i juzez nnneyusza równie nalepra na króla. I»v

-pie>izy z odsieez Wiedniowi.

Soltieski. wierny przymierzu. n\ IkuWzo >/.\likiiii r/.a>n' />•

l'ral dwadziecia kilka tysi«'ey rycerstwa i stan;j jhmI Wiedniem.

' 'bjwszy naczelne dowództwo nad sprzymierztuiemi armianu.

wynosz^cemi .'>().(»(>(> o-ów juzeciw 2(M».(MMI Turków, z ^ór Kahltn-

lter;ru roz|iatrywa pozycye tureckie, których kresu niepodoluia

l»yo dijrze. Nieprzejr/-;ine morze namiotów rozcielao si prze«t

'•czyma króla. Ale zw>'ci»'Z'a z pod Chocimia. Lwowa i ^óniwna

nie pr/erazil si* liczli niepr/,yja<'ió. rioy plan hitwy. wyzna-

czy wojskiun pozycye. wskaza wolzom niemieckim, jak n»aJ4

•"ioliie poczyna, a o soliie powiedzia, e znajd<»wac^ fti lidzie

am. ^dzie najwiksze «»kae sie nielK»zpieczestwo.

Ihda \-2 wrzenia l<iK{ roku przyszo do jiamitnej r«»zpra\\y.

Król. czynny od sanu*y:o rana. w niehieskim kontuszu. itor

ziroi, w czaiH'e. ozdt»l»ionej kit królewsk, przejeda na p\ -/

i:W



iiyiii liiilaiiNin koniu s/cr^i;! i sprawia je do lutwy. Na }i''2;<.>

rozkaz ruszya, najpierw do boju picciiota cesarska, o której nie-

wiele trzyma, licze u'l(nvnie na swoja jazd, a ])rzedewszystkieu>

lui ^rrasziiyeh Turkom husarzy. Ale .,Niemee stawiy si dziel-

niej nad spodziewanie króla''. Turcy, zepchnici z pierwszeii'0

lacncha wyniosoci, giromadzili swe siy, by stawi nowy opór^

a wojslva nieini(H-kie. widzc to, zatrzymay sie w miejscu i cze-

kay na przy))ycie Polaków, bez których nie odwaay si [)0-

st(•po^^•ac iiajn^zód.

A kiedy ukazaa sic; jazda polska, kiedy ujrzano ruchojn\'

las ko[.ii. niesychane uniesienie O;'arno Niemców. ladosne

okrzyki rozlegy si w szeregaci i przylcuy nwag 'J'urków.

Dostrzeono w obozie nieprzyjaciesldm jazd polsc. zrozumiana

radosne wiw^aty i olbrzymie siy slcierowano zaraz ku l^oakoni.

Unsarya ruszya do ataku, a Avojslva sprzymierzone z zachwyton;

in'zyg-lday si niezwykemu widowisku. Olbrzymi slvrzy(ac

rycerze, uderzajc na jazd turecl^, rozbijali j zaraz w pier\;'-

szym zapdzie, pdzili przed sob, jalt stado sposzonyci 0Avie(%

joczem, zawróciwszy, jak na paradzie, cofali si ku poprzednim

pozycj^om, a zrs^ nimi leciaa nieprzejrzana chmura wyjcycli

jedców tureckicli. Nage iusarze zawracali z miejsca, a na

ten widok wzmagao si straszliwe wycie i fala turecka pierzchaa.

z najwikszem przeraeniem.

Sobiesvi od s^rzyda do sl^rzyda przejeda szyici l)ojoA\e.

na wszystko zwraca najbaczniejsz u^A'ag i niestrudzenie lvie-

rowa bitw. Wreszcie caej masie rozlcaza posun si napr7('id.

^.am stan na czele husarzy i buaw wslvaza im widniejcy

zdaa szkaratny namiot wieciego wezyra. Z))laa si cinvi]a

rozstrzygajca. Na zna.l<:. dany przez ls:róa, ruszya naprzód e-
lazna jazda polska, a za ni cala annia z najwikszym zapad-

em porAvaa si do l)Oju. Niezwalczona liusarya pierAvsza znikna
w gszczu nieprzyjació i. niosc mier, straci, spustoszenie.

rAvala we wskazanym przez króla kierunku. Nie U])yno go-

dziny, a nad namiotem Ivara-Mnstafy powiewa liuin-znlc Ici/i-

lews<.i.

("ale wojsko tnreclcie w najwilvszym pojiloclin ojmszczalo

jilac boju. porzucajc wszystkie swe dziaa, wozy i 125.000 na-

miotów z nagromadzonymi skarbami. Nawet <'liorgiew proroka

-Mahometa dostaa sic w rce zwycisl^iego wodza.

Wiede bv oswobodzony.
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..K:u"a-.Mu»!!ifa, - |»i«*al kroi tlo <%woji'j .Mai\>Hiiki. i.nK

m'i«'kl ol \VN/.ystki<«{ro. /«• |i*«h\o na jimIumu k<tiiiii i w j«m|ii..'J

•»iikiii. Jam zo>ial jt*{;o suktM*>or«'iii. Im po \vi«'kf*/'j ••/••M-i u^y.\>i-

• mi sit,' |H> nim dostay KjihMulory i iiainioiy Uik ol>M«.*riie.

jako Warszawa. ail»o l^wów w murarlr...

Na/.ajuti7. .laii lii wjf/d/al <lo WirWuKi. uiiaiiy \n/.v/. Iu«i-

..iK> 7. najwikszym oniuzya/mein. który tumili ur/rdnioy i ofi

o<»ro\\i«' rfsjirscy. .lu zawir iK»dnosila y^owj*. ju niewdzii;**/

lulzka przezi«'rala coraz wyraniej poprzez oaezaj.-p-y króla

• iNiii radoci i upojenia. Cesarz Leop(»ld. ply oWaj monarchouji*

zjechali si konno, tak zinnm przywita! swojffr«t wyl»awc«; i \.t'.^

wyniole spojrza na oddaj;pycli mu ukon senatorów. Iietmanów.

nawet towar/.ysz;[ce;:-o ojcu królewicza .lakóha. e Jan II!

-.„drtwia' i. r/.t'ksz> par sów o od<ianiu usniri ssiedzkiej.

.•*pi k)nia i zawróci z nnejsca. al»y nie patrze na tak czanu.

niewdziczm».

/a iir/ykladiin cesarza i ksita niemieccy, i le«rat pa

.aski z najwysz oziboci zacz<;li traktowa króla i jejrj

•/wyci-skich wojowników. l>oszo do tejjo. e ywnoci nie mo«;.»

<lo.>ta wojsko królewskie, a rycerzom p«dskim. co lejrli na polii

chway, odmówiono miejsca na cmentarzacli wiedeskich.

Ale bohaterski król postam^wi do kcmca speni t»». co

mu nakazywao sumienie. Wiec nie baczc na ciji:e przykroci,

popieszy na Weirry za ucInHizcym niejrzyjacielem. IV» po-

race, jakiej dozna pod 1 "arkanami, pomci sie krwawo pod

OstrzycJMimiem. pooditieral linkom wiele mia^it. fortec, lamków.

wyzwoli z jioil jarzma tureckiej;o setki tysicy chrzecija.ski?j

udnoci. poczem. opromieniony saw, tak wielk, jaka nie ot;',

'aa jeszcze adnejro z wodzów polskich, jtowróci do kraju.

Zwycistwo pod Wiedniem byo miertelnym cio.sem. za-

danym pot'dze tureckiej. Od roku 1<»n:{ Turcya ju coraz sa-

biej i coraz rzadziej wystpowaa w roli napastnika, natomia-t

coraz cz'eiej zmuszona bya 1 (roni sie przed jrrocem jej nie-

bezjjieczestwem ze strony pastw chrzecijaskich. Lecz IJzecz-

pospoita. prócz sawy, nic na tem zwycistwie nie zyskaa. Za-

ocalenie swojejro ssiada czarn niewdzicznoci zapac)n(» kró-

lowi, a w sto at i>óniej tene sam ssiad nie tylko nie popi-
szy j ratunkiem zajrroonej l*olsce. ale sam z jej nieszcz

liedoli stara si wycijrn jak najwiksze zyski.

141



Tyiiiezasem król. upojony sawa, nie rozstawa si ze sv.a

ulubion myl ealkcsYitego wyp;ircia Turków z Europy. Je^^o

stiirauiem poAvstala ,.Avita Liga" pastw chrzecijaskie li.

.Moskwie, za przystpienie do ..t^^wietej Ligi" i przyobiecan jio

moc Vi' wojnie z Turcy. oddal król na wieczne czasy Kijów

i okolice Zadnieprza. cofajc w ten sposób granice Polski a kn

lUalej Cerkwi. Wielka to bya omyka. W przedsiwzitej na

\A^ooszczyzn wyprawie w r. 108«) zdradzia Sobieskiego Moskwa

i ani mylaa wspomódz go przyobiecanymi posilvami. I Austrya

nie dotrzymaa swoich zobowiza. Cae przedsicAszicie spezo
skutkiem tego na niczem. A straty miast i ziem, odstpionych

l\Iosl.Avie. Avzmocnity tjdlsio nieprzyjazne Jzeczypospolitej carstwo)

i niczem nie day si nagrodzi.

ZaAYodzili króa AA'e AAszystkiem rodacy. zaAAdedli go i sprzy-

mierzecy^ cudzoziemscy^

XieszcziAA'y bohater ju do lioca ycia nie zazna chAvili

siiolsLOJu. Nawet Avasna rodzina przysparzaa mu tylko zgryzot

i kopotÓAY. Maiya Kazimiera, przebiega, cliytra, wtrcajca si<'

AAC AAszystkie sprawy pastAA^a. podobnie jak aa^ SAA^oim czasie kró-

lowa Bona, mylaa jeno o w^asnych korzyciach. SAvojem po-

stpoATaniem naraaa nieustannie króla na wielkie przykroci

ze strony magnatów i szlachty, odstrczaa od niego oddanych

mu ludzi i chciAA-oci swoj pomnaaa liczb jego AArogÓAy.

XaAA'et synÓAA' staraa si z ojcem poróni.

W smutku i osamotnieniu upyAA-a'^ ostatnie lata wielkieg'.^

AA'OJownika. Bezsilny musia patrze na zwady AAielkich panÓAA-.

na AA-ichrzenie szlachty, na zrywanie sejmÓAA% na coraz AvikszA

niead i coraz AAiksz niemoc ojczyzny. Cige potAA^arze, przy

kroci. oszczerstAA'a, jak strzay zatrute, sypay si na l^róla i naj -

yAASzym napaway go wstrtem. A rozterl^ci AA^e wasnym domu

bezbrzen gorycz przepeniay^ Avynios i szlachetn dusz bo-

hatera. Xa.jsroej przecie bolao go rozptanie szlachty, walki

magnatÓAA'. niesnaski, kótnie i SAvary, któremi z kracÓAT

AA' krace rozbrzmioAA^aa ju caa Rzeczpospolita.

ycie adnej nie oszczdzio królowi boleci.

Xic to jeszcze, e puszczano ^v obieg pisma potAAarcze, ma
jce na celu zohydzi go aa* oczach narodu. NaAvet pu1)licznic

iiajstraszniejsze przypisyAA'ano mu zamiary.

Xa sejmie r. 1(388 z pOAYodu. e Jan III pragn, aliy kró-

leAAicz Jakób tron po nim dziedziczy, poucza króla AvojeAA-od5i
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puziiaii>ki, llaf.tl Leszczyski, e lept^za jest prowailzica do

zg:ul>y woliioM*, ni. l>ezj»i«*r/,iM' poiMaiiritwu. A sUirosta owi-
cimski. Piciii^/ck. obsypany laskami, ale majj|ey ieli za maJo,

/.wiimmI si pr/eriw swiijemu ilnlinc/yiky i witizia w steranym

ju a Itezsilnyin kiohi tyrana i ciemiyciela, l>a! nieprzyjaciela

\v<'>liu»ri i ojczyzny.

Na to po\\ic«lzial Jan Soliicski. r Tolacy ni«- niaj;| w solili*

instynktu samozacliowawczey^o, e i»oera ich ..jaka^ niepj>j«:t i

nanjitno szkodzenia samym sobie"...

..<! smutny koniec nas czeka, — wola król \vzruszon\...

(Jdzie kady na wszystko o«lway si moe. jrdzie kade^^o dnia

I»owstaje otarz przeciw otarzowi, tam <,nzmi ju zemsta Boal...''

Nie liylo przecie sów, któreby zdoay trafi szhudicie do

przekonania. Nie przestawano si oiurza na Sobieskieji:o. Na

Sejmie nastpuejro roku l»iskup tlielmiski, powodowany uraz

osobist, nie waha sie w twarz rzuci królowi:

— ,.l*rzestiiri iian»>wa, albo sjpi sprawiedliwie!"

I tak rok po roku. ntiesijjc po miesicu, dzie po dniu, nowe

niii przynosi obelgi, rozczarowania, przykroci. Niestety, ten po-

t*ny wódz. dla którego na polu bitwy nie byo niepod<d»iestw,

którego czyny wiat chrzecijaski nazywa cudami, nie mia
do cudownej siy. I»y i)oruszy powszechne sumienie i odnie.

najwi*ksze ze zwycistw: podl>i dusz wasnego narodu. .U'*

te byo to zadanie trudniejsze od wszystkich cudów wojennych,

na które zdol>ywa si geniusz Sol>ieskieg:o. W iiezgranicznej

wolnoci spaczya si dusza szlachty. Naduywanie swoV»ód mcio
si straszliwie i pchao l{zeczi)Ospolit do zguby.

Jasno to widzia król Jan Soltieski i z tiegiem lat coraz

badziej zamyka si w soltie. W ulubionej sie<lzibie swojej, w Wi-

lanowie i»od Warszaw, pdzi tlni w smutku i w )samotnieniu.

tylko w modlitwie i w rozmylaniach, nabonych znajdujc po-

ciech' i raiiiiek pr/cd >/tiiriiinjac;i cod/icniiif di> i»'o-o duszv

rozpacz.

l)nia 17 czerwca HY.Ht r.. w dzieii swoich uroilzin. a zara-

zem w rocznic' swojej elekcyi. umar król Jan III.

liycerzem chrzecijaskim dugo nazywaa go potomno.
Panowanie tego rycerza byo ostatnim byskiem wielkiego

>h>ca sawy wojennej, które od wieków wiecio nad Jzecz
pospolit. ^Vraz ze iiiii r<i;t .l,iu,i Soliif-ski-o-,, \ ,;l,,i'|,-,. i,.; „l,i\\\-

na dugie lata zagaso.
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XVIL

ZA SASÓW.

I'o mierci Jana 111, ród kandydatów, ubiegajcych sivj

1) koron polsk, na pierwszy plan wysun! si Icsi cle Conti,

silnie popieranj^ przez Francy. Austrji^a popieraa pocztkowo
króleAvicza Jakóba Sobieskiego, póniej wraz z Moskw prze-

chylia si na stron elektora saskiego, Fryderj^ka Augusta. Gdy
prymas ogosi królem Contiego, biskup kujawski nominowa kró-

lem elektora, który te niezwocznie wyruszy do Polski i utrzy-

ma si na tronie.

August II, zwany Mocnym (1697—1733), bo istotnie l)y

olbrzymiej siy i elazne podkowy ama w rku. jak trzcin,

zawdzicza koron nie osobistym przymiotom i nie korzyciom,

któreby, dziki niemu, moga odnie Rzeczpospolita, lecz zlotu,

które hojn rozrzuca rk, a litóre utorowao mu drog do tronu.

Ju Ijowiem korona polska staa si przedmiotem bezwstydnego

targu, ju przedajno senatorów i posów Avpywaa na losy

kraju, a interes osobisty g;órowa nad myl o dobru publicznem.

X'Owy król mia wielkie ambicye i gow nie od parady,

ale by czowiekiem, wyzutTii z wszelkiej uczciwoci. Dla osig-

nicia celu nie przebiera w rodl^ach. Chcia rzdzi Polsk sa-

mowadnie, a gotów by zdradzi naród, który mu ofiarowa ko-

ron, byle tylko postawi na swojem. Przebiegy i chytry, od-

znacza si lekkomylnoci, paraliujc nieraz jego wielkie in-

trygi. PvOzkochany w przepychu i blasku zewntrznym, lubi ycie
wystawne, kocha si we wspaniaych ucztach, sam pi na zabój,

wyprawia nieustannie igrzyska, bawi si, hula, polowa, a wraz
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•/. iiiiii s/al.il j(*p» wirliiy «lur. Imwrli sir iiio/ni panowie. I»awil;i »ii;

/aiiMi/nirjsza szhn'lila. Wiiin stniini«'niami lal<» sii; za ti't'o król.i

w l'nlsc»', a zopsui-ij' 4>lty«/aj<»\\ w y.a>tia>/.aj;(ty -posoli s/n/) I
siv' /. kiaii-ów w kraiin- |{/«M/ypospoliU'j. Na^Iuyria ur/.i:«liii

k..\v i -wnIlN wojska saskirp). któn* król pr/ypro\vail/ii /.i* soIki,

;i ki.Tr /arln>\vy\val<» sir w I'ols«r. jak w po.|l»ityiii kraju iiif

l»i7.yjariclskini. <lo /.y\vt';:»» ol»in/al> -iM»k(»jiw{ linlnor. !>*••/.

.\n;rMst ^hirhy l>>l na ws/.rikic za/aleiiia. Wojsk saskich ani

myla wysylar / n/.-c/ypospoiilcj. ;r<ly/ (l;|/y «Io tcfro. I»y

luM-liwyci w swe r('it' r/;ply altsnliiliic. a iiiiiiniia. «' sil.i

/.lirojiiM uatwi iiiii osi<riii«:«"i«' «m'Iu. Wnjiia / Tur-y;}. trwaj;p-a

(»«! <za>ow S(»liioskir^o. miaa l»\c wstcpcm <lo zapo«-/;|tkowa

Ilia jilanów. które pr/('l»i('j:y Aiijiust knowa pocicm. .Mia on

na(I/i«'jr okry sii; w tej wojnie wielka sawjj. a jióniej, jako

zwycie/.ia i tryumfator, wesprze si na wojsku saskicm i po-

<l>ktowa narodowi prawa. Ale po pitrace. jaki] hetman Feliks

l'oto(ki zada 'lurkom jtod slynnemi 1'odhajcami. stamj ntk;i

ir.'.M» pt»kój w Karowicach. Wprawdzie hy to |>okój zaszczytny.

I.o Tolska odzyskaa stracon czr Ikrainy i Todoje z K.imie-

cem. ale nie Augusta hya to zasuga.

^Vtedy z.iwiedziony kn'»l zawar S(»jusz z carem moskiew-

skim l'i(»trem i wiaz z nim postanowi odeltra Szwecyi Inflanty.

Do te;r«» sojuszu wcijiiiity zosta t^ike król duski. Fryderyk 1\ .

'/dawao si- sprzymierz(MU'om. e rzecz jiójdzie jTadko. Iio na

tnmie szwedzkim zasiada omnastoetni Karol XII. którejro

powszechnii' lekcewaono. Ale modziutki król szwe»lzki. rozko-

<-hany w czynach wojennych S(d»ieskiei:-o. mia dusz lioliatersi;;,

1 pazury lwa. Mnie i>rzyj rzucon mu rkawic. Nie czek;;-

ji-. a sic sojusznicN' jiolcz. juerwszy najeclial króla du i

skie^ro. polii jid na i:o\ve i zmusi do zawarcia pokoju. Fotem

wyrn>zy [irzeciw carowi. 1 (»().( KIO Moskali zaszo Szwetloni drogf

pod Xarwi. Karol, majcy nie wicej nad l.').()0(» onierzy, nie

zawalia si- jednej ciwii. miati uderzy na wojska carskie,

.stratowa je kopytami swych l;oni. rozniós na szalilach i roz-

p<;dzi na cztery stnmy wiata. 'o tem wietnem zwy»'ist\vie

mody li(»|)ater z-^róci >i' )>rzeciw wujsk<un saskim, zada im

k-sk' i zwycisko wI<roczyl n:i Litw.

Itnnely jtlany Aujrusta.

I'ooenie je^o stao -i- tem jrroinejsze. e Kartd XII.

hr>zczc si* na chytrym S;i>ie. jto^tanowi iio zdetronizowa i n»/.-



ii'o?^il '/.aniiai- oddania tronu polskiego Jakóbowi Sobieskieniu.

< >wiadczy zarazem, e nie wejdzie w aden ukad z ]vzecz-

poiipolit. dopóki korona polska spoczywa na gowie Augusta.

Wielkie z tego powodu powstao w Polsce zamieszanie, a wy-

korzysta je zaraz elektor brandeburski, Fryderj^-k III, który ogosi
si w r. 1701 la'ólem pruskim, Icoronowa si w Królewcu, jalvO

Fryderyv I i, jakby nic nie zaszo, zaAviadomi tyl?:o o speni )-

nyni faacie Augusta. Ju sani tytu vróla pruskiego niedAva-

znacznie wslvazywa ch oderwania Prus królewskich od Polski

i bez zgody Pzeczypospolitej nie móg by uznany. Ale August,

nie baczc na to wszystlvO, a uchybiajc godnoci i powadzo

króla polskiego, pierwszy z monarchów w Europie powinszowa

PryderyvOwi królewskiej korony. Liczy na to, e elektor brande-

burski nie odmÓAvi mu swojej pomocy w wojnie ze Szwecy.

Ale Ivarol XII wkroczy zwycisl?:o do Korony i szybl;ii}i

marszem zblia si ku Warszawie. Przestraszony August umkn
do Ivrakowa. Karol zaj stolice i ruszj^ za uciekajcym

Augustem. Po drodze odniós szereg zwycistw, pod Kliszowe;?],

pobi na gow zjednoczone wojska polsvie i saskie, zaj Ivra-

ków. a nastpnie, w powrotnym marszu, zapdzi si a do

Torunia.

Wtedy August, zawiedziony w swoich nadziejach, ni^cze-:!-

noci i zdrad chcia ratowa siebie. W ciemnej swojej dus^.y

uknu lianiebny zamiar podziau Rzeczypospolitej i propozycy

tak przesa Karolowi. Zawiód si srodze. Zwycisl^i kroi

szwedzl<;i Avzgardzi t podoci i ani myla zawiera zgod3^

kosztem rozszarpania Polski. August, szukajc ratunku, zwróci

.^i z tj^m samym projektem do Fryderyka I, ale zwyciskie

pochody Karola wniwecz obróciy czarne konszachty zbrodni-

czego króla.

Jakób Sobieski, i^tórego miody bohater szwedzki pragn;;

wynie' na tron. przebywa podówczas na lsku. • August kaza

swoim dragonom napa na królewicza, uwizi go, a nastpnie

wtrci do lochów av jednej z twierdz sasdch.

Ten gAvat Avywoa ogromne oburzenie w Polsce. TJtvyo-

rzyly si dwie l^onfederacye : warszawska przeciw panowaniu

Augusta i sandomierska za Augustem. I znowu przyszo do wojny

domowej.

Wtedy Karol XII zrzek si pierwotnego projektu i. zamiast

królewicza Jakóba. innego poleci, l^andydata. By nim AvojeAvoda
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p«r/iKuiski, SUiiihlaw LcHzczyuski. który U w r. 17(>4. m *|>raw.i

koufcilerutdw wars/awskicli, królem z<»hI;U ut,'Umy.<my. Karol, by

zjipt'\vuir I/4»s/c/ynskiebiii korom-. iM/«Ml>i<'\v/ia u\|»ra\N<' na Km.

fM^tcin niszy na Litwr. wypnlzil z uifj .Mo^'kali, \sn'>zti»' l»ly«ka-

>\u/,nyni mars/fni ry.nril s'nj do Saksonii. imkUiII j jednym 7,.'

inachtMn i zmusi .\ii;:ii>t.i -lo /.rztM-zcMiia ^i«* tronu na nm'^

Lt'S7,c/.yskifj::o.

St:uiisla\\ Los/.r/ynski (Mi)!")-MW), r/Aowwk z;u*ny, 10-

zuiuiiy i prawy. I»y zwolcnnikirni powanych zniian w K/.oi-zy-

pospolitoj. przMlcwszystkiMn /a «''/.yl do utrwah-nia w ni«*j sil

nit'js/.('«i<) r/iplii. .Mia on dar |M>/.yskiwania ludzi, a szla<'ln*tnohó

tliaraktoru uatwiaa mu tu /.a<lanit'. Ale lar l*iotr. zatrwoony po

wodzeniem Karola, a (diawiajey si cileJ8z»'go zwizku \h)-

niidzy *olsk;] a Szwecyji, wkrorzy w j^-ranice l{zft'zy|>osp<)litej

i wypowiedzia wojn stronnikom Leszc/yskiefro. No\vy król nie

mójf swoioli dolirych flitci w czyn \\'it'ii. K.in'! \II pu ni«*

/liczonych zwyci'stwach poniós straszn;^ kltskt- pod r<dtaw;i

i z garstk swoich onierzy uszed do Turcyi.

Skorzysta z tej okolicznoci Aiij»:ust. Wspierany jtrzez cara,

powróci do I\ilski z kilkmuistoma tysicami S;usów. a król

I-.eszczyski. nie majcy obroców, zmuszony hy kraj opuci*.

Nikczemny Sas tryumfowa. Ale przeciw jep> rzdom coraz sil-

ruejsze powstawao ol>urzenie i coraz j^^oniejsze sarkanie i»rzo-

hie^rao kraj cay. I oto w roku 1715 wzburzomi przeciw królo\\i

szlachta zawizaa now. a na zawsze w dziejach Polski j)amictna

koufederacy. od miasta Tarnoj;:rodu t a r n o «; r o d z k zwan'i.

<'elcm tej konfederacyi l>yo jirzeciwstawienie si zakusom samo-

wadczjnn Aujiusta i walka z wojskiem saskiem. które*ro fiwaty
i jrrabiee do rozpaczy doprowadzay ludno.

(Hó konfederaci, nie majc si dostatecznych, by pogn<;l»ii-

króla, udali si do cara moskiewskiego z prob o pomoc. Mile

to l'iotr przyj i. wprowadziwszy 18.000 wojska do l'oski. <iroz

bagnetów swoich narzuci jtorednictwo i konfederatom,

i Augustowi. Knia Dogorukij z ramienia carskiego mia czyni«'t

igode midzy przeciwnikami. Jako j uczyni. Ale straszna bya
!o ugoda. Wprawdzie August w myl dania szlachty zgodzi
-ie wojska saskie wyprowadzi z l\)lski, ale wzamian szkuhta

/.godzia si na to. e zawizywanie wszelkich konfederacyi zo

stao w przyszoci wzbronione. Nie do na tem. ]\)rednictwo
cai"skie interesy Moskw v minio tii/vwii-ie u.i ••.ju Ot/r u }\\\<]
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•ulaii IMotia lic/Jta \\()jska iv7,0('zyi)os[)t)litej zrcdiikouaua zostaa

(\o 24.0(H). z których 18.000 i)rzyi)a(lal() na Koron, a GOOO na

l^itw. Dla zatwierdzenia Ararnnków tej zgody zwoany zostai

<lo Warszawy iSejin. ale Sejm. zoony tym razem wycznie z s-
dnych czonków konfederacyi tiirnogrodzkiej.

(>w Sejm pamictny zebra si w rolvii 1717 i zatwierdzi

wszystko w milczenin. a std niemym nazwany zosta.

Sejm ten by straszn hab dla Tolski. Po raz pierwszy

obcy mocarz godzi króla ze szlacht, rozkazywa pierwszemu

i drngiej, a nadto omiela si przepisywa, ile to wojsl^a ludne

i yzne ziemie Rzeczypospolitej mog utrzymywa. Szatasvi to

by ]iomysl i straszliwa bya ta zgoda, bo nie trudno byo od-

gadn, dlaczego ssiad, wzrastajcy w siy. chcia widzie Polsl^

sab i bez wojsl-ca.

A istotnie car Piotr wzmaga si na siacli. Po mierci

Karola XII zawar pokój ze Szwecy i Inflanty, o l-ctóre August

i'oz])ocz wojn, zagarn pod swoje panowanie. W ten sposób

przechyli na rzecz Moskwy przeAvag. lvtóra w stosunl<;u tych

dwóch pastw, bya dotd po stronie Poslvi. A w r. 1721 tene

sam car ogosi si cesarzem Wszech Rosyi i. zdradzajc w teji

sposób swoje zakusy wzgldem krajów ruskich. Rzeczypospolitej

podlegych, zawis nad narodem polskim, jak zowroga sia,

zaAYsze baczna i czujna, a coraz widoczniej drapiena.

Fryderyk I. nowy król pruski, uznany przez Augusta, rów-

nie podliwym wzrokiem patrza na rozlegy lvraj posl^i, pikny,

bujny, bogaty, a tak ju bezsilny, e cudzej sucha woli.

Ale po wyjciu A\'ojsk saskich dugie czasy, bo w cign

at szesnastu, spokój zapanowa w kraju. August Mocny nie prze-

sta intrygowa za granic, a pozatem bawi si. hula, pocig.-.

przykadem swoim (hrór, dostojników pastwowych, szlacht, sia

na wsze strony zepsucie i zgorszenie. Coraz wilcszy bezAva'd

toczy Rzeczpospolita i ród masy szlacheckiej utrwalao si

mniemanie, ze adnych zmian nie potrzeba, bo Polsva „nierz-

dem stoi". Wic zrywano sejmy, a prywata sza wszdzie przed

s}»raw publiczn i górowaa nad interesami kraju. Past\^a

ccienne z zadowoleniem widziay taki stan rzeczy. Gdy August

usiowa zbliy si do Francyi. Prusy, Austrya i Rosya porozu-

miay si ze sob i zawary u^cad, na mocy vtórego wspólnie

miay dy do utrzymania w Polsce nieadu i niedopuszczani-i

na tron polski niedogodnych Midol<;om tych pastw kandydatów

.
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Kroi |M.NUi iKiwa wtedy po|(clui mki*/.«'niiu»M-. /:i|inn»«Min\\.il ii»/.-

biór |{/.('f/y|n>s|i(>li1t'i iioiiiictl/y Tm^y :» Austiy*;. |hmI \v;iinnk'MMii.

/.V po/ost.-il.i (•/<•><• i(izs/;(rii;iii«'i:«» iciil''! w.i «i1;ilii«* •>!•• 'l/ied/jct \v«'in

je;;-., syiin.

niiiMT knda |iry.«M-irhi »«• li;uiifl»in' Uimu.ini;! i iiuuliiil.i i-a

ró«l otl nastpstw niecnej /•li.nly.

(itly \u) /.;:onie .\n«:nsta kióleni wylnany /.osta popierany

pi7.('z Kranrye Stanisaw Les/.e/yski kml riancn>ki lanlwik XV

l)yl /ieriein Les/c/yskiejio). caryca Anna. powaniona / l'rain-y;j.

\vpi-owa«l/ia <lo PoNki -O.OOd-na armie i sil /.Inojna nar/an-ila

|{/ec/,ypi»spolitej -wojeuo kan(l><lata. !')> I nim syn An;:nsta 11.

czek l»e/invlny. leniwy. ocia\ . taki wanie, jakiejio fa tronit*

polskim widzie chciaa caryca. Leszczyski, acz przyl»y do War

szawy. i tym razem nie znalaz pojtarcia i po raz drniri zmu-

szony l»vl >i>tapic przemocy. W itl>ronie jei:o pow<iala w l>'/i-

kowie koidederacya. ale zwolennicy S.isa. wspierani przez Kosye.

odnieli zwycistwo. Atist.ryi. która l»ya Les/.c/vskiemn i»rze-

ciwna. król lrancii>ki wypowiedzia wojn, lecz przy za^\ierani^^

pokojn p<ip)dzi sie z daniniiii Wiednia i na tronie ptdskiia.

wspierany ltai:netami moskiewskimi, zasiad syn .\nj:nsta .\lo--

ne-:-o. An-jiist 11! {\~:M\— 17(»:{). Xie l»yl on tak wyznty z sumie-

nia, jak jeu-o poprze(lnik. ale te nic ii) ywiej nie interesowao.

Koclia sie w lowacii. :\ nlnl»ionem jeiio zajciem l»yo strzelani-

d<> psów z okien swdjeuu ]»alacn. Nie nhi zreszt lV»laków i Polski.

Najczciej te przeltywal ni<' w Warszawie, lecz w |)r<'znie.

Wadze knilewska sprawowa w uruncie rzeczy wszechwadna

minister nowego kr(')la. Henryk IJriihI. clu-iwy krtacz. du>z;' po

zioma. mnys wazki i p\tki.

Na tle sennoi'i pcditycznej i l>ezwadn. D^arniajceiio llzecz-

pospolit;j. zarysowaa sie dziaalno dwich wielkich rodów

magnackich, jako dwculi prz<'ciwnych sol»ie stronnictw o i>dr<'Ii-

nych celach i deniach.
.lednemn z nich pr/ewiMlzili ksita ( 'zartoryscy. otocz -iii

ju opit'k .\njiusta .Mocne<i-o. a nastpnie wspoma.i:"ani przez

liriilda. l)zi«;ki zwizkom rodzinnym i cmaz w ii;kszenni hojiactwn.

przecuMlzcenni w ich rce. z roku na rok wzmaiiali sie na si-

lach i coraz szerzej rozpocierali swe wpywy. / czasem jn/y-

lczyli sil' <lo nich Sapiehowie. ( ijjiiriscy.' 'oniat<)Wscy i inni.

a wszyscy razem szli zwart law i wspi(Mali sie wzajem. ..Fa-

milia"' nazywano to siionnictwo. Famili.i <la\l;i <lo te^ro. aliy
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zagania w swojo n^ce najwysze urzdy i \)o szczeblach tlosto-

joiistw doj do wadzy najwyszej i jednego ze swoich czluii

ków osadzi a tmnie. Czartoryscy prag'nli zai)rowadzi w Polsce

rzd silny i >()rawny. id^róci ..zot wolno" szlachty, znie
1 i b e r u m \' e t o i l\zeczpos[tolit. obezwadnion nierzdem

a rozdzieraii krzykactweni. przemieni w monarchi, to jest

w pastwo, rzdzone jedn niln wol.

Fa.milii i:rz(H'iwstaA\ia.lo si stronnictwo, zwane narodowem

lub hetmaskiein. Na czele jego stal Józef Potocki, lietman wielki

koronny i kasztelan krakoAvski. a póniej lietman Rranicki. Po-

toccy przeciwstawiali si zakusom ("zartoryskich, byli przeciw-

nikami wszelkicli zjnian gbszych i brali w opiek rozwieiii-zon

>\-olno szlaclieck.

Czartoryscy, nie mogc liczy na poparcie ogóu szlaciit>

.

starali si dla polityki swojej zjedna dwory zagTaniczne, przo-

dewszystkiem za Rosy. która chtnie wdzieraa si we wszystkie

sprawy Rzeczypospolitej, iile swój wasny cel miaa na widoku.

Potoccy przeciwTiiie: dyli do wyzwolenia Polski z pod pr;!;ewagi

Rosyi i oparcia nazewntrz szukali we Francyi. Szwecyi i Turcyi.

AValk tycli dwóch rodów magnackich nic nie przyniosy

dobrego. Coraz wiksze rozprzenie dawao si odczuwa w Icraju

i obca |trzewaga coraz silniej utrAYalaia si w potnej niegdy

Rzecz>iiospolitej. Znaleli si obywatele, którzy jasno widzieli

roz})aczliwy stan rzeczy i podjli usiow^ania, by zaradzi zemu.

Do tych nielicznych jednostek nalea przedewszystkiem uczony

Pijar, ksidz Stanisaw Konarski, który, widzc straszny stau

owiaty, opanowanej cakowicie przez Jezuitów, zaoy w War-

szriwie dla modziey szlacheckiej pierwsz wzorow^ szko (zwala

si Collegium u o b i 1 i u m) i dy do tego, by przez

troskliw opiek nad miodem pokoleniem wyksztaci rozumnych

i dzielnycli obywateli kraju. W mrokach ówczesnego ycia prze-

byski\rala ju mdra Avola i budzia si z twardego snu deptana

godno narodu. Ale te szlachetne przejawy giny w odmcie
ogólnej znwiei-uchy — i Rzeczpospolita coraz bardziej bya lekci-

waona.
(Jdy ])o mierci ostatniego ksicia kurlandzkiego, z rodu

Kettlerów. August III chcia osadzi w Kurlandyi syna swojego,

Karohi. caryca Anna spi"zeciwia si temu, wprowadzia do tego

k)-aju pi-zy pomocy siy zbrojnej faworyta swojego Birona i w ten

syjosóli wyrwal.i Kui-landy z pod zAvierzclinictwa Rzeczypospo-
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• Hzcie (l(> tego, e podcz;i8 wojny siedmioietoiej

|.Miiii. !/.> l'n»!»aini ;i Aiisiry.*!. u kj mim;! na iir/«/ Mok|;\\«. oImu

\v.j-lva wUrar/.aly lui zitMiiie |»uUkiu i pi-z«'rlioilziiy lui teren walki,

jaJv ju7.«'/. kraj wasny Iul» zawojowany. Nikt jui o Zffodtj Hzeczy-

l»o»i|iuUtfj nic pyta. A krnl pruski, FrjdiTyk U. niK/xz4|c »!•: ta

lo. po>ylal «lo PoUki w«MlM>\viiików i. jakity u Hioiii* w tomu.

czyni ^rói I^olaków iiuUy/i do swojej armii, nieraz uriekaj^-

si^ d«» ;rwatów i ralnnjków. Nadto zalewa kraj faszyw moneta

któr specyalnie w tym eeu falirykowa n siehic- w Berlinie.

<iwat rozpostar sit; nad ziemi;^ poJsk;|. elazna oUroz prz-

moey iipasywaa j zewszil. Na«lomiar nienzezi^cia przykad,

dany przez .Kn^nista Mtu-nejfo. znalaz wielu zwolenników i zepsi

eie zataczao coraz szersze kn-fri. Hawi .sie dwór, liawili sii- d»-

stojnicy. majrnaci. Iiawila si szlachta, — i uczty, biesiady, owy,

kulijri. tpT hazardowe, on^ie pija<ki»'. l.urdy. pojedynki, nihy

straszna zaraza, rozpostary si po caym kraju. I pada przemys,

marniao rolnictwo, prawie aden Sejm do skutku doj nie mópr.

straszny nierzd zakrada si we wszystkie dziedziny ycia i tylk«>

pofio za atwym zyskiem, za korzystnym urzdem i tylko sz.

hula>z«zy i zupena lteztr(»ska o dol»ro puldiczne wiciy swój

tr\iniif. .Mo;:o si zdawa, e nikt ju nad l'olsk nie czuwa.

Ale tak nie byo.

< zuwali drapieni ssiedzi.
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XVIII.

PIERWSZY ROZBIÓR RZECZYP()Sl>()LITEJ.

('-/uwnli dr;i])io7,ni ssiedzi.

W r. 17()2 na tronie iietersbiirskiiii zasiada earyea Kata-

rzyna II. k()l)ieta za. chciwa, przewrotna, ale wytrwaa w swoici

postauoAvienia('li. mocna swoj msk niezomn wol. a stiaszna

nienasycon dz po^Yikszania swej wadzy. Imperatorowa rosyj-

slca. l)o tak si tytuowaa Katarzyna, nie ])rzel)ieraa w rodkacli.

jeli jej chodzio o osignicie swojego celu. Na drodze do tronu

sta jej m. 1'iotr I. Wic pad ofiar zamachu. Katarz>'na nie po-

wstrzymywaa si prze< niczem. AV sercu tej lvobiety nie l»y)

miejsca na szlachetniejsze uczucia. Mciw-a i okrutna dla swoich.

])oddanych. rzdzia postrachem i groz, a biada temu. kto stan
jej' na drodze. Potna wola carycy obalaa wszelkie przeszkody

i krwa^vo mcia si na oi)ornych. Otó vatarzyna. zasiadlszy

na zbryzganyni tylokrotnie krwi tronie, odrazu zwrócia s\>-oj(^

oczy na Kzeczi)ospolit. jako ]ia p)ilcny a atwy do ol^ano^\:u^a

szmat ziemi. A majc utorowan drog przez swoici po|)rzedni-

ków. za'cza coraz ywiej Avtrca si Ave wszystkie si)rawy krajii

i. niby ])ajk.' o])tywa(' swoj ofiar sieci matactw. podst('i)ó\v

i gwatów.

Czartoryskicdi. którzy dla prz(^prowadzania swycli aud»itnycli

l)lanów szukali oparcia w Kosyi. otaczaa pozorn przychylnoci

i ojiiel^. l^rzcciw ch('cioin -wynic^sicnia po mierci Augusta 111 n.i

ti-on ])olski czonka tej rodziny, nic nie nn'ala caryca. \Vprav.(lzio

''aniilia mylaa o wyborze 1\S. Augusta Czartoryskiego, ale Ka-

tarzyna kogo innego miaa na Avidoku. Wiec stao sie inaczej.
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P<»iii;i;.tl Cjuiiltuyiskiiii w tych luiliif^arii irli iiihKly krewniak,

iiro«l2(ii)y L r>uirt«ny<»ki*j. StaiiJNlaw Aiiyiist Poniatów r>ki. VnA'-

l»y\vaj.'|r w IN'l««i>lMir}fM. /•\viVn-ii iia sirliir iiwap; Katar/.\iiy. \\\\

to |M'lt'ii \\«lxirku tluorak. r/.lowiek «lo>v<i|iiiy, wyk«*'/laliMiiiy.

Jtrijoziiy. alf pozhawioiiy iliaraki(>ru, liartii i y:l«i M-r-iicla

7.:ir»'»\viio nsi»lii>i'j. jak iiaro«lo\vi»j •ftulnoci. Iki. 'iii';:o ino-

• l/HMU-a u|M»i|ol)ala >ol»it' uifika k>it'/.iia, a |MV/.iii«*j iiii|MMal4ii-o\v.i

Katiir/.yiia. owlar/.ala y:o swymi wz^^ItMlauii. uywaa «lo róiiyrli

intry;r i knowa, a p«» mierci ,\ii;:nsta III wraz / królnn prn-^kini

wysmula kan«Iy«latnr INmiatWskirjro ilo korony luilskiej.

< '/.artoryscy n;ri«Ti si«* |ir/.'«| nm/na w(»l; carycy, a nia-

j;jo |»'wn<i>r. /(• |ir/«'/ Poniatowskicjro Itcij;} nnifrii r7.;|«l7.i»'

krajem, arliwir ;:o poparli. Wsparci prze/ wojska r«tsyjski«*. \\\-i.

na Sejmie konwokacyjnym za<iiowywali si tak wyzywajco, e
stronnictwo hetmaskie opucio --ejiuowe oluaily-. Nie «lopit;lu

jeWnak tym kn»kiem celu. Iio Czartoryscy utrzymali Sejm w swoj^-j

niocy. Przeprowadzili kilka wanych u<liwal. prze»Iewszystkie'n

za ustanowili J^omisye z wla<lz wykonawcz w zakresie skariiu

i wojska, a wic dwóch organów pastwowych. któr«' funkcyo-

nowaly naj;rnrzej. a naleay do najwaniejszych.

('zartor\scy /aini('rz\li take znie lilierum \ e i «». uw.j

klsk*, trapiiu od lat stu llzeczp<»sptilit. a utrwalajc w ni.'j

okropny bezwad i cliaos.

Ale lilie r u m v e t o stanów io w rota otwarte zhyt szemlco

dla wszelkich j:walt<tw i naduy, ahy ocienne mocarstwa pzw*;-

iy je przed soh zatrzasn. l'o>lowie rosyjski i pruski zbrodnie

owiadczyli, e nie dopuszcz <!( zniesienia »>w('«ro prawa

i lilierum \ e t «», o«,'^raniczoni' tylko przy rozstrzyjraniu spraw

i:o>j>odarcz\ eh. pozostao nadal w swej nn»cv.

A ten protest hy pierwszym, ju »ardzo wyranym jekien!

dzwonu pojrrzeluwejro. który nad Kzeczpospdit zawioili dwaj

jej ;rral»ar/e: król pruski i larowa rosyjska.

pod z wrili n)zp(»czyn.ili < 'zartor\ ^t\ v\\,,jc i/o-.

w kraju.

Z wrtili hyla ntwuie elekcya. Zaledwie .'i.OCMi szlachty

przybyli* na ni. a prócz Stanisawa Poniatowskiejro nie byo
innych do tionu kandydatów. K«uona polska nie miaa ju i»o-

w.diu dla zajrranicznych ksit i monarchów, stracia .^wój blask.

którv oniri i,jj jj., ,.;,i;i K.iiro[» i n«M-i kti soliie nnu-arzy.
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Bez oporu obrany królem Stani^5a'\^' August Poniatowski

(17»)4—1795) 0(1 pierwszych chwil wstpiei^iii ii^i tron ulega -
daniom swojej ])rotektorki. Ambasador rosjgski. Kepnin. wespó

z posem ]n-nskim. trzs królom, jak lalk, robi, co chcia i jak

chcia, a król. drc o swój tron. sucha posusznie tego. czego

da suga i)otcnej carycy.

Zadanie \epnina byo luinlzo proste. Osabia powag vróa.

sia niezg-ody i wanie, nie dopuszcza do adnej zmiany, któraby

mog-a uzdrowi Polsk, wtrca si we w^szystko. o wszystkiem

Aviedzie i rzdzi w^szystkiem, oto byy cele, wskazane Repni-

nowi przez Katarzyn.

AV myl tego wkrótce po obiorze Poniatowskiego iiepnin.

l)od groz ^^-]3rowadzenia wojsk rosyjskich do Polski, zada, aby

dyzimici i dysydenci dopuszczeni zostali do urzdów^ na równi

z mtolikami. AMedziaa Katarzyna, ze ogó szlachty jest temu

przeciwny i e wielkie z tego powodu wyniknie zamieszanie.

JalvO najbliszy Sejm, zwoany na rok 1766, a majcy spraw

t rozstrzygn, zapowiada si burzliwie.

Duchowiestwo l?;atoickie z bisliupem s:rakowskim, Kaj3-

taneni ;Soltylviem, na czele, widziao w tern daniu za.macli na l^a-

tolicyzm i postanowio opiera si woli I^epnina. Sotylv do pod-

wadnych mu ksiy - rozesa listy pasterskie i nawoywa do

modlitw po kocioach dla odwrócenia nieszczcia, a ksia
Ariemie zlecenia te wykonali. Fanatyczna szlachta, rozgrzana za-

cht duchowiestwa, odgraaa si srodze i energicznie goto-

waa si do walki podczas obrad sejmowych. Gwat podnieli

i zainteresowani, a w ten sposób coraz wiisze wzburzenie ogar-

niao kraj cay i Sejm 1766 roku gronie si zapowiada.

Istotnie w wiellviem napreniu umysów rozpoczy si

olirady.

A zaraz na jednem z pierwszycli posiedze wystpi Sotyi:

i w-ygos'i pomienn mow przeciw daniom carycy. Suchano

go ród gonyci objawów zadowolenia. A mówca grzmia, za-

pala si. unosi, wreszcie, odwoujc si do uczu katolickich

szlachty, zada, aby Sejm pow^zi uchwa, ay myl któroj

Icady. lvto]>y omieli si stan po stronie dysydentów, mia
by pozljawiony mienia i uznany za przeniewierc. Ow^atriwna

7now^a ogromne uczynia Avraenie. a gorce soAAa trafiy do przt^-

konania wikszoci. Zaledwie te Sotyk skoczy, wnet ze w^szyst-

^ich stron hukny rozgione okrzA-ki:
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/.pnia i K^inial...

Al«* kroi |(rz«'>lraf»'/._\ I -m '-'ki-j j. .lu..-. i i »-ii/>iii i ^i.-

->(»wanir.
j

A IN-|Miin na wimloinoi- •> pr/.rlii* -^u iHMieiizenia u|»a4ii

w ;;iiit'\\. a poiiifj za/jj»l.»l "Ha >i<'l»if iMt^luchania u S-jiii'

I zjawi sil; w sali u\tv:u\ hanly. pyhzny. rozkaziij;|<-y. Koz-Mll

Mr w fotelu i. nie zdojmujr tzapki. pizeczytii w jtjzykii nr

Mjskim ^nlaniji swt-j iinperatorowej.

Sejm |>t)ikiil liaiibi;. jak l)ylo Im'z<'7.<.'Iih' zaclinw.uii"

l'«'piiina, al<* /.»laiii<' Katarzyny <Mlr7,iu-il.

Kepniii iii<' <lal /.a Nvyfi:rau. IMzet-iwników swoich postano

wi iziciowo przckupir. (zt-ciowo zlaniar si. a pize<i«*wszy.>t-

kiiMM wznieci zamieszanie, /a jej^o namow <lysyden«*i zawizali

konfederacye w Toruniu i Slucku. ;i katolicy, nad którymi ró*

iii* rozciji^nj swoj opiek, w Kadomin. l'ierwszycli l{epnin

jtodhurzy. druj;icli oszuka - i w ten s)<)s(')l> radzc sobie ,c

•'/.lacitii, zwróci sic jednoczenie przeciw kr<'»lowi. j^roar mu
y.cuist Ivatarzyny i detronizacy.

Stanisaw Auy:nst.. iir/estraszony popTrókanii. odda sii,- ca-

kowicie pod opiek Jepnina i sta sic posusznem jego woli na-

rz'dziem. Skorzysta z ti'jro nie przebierajcy w rodkach pose

i /.;uaz n»wej zada od króla ofiary. Mia on .ród duchowiMi

stwa swojego slup', nicjakiej^o ksitnlza (ial)ryela rod«>skicfro.

fijrure ciemn, pr/.edajn. wyzut z honoru, czci i snnnenia. a jr )-

tow za pienidze najwiksze popeni lotro.stwo. (Uó. k«u/\

tajc ze mierci prymasa I>ul)ieuskiego, Repnin zada od króla,

aby Podoskiejro uczyni prymaseui. Stanisaw Auj^ust ulejr i temu.

daniu, a w ten sposólt na pierwsze po królu dostojestw •

w IJzeczyposjiolitej wyniesiemy zosta ju-zMlawi-zyk i zdrajca.

rodek ten nie osij^u celu.

Xa Sejude roku 17<»T przeciw kuowaui(Mii liepnina znów

j»t»diiiós jiorcy protest l>iskup Sotyk. a poparli jro bisku]» Za

hiski. hetman jiolny koronny. \Va«'aw Uzewtiski i >yii \Va<'awa.

Seweryn li/ewuski. pose podolski.

Wówc/as IJepuiu iwaltem post;in<»wil zastraszy opornyeli.

1. nie cof.ijc >ie przed uiczem. rt>zkaza swoim i'»dak(MM ptrwac

noc z wla>uych mi<*szkau wszystkich czterech prz«*ciwnikó\\

.

.! irdy t(» zostao <lokonane. poleci wywie ich do obozu moskiew

skit-io za \\'isi'. a nastpnie wsadzi na kibitki i zawlec w jrb
IJosvi.



Mo,U'lobV sio ztl.awa. i' t<Mi li;iiil>ify jiolic/ck. \vyinier'/oiiv"

i:i)(liu>ci i»;instw;i. ol)iiizy ca s/lachtt;, e Sejm zaulouie jiiiie

wciii i iKunci swój lionor. 'ryiiu"/,as(Mii stao si inaczej. IJeimiii

iiiial ju przekupi(»iiyt'h seuator(')\\ . dostojników. ])osl(')w. iiiia

swoje wieriie sluiii w sejmie, a /.a Wis, jak zres/t i w samej

\Vnrszawie. stao wojs^o moskiewskie. ii'otowe ua kade skinienie

amltasa(ora. 1 oto staa ^ic i"/.ecz okropna. Sejm zliaiibiony ulejii

liwaltowi i w myl (aiiia Jepnina /awicsil obrady. Avyziu!czy'

natomiast deeg'acy«'. która miaa trakto\\a('' z nim w si)raAvie

równouprawnienia dysyd(Mitów. a zarazem a\- sprawie zaprowa-

(zenia w izeczypospolitcj nowe,a'o ustroju. )eleg'aeya obov ludzi,

nddaiiycli lvosyi. miaa av swem jiTonie ojywateli niezaenycii.

Ale jtrzewodniezy deleptcyi prymas 'odosvi. a istotnym lei"

równikiem l)yt sam Kepnin. który niezalenym (bdeo-atom <i'rozi

I)ao-netami. a na protesty ()dpowia<lal steciem Itrutalnycli obeig"

i wymysów, .lako delegaeyaojjracowaa ]>iojelvt. na mocy którego

dysydenci zostali równotiprawnieni z katolikami, a \wd nazw
]ira\v kardynalnych zatwierdzia obieralno królów, liberum YOto

i przywileje szaclieclcie. a wiec to wszystko, co stanowio pod-

staw rozstroju l^zeczypospolitej. Ponadto delegacja zawara

z IJosy praymierze, które czynio Katarzyn opiekunk, czyli

gwarantk ]tra\v ustanowionych. <)dt<l bez zezwolenia Kosyi

adn(^ ])rawo nie mogo l)y zmienione.

l'clnva delegacyi sejm wysluclia w guchem milczeniu

i w u)ilczeniu je zatwierdzi. Jeden tylko g-os podniós si prze-

ciw nowej habie: l)y to gos Józefa Wy])ickieg'0. Ale gos ten

nie znalaz w sejmie i)o])arca.

Zwyciyo zoto moskiewskie i nowA liaiiba wicia, SAvój

tryumf.

iepnin l)y zadowolony.

Ale gwat dokonany nie przebrzmia l»ez echa. Oburzyy si

szlachetniejsze dusze, drgno upione sumienie i Ijunt ijo-wst.d

jirzeciw tak nieJ)y"v\^a.ej i)oniewiei-ce narodu. Szlachetny Icaiuderz.

\ndrzej Zanu)yss:i. ]io uwizieniu l)iskupów i hetmana IJzenuskiego

z synem, zoy w r-ce króla swoje dostojestwo, a biskup ka-

niieniecki. Adam Krasiski, jjostanowi zawezwa szlacht do

'•roni i si zerwa kajdany, w Ictóre ^Nfosl^wa zakitwala naród.

l)zie<i jego zal)iegom. av Barze na Podolu zawizana zostaa k(»n

federacya z)rojna ])od hasIcTii ANaei z .Mos:A\'. obi-ony wiar\'

katoli(d<iej i swol.iód szhicheckich. Xa czele konfederacyi stan
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Iirat liiNkii|i;i. Mitha Kra.Hiri>ki. a <l(i\MHl%t\vo iia«l ^ilit tUwju
oU}\ .ln/.<r 1'iilaski. .l<M|iioi*X(*Mik* kKii(ilx .Mar(*k .laiidirfouies,

Uwa/.aiiN |ii7.»'/. Iiitl y.a*!\\ i«;tt*;o I proiDka. /.alo/yl w lJ:ir/.i' /.wta-

/.«*k n*liy:ijny ..Ka>\iilt'nt\\ Ki7.y%a .\\i«-tr;r«» '. (/.lonkowie U'ii'>

/.«ij/.kii mifli wyszyy krxy7. na pU»i>iafh, a iclrliahein iMijoweiii

liyl okrzyk: ...l*y.iisl M.uyal". Ka\valfi7.\ |M»ti|r%yli >»ir 7. koiifi*

(icrataiiii i wr*|»óliii* rozpur/.fli walk-.

Ni^'s/.^•/.^^li\\(• l»yly trj walki |uM/,;itki.

Wijska nisyjsklr pi/N |Hiiin»ry kilku puków kitroiiiiych

wypary ktuifi*<l<'ratów /.i Dniestr. ztl«»lyly Har i |{«'ii|yc/ów.

Ksijpl/. .ManU. pocliwycdii) w Harzc. /akiily /osta u k:ij«laiiy

i /.awlef/.ouy 11:1 S\ Mr. ltti\viioi'7.ei«iirc /a po«| wpywom <liu*lio-

wifustwa piawo>jiwm'jro powsta ii.i (krainie ln<l iiiski i. immI/i'-

;rauy \n"/j'/. poptw. 7.ar/,;j ;p/.yf si«' w lian<\ i napada iia ksi»^*y.

>/.laclii«; i /.y«l<»w. I't»pi <ri'onia(l/ili ln«l w cnkwiarli. wy«;as7-;li

iuiniii;tn(*. po(iliurzaj:p-(' mowy, wicili noe i najdziksze rozpl«»-

niieniali n.iUii<;tno(i. l*o<l wpywem te^^n hnnt pi/eriHlzi si«; w szal

mordenzy. w rze t;ik stiMszni}. jakiej przykadów mao w dzie-

jacli Indzkitli znaj<lziemy. Szezetfóuiejszem okrueienstwem za-

syn .Maksym eleniak, który na ezele swoicli liajdamaków

najokropniejsze p(»penia morderstwa i. nie szezdzip- stan*ów.

koliiet a /ioei. kpa sie w krwi Indziej, jak w moizu. Zl>ój ten.

dow ie<lziawszy sie. e w Humaniu schronio si wieli' szlaeity.

ruszy pod to miasto, a setnik kozacki. <M»nta. majcy stawia

nni czoo, zdradzi zaufanie ludnoci i krwawe^'^0 morderc wpro-

wadzi <o miasta. NVtedy juzyszo do walki w samem miecie,

a >fH\\ uzitrojone pijane tumy wziy ^ór nad garstk oliroców.

rozpoczda sie r/j^y. Iiezluonnej ludnoci. 2(>.(MM ludzi rónej p"i

i wielu wymordowano w najokrutniejszy sposól*. eleniak, pi-

jany krwi i Wezkarnoci. ojrlosi sie hetmanem kozackm. a setnik

<ó)nta ksiciem na Humaniu.

I^ecz Katarzyna. nasyci.wsz\ sw zemstc;, rozkazaa ruch

Jtumic i wdjsko rosyjskie pod wodz jrenertia Kreczetnik«»w.i

zwró<io si juzeciw chopom i w naj<»krutniejszy sposól» iM».>kr«i-

Triio ich krwawe panowanie.

W yliuch hajdamacki do reszty uniemoliwi dziaalno kon

fe«««ratów na Ku-^i. Ale w województwach zaelodnich czynili kon
«M|erai*i postpy, a irdy 'lurcya wypowie<ziaa wojn l{o>yi. niei

zluojny przeciw przemocy rosyjskiej w 1'ol.sce ze zdwojon wy-
l»ichn si. Sprzyjaa konfeileratom '1'urcya, 7^«silala ioh .\iistrva.
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luiwct z Fniiicyi szy rodki pieiiiriu^ bo potc^^a paiistwa rosy]

skiego zaczynaa niepokoi inne niocarstwa. Wzmogli si konfe

(leraci na siaeli i niejedn klskt> zadali Moskalom. Zasynli
w tych -walkach bracia Kazimierz i Franciszek Puascy, dzielny

kozak ^awa. Francuz l^umouriez. dcy do tego, by partyzautk

;

l)rzetworzy w wojn regularn. Cztery lata trwaa ta walka, iil:

brak broni i oficerów, a przedewszystkiem cigle niezgody ród
dowódców paralioway dzielno osobist — i konfederacya, nie

wyzyskawszy swoich zwycistw, coraz widoczniej zacza si-.,'

chyli do upadku.

Konfederaci barscy V)yli stanowczymi przeciwnikami Sta-

nisawa Augusta i uwaali go za jedn z gównych przyczyn po-

habienia Polski. W oddziale Kazimierza Puaskiego znajdowa

si oficer Micha Strawiski, czowiek rziitld, energiczny^ a miay
do szalestwa. Gdy w r. 1770-ym konfederaci ogosili detroni-

zacy Poniatowskiego, Strawiski dosta si na komnaty zam-

kowe. \;\nniesza si w^ tum. podajcy prob}^, stan przed krT)-

lem, wrczy mu akt detronizacyi i znik niepostrzeenie.

Stanisaw^ August, zaw\sze trwoiw^^ i chwiejny, zaw^sze

obawiajcy si Katiirzyny, av owym czasie wanie, za wpy^rem
Czartoryskich, zacz si przechyla na stron lvonfederacyi. Ale

akt bezlvrólewia przerazi go w naJA\^''szym stopniu. Zadra
o swój tron i jeszcze bardziej zbliy si do Rosyi. Wtedy groru)

konfederatów, bez upow\anienia swojej starszyzny, postanowi.')

gwatem zmusi króla do zrzeczenia si tronu ub zmiany dotycli

czasowego postpoAvania. miaelt Strawisld stan na czele tego

przedsiwzicia. Mia on porwa Poniatowskiego z Warszawy
i dostawi do fortecy czstochowskiej, któr zajmowa Kazimierz

Puaski. W tym celu porozumia si ze swoimi tOAyarzj^szami

i dnia 3 listopada 1771 rocu przystpi do dziea.

Dnia tego król znajdowa si w paacu ls;anclerza Czartr.

ryskiego przy ulicy Miodo^wej. Spisl<;owi, ukrywszy bro, zaczaili

si w uliczce Kapitubiej i gdy pojazd królewski ukaza si na

Miodowej, \^'yskoczyli ze SAvojego ukrycia, otoczyli karet, gwiil-

tem wsadzili króla na konia i uwieli ze sob, pdzc w kierunku

Bielan. Ale licha szkapa, na której król siedzia, pada za oko-

pami miejskimi i zamaa nog. Wypadek ten popsu szyki spis

kowcom. Rozjechali si, by co prdzej sprowadzi nowego konia,

a pilnowanie jeca powierzyli poiiicznikowi Ivumie. Wymowny
Stanisaw August ochon z przeraenia, wda si z poruczniltien;
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>v ipiw »:it:, rozczuli ^'o >\miiii Iommii. przich^ri^ ii.i itwojii i*lro».<;

i przy poniooy Kuiiiy <l«)HUi si«: z iHiwrrniMii do \Var<zaw\

TiMi iiiiMnI.iny zJluiarli |in/.l»a\vi knufLMl«*r:icy«' arsk;} j--

parria zajrrauiry, w samym kraju ^M|slI;l•^/yl <mI ni<'j uiflu zw*;-

l«nuików,.a nadto niocarstwuu s;|sitM|iiMii ponluy za jiowód do

/.adauia mit-rtrlurpi liosu wszystkim prawym patry»tom.

Król pruski Fryderyk 11 wt-zeni*- ju nosi sir z z;iiiil"''

podziau 1'oski. W roku 177<». za ponMlnirtwofu l»rata s\k

ksirria lltMuyka, zakomunikowa ten zamiar Kaiiirzynii*. Al»i

raryca sama clioiala zawadn Polska i nie mylaa dziolie si'^

L l'rusami upatrzon z<lol»yiz. Wszake upór koufederaeyi sko

nil j lo przyjijcia propozyeyi pruskicli. a zamarli na króla livl

wyjrodnym pretekstem do wmieszania si w sprawy Hzeezypnspo

litej. Do tyeli knowa przystpia take Austrya — i w lutym
1 TTi* r o k u p a ii s t w a r o z l» i o r o z e p o d p i s a y u m ow
jrodzc na ealoe nieszezsne^^o pastwa. Wojska siirzymierzon-.-

wkroczyy nieliawem do l'olski i zdusiy Imoiic si jeszrze

konfederacy*. Kazimierz Tuaski trzyma sie dzielnie w Czsto-

chowie, przez dni o.mnacie wytrzymywa straszne iond)ardo-

wanie. odpar zwycisko dwa szturmy Moskali, wszake wk«»cu

i on uleirl przemocy.

Poddaa si C'z'storli()\\a. ostatnia i»lacÓN\ka konfederatów,

i ruch zlirojny upad.

Tmowa. zawarta nii-dzy trzema mocarstwami. odda\Nala

Hosyi reszt Inflant i IJia. ilu a po Dwin: Prusom — Pru.sy

królewskie (prócz (Jdaska i Ttuiniia). Wannie i spory szm?t

Wielkopolski: Austryi — Ru C"zenvon, cz Podola i ziemi

krakowskiej, wszake l>ez Krakowa. W ten sposólt blisko 4.<K)0

mil kwadratowych z 4-ma nulionami ludnoci jiaditi ofiar ra

liuuku.

Ale nie koniec na tern. Mocarstwa ro/.l»iorcze. jakby ni"

do byo krzywdy wyrzdzonej Polsce, zaday jeszcze, aby

Sejm polski tichwa swoj zatwierdzi rozszaritanie ojczyzn>

.

<>'lucha rozpacz oj^arna wszystkicli, eo odczuli straszna

niemoc kraju i patrze musieli w niezgrbion otcha haby.
w któr stoczy si miaa Rzeczpospolita.

Ludzie, co nie zatracili wstydu i honoru, wytyli wówczas

wszystkie swoje siy. aby nie dojiuci do zebrania si oweofo

Si"jmu. który uchwa swoj uwici na zbrodni. Biskup

Stvtyk. który wanie w owym czasie powróci z Rosyi. i biskup
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Ki-jisiiiski stanli na c/.ok' i(\i:(» iiu-liu. .Jako sejmiki, na ]ct<')ryc''i

il()k(m_\\\an(> wylmrów. nie (i(»ei(><l'/.l\' do skutku. Ale król zwo-

ywa nowe. a nasteiu-a IJepn.iua. pose rosyjski Stackelberii'. sy-

jial moskiewskim /,lot(MH. jiTo/il zemst earyey opornym i dopi
teii'o. e na wielu sejjuika.eli. od któryeli ludzie poez(•i^\•i sti'onili.

Avyl»rano je^n kandydat(nv.

1 Sejm doszedt do --kuti^u. i zebrali si(; posowie, eo uiieli

uar(')d reprezentowa;"-<,a ollirzymia irh wikszo Rosyi bya' za-

]irzedana. A na czele zi'rai. eo ii'walt i luiiilie wasnej ojczyzny

_ii"o(zila sie zatwierdzi, stan i)ose liwski. Adam 1'oniski,

zdrajca, kupiony przez j)aristwa zaborcze zaS.OOO dukat(')w pensyi

miesicznej.

Dnia n> kwietnia 1778 roku zebra si ów Sejm })otworuy.

Aby atwiej strasznego dziea dokona, zbrodniarze zaAvi.'j.-

zali Iconfederacr i jej marszals^ieni ogiosili Adama l?oniuskieg'o.

l'rzeciw temu nowenui gwatowi wystpi z mow piorunnj(

l)osel nowogrodzki. Tadeusz iieyten. a wsparli go swoimi glo-

sami Samuel Kor,sak (U"az posowie ez\'cey: Dunin. Kouchowsci

i Jerzmanowski. Ale Ponisl^i nie- zwaa na to i zaj miejsce,

przeznaczone dla marszaka. Wtedy Reyten zerAva si z aAvy

poselskiej- wystpi na rodelc sali i grzmicym gosem owiad-

czy, e sam si ogasza marszakiem. Straszna wrzaAva powstaa

w izbie. Zmiesza si Ponislvi. cofn si cu drzAviom i ród pie

kienego haasu, owiadczy, e odracza posiedzenie . do dnia

nastpileg"o. l^zevszy to. uciek. Za Eeyten. ku wielkiemu za-

dowoleniu i ród Aviwatów tumu widzów, zgromadzonycli na ga-

eryi. zaj miejsce Ponisviego. Nadaremnie ])rzece zaklina

posów na mio ojczyzny, aby wedug zwyczaju Avybrai mar-

szaka. l'uliliczno Avie1kim gosem popieraa leytena. ao
inkczemni posowie ciyciem Avymykali si z izby...

Dnia 21 kAvietnia powtórzya si podobna scena, ale tym

razem lieyten zal>ieg drog uchodzcym posom -i stan avo

drzwiaci z rozlcrzyoAranemi rl?:oma. I znowu podniós g"os

i wzywa kolegÓAv do pozostania w sali. do otAA-arcia Avolneg.)

Sejmu i do; obioru mars-zava. Ale tum par do A\yjcia i Avznosil

grone olvrzyki. Nie ustraszy si iei dzielny pose i ród ogrom-

nej Avrzawy sta uieruc-iomo. jak uosobiony A\yrzuf sumienia, jalc

posg rozpaczy i wstydu. Gdy przecie nie i)rzestaAvano napie

ra. zroz])afz(my.czowicie pad av progu, rozdar na piersiach

swe suknie i g'osem. w którym jczaa- podeptana godno ua-
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riNlu. \i\\ >\i)i;(i. ;il>\ LMi /aliito, hyle tylko nie zaliijaiio ojczyzny.

Ni( |ti7.»'fi'y, |>rz('ku|ii«)iiy<li '/.«lraj«'ów |Ki\\>!r/yma iiU* iiifi;;i«i.

I*i/.«>t«;|io\val iuii |uj: \^'i•k^li^^l•j liaril»>. tlf|K-ir Ifici* na t\!u

prip^u oiao, nk* zwa/ajijc na krwawt* okrzyki rozpaizy, na jki

l'la>ralnt?, wreszcie na tstr.uizne pntekIMistwa, które w imieniu

k*|t>/.>cli synów ojrzy/ny i rak*j |HitoiMii(»!ci rzuca na f!r<»w';.

pr/<«l.i\Mzykó\N 'l';ul«u>/. l{r\l(Mi. imscl iio\\ofrr«»i/.kiI...

Nic zdrajców nic inofio pr/ekona i akt liahy zosta

' liiituiy.

St«jin. w myl yr/ni iiitM;u>>tw n»zl»i<»r/.yili. zatwiiTtlzil

]i«i«l/ia Kzeczy|M»s|»olit«*j i wyhral tlflejifaoyf'. która w iniioiii.i

iiarndu |Hi(]|tisala trzy lianicbnc traktaty.

Air krzyk Kcytcna w.strzjfsiijjl suiiiifmaiiu. a iioiizial ii/-

\ |t(t>|n>lit»'J prziMazil U-psza rz«'f s|Mi|«*iz«*ristwa i iiatciiiia li

myl ratowania reszty krajn oA zafriady.
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XIX.

ODRODZENIE NARODU I KONSTYTUCYA
3 MAJA.

Dclcuacyn. kTóra zatwierdzia traktaty i'Ozl)i(>i'()we. nie za-

k(niczyia tyiu zdradzieckim aktem swoich czynnoci. Na danie
mocarstw rozbiorczycli przystpia do ustalenia ]iOAvycli ]>ravv

kardynalnyci. (;ral)arze i'olski pomyleli o zaciowaniii wszyst-

kiei>'0, eo Polsk czynio ))ezsiln. A wic ustanowiono, e króle ii

l)olskiin w i)rzyszloci moe liy tyllco Tolak. rodowity szlachcic.

zachodzia l»owiem oliawa, e król-eudzoziemiec, zasiadlszy na

tronie polskim, moe. dzielni swoim stosunkom, zrównoway
Avplywy jedne^uo z pastw ociennjTb. Po mierci króla syn nis

móai liy AvylM-any. ,u"dy w ten sposól) tron staby si m(')gi

dziedzicznym, a tego równie nie yczyli sobie rozbiorcy. Wresz-

cie delegacya utworzya noM^y rzd, nazwany Rad Nieustajc,

która skada si miaa z 18 szlachty, 14 senatorów i 4 ministrów,

wybieranycii co dwa lata i)rzez Sejm, a pozostajcych pod pro-

zydency króla, ^y ten sposób król pozl)awiony zosta mono ;i

obsadzain'a krzese senatorskici i urzdów ministeryalnych. Iiada

dzielia si na -5 departamentów: interesów cudzoziemskiich. ]io--

licyi. wojny, si)rawiedliwoci i skarbu. Liberum veto pozostao

w dawnej swej mocy: rodek ten wobec przekupstwa szlachty

•lawa! mocarstwom rozljiorczym rl^ojmi, e ^y razie iiotrzel)y

kady sejm bdzie mó_i>i iy zerwany.

Delegacya powoaa jeszcze do ycia Ivomisy P^dukacyjn,

instytucy. która wietnie miaa si rozwin. W owym czasie

]m}ne Klemens XI\' zniós zas.on Jezuitów. Powstao wtedy py-
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Utnie, ro luhit / iii;ij:|tkaiiii xiikouiiyiiii ora/. imnI *'i\'}H o\t'k\

tnUhii' s/kuly jeziiiokif. l*ost.'iiu»wiono utwonty** ^iMM-yahwj iiiMy

lnrvr ii;ui«tw(»wj. kt<^al>y /.ary.;|il/.ala ^jiiawaiK \. a tU%\n:i

.l»xultów |iut'7,uar/.yr na »•«•!•• niwiivnii;i jii ... ^i. /iiaczint

i'X;r* ych d«»l»r joz.kra«lli |»iz<'«ia\v«-7.yk»»\vir z roiMiiskini i liinkii-

|ioni Massiilsklui iia cxele. alf mimo pabify i n)ti'st\\ |M»zoH(a>

j'sy.r/.r oiinimu' hopract w.i. któn' |M»7.\vnlily <l/.\\ i;:ii;(r rlzii-lo

«»i*\vialy nanMf«\voj iia po/i«»m lianlz«» wysnki. Komisya K<iika

i-yjua l»yla wa^iriwio pi«M\vsztMn w Kuropif iiiiuJjstfistwiMii owiat).

a (l/.iaalnor tej instytiuyi iiaj|iii.*kiii«*js/f \vy<laa ow«mm'.

Komisya K«luka(yjna opraniwala j»MluoIity |»ni;r»aiM m.u

r/.;uiia illa cal«'j K/.tH/\ i>ospoli(t'j i do jiTiiuU /.n-fornutwala >/kol

nirl\v»». .I'/kifm \vyka<lo\\yiii przestaa by acina i j«;zyk |M»l-.';i

n/yskal w s/.kolc nalc/.uc mu prawa. Motlzir w szTs/.ym. ni/.

«lot«l. zakrcsi' uczya si*; liistoryi i nauk pr/yro<lniczycli i to na

podstawie najnowszycli zd(»l>yczy naukowycli. Szkoa miaa za

zadanie ksztaci zarówno umys, jak cliarakt^er i serce. Wyclio

wawcN' wpajali w udodzie poczucie otowiazków ohywateskici,

tpili fanatyzm. Imdzili szacunek dla wiedzy, iez wz^iiidu na to,

kto j reprez«'nto\\al. hucli redniowieczny, panujjpy dot;id

w szkolnictwie itolskiem. ustpowa miejsca nowym wyolirae

nioni. zbrodnie z post«'pem i wiatlejszemi wyolnueniami (^iMt!;?.

K«Hnisya Kduka^-yjna na wzór najznak«»mitszych uni\versyt<*tó\v.

zref)ruK»waa akademit- \\ Krakowie i u Wilnie, zaoya towa-

rzystwo do wydawania wzorowycli ksi;i^ elementarnych, iitwo

rzya szerejr szkó w miast«Mzkach i wsia<-li. a szkóki te zazna-

jamiay uczniów obok nauki czytania. |tisania i rachunków, z ulep-

szonymi sposoiami uprawy roli. z o}iTodt>wnictwem. bojraciy wy.

chowaiiców nnióstwem wiadomoci praktycznych i jMrytecznych.

W praca<*h Kinnisyi <ldubuie zapisali swoje nazwiska: podkancle-

rzy Clireptowicz. jiTiura ziem podolskich k.si** A<lam Czarto-

ryski. I<rnacy 1'otocki. Andrzej Zaiiioyski oraz ksidz luji:o

K(dtaj.

INmI oywczem dziaaniem tlzielnie prowadzonejjo dziea

(•wiaty narodowej n(»wy duch wstpowa w s«Mce |K)kolenia i nowe

idee zaprztay umysy.

St;inisaw Auj^ust. charakter niesychanie sal»y. ciwiejny,

polityk bez woli i energ^ii. In czowiekiem wiatym, rozkocha-

nym w naukach i szlukacji. l>zi'ki tenui. na dworze król«'wskini

wi»'!<' z;t iiiiow ;iiio >.if >in .1 u .1 mi !if ):it iii . /.i ^l.i im iiicii krnl.i /ao-
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oiiN zosta teatr narotlowy. a \v.'>i)aiiiala siedziba ksiijt Czar-

loryskich w IMilawach stal sic rodowiskiem, w którem chotnic

gocili ticzcni. jisarzc. artyci.

Dziki kr('tlo\\i. \\kr(')tcc po jc^iio ^^ st;}i)iciiiu na ti'oii powstaa

>v Warszawie szkol rycerska, w której modzie ksztacia siq

w sztiUH' wojcmiej. a w kl(')rej jjaiiowa niepodzieliiie dticli ])a-

tryotycziiy i obywatelski, (ieiieral ziem podolskieli, l\.si Czar-

toryski, czowiek wszeclistroiiiiie wyksztacony, stojcy na czele

tej szkoy, idoyl synny w swoim czasie lcatecliiziii ka(ecki. kt(uy

wskazywa wycliowaiicom w sposób doltny obowizlci wz^'dem
vijczy/iiy i rozwija poczucie ionorii. Ze szkoy tej wyszo wielu

synnych póniej ol)>"\vatei. a midzy nimi najwicszy l)oiater

upadajcej {zcczyposi)oitej. Tadeusz iociuszl?:o.

Dziki ruchowi nmysoAve.imi. pow-staa prasa, oywia sio

pubic>stylva, a prd reformatorski przenika wszystkie dziedziny

ycia. wiatlejsze umysy zwróciy baczniejsz uwag na os
mieszczan i cdoi)ó\\-. a znaleli si magnaci, jai Chreptowicz,

Rrzostowsci. Zamoysvi. którzy av swoici dol)racli znieli pa-
szczyziu^ i zamienili j czynszem, 'odnosio si z upadku rol-

nictwo. wzmaj.;ala si produkcya zboa, oywia si liande. nawet

l)rzemys zacz pysznie rozkwita. Król zaoy w I3ewederze

fabryk fajansu, na Litwie sprysty i energiczny magnat, Antoni

Tyzenlians ])owoa do ycia liczne fabryki sukna, pótna, kilimów,

a za t>iw pizykladem szli inni magnaci i zamoniejsza szlacita.

Nawet w szAvanknjcych gaziach administracyi pastwowej,
nawet w skarbowoc da si zauway postp na lepsze.

Jakie nowe tcnnenie wzdu i wszerz owiono ziemie

Rzeczypospolitej i lepszy duch w caym zapanowa kraju. Naród

budzi si do nowego ycia i. coraz gbiej zastanawiajc si nad
straszn przeszoci, pragn ratowa sw przyszo. Nie prze-

s.tciAvaly przecie dziaa ciemne siy, a postpowanie ambasadora

c-arycy i zacofanie ogóu szaclieckiego nieraz staway na drodze

najzbawieimiejszin ])rojektom. Wymownym tego przykadem byl

nd(\ wyraz smutny los. który spotka Zbiór praw sdo-
>A" y c i. opracowany przez rozumnego obywatela, eks-kanclerza.

Andrzeja Zamoyskiego. M ten, oywiony ducliem czasu, zapro-

jektowa powan refomi w zakresie stosunkÓM^ wociaskich
i miejskich. "Wedug projelitu Zamoyskiego, chopom, osiadym
na roli dworsl^iej z wasnym inwentarzem, przysugiwaa cako-

wita ANolno oso))ista. a w wielu sporach z dziedzicem wlocia-
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iilH mieli prauo (>(hvoly\\;u- >U' ilu iuf<luu'. Za uiiNij«tMo cIiIuiki

i»zlaclu'ic mia liyr karany ^anlinii. Mii.*KXfxaiiie otrzyiiiywali

|tia\V(» /akupit /.iniiii >«' |»n»iniiMiiu tr/.\ iiiilowyiii, a n' I;i-

ualy ;>aiii(»i7.i|«l. T/waita <•/•;»•<• •spadkitw \ut /.mail' • <i

atwit* przoznarzal jinijokt ZamuyHki(*((o na «•«*!« dtiliroczynip

l*n»ji'kt ttMi. wiiirsjdiiy w r. 17MI |hkI (ilira«ly m«jiimi. okiopiu^

wywoa! Imm;. /lM«'»r |»iaw •/. iiaj\vii'ks/ciii «tliur/.4Mii«'iii /.oMai od

iiUcoiiy. 1'oslów taka opanowaa woirklow'. e wyilriikouniiy

pn»jek( /.a»"/.li rwai* na stntpy. deptar, rUiie s/aMami i tnlf^n-

/aó si<; /.aiiiMiiu piojrktodawcy. A i-ienuiotc s/latlitMk.( wy/y^ki

ual aml»asa«lor rosyjski i. wyciod/.jp- / /aoenia, /.«* projekt

^wari swoody szlaclierkie. na któryeli stray stoi caryea, ro-

eg-al w szlachcie uieuawie do kadej /hawieiuiej ref«»niiy.

Zaszy przeiie wypadki, które sprzyjay odrdzeezyni d.j

eniom najlopsy,y«li w naroilzie jednostek. \Nstra>ny opiiii<

pulilii'zn<( i \\y\\o}al\ pot«'ny rurli. niajjp-y na «'elu wyzwolenie

IJzeezypospolitj z kajdan oboej zal'n)ci. t)n» w r. 1 7N7-yi/i

Tureya porwaa sie do Itroni i wojn«' w yp<zwiedziaa IJosyl.

W n;ustpnyni roku do walki z Turcy przyjpzyla si Austrya.

a wydarzenie to poruszy*) Kuroiw. *rzedew.szyKtkiein zaniepo-

koiy sie Trusy, bo wzrost posiadoci dwu pastw poti;nych

bez utlziau l'rns w nowycli nabytkach, wytwarza dla nicli wy-
soce niepodana sytuacyc. (Huaonc l*rusy gotowe hyly stan
po stronie Tunyi. W ten sposób juunidzy wnijranii Polski roz-

poczo si nieporozumienie. p«»d którejro wpywem pka elazna
obrcz prnsko-rosyjska. coraz jrroniej okalajipa l{ze»zpospolit;j.

liystrzejsi mowie stanu Klryzu zrozumieli donioso tga
wydarzenia. Polska stawaa si pojplanym sprzymierzecem dla

je<nej i dla drufriej strony, a wystpujc czynnie, byle z energ-i.t

i sijj. moga niewt|iliwie olniee korzyci. Chodzio tylko o to,

by w wielkiej chwili dziejowej zbudzii- w spoeczestwe zdolno>.i.-

do rzynu.

Po stronie l{o>yi stal król oraz ci wszyscy, których rce
splamio ju zoto moskiewskie. l)t» gorcych zwolenników car>'cy

naleeli równie trzej pcjteni magnaci: i>zczsny Potocki, wielki

ielman koronny Ksawery liranicki i hetman polny Sewer>'n IJz**-

wuski. Wszyscy trzej l»yli zw«»lennikami dawnych form ycia pa-
stwowego, wszyscy nienawidzili króla i dyli do wskr/eszeni.t

rzdów UHJnowladczych. Straszna pycha prowadzia tych magna-
tów po krtych dn>i:;u'li iiaih;iMiel.iiiri>/\cb knouan. d.M.nii K.i-
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tarzyuit'. \\icll»i;u'_\- wspniiiaomy^lno i cnoty ..^\•i^'lku'j iiionar-

ohliii"". czynili w^/.ystko. al>y iin (U\()i-Z(' itctcrsbiirskiin podkojia'.-

stanowisko Stanisawa Anaaista. Ci obok kniki i licznej rzeszy

]>rze(la\vczyk('>\\ stanowczo byli za ])rzyiniciz('in z Kosy.

Deniom tym przeciwstawiao sic stronnictwo, nazywajce
sit; ]iatryot>czncm. Na czel(> tej^o stroiniictwa stali referendarz ko-

ronny Stanisaw .Maachowski, marszaek nadworny litewiski.

Ignacy Potocki, obaj Indzie zacni i jjrawi. obaj iiorcy patryoci.

obaj i)rzekonani przeciwnicy Rosy i. Dnsz za stionnictwa byi

obdarzony niepospolitym roznnieni ksidz llnu-o l\olltaj, czo-

wiek namitny, gwatowny, wyobraajcy najpostpowsze i)rze-

kfMiania swej epoki, a posiadajcy elazn wol. Ponadto do

>vtronnictwa naleao sporo ndzi udodycli. i)rzejtych ideami rc

wolncyjncmi. idccmi z Francyi. a gotowycli do najwikszyci
oFiar i powice dla wyzwolenia Polski z lianiebnej niewc>li.

.Stronnictwo patryotyczne postanoAvio wykorzysta kopoty
Kosyi. oprze si na Prnsach i przeprowadzi reformy, którel)y

]^/.(M•zypos])olitej wróciy zdrowie i siy.

Najbliszy sejm mia zdecydowa o ])oityce paiistAva.

AVic wielkie oywienie zapanowao i)odczas w^yborów ^]^

sejmikach, a stroiniictwo patryotyczne z o,a'ionin energi itro-

wadzio kamjtani wyl)orcz.

)nia () i)adziernika 1788 roku zebra si symi)^ ^Y dziejcli

]^)lski sejm. zwany "Sejmem Wiellcim, albo Sejmem Czteroletnim,

lidy cztery lata ciiiiiy ..si tym razem obrady sejmoAve. Sejm

przeksztaci! sic w koidederacy. która. jalv wiadomo, rozstrzygaa

wszystkie sprawy nie jednomylnie, lecz Avikszoci gosów. Mar-

szalkiem wyl)rany zosta Stanisaw MaachoAvski, co Ijylo dobr
wM-ób dla jiatryittów. ale e konfederacye wymagay dwóch niar-

szaków. Aviec obok ]\]aaeioW'Skiego dla Korony, wybrany zosta

marszakiem dla Litwy Kazimierz- Nestor Sapieia. A zaledwi'-

Sejm rozi)oczl swoje obrady, gdy zaszed wypadek, ctóry w iiaj-

wyszym stojmin ],'oi uszy nm>'sly. Oto ambasador pruski. I5uch-

holtz. Av imieniu swojeg'o króla Fryderyka Wilhelma II wystpi
z deklaracy. av któiej energicziue protestowa przeciw projelcto;

wanemu ]tizymierzn polslco-rosyjskiemu. Widzc w tem przymie-

rzu nieI)ezpiecz(M'istw() dla l^rus. Bnchlioltz ze swojej strony ])ro-

);onowal sojusz, celem zal)ezpieczenia zarówno Prus. jalv Rzeczy-

]>ospoitej jMzed polityk Rosyi,

im



1». U1.4,.;. .... uirzym:uM u |it7.yjasnym toiie. ticzyiiUit wra

•/••ni.- ]Mitciic. I*r/.i*>ir:iNjyl >i«: kr«il i lu<l/.i« 7.a|ir/iMlaiii i«siryi*y

<!• ' M*rc'p patrytMów' WNtitpHa <itii(-li:t. Ich phiii przfHUiwal l<

iii.ii /« iiniii: itlo.i w v/.N\«>l«'iii; s\v 7. |hkI pi/tMiiocy Uosyi zy»ki

wala |Mi\\a/.iM' iipan ir. \\'ivr iia«l/.i('j;i tiwiniicla j:lnu> i un\\.\

«'H«'iri nap'nila paliyotów.

iMiia 20 |ia/il/.i<'riiika Srjin juy.\ nil Urok li.inl/.n |ni

0!«» >iVmI >\i«'lkif;r«» y.ap.ilu posów i lic/nir /(rroiiiad/uiifj pn :..

ho>ri ^irliwali wysaw ifuic l(Mi.O(HM»j armii. Na tym punki i< .

rlioi- •/ rónyrli w/frlnlów. •.'^(>«l/.ili sio ws/yscy. w irr iirliwatt

pi7.«'>/.la j«'«liioiiiyliii«». Ale o»lt.'|il >i'jin sta si«* wi«lt>\\iii;{ walki

jjonpM-j. naiiijctncj. Stioiiuicy .Moskwy ni«* (*lici«'li ilopurir <|o

/a<iiu*j uchway. nn»r"<*j ro/«ruicwa(' carytM;. a patryoci po.sia-

aowili oltalir /ui«'uawi«l/oua IJaih; Ni«'ustaja«j|. która pow>tal.i

P<mI w pywem IJosyj. a któr / d r .1 <l u i • u staj i\ v ' iia/y-

waiio w kraju, nj^azah) si<* jctuak. /.c patryoci wickszemi roy-

|H»r7.:ul7.aj Nilami. I'<m| ich \\p\'woiii pa<ll najpierw i>tuiej;|cy pi"zy

l'a«l/.ie tlpariamcnt wojskowy i na jcjro miejsce pow«»aua 7.o>t.ia

komisya. y.o«»na /. wy/s/ych woj>k«>wych. senatorów i |m>s1ów

pod prezydeiicy hetmana. Aml»asatlt)r rosyjski, widzc, na i •»

si' zanosi, zoy owiadczenie, w którem jrrozi llzeczypospolitij

pomst K.itar/.yny. W odjMiwiedzi na to amitasador pruski owiao
«zy. e król jcjro poczuwa sie do olu»wizku l»ronienia nier.a-

wisoci 1'olski. ale do wtrcania sie w jej sprawy wewntryji.^

adnepi nie roci sulde )»rawa. Ta n(twa deklaracy.i now«* wy
wolaa w sejmie zdumienie i <lo ener^iczniejszycli wystpie p.»

liudzia patryotów. IJada Nieust^ijca zostaa zwalona. Sejm. nie-

skrpowany ohc przennu. szed <lrojr dalszycli reform. W.v

wrzeniu r. 1781> wyoni depntacye do poprawy fonny rzilu.

|M7.y>tpi nastpnie do ure^ruhtwania finansowych spraw pa
>.twa. ho jmI zasohów skarl»u zaleao lu-zedewszystkiom wyst

wieiiit- KiO.onu-ej armii, a wic siy wasnej, jedynej n*kojnu.

zapewniajcej liyt. rozwój i widno narodu. Niestety, sejm dzia

a pow<»lnie. drojri czas upywa czsto na jaowyeli n»zprawac''i

i kótniach, a ustanowienie nowejro r/.du. zorjranizowanie woj-

ska i up(Mzdk»»wanie skarlui na nieustanne natrafiao trudnoci.

I *r/.ew lkao si«' pr/.eprowa<lzenie reform, a tymczasem

Kosya w zapasach z Turcy widoczn zyskiwaa przewajr. /
ni«*pokoj<uiy dwór pruski postam>wi wystpi przeciw IJosyi.

W lu >i/;it K ;ii)i loKii 17*"' /'i\V'i>1 I 11/ \ iiii.T/i- /'i./i •i..i.1i>i .1-11 '



/. Turcy. a póniej zwi'óe si do Hzeczypositulitoj z l)^opozyc'5^u

dwóch' traktatów: haucUowego i^odpomego. W pierwszym za zni-

enie' chi od towarów polskich Prusy domagay si odstpienia

(Maska i Torunia. l*rojekt teii zosta odrzucony. Natomiast

2!) marca 1790 roku zawarty zosta sojusz odporny, zabezpie-

czajcy posiadoci stron obu i oba pastwa obowizujc^^ do pj-

mocy ornej na wypadek zagroenia jednej ze stron przez inne

mocarstwo.

SrronnictAYo patryótycne, acz dania Prus, dotyczce za-

boru (idaska i Torunia, gronem byy ostrzeeniem, wicio
wielki tryund" i pene byo róowych nadziei. Wpyw stronnictwa

sta si tak potnym, e nawet chwiejny Stanisaw August sta-

n ])o stronie patrj^-otów i czynnie wspópracowa z nimi.

l*racoiu sejmu przez cay czas towarzyszya ywa dziaal-

no publicystyczna. Ukazao si sporo powanycli rozpraw

i nnióstwo ulotnych pisemek, poruszajcych Avszystkie najwaniej-

sze spraAvy, zwizane z odrodzeniem Rzeczypos]ioltej. ^Vielki

pa.tryota- Staszic w pomiennych sowach przedstaA^•in ])oimr

dol ludu wiejskiego i w P r z e s t r o g a c h dla 1* o ) s k i

grzmicym gosem domaga si poprawienia losu milionowyc;i

mas wociaskich. Piównie wietnie rozbyso av owej dobie zna-

komite pióro Kotaja, który potnym swoim umysem ogar

nJa caoksztat najwaniejszych potrzeb kraju i. równie jak

Staszic, domaga si gorco jtraw dla ludu wiejskiego, -leszcze

bardziej palc staa si sprawa mieszczastwa, które zreszt

pod wodz prezydenta Warszawy, Dekerta, samo upomniao si

(» nalene mu prawa. Jako Sejm w dniu 18 kwietnia 1791 r.

uchwali jtrawo, które mieszczastwu zapewniao nietylialno

osobist, dawao dostp do urzdów pastwowych i stopni ofi-

cerskich w.wojsku, pozwalao nabywa dobra ziemskie, a miastom

królewskim, zapewniao samorzd.

Niestety,' poprawa stosunków w Rzeczypospolitej, wobec

trudnoci, stwarzanych nieustannie przez zwolenników Rosyi,

a podsycanych przez ambasadora caryc3^ posuM^aa si bardzo

powoli, a pomylne warunki, w jakich sejm rozpocz3aial obrady,

zmieniay si z biegiem czasu na gorsze. Prusy coraz nniiejsz

yczliwo okazjayay Polsce, a tryumfy ora rosyjskiego nad

Turcy zwiastoway^ bliskie zawarcie pokoju pomidzy stronami

wojujcemi.
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ri\\o/.ue iiixery,ui»' /:itarj:al(» >erc;uiii patryotów. i'7.ii<

nagli. Kffonny nal«'al<» iu7.('i»ro\va<l/ii' jak iiaji»n:«lz«'j. W |.iz«.'-

riwnym ra/io IJosya. y.natwiA>zy si»' / rur«y;|. iiiojfia /ii<>\\:t

T.imwiH' luzsilucj rols< c. .lako/ p(uio patryotów posliiiowil

luarowac now kUiKtytiu-yr i przez zaiiiacli stanu (lopim* tego,

l'y cala k«tnstytui'ya (ulrazu prz«'Z >»'jni z(»tala ucIiwaUuii.

Powita >pis«'k. a naleeli «lo niep) Stanisaw .Maaelmwski,

Ijriiai \ INitoeki, ksidz llu^o Kotaj, posowie Woysenlioff.

N'ionu'cwiez i inni. l>o spisku (lopusz<'zony zosta i SUinislaw

Auji-nst. Termin /aniaelin wyznaczony zosta na <Izie ."> maja.

Ale król wybada sie przed oddanym .M(»skwie kanelerzem Jackiem

Maachowskim i caa sprawa zostaa naraona na powan*? ni.'

lK'zi»ieczestwo. Maachowski zawiadomi o spisku ani»asad»«ri

n>syjskie}i(» itdhakowa. Ostrzeeni stronnicy 1'osyi juistanowili

prze>zkodzi projektowanemu zamycliowi i t^ner^ricznie zabrali sio

do dziea. .ledna i druji^a strona wytaa siy. hy celu dojtia.

ratryoci. aelty sparaliowa czynno^-ci przeciwników, postano-

wili jirzypieszy wniesienie projektu konstytncyi. o.state(znv

rmin zamachu stanu wyznaczono na dzie 3 nnija.

l*rojel<t opracowanej konstytucyi zapewnia szlachcie

\\>/.ystkie dotychczasowe przywileje, mieszczastwu ])rzyznaw'a

korzyci, wynikajce z prawa, uchwalonego 18 Icwietnia. chopów
i'ra pod opiek<_' prawa i rzdu, ale o tyle tylko, o ile chodzio

o un.iowy wocian z dziedzicami. l*ozatem projekt w niczem nie

zmienia strasznej doli ludu i hyl hardzo daleki" od teefo. czego

w swoich pismach domagali sit; Ivotaj i Staszic. W projekto-

wanej konstytucyi by to punkt najsaltszy, wiadczcy, e nawet.

ludzie wiatli nie mieli stan <lo walki z samolul»stwem szlachty.

IJurza. któr w swoim czasie wywoa Zamoyski. dol»rze tkwia

w p.Miiici twórców projektu. Tak wi«;;c konstytucya. acz przy-

znawaa powane prawa mieszczastwu. Ijya «lzieem eg:oistycz-

nem. stanowem. Ale te nie w reformach spoecznych tkwia moc

nowej konstytucyi. (Jówn jej zalet stanowio zniesienie plasf.

trapicych od wieków Kzeczpospolit: a wiec zniesienie literurri

Neto i elekcyjnoci tronu oiaz ustanowienie wa<lzy rzdowej,

nioscej dziaa sprawnie i odpowiedzie wielkim wymajraniom
ii wili. Wadza ta dzielia si na prawodawcz, wykonawcz i s-

• lownicz. Pierwsza oddana zostaa Sejmowi, majcemu rozstrzy-

ga wszystlcie sprawy wi-kszoci jiosów. dru;r mia piastowa^-

kn'il wraz z rad ministrów, zwan Stra praw. Wadzy wy-

by



kt»u;i\\ i'/ej iiir wolno l)\"lo \\\ |io\vin(l;u'' wojny, ani zawiera po

koju. ani te stanowi praw nowych. iMiasta otrzymay iu)wx^ -stly.

które wyjelo z jiod whtd/.y jnawnej. zarówno szhieheekiej. jak

(hicliow nej. Tron niial h\v (l/ied/.ic/.nyin. poniewa za Stanisaw

Atiii'nst Jiie posiada potouil<a. wice po mii-rei króLi koron polsk.i

oti"/yinae mia elektor saski. I"ry(leryk Ani^ust.

.Naogó konstytticyn wjtrowadzaa ad w ro/strojoiry ori;'a-

ni/m i)aiistwa. pozwalaa sic; spodziewa, e lizeezpospolita \vy-

l»rnie z odmtu anarchii, wytworzy rzd. varl) i wojsko, bez któ-

rych stawaa si coraz smutniejsz igraszk ssiadów.

Sjtiskowi ])ostanowili ])ozyss;a dla swojegi) dziea udno
^Varszawy. W tym celu dnia 21) Icwietnia 171)1 roku marszaek
]\Iaacliowski wiaz z jiowaneiii gronem szlachty uda vsi na ra-

tusz, gdzie AYszyscy zapisali swoje nazwiska do ksig niiejskicli,

aliy zamanifestowa w ten s])osól). e rónica pomidzy stanem

szachecvim a mieszczaskim istnie ju przestaa. ywiej zabio

serce mieszczastwa. Akt szacity przyjty zosta z najywsz
Avdzicznoci. Maaciowski sta si ])rzedmiotem gorcyci owa-

cyi. (^dy wyszed z ratusza. zel)ra si ogromny tum tidti. wy-

stpiy ceciy z chorgAviam i ród nieniilkncycli wiwatów od-

prowadziy ^falaciowskiego do domu.

Nadszed Avreszcie pamitny w dziejacli Polski dzieii 3 Maja
17'.)1 roku. ( »d samego Avitu zaroiy si nlice. Na plac Zam-:owy

cign(dy bractwa i cecliy z rozwinitymi sztandara.mi i ze wszyst-

kich stron miasta j^lyny fale Indn sznmne. gw^arne, ale niespo

cojne. bo nil^t nie wiedzia, co si stanie, a tysic najrozmaitszycii

nieraz zastraszajcy cli j)ogosek kryo ród publicznoci.

Barwne oddziay wojsk narodowcy eh. rozstawione szpalerami wzdu
Krakowskiego I^rzednn'ecia. powszechn zwracay nwag, a czarne

Itaszcze zatoczonych na tarasy zandvOAve armat budziy ttczucis

niejiewnoci. Lud zgromadzony na placu kbi si, hucza, a po-

danie, nurtujce zbiorow pier tumu, wzio gór nad wszyst-

kiemi innemi uczTiciami. Z setek i tysicy gardzieli doby si ])r.-

Tcny okrzyk- i. jac grzmot, hukn w })rzestw^orza:

— Niech yje konstytucya!

AVnet cae miasto rozegrzmialo tym okrzyviem i uniesienie

]-a<loci ogarno ulic WarszaAvy.

Tymczasem w Zainku ]m)liczno szczelnie przepenia Avio-

dce do sali posiedze sejmowych gaerye. sienie, kurytarze.

schody i z najwikszem napreniem oczekiwaa rozpoczcia ob-
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;.ul. \Vi«'«Ijii;iun. /.v Ntroiiiiicy Mohku> wyUiij.i -i- ilo iMU-rtricriioj

uniki. WliH* r.nUiM* i Iiwul^m ini«»tay ii;«|M/ciiii;iii zpróiii.

(luiiicin. ZMi.-ila si«' frotl/iiiM Il-:i. « któn-j iiii;ilo aui /.iu,.,* i--

MMl/.iMiir. Na sah* Nv otoc/.Miiti |u/f|»yh/.iiV'li uanów Wh^ciil

stiojiiy i piikiiy ksia/*; .l«»y.«'f l'«»iiiat«i\v>ki i ^laii^ |ir/««l liaryoia

tM|;ri;ul/aj«';j iiiIcJMr iiiai^^/aika <mI -^aW \ut>U'tl/.vi\. i liltl/i.il i:\\m

<lyi kroli-wskifj / ltryj::uly«*iaiiii \Vi«'lln»i>kim i .laiHMn l'oto<kiiii

otdc/.y tron króla, olia wrnu:ir sol»ir oto/y |m»|ó\v 7.aj«*y swt-

Hii'j>ca i «>lta najwiiloc/iii*] j:ot<»\\ay si«' do >tMr/.'nia -iiaiuiwr/i-j

i»ataiii. ró«l naj\vy7.s/.«*'r<» /nifcicridiwiciiia \vyl»ila iian»xck* ;;•»-

«l/.iiia 11 1.1. Na ^al«* w i»i/<'|»ysy,iiyiii ms/akii >«*iialoró\\ \vszc»«ll

.^laiiislaw Aii.uu<t i za>i;ull ii.i ininic. Tlmu okr/ykaiiii |>o\\it;'.l

króla. |u>r/.fiM iiii«'rl«'liia cis/.i /al<';;ki -/.'^riuwiub.i^mi'. Wtedy iiiar-

/alfk M.ila(lio\\>ki /.ilual lilos i iiroc/.>>ri' /a;rajajqr .•^fsyi^*. /wió

• ii ii\v:i^(' na ii|ia<Uik iM»t<'/iu'j niegdy W/<Tzypospolilej i \\s\nt

iniiial ( rt»/yiy wajcycli sir w 10iii<i|ii«' wypadk.aoh. które dla Itytii

i |ir7,ysy.ori Polski iiiiTws/or/cdne posiadaj ziarzrnie. / kolei

pr/.emówil pose Soltyk i domafral sie /«* \vy,;fWMlii na p«»\va«f.

tliwili iifliwalMiia ii>ta\vy r/,.ido\vi'j i wznuu-nienia >i krajn. jrdy/.

inaczej INdska stanic >i«' lM|i«Mn przeuioey i rluiwoei ssiadó\v

Na zakoiuzenie ju-osil o odczytanie wanych depesz, otrzyiiiaiiycn

przez depntac>'e spraw zajiianicznycli. 'danie to jtopaiy liczn<'

jilosy. Al<' stn»nnicy .Moskwy, rcizuiniejc. e \viad(»inoci zagra-

niczne ]no^:\ przeway szale «>pinii na rzecz konstytncyi, pod-

nieli sti'^aszn wrzaw. Szczególniej haasowa pose Suilio

rzewski. Szlachcic ten. r\ czc na cala sale potnym l>a.seiii.

|ir/.edarl sie do tronu i. rnnw<zy na ziemie, zaczai rwa n:\

.>w ych piersiach odzienie i W(»a wiiiehojrosy. e uknntct zama< !i

na wtdno szlachecka. Ale efekt chybi. *u)»liczn< miecheii;

przerywaa mowc moskiewskie^fo TJeytena i Siu*hor7.ewski. ma-

j.cy ltv irh'»wna spryn jtroteslu. nie dopi wystpieniem

suem celu.

!'<• tym niefortunnym wyst;pie odczytano depesze, wiad
zce. e chwila dtnnajza sie od sejmu kroków szyl>kich. sta-

now-zycli. j:<l\ okazao sie. e mocai-stwa, które dokonay i>ierxv

>zej:o rozhiiMU l'ol>ki. zidiaj si znowu «lo >i<»liie i NdsM-

<oszcztnem za^i^raaj zniszczeniem.

'Mczytane wiadonn>s«'i piorunujce nczynil\ wraeni",

miertelna cisza znów zalejra sale i trwaa czas jaki. «rdy idkt

nie kwapi si* z zaluaniem jiosu. Wreszcie pot*ne wraeni'-



wy/yskal Ignacy Totocki. W uioczystycli sowach zwróci sie

do króla z proba, aby wskaza rodki ratowania kraju. Wtedy
Stanitslaw August, iir/ejcty wielkoci, chwili, owiadczy ze wzru-

szeniem, e, majc na myli dobro kraju, uoy M^raz z gronem

gorliwych obywateli projekt nowej constytucyi, zapeAYniajcej

Polsce rzd silny, bt^lcy w istniejcem pooeniu najskuteczniej-

szym rodkiem ratowania ojczyzny. Zwolennicy konstytucyi za-

czli si domaga odczytania projektu, ale stronnictwo moskiew-

skie znowu rozpocz('lo niesychan wizaw. a pose Suchorzewski^

chwyciwszy na rce kilkuletniego syna, którego umylnie sprowa-

dzi na sal, woa, e zabije i siel)ie, i dziecvO swoje, by nie docze

kao zguby i haby llzeczypospolitej. Piekielna wa-zawa wzmoga
si jeszcze po odczytaniu projektu. Ju zdawa si mogo, e-

stronnicy Moskwy nie dopuszcz do uchwalenia konstytucyi, gdy
w Icrytycznej chwili jiose inflancki, Micha Zabieo zawezwa
króla, aby zaprzysig konstytucy. Mnóstwo gosów poparo to

danie. Bisvup krakowski, Felilvs Turski, podszed wówczas do

króla z l^lwangei. Uciszyo si nieco. Skorzystaj z tego Sta-

nisaw August, powsta i, rk pooyw^szy na <:sidze, p0W'ta-

rza ze wzraszeniem uroczyste sowa przysigi. A kiedy skon

czy. radosny okrzyk nieopisanego entuzyazmu AYstrzsn slde-

pieniami sali. Podchw-yciy ten okrzyk stojce na placu Zamko-
wym tumy i jeden olbrzymi grzmot radoci zapanowa nad

AYSzystkiem, zdusi gosy przeciwników^ rozdwicza si nu.t/i

tryumfu i zwycistwa. Król zawezwa obecnych do zoenia zbio-

roAA-ej ]irzysigi w l^atedrze w. Jana. Wezw-anie przyjto okrzy-

kami zapau. Poruszyo si Avszystko — i Avnet sala opustoszaa.

Xa widok udajcych si do kocioa czonków sejmu tumy, sto-

jce na placu, uniosy si radosnym szaem. W jednej chwili

pochwycono marszalvów i na ramionach poniesiono ich do va-

tediy. Ze wszystkich stron woano:
—

• Vivat konstytucya! vivat naród! vivant wszystkie stany!

A przed kocioem wita wchodzcych las chorgnvi i sztan

(arÓAY. chyli si przed wstpujcymi do wityni posami i w ma-

jowem socu mieni si i gra rónobarwnym Itlaskiem. Gdy za.

skoczya si ceremonia przysigi, gdy gboIvie tony Te D e u m
laudamus zabrzmiay w starej katedrze, gdy zaw^tóroway

uroczystym piewom ustawiojie na tarasach zamkowych armaty,

wtedy uniesienie radosne doszo do szczytu i przecigemi ^aska-

dam upajajcych okrzyków^ przelewao si z kraców w krace
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Ntoliry. Wieczorem ralr niui^tu nizgurzalo mr^if.!;! iliiiiiiiiacy,

i\ w l»la^kat•ll i pituoit/i wiata do |m'>iu*j nocy hiiuy «i<* pa
ulirarli iliiiny i wiwatoway na cze koiisiytiicyi.

Tak stoli«-a kraju przywitaa «lzic«». kiiMv. |»o (lu<rtcl

rtiz|jrz*ciiia. n|ia«lku i liaiiliy. niiao ltzcczy|H»«|>4)lit«'j.

luui przcpa.ciii zjriiiiciiia. wróci >iy i ycie.



XX.

TARGOWICA
I DRUGI ROZBIÓR RZECZYPOSPOLITEJ.

Koiistytiicyii 8 Maja z uznanieni powitana zostaa w paii

bitwach zagraiiieznyrh. Chwalili j wybitni nioAvie stann w Antilii

i Francyi, Stanisaw Augnst oti"&yma powinszowania od papiea.

król prnski z zadowoleniem powita dolionany przewrót, a cesarz-

austiyacki. Leopold II. nie tylko rad by ze zmiany stosunków

w Polsce, ale poczyni kroki, aby skoni Rosy do uznania zmiau.

które zapocztkoAvala Ustawa Majowa. Nadto pomidzy cesa

rzem a królem prnskini zawarta zostaa umowa, obowizujca
obie stron}^ do zabezpieczenia caoci lizeczy^)ospolitej. Jedynie

dAvór petersburski zachowywa zowrogie milczenie. Lecz w po-

cztkach r. 1792 Katarzyna zaAvara pokój z Turcy i uwag-:'

swoj przeniosa na Polsk. jMciwa caryca, majc rozwizane

rce, o l^myawym zamylaa odwecie. Na nieszczcie dla Polski

zmar cesarz Leopold, a jego nastpca Franciszek, przygotowujc
si do AYOjny z Francy rewolucyjn, przesta si spraw polsk
zajmowa. Katarzyna, obawiajc si przeszkód ze strony Austryi.

obiecywaa nowemu cesarzowi pomoc w projelitowanej walcci;

a Prusy równie do akcyi przeciw Francyi zostay wcignite.
Lecz energiczny opór FrancuzÓAV skoni dwór pruski do opusz-

czenia Austryi i zbliy Prasy do rozbiorczych planów Katarzyny.

Za cen powikszenia g-ranic swojego paiistwa kosztem Rzeczy-

pospolitej wiaroomny król pruski, gwacc traktat odporny
z marca 1790 roku, porozumia si. z dworem 'petersburskim.

Nad odradzajc si Kzeczpospolit straszne zawiso nie-

bezpieczestwo.
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j.i^n. która kopal.i INiImm- polityka pni>ko-r(»>yjska. !>'<•/. w iiia/i

\l\i'2 i\ aiiil»a>atl<M n»>yj>ki Miilliakow \\y|Mi\vM'«|/.iMl wojiu; |{/.

(%yp«>>p«ilit*'j i «»twor7.yl oczy zalcpi«>nyiii ptilitykdiii polskitii.

Król piii>ki ani iiiy>lal -^piosy.yr /afi:n>/-«>in'iim >ojii>y.iiiko\vi z p.«

iiHu-. r>iin'y.asi'iii iicliwala sejmowa / padziernika 17)SN r.. do

tyi'z;pa wystaw ifiiia armii l(i(UKM>cj. nie ztistaia wykoiiaiia.

\V«»jsko polskie liczyo zaledwie pieedziesi;|t kilka tysiey o
iii»'rz>. Sejm dopiero w kwietniu pod wpyivem ;;ioiiyrli wy-

padków iia ;;walt postani»wil podnie do 1(«).(MM> zliiojn;} ''i',

Tojski i /a(i;:iiar na ttn tej za^raniea .{H milionów poyczki.

Ale Itylo ju za póno. Wypowiedzenie wojny przez Kosyj- nnie-

nn»liw'ilo zaeiai;ni»;«-i(' |ioy(/l.; Vi m.w ;.l. ^/..nii. w.ii^I. i ni.' Iiv1 »

jn ni rodków, ni cza^n.

Nadomiar nie>zez«'tia znal<*zli sii; l'ola(>'. ktoizy wzi-ii

najzynniejszy ntizial w knowaniach carycy. Myli to trzej ma^-naei.

Szcz«'sny Potocki. KsawciN llranicki. Seweryn |{z<'wnski. Tan »-

wie ei, dysza** nienawici d«» króla, a widzc w Konstyiticyi

.J .Maja zamach na wolnoci >zla<'heckie. mlali sic do Tet-rslinri^a.

i tam uknuli zamach, majcy |irzywróci«' w l'()lsce dawny nie-

rzd i dawn anarchie. I\atai/>na sprzyjaa czarnym zamy^lon;

majiiiat«'tw. Wice ochronili sic pod jej skrzyda i przy jej |»omo<-y

oltiecywali sohie dojcie do celu. l>olirawszy scdie ;:rono wy-

rodków, wystosowali do l\atarzyny hlajialne pisnn». w iittre-n

omielili si»^' nazywa j ..przyjaznym ho.uieni wohntei polskiej'.

..ucieczk królów i liidow. W tym dokumencie wieczystej lia^y

panowie polscy lia^ai okintne^o w rojia swojej ojczyzny o inter-

weney' zhrojn. ostatecznie umówiono si*; w l*et<Mslturirn. -.'

panowie ci zawi w kraju koiiferency«' |»od hasem walki

z K»nsiytucy Majow, oskar jej twórców o gwaty i zuddnie.

a dla wyzwolenia kraju z rk ciemiezc<'>w zawe/w na pomoc

wojska carycy.

Z.i:'odnie z tym planem, w maju r. 7I'2-jio. w niiaste»-zku

'rarii:ouicy. posiadloi-i Szczsnego l'ot(»ckiei:o ua Ikrainie. zje-

ciali sie hersztowie zamachu i zawizali konfederacye. .\kt tar-

^owieki. (lonoszacy wiatu o zawizaniu sie konfederacyi. acz

p«>n;cza cao l{zecz\ p<»s|)olitej. cile odpowiada tenni. co uo-
oiu» w I'etersl>urj:ii. Jako IJnhakow. wn'czaj<' w Warszawie
deklaracye wi>jeini >woje:o rzdu. pow(dal si- na ..cnoty pa

tryotyczne" wielu znaknmit\tli l'(»laków i ich y«-zenia ratowania
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ujc/y/ny i (l;(\viu'j swojej wolnoci, yczenia, którym wsiuiniii-

loinylna Katarzyna. i)ow()(lujijc si uczuciami i)rzyjani dla Tul-

ski, postanowia uczyni zado. l)Avie aruiie rosyjskie, liczce

z g-óra 1 ()().()()() onierzy, zalay niel)aAvein I-,itw"(; i Ukrain i krwa-

weiiii liniami poarów zwiastoway INiakom o ..przyjani" carycy.

Ivozpocz(^la sie wojna.

Nad armia litewsk, licza^c lo.OOO g"lów. otrzyma l<.omend('

kfc^. Ijidwik Wirtemhei-ski. vomend nad armi koronn iiowie-

rzono bratankowi króla. Józefowi Poniatowsciemu. Ksi Wir-

temlterslvi okaza sie zdrajc. ^Vic odebrano mu dow^ództwo.

ale ji'ii'(> nasKjpcy wykazali wielk nieudolno. Na Litwie roz-

l»anoszyly si Avojska rosyjskie. Ksi Józef, rozporzdzajcy

U).(K)vl-n sil. nie mia dow^iadczenia wojennego, lecz w^ykaza

przynajmniej nu^stwo i odwag. Nie mogc stawia czoa czter

>

krotnie wikszej armii rosyjskiej, zmuszony byl ustpowa, lecz,

cofajc si. stawia opór, stoczy kilka zaszczytnych potyczek,

odniós nawet pod Zielecami na Woyniu zwycistw^o. Po bitwie

pod Dubienk, gdzie mstw^em i znajomoci sztuld wojennej za-

bysn wieo przybyy z Ameryld genera Kociuszko, armia

polska wkroczya w Lubelskie.

l*omimo odwrotu i niepowodze szeregi iiolskie^ oywia
zapa patryotyczny. Mody onierz, otrzymawszy chrzest bojowy,

z ocliot- do dalszej gotowa si waki. Nagie w obozie polskim,

jalv grom rozesza si wiadomo, e król przystpi do Targowicy

i wyda rozkaz zaprzestania kroków w-ojennych. Wzburzyy sic

.szeregi, onierzy ogarna rozpacz. Ksi Józef, gdy próba

powstrzymania l^róla od haby speza na niczem, poda si do

dymisyi. To samo uczyni genera Ivociuszko oraz dwustu innych

g"eiieralów' i oficerów.

Wojna l)ya skoczona.

AYojaka rosyjskie pod wodz generaa Ivacliowsldego wd-ro-

czyly do WarszaAvy. warty moskicNYskie otoczy}^ zamev królewski

i olica przemoc zapanowaa w stolicy. A Targowica, wspierana

bagnetami jMoslcai, rozlewaa si po caym kraju, przemoc zmu-

szaa ubosz szlacht do wizania si w^ l?:onfederacye po woje-

wództwach, dzik zemst cigaa patryotów i niszczya wszystko.

€0 ustanowi Sejm Wielki. We wrzeniu hersztowie konfedercyi

zjecdiali si w^ Brzeciu Litew-skim i utw-orzyli Najjaniejsz
K o n f e d e r a c y o I) o

j g a n a r o d ó w. Póniej nieco Koiiifo

deracya iirzeniosla si do (-Jrodna. skd. jak z nieprzebranego
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%ni<*y.ry.«*)iia i ii;ij«'/ami«'jj»/.«*p» w«t«M/.iiit'twa. /iiiroiono {uawo. «i(i-

l\«'/.:H'«' iiiies'/("xau. /waloim ralsj koiihlytiu'y«;. i.:i\»r*>\\:u\r.ttiut f«"ii

ziin;. |i<ttr|)ioii(i i|-Ai;ilaliio>«' Koiiiir«\ i Ktliikai*} jiirj. Nic iIom- na iimii.

KoiiftMlfiaci. |mmIi\\ \(i\\s/\ w swoje ircc wa^lz;. <lit|iii.H£<-zali *i«:

iiioslychanyrh iiailuyr. w \ /,iia'/ali i*j»liii,' itllirzytiiii* |MMiHyf>. ralm

wali wlasiioAc piiMir/iu) i pry\vatii.'(. iiihcili sii; iia u>/yHtki<'li.

fo sif jH/.yoy.yiiili <lo iicliwalcnia Istawy Majowo] l'r/.c«| roy.lit*

Uai'i| zniisi;} 'rarjiow ir/an lu Inni/ii- imi-^irli / ojf/vziiy prawi jm

tryori. Jako wyjechali /a ;;ianiri; gówni twórry KoiiKtytiiryi

Majowfj: .Mnlarliowski. I^riiai \ rototki. Knjataj. a wraz z iiiaii

«llu}il sy.frej;' .s«'iiator«iw. dostojników. po««|ow. Iii<l/i y.arnych.

por/.riwyrii. a ;rl<;l'oko oiltzuwajj|»y<li lianlM- i sponiewierani'

l'/.ee/.yposp»litej. iNnl oltceni niel»«*ni równie sy.nkae ninsieli

«lla sieliie <»oeiny k>i;(«' .l<V/.ef Poniatowski. Ko.ciuszko ora/

wieln nn>fh w yltitniejszy«-li wojskowych.

|{iin«'lo w jrniZN wielkie tlziejo S»*jinn ( '/.temletnieffo. ustao

panttwanie ro/iinni i serca. l'o«l osUnia tryumfujcych wojsk <•;•

r\cy kraj po}xr/al -\v w o<lnn'cie tlawne«r<> nier/«i«lu. dawnych

will. ilawn\fh Mi-dow i ii(»wyci, coraz (tkropniejszych ziirodni.

Kud-tarjjrowii-zaniu. wielhi »iiy iiiedawni> przez tumy, opuszczony

idteenie juzez ludzi, szanujcych swój honor. cak(»wieie od<lany

z<»>t.d na pastwi- tyranii now-^.-^o aml»asad(ua rosyjskie^^-o. Sie-

\«Tsa. I pada wszelka wadza polska: na caej przestrzeni ziem

IJzetzyposi (ditej |ianoway hajdiiety moskiewskie i pod ici isou;;

wi«'(ia Tar^rowiea swe krwawe tryumfy.

Tymizasem dojr/al plan n«>w«'jro rozliioru ziem polskie!'.

Prusy ostatecznie jMUdzumiay sie / Kosy i wcij^ka prtj>k'e

wknu-zyy do \Vielkt>polski. Wednj: umowy, zawartej w jiocz?

kach roku ITlKJ jiomiidzN dworami pruskim a r(»syj>kim. Kosya

za;:arniala reszt Miaej Jiisi i Ikrainy. Podole, znaczn czi^-i*

Woynia i Ptdesia. Prusy — <ulask, Tirn. Wielkopolski;. Ku
jawy i du poa .Mazowsza. W ten sposólt odrywano od Polski

z pn r>.(l(M» mil kwadrat(»w ych. llzeczi>ospolita po tym ilru<riui

mzhiorze zostawaa przy posiad«»ciach. oltejmujcycdi ."i.SOO mil

kwadratowych z czterema ndlionaini mieszkaiMMiw, Potne |iai

stwo. któremu w ci^'"u caych stuleci hodowali przodkowie kró';v

pruskiejco. pastw (». które niejrdy w stolicy carów (yktowalo
Mo.Nkwi' warunki, stawao >it; inowincy. rzdzon wszechwadni.-

jM/cz sup; Katarzvn\.
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Fakt nowej zbrodni, dokonanej na Polsce. otAvorzyl oczy

lier.sztoni Targowicy. Pióbowali oni odwoa si do ..przyjaznego

boga wohioci polskiej"" i prosi dwór petersburski o pomoc prze-

riw najazdowi prnskicimi. ale gniew carycy rozwia wszelkie

nadzieje i skoni twórców konfederacyi do pogodzenia si ze

zl»rudni. ctórej byli dobrowoneiu narzdziem. Niektórzy z nich

zoyli swoje urzdy, niektórzy wyjechali za granic, ale sporo

znalazo si takich, co koi'zystali z okolicznoci, byle zasuy
na now lask carycy.

Xadoiniar haby pastwa rozbiorcze zaday zwolanii

sejiiiu. który mia swoj zgod uwici nowy rozbiór kraji;.

Dla usunicia przeszkód, 8ievers wskrzesi l^ad Nieustajc, ów
rzd, wyoniony jjrzez delegacy pierwszego sejmu rozbiorowego,

a nazywany przez patryotów^ zdrad nieustajc. Na sejmikach

wyluerano posów Avedug wskazówelv ambasadora, któiy sypa

zotem, albo te posikoAva si bagnetami, bye tylko zapewmic

w)diory zaprzedanym Moskwde sualcom. Sejm zebra si mia
w siedlisku TargOAvicy, w Grodnie.

Stanisawy August, widzc, co si wici, nie chcia wyje-

cha z Warszawy. Nadaremnie przecie targowa si z Sierersern.

Srogi ambasador uspokaja l<;róla, a gdy to nie pomagao, nie

szczdzi ])ogróek. Sierers zna sabe strony Poniatowskiego, v^-\e-

dzia o jego ogromnych dugach, o jego zamiowaniu do prze-

pychu i zbytku. Wic grozi gniewem imperatorojvej i skonfisko-

waniem dochodów. A e l^ról by istotnie w potrzebie, Avic wy-

paci mu na drog 20.000 czerwonych zotych. Stanisaw Augitst,

miotany sprzecznemi uczuciami, przeczuwajcy hab, która

czeka go w Grodnie, chwia si i waha, ale wkocu uleg woli

Sierersa i wyruszy w podró.

Dnia 17 czerwca 1793 sejm grodzieski rozpocz SA^oje

czynnoci.
,

A by to ostatni Sejm Ptzeczyijospolitej.

Sierers uy wszystkich rodków, jakimi rozporzdza, alty

zguszy wszelki protest i wymódz na sejmie dane przez caryc
uchway. Grodno osaczone zostao wojsl\:iem moskiewskiem,

a liczne armaty, gotowe do strzau, zw^rócone byy ku miastu, jak

ku oblonej fortecy. Sievers chcia nadto stworzy pozory, d
Polacy nie skutkiem przemocy i gwatów, lecz dobrowolnie godz
si na ponowne rozszarpanie ojczyzny. Wic na yczenie amba-

sadora rozpoczy si szumne bale. zabawy, l-concerty — i miasto,,
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lai-a«'h iiiapKukicli odhyualy sir >\s|iauial»' |ir/,yj;i'iM. rzu(*U

iiiuzyka. ]>lyn«.'l«> struitiuMtiaiiii winu. a Htiojnr pary. |Huliii<5coin

sy.a«M«i hiihuszrzyni. puszr/aly xiv w tanier u;i (j^rubie ojczyxn\.

Ha wio si«' (! rodno. .Moji:lo si«' /.da war. /• Sejm. majai y ii>wi'i-ir

jfdn /. iiajstia.^/.iiit-js/.yrh w »ly.i»*ja»"li huizkirli /.lnodni. ro/p(*t-il

ii;ijni/.s/,«* instynkty. /al»il w szalfppMMii nii-.fl^ poc/aicje wgtydd,

stumi! jrlo^y lioiioiu i <iiirii«'nia.

A jMliiak .róil r/huików sfjnui pomiiiut w>/yslko /auUazla

si' jifnuio lud/i luziiwych. Pt) uorar-li i>'/.l>i7.uii?wala wntawa wi*

s«»lna i s/a linlaszczy wici swo tryumfy, ale we dnie w hali

<d»ratl sejtiiowycli nieraz ii7.iiiial }i:\os prot»*stii i stra>zne ro/f^ry-

way si«' ^eeny. W kilka dni p«» otwarciu sejnni anilmsadorowi^*

Hosyi i Pnis. Sievers i Buchholtz /.a.-ydali wyznaczenia d('l<

;racyi do uoenia traktatów podziaowych. Spr/eciwil si«j tenni

Stanisaw Aujrust. owiadczaj<|c. e przyst;|pi «lo Tar^jowicy na

jiodstawie aktu. por-czajcejio cao l{ze;zyp<»sitoit4'j. Poparli

króla niektV»rzy posowie, a uosN i<li lirzniialy roz|»acz;j.

— ('inrze trz'l>a. ~ - mówi pose Karski, — lul> ojrzyzn-;

ratitw.u-. a jeli mamy zjriua. z«iiniy ze czci, nie z lialujl...

\ jtose Kimliar. zwracajc sic do króla, woa ze wzru

szeniem:

Królu! <o/. n |in koiiMiK*. t»k miKtllci luillOii' i ai.l l-tlH»ji;;

mówi, e imi>erat.orowej winien tt; koron*;. Poka teraz wiatu
«' to nieprawda! Wied nas na Sybir, nie li-dzie on dla nas bez

\\(lzi'kul

Xa Sybir! na. Sybir! - tub-zway si liczne ^'osy.

Pod wpywem t;xkicli scen Sejm odrzuci dania ambasa-

dorów. owia<lczy nadto, e do nowejro jMjdziau Rzeczypo.sp

»

litej nie dopuci i zada wycofania wojsk pruskich z kraju.

Wtedy przedawczykowi'. tuldani Uosyi. postanowili wyzyska
ujawnion przez Sejm nienawi do l^us i nienawi t skie-

rowa w oysko interesów Kosy i. Wic wystpili z wnioskiem,

aby wybra delejracy. ale tylko w celu pi>rozumienia si z Ito

sy. Sejm przychyli si do tep) wniosku, lecz Sievers nie byf

/.adowolony. Dwór petersburski nie pra^il w owej chwili nic

porozumie z Prusami — i Sie\('rs postanowi zama opór prze

moc. W tjin celu areszt«»wa kilku posów, na dochody króla.

kt'>retro uwaa za gówn spryn oporu, naoy selcwestr.

a sal sejmow otoczy wojskiem. .Mimo to Sejm nie zmienia
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^;w()jej^'() stanowiska. Dele^acya, chcc zaskacbi sobie lasid ca-

rycy. iKKl[>isala haniebny traktat, odstpujcy .Uosyi olbrzymie

obszary Kzrczyitosi)olitej. ale na traktowanie z Buchlioltzem Sejm

zgodzi si(^' nie chcia. Tóniej. i5od wypywem naleg'aii Sieyersa,

;Sejin uczyni ustc^pstwo i poz>\oli'l delegacyi ukada si(; z ainb;i-

sadoreni ])ruskini. ale A^ ylcznie w sprawie traktatu liandlowego.

Sievers, popierajcy ^\' myl ycze Katarzyny roszczenia Prus,

gAraltem i)ostanowi wyniódz na Sejmie i)odan uchwa. I oto

pod pozorem, e na ycie Stanisawa Augusta przygotowany jest

zamach. nadzAvyczajne Avyda rozporzdzenia. Dnia 2 wrzenia

zamek, w którym odbyway si odbrady. otoczony zosta przez

wojska rosyjskie, na podAYÓrzec zatoczya artjderya armaty, a przy

nich. jak przed bitw, stanli kanonierzy z zapalonymi lontami.

Do sali posiedze wkroczyli oficerowie moskiewscy w peneuj

uzbrojeniu, a w pobliu tronu królewskiego zasiad moskiewsl^i

genera Eautenfeld. Posowie zachowywali spokój i w sali pa-

nowaa cisza, le^ gdy król si ulvaza, zewszd odezAvay si

glosy oburzenia. dano od króla, aby owiadczy, e nie wierzy

w domniemany na ycie jego zamach. Stanisaw August odpo-

wiedzia, e rozporzdzenia Sieversa wydane zostay bez jego wie-

dzy i Avoli. l'o tem owiadczeniu now^a podniosa si burza. Jedni

AYolali, aby król rozkaza Mojskf^m ustpi, przedawczykoAvie do-

magali si rozpoczcia oln^ad. inni dali rozAvizania Sejum. Ale

tym. co chcieli opuci sal, AA^arty moskiewskie bagnetami za-

grodziy AAyjcie. DAA^anacie godzin trAA^ao oljlenie. Sejm uleg

przemocy i upOAvanil deegacy do podpisania umoAA^y podzia-

loAA'ej z Prusami. Avszalve pod AA^arunkiem, e sam t umoAA^e za-

tAvierdzi i to po zaAvarciu traktatu handlOAA^ego i zagAA-aranto-

waniu AvarunkÓAV tego tral^tatii przez Rosy. SiCAa^rs noAA^ycli do-

puci si gAvatÓAv. Xa jego rozvaz aresztOAvani zostali czterej

najopomiejsi posoAvie. a av i)ami('tnym dniu 23 wrzenia Avojsk)

znoAYU otoczyo zamelc i zuoaa-u av ]iobliu tronu zaj miejs -e

genera Pauteufeld.

PosoAvie byli AA^zburzeni.

(Idy po Avejciu lv rola oddany MoslcAne marszaek Bielisl-ci

oAviadczy. e sesya zagajona. zerAvaa si istna Imrza protestÓA^.

— Niezagajona! — av olali i>oslOAAle.

Podn.iósl si straszny krzyk. Liczne gosy domagay si. aby

precz odeszo wojslvO moskieAA''skie. a UAAnizieni ])osowie zajli

swe miejsca, gdy w przeciAAnym razie sejm obradoAAa nie bdzie.
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Wyslaiin i;i/. i »hiij:i «l('|niiar\ . <lu Siev*rrtii z %s{<laiii'*iii

nwoluifiii.i .M's/to\v;myrli |u>s|(»u. prosi •» i<» /•• s\vnj<'j stnmy

i Stanisaw .\u;:ms(. air Si«'v»Ms ani dnia sucliar tyri /.\rnu\.

IT/, miota sii; i ijm/i Ita^int-tauii. ;;»ylty Sejm iii»' /atwicnl/.i

tial\talu |>o«|/.ia<t\\('i:u / 1'rnsaini Ur/. innuwy iainlt»\\»'j. W/lm

r/.«Mii»' iia sai roso. Na«larfnmi«' stara h«; opaiiowar y niar^/.a

|'lv lioisli. {'yncla ^od/ina /a •i^oi/.iu.j i olnaWy nic |H»>nway

sir nanr/.tMl. /Mi/.ya >it: |i»'inoc. i;o/|ia»'/, o«rarniaa nirin/.cMJaj

nv»li |in>ó\\. i Srjni. osac/miy l»aj:iM*tanii. trwa dafj w opo

r/.«'. l'owoli |»i7.t'(io/ \vy<*/»Mi>y\valy si- siy. a snary Mos^wy

»z<'lxali oka/yi. !•> opanowar opi7.y«-yi; i al\trin u<'<ro«-i zalou

rzvc pcina jii-o/y somm;. / propo/ycy tal< wy^-tpi poM-j |J;i

</vslvi. Zada tni. al>y odczytany zosta |»ri>jc<t tiaUatu p •

dziao\v.'«:«>. a zarazem (omajra si«\ al»y izita " mil. /.iiiii uv-

slucliala owcp» dol<unM'ntu uwaltii i przt-niory.

Milczruit' iias/.c. mówi IJaczysi;!. — wymowniejsze

bdzie, ani.eli liezl^oizystna o|»ozycya. lfdzic ona najlepszym Ti't-

marzcm naszycli uczu i pooenia.

Dziwaczna m\l trafia do przekonania wyczerpanym olijc-

eniem posom. W jednej chwili cisza zalejiia jionure miejs-"

<il>rad. Wtedy otlczytano deklaracye zaprzetlane^d .Moskwie posa.

.\nkwicza. kt('iry zaleca podda sie przemocy. Nikt si nie po-

ruszy, nikt nie zalua uosu. Hioza zawisa nad sklepieniami saM.

lodowate zinnu) przeszyo serca. Z kolei .rtd miertelnej ci.syy

odczytany zosta wniosek. upowaniaj«-y dele^racye do podpi-

sania traktatu po<lziaoweii-o z l'rusami. i tym razem nie odezw.-

sie ulos |»rotestu. Xilvt nie przerwa zów roiiie^n milczenia. l'o

sowie. jalv wykute z kaJiiienia posj:i. siedzieli niep«uu>zen:.

iiltisi. niemi.

(mmi. llauteid<'ld zwróci si- d(» króla z pioli. ali\ prze-

rwa! cisze. .Me Stanisaw .\ujiiist. sam przeaony. s.im l»lady.

jak trup. odpowiedzia suclu». e nie posiada wadzy. kt»ral»y

iin»<i'a zmusi pos^tw do mówiuiia. I znowu trwaa tra.iiiczn.-

cisza. Ju pieiwsze promienie wscuMlzcejro >lonca wdary si--

<o sali i krwawym lilaskiem owietliy straszne widttwisko. a cisza

wci trwaa. Ifauteiifeld zwróci sie do wyj-ia. al>y zawezwa
•iepaczy i prz\ pomocy hapnetów jirzerwa dr«'czce milczeni-.

a zarazem wymusi z,;od«' sejuui na traktat po«lziaowy. I^e* /.

marsza»'k IMeliuski. widzc. c(» si- wi;ci. zajtytal trz\krotni".
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c/.y Sejui [ir'/._\/.\vala. iia i>odpisaiiie traktatu z 1'ni.saiiii. Cisza bya
odpowiedzi na to zapytanie. Skorzysta z te^'0 zdrajca Ankwics

i owiadczyL o iiiilczouio uwaa naley za jediiomyliK' wyra-

enie Zl2,'0d>'.

Na tein skoczya si painirtiia si'sya ostatniego sejimi Rze-

<'zyii()si)oitej w dniu 28 wrzenia 1793 roku.

W dwa dni póniej delegacya podpisaa travtat podzialoAvy

z 1'rusanii. Ivielieh lialty" wypi Hejm grodzieski do dna.

Ae idea odrodzeeza zbyt gl)olvO przenilaia ju dusz
pokolenia, aby nowa zbrodnia. d(»konana na Polsce, przebrzmiaa

bez echa. W od])owie<zi na gwat i przemoc ssiadów, naród

porAva sit/ do l)roni.
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XXI.

i>()\\ stanu: Kocics/KowsKii-:

To /.akoiuzeniii prac .Sejmu grodzieskiego .^tauishw Au-

<ru>» powróci do Warszawy, która staa .si wido\nii;j iiowycli

fiwatów i iiowegi* bezprawi;i carycy. lz;(dy iniaa sprawowa

wskrzeszona tada Nieustaji^ea. ale faktyczna wadza przesza

w rce uoweuo posa rosyjskiego. )aroua Igestroiua. który na

pnzo>ulyni skrawku ziemi pol.skiej. noszcej jeszcze miaiio Rze-

czypospolitej, rzdzi )»agiietami, sia stracli i groz, a njajc na

zawfanie. ziirówno w Warszawie jak na prowincyi. liczne wojska

imi>cratorowej. zacll0^vywa si. jak w kraju zdoljytym. Pod okiem

króla jiolskiego i polskiego rzdu odacy moskiewscy gnbili

ludno, dokonywali rewizyi i aresztów, przeladowali cakiem

si>ok<»jiiycli obywateli. (Jwat sroy si wszdzie, elazna stopa

ciemizcy deptaa kad pid meszcz«'snej ziemi.

Aniua polska, która bya ostatni nadziej patryotów, >k:>.

zana zostaa na zagad, oddziay, znajdujce si w prowincyach.

przyczonych do Uosyi. gAvatem wcielano do armii rosyj.skiej.

a w my.l uchway. Ictór powzi przed ukoczeniem swoich czyn

nucj Sejm grodziciiski. zbrtjna sia l{zeczyi>ospolitej miaa by
zmniejszona do lo.niKi. Igestróm zada od Hady Nieustajcej,

by uchwala Sejmu .cile zostaa 4vykonana. Ale przj-^gotowywanc

wypadki przeszkodziy wyktmaniu tego rozkazu. Igelstróm nio

wie<lzia jeszcze, e pod olbrzymim gazem przemocy, który leg

na ziemiach polskich. i>ynl w:irtki strumie wolnoci, nie \v\:-

dzia. e obywatele, którzy ni« m(»gli jtogodzi si z wyrokiem

mierci, wydanym na lN>lskc. ju podczas obrad sejmu grodziei\-
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skicji-o ratl/.ili o {vu\. \)\ na ,uwalt i przonioc ssiadów odiiowit'-

il/Av(- |)i"/.('im>i*n i ^'waltefii. Nie wiedzia, .e jmkI jeiio okiem s7,e-

i/_\' si spisek, majac)' na celu wywoanie 7.1)rojne^'o ])owstania.

TatiToeL któr\(*li ti'yuiuf 'l'ai\u()wicy zmusi do opusze/eiiid

kraju, nie zaoyli lk liezezynnie. 1(H'z \)0(\ ohceui iiiebein oi»--

mylali i-odki i-atunku. jioi-ozumiewali si(' z rewoluey francusk:).,

i r/yiiili zal»ieii"i. 1»\' powstaniu zapewuie pomoc zai^Tanicy. iIng'o

Kotaj i iiiiacy 'otocki szczeiiólniej byli czynni. Trzez enii-

samiszów utrzymywali oni stosmd^i z krajem i wywierali bard/.o

powany \\|)lyw na ^\szystkie juace pi^zyiiotowa^weze.

\\' Koronie dusz i sercem spisku by f>-enera li>'nac\' Dzii-

yiiski. szef X-_ii'o puvn piechoty. Dziayski szerzy spisel-: prze-

dewszystki(nu ród wojsca. ale dziki swym stosuul<om i wpy-

wom oddziaywa r('>wnie na zamoniejsz szaclitc Kdzumia

przecie doskonal(\ jak Avag' dla poAA'stania mie b(Mzie A\spó

dziaanie innych -warstw sp(^leczestwa. AVic s-cw^apiwie otaczrd

si muii wsz(dkiegó stanu, dako spiselc zatacza coraz szersze

krii"i. ród mieszczastwa dziaa 1'ranciszek Bal'ss. a i>(ly ten

wyjeclial za ,i>'rainc(;. wielkie zasu.u'i ])ooy av spisai bankier Jan

l\apostas. cz(nviev czynny. ofiarn_\'. pizedsiel)iorcz5^ a cIkk' W-
jiier z pochodzenia, ca dusz oddany sprawie w^yzwolenia Polski,

ród rzemienikÓAY Icrztali si szewc Jan viliski i rzenilv; Sie-

rakowski. Panntano i o ludzie wiejskim, który usiowano a<iita-

cy pozyska dla spraw3^ I nienadaremnie. W niel-ctóryci olv'j-

licach l^rajn. szezei>óniej ród vurpiów. wdoeianin wykazywa
due zrozumienie sprawy narodoAyej i o^-ronni ochot do waki

z ciemizcami Polsvi^

1 na Litwie wawo krztali si(; jiatryoci. *rac s]»isl<(i\\a^

lvierowai .Józef Niesioowski oraz ()l)ony itewsvi Karol l'rozor.

Za ród wojs>:a ,^•o^\' siirzysicenia l»y inil^ownilc dakó* da-

siuski. di.sza pomienna, nmys zapalny, do ii'll)i przenil\ni(dy i»o-

stpoweun ideami, któryeli lvuni l»)'a ])0(ówczas Francya ic-

AYolucyjna. .lasislvi, onierz miay do szalestwa. ])rzeznacz()ny

liy TUI dowóde(' ])owstania itews<ieg'o.

Naczelnicy spisl<:n. zarówflo w kraju, jalc za "'ranic. li\li

.ii,'l3olvO przekonani, e ])owodzein(' po\\stania zaley od porusze-

nia szero^ici w^arst\\' ludu. któr}' wtedy dopiero stanie do walls;i,

.U'dy na sztandarze ])owstaczym wypisane bd hasa, niosce

inasom Avociaskiui \\'yzwolenie'' z ])oddastwa 1 wolno o])y-

Avatesls;. Zdaa od pracy, jtrzy^-otowujcej wylnndi. trzymali si
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U'lll<' \V|<li\ p.l linW |i'. \>\j;jIfK -l.(ll"\\|1 |PMl./|,\ MiiMl K-I.i .1'

/;uti>ryNki«*li. l\t<ii/.\. :ir/. l>:n<|/o ti>in>/iii'. |M»|Mc'i':ili |u*/.>^<iIm

\\;iiii:i |M»wstaiMZt'. .Iak»/ /.r/.fs/.A >\r nlmz |i;ilr\ otyi'/.iiv i minio

lu/fs/kol /(' >tioiiy l^olstr«niia. lora/ s/fr>/.<* /.alar/.al kn;;:i.

A \\s/ys«y (»>:l.'{<lali >i»; /a iin"/.nii. kt«»ryl»N stan iia riv\tt rai*f<»

nirhii i /lyw .1 jara kajilaiiy l'ol>k«; |u»\\ió«ll w utriiMi ualki

\\t»liiii>-' .

.Mi;/a l;ilvif;:<) nitiiii.i |t;H i \ iMyc/iia w itl/i.tla w I a<l<'ii«./,u

Iso^^rniszrr.

<<'iMHMal tfii. iiitMl/oiiy w I. ITii na I^itwic. k>/.lalril -ii-

jmkI kitTiiiikiciii IMjaitiw w Kt»l(';:niiii Lul>it'szo\vskU*m. a nast«*]»iii«*

w szktlc rycerskiej w Warszawie, rznpeliiiajae >\\nje wykszt.'i-

«eiiie we Frau(\i. przej sie i<lealaiiii \\t»lm»>ei i imsti-pii. >\.\\

>'u; \\\ziia\M za.««a»l rejtuldikasl-ie!.. Wrótil <!<» Tol^ki |»u pieiw-

^zylll lozltiorze. ale wanmki ówczesne uniemoliwiy mu .>lii/.l»i

w >zerejracli. Nie mojre ye Itezezyiinie. N\yjecha <!<> Ameryl.i

l'«>uoenoj. iNu-iTUely j:i> am ;rr<>mkie eclia walki pn!ni«'<l:'.\

\iij:ii a kulimianii anjri»'lskienii. któn-. iitwoi"/.ywsz\ je<len ti|

> rzymi zw izek. r<>zwinel\' sztandar nie|M>(ile;:(ifi i z luoni t

w n'kn wypowiedziay posuszestwo ^inelticej icli tyianii. .lakt

oficer ntalent»»wan> i znakomity inynier, wsawi sie szeroko.

Sulu; opuci ze stopniem {ieueraa luynad) . W Amen<'e. w kraju

wdliiym. demokratycznym. uj::nnitoway si- w Kociuszct- prz -

ktmania repi!l»likanskie. daltd\ie i niepodolme do repuMikayizM'M

-zlaclity. do tak zwan<'j zotej wolnoci szlaclie(d<iej. I\o(iii>/.U,i

twierdzi, e w naturze wszyscy s sol»ie lowni. lioa sz«-zerze

nad ciemnot i upoledzeniem ludu. prz> jrneluimy l»y zac<»fa-

niem szlachty, nie ii«)jmij«'ej swoich (diowizków oltywatelskicli.

I trz\niywa. o sow(> ..p>ddany" przeklte liy«'- jiowinno u owi •-

<ony-h n.irodów. Z takiemi luzekonaidann' powntci z Ameryki.

\Vstpiw>y do wojska, z wielk <:(Mliwoci peni swe oltowizki.

'•dy wyliucha \\ojna z '(»sy w r. 17*.»l\ wzi w niej ud/ial

i w Ititwie pod l)ul>ieid< ugruntowa zdoltyt za iceanem >lawi'.

l;\ to czowiek p<den prost(tt\. skronmy. ci-liy. ale wra-
liwy na niedole ojczyzny, a <:eitoko odczuwajt-y lialM- i poni-

-nie rojski. I >o walki o wolno pia;:n pohutlzi cay nanMJ.

a przedfwszy>tkiem najliczniejsz klas zi«'mi jtoskiej init^szka

c<'»w : Ind wiejski. NYierzyl w moc te^o Imlu i hy pewien, e
zapewniwszy mu wolno, mona milion rk uzluoi przeciw

I oi,^(tm 1 1 zeezy pospolitej.



— Za sain tizlacht. — uiówil Kociuszko, — bi sic;; wie

bdr. Chce wohioei caego narodu i dla niej tylko ^\ystawi

me ycie.

Takieuui czowiekowi opinia ])atryotycziia ofiarowaa na-

czeln wadz nad silami poAYstania.

Kociuszko dowództwo przyj i sjiiskowconi av kraju i)rze

sylal swoje rady i wskazówki. Niebawem zaszy wypadl<:i, które

go skoniy do zjaAvienia si w kraju i objcia faktycznej uad

powsta uiem wadzy.

Oto Igelstróm wpad na tropy spisku. Dzielny, niestrudzony

genera Dziayiiski. lvtóry aa- spraAA'ach poAvstania wyjecial na

Ukrain, zosta tam pochwycom' i zesanj^ na Sybir. Rozpoczy
sic aresztOAA^ania na LitAvie, a spiskoAvcom aa'' WarszaAvie lada

chAvila grozio nAvizienie. (Jdy za Rada Nieustajca' ogosia,

e Av djiiu 15 marca 1794 roku AA'ojsko polskie zmniejszone zo-

stanie do 15.000, sprzysieni postanOAA'ili przystpi do dziea.

Genera Madaliski. stojcy z brygad jazdy aa- okolicach Ostro-

ki, zgodzi si AAdcroczy do Warszawy i przy pomocy aa^ojs1v

polskich a ludu rozpocz poAYstanie. Jako zerAA^a si w 700

koni i ruszy ku stolicy, ale skutkiem rónych okolicznoci zmie-

ni jtlan pierAAOtny i postanoAAit ])rzedrze si aa' Ivrakowss:i''.

Jako, szaii^ic po drodze cigajce go oddziay pruskie, szed

szczliAAie naprzód...

l^ow^stanie byo rozpoczte.

Dnia 23 marca przyjecha do IvralcoAva Ivociuszko. Na-

zajutrz, AA' pamitnym diiiu 24 marca 1794 roku. stosoAviiie do

yczenia Ivociuszki, stan na lynku batalion piechoty, a ze

AASzystdch stron miasta waliy na rynek rónobarAAaie tumy,

zAAabione wieci o wanych Avypadkach, których widoAviii sta

si miaia prastara l^oslii stolica. O godzinie 10-ej rano zjawi

si IvociuszlvO i stan przed frontem Avojska. OdezAA^ay si

bbny i gboka, uroczysta cisza zalega zgromadzone tmny.

Wojsko AA-ykonao przysig na Avienio narodowi i na posu-

szestAA-o Tadeuszowi ICociuszce, jako NaJAAyszemu Naczelni-

koAA-i powstania. A sowa przysigi podchwytywa lud i poAAta-

rza je ogromnym giosem. Z Icolei zabra gos KociuszlvO i za

przysig, e poAvierzonej mu Avadzy ,jia niczyj prywatny ucisk

nie uyje, lecz jed\aiie jej dla obrony granic, odzyslvania samo-

Avadnoci narodu i ugruntOAA^ania poA\'Szechnej wolnoci" uywa

186



.« .i, .. . w , „ ; lM/.\ ^j<;;;«> Naczelnik ikIuI mi; do ratusza i uuu

^vyJr^osi lo y.;,Mun»;ulzou\li ^'lU^ti a \**i\ut\ pn^ntoty ino%v. w któ-

nj wezwa wszystkie !<tan>. a wirc »7.Iarlit4j. iiiier>zczaii. wluM-ian

i /.v«lów. «lt» walki w ohnuiit* <jrzyzny. Na>t4,*|niie cntczyt ^ tal

akt iM)wsUiiiia «»liy\Nateli województwa kraU<»wskietr«». .|y

Wu clokuinent. tipraiowany /.a ;:rani<;( pnty iwlziale KoiUj.i

i Ijriiaeejfo l'i»t<Mkie{^«». ;jl<»>il |h»\v>/«'(Iiim? l»rat<Mstwo i zjiiliin

ezeaie sil <lla >wi;t»'j sprawy \\oln()><i. zapowia4ial u \ nteczeiiic

Me wszelkieh przesjplów. które <lota«l tlzi^lily iniesy.kaeów jednej

ziemi i synów jednej ojezyzn>

.

- ..rwolnienie INdski od /.iiu" /oliUT/a. — j^losi >. n i-.i

fiii^tuy <l<»kiiiunit. pi/.ywióceuie i zal»e/pieezenie caosei je;

•rranic. wytpienie wszdkicj pr/iMiiocy i uzuiimcyi. tak oleej.

iak i domowej. ii;rnnitow;Mii<' wuluo^ci narodowej i niepodir-

^ofi KztMzypospolitej. ten jest >wity eel powstania naszego".

Po raz pierwszy w Polsce zaiu-zmiay takie sowa, po raz

pit-rwszy walka /. wrogiem miaa l»yi- take w alk "z wszekjj imi-

UK-r. ..n
(.' a 1 f lii «' 1 n «l n j «' s t n a j w y t> z e m prawem",

lilosil akt powstaiMzy. Po raz pierwszy w Polsce takie haso u->pi-

>ann na sztandarze wojny.

Nazajutrz powoana zostaa do ycia komisya porzadk«»s\a

cywilno-wojskowa i w cichym Krakowie zakipiaa praca, majc.-*

na celu p<»nnioenie si zbrojnych powstajcej Polski. Zarzdzono

pul.or rekrutów. / kadych piciu ..dymów" winien by stawi

si di> szeregu jeden porzdnie uzbrojony rekrut, a wszyscy me-
rzyni w wieku od IN do i>S lat powoani Z(»>tai d'> milicyi. ma

jarej wspódziaa z arn regularn.

Ktwiciuszko z nadzwycziijn onergi zabra si do org:uii-

zowania siy zbrojnej, ale poruszenia wojsk moskiewskich, zagra-

ajcych H>zproszou\'in komen<h)m polskim, skoniy go do wy-

stpienia przeciw Moskalom, .hi I-go kwietnia Naczelnik opuoi

Kraków. Prowadzi ze sob zale<lwie 4.(>00 onierza i 12 nuiycl

armat wiwatówek. Po dwóch dniach siy Kociuszki powilSzyly

si o iMMX> ..rekrutów «l>nnowych ' z pod Krakowa. Nie mieli oni

broni jtalnej. ale szli rai\o przeciw .Moskalom, acz caem ich uzbro-

jeniem byy jeno kosy na sztorc osadzone. Okazao si niebawem,

e i choi» pi>l>ki dzielnym jest onierzem, a kosa w jego krzej»-

kieh rkach st;inowi bro stra.szn.

Pod liaeawicanii dni;' kwietnia przyszo do pierwsz j

1 lit w \ / Ml i>I^ .1 l:l Uli.
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( »l)i(> aniiii' /.ajt-ly iii(»ciie po/ycyc na wzi'órza(.'h i stay

irun'iU'hoiii(). 1 Moskale, i Polacy r/ckali na kroki /ac/einie ])i'ze-

c-iwnika. W ten sposólt dwie liody.iny iiplyncly \\ cisy.y. ród nii-

in"r(>nc«>'o oczekiwania. Wreszcie genera rosyjski Torniasow dal

haso do ata, kn i dwie kohunny nieprzyjacielskie zaczcdy sic sta-

cza ze \vzi:(')rza i z)>Ha kn pozycyoui polskim. Kawalerya na-

r(»dowa. w której shiyli rozpieszczeni paniczykowie, zaatako-

wana i)rzez kozak(')W". i)ierzchla z ])ola i haniebnie rzucia, si do

ucieczki. Moskale teui raniej posuwali sie naprzód. Kociuszko

ju w o^niu liitwy unisial zmienia szyk swoich szeregów. Poo-

enie stawao sic niehezpiecznem. a i)(),ii'orszyo si jeszcze. g'dy

ukaza sie trzeci silny oddzia rosyjski. ])rowadzony przez gene

raa Denisowa i dy na ]>lac boju. hy nowym ciosem rozstrzygn

los bitwy. Chwila l^yla krytyczna, ^ecz ^ociuszko nie straci

ducha. Widzc zltliajce sie niebez])ieczestwo. jiostanowi na-

gym atakiem zniszczy jedn z kolumn Tormasowa, nimby zd-

y nadtdgn Denisów. W tym celu zbiy si do stojcych

Av odwodzie rekrutów krakowskich, zabra ze sol) 820 uzbrojo-

nych Av v0sy chopów i. AYsl^azujc im grajce dziaa nieprzy

jacieskie. zawoa:
— Zabra mi. chopcy, te armaty! Bóg i ojczyzna! Naprzód

^\iara!

Xa tak komend i)i'(em rzucili sie naprzód rekrm"i

i. wzniósszy straszny okrzyk, jak burza, runli ai armatom. Na-

czelnik towarzyszy konno ata^ujcym i sowem a- g-estem z.t

chcal ich do walki, liaz i drugi palny zagroone dziaa, wy-

rway z szereg'ów kilkudziesiciu ludzi, ale kosynierzy rwali nie-

wstrzymanie najtrzód. (lospodarz ze wsi Kzdowice, Wojcied;

]?artos. ])ierwszy AV])ad na l)atery moskiewsk, zerwa z gtM\y

czapk krakusk i z tryumfem zatka ni paszcz zdobytego

dziaa. Zwycisl<:ii atav jiróbowai powstrzyma gTenadyerzy ro-

syjscy. Lecz rekruci, owiani dymem. rozg'rzani walk, wi)adli

w dziki sza bojowy i, puciwszy w ruch kosy, ze straszn nuc
izu.cili si na Avroga. Przeraajce jki rozdary powdetrze i wnet

zamiliy, jakl)y zduszone. A rekmci rwali wci nai)rzód. Tylko

za nimi, jak snopy rozrzucone po polu, Avidniay okropnie ])0-

wdartowane trupy g-renadyerÓAv, Moskale przeraeni rzucili sie

do ucieczki, ciskajc \v po])ochu bro i patrontasze. Na widok

klski cofn si i DenisoAv. a ])ozostaa kolumna ]'osyjska. acz
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trwnUi ii:i |tl.i< u l>i»jii i uniczyla /^ii-ioklc rowuif /owiaa !••/

irroiiiidii;).

'/w yti«;sl\\«» liylu /u|m'Iiic. Kilka-'! tmituw iiif|M7.\ jari-

•&il«*;flM poi* walki, a u \vvv imlbkic. opróc* ^ai>tki j«MU'ó\\ . U|..,.;,..

iL* armat wia/ /. aitiiiiii('y]{ i %a|)r%r^aiiii.

Takir l»yln |»it'nvszL' sUiifie i .M«»^kalaiiii.

I*rz\ lt»iiiin»»'i KtjiriMs/ki i iih>Inmi flilojutw y.;i\\<l/.ii;/,ai«i

lK>N\siaiti(' |>it'i \\s7.' >\voji' /wyci«'>lwo i iiodiiioicnic dm-lia u ihi

riMl/.i*. \\n wiór it /,\\yMt*ski«'j Ititwic |mhI Kaclawicaiiii ffrii -liii(;Ui

\ni tai«*j l't»Isf*. ro/.iifrila iia«lzi«'j«; w >tra|>ioiiy('li sorrach

i ii/.ltroila n-cr patrytitw.

nfkiicla >-i<; l{/.<M/|M»>pnli!a i. jak sp;tau> oltrzyiti. whIi7^|>-

iirla kaj<laii;iiiii.

W mu-y /. tliiia l7-;r<» na l>-ty kwirliiia p(»\\>tala W ai.>y.aua.

I'r/.y ol'il(»>i«' ln-liiiów i j»*kii r<»/kolysaiiyh «Uwouu\\ kohoiel^M-h

\\y>l;jpil«> /. ko>/.ar wojsko. \\\l<'^li na iilift; szewcy, krawoy. rze-

iiicy. wysypaa sir rzi'la«l'/ paiiska. staiujli do a|»clu roliotiiicy

z mynów i Itrowarów. sowem, wyruszy <lo waki r<VnMl»arwny

lud miejski i / dlui^-o tumion wiekoci.-j rzuti >ic ua Muskali.

Ifozpoczey sic w ronych jiunktatli miasta Koje morderrze, a ?t*ir€J

Miastt. jrdzio najsn)sze toczyy si«; walki, stano w kuiZM>vie

ojiiiia i dym«'>w. Z nadzwyczajnem mstwem waczy puk Dzia

yskicli. wsawili sic szewcy pod wnd/ Kiliskiejro. wi^lj-a

i-iiwaa otocz> la rzeników. któr\ ni przewtMizi Sierakowski.

Moskale l»ronili sic dzielnie, ale napastowani przez w*ojsko i l\id.

raeni ze wszystkich stron, zasypywani zewsz;pl deszczem inier-

telnych pocisków, nic mo<:li sic oprze*- natarczywoci jtowstar-

ców. Tyskicc trtipów mo-skiewskicli lejzlo na ui<-acli. luuk V.'!ir

szawy oltficic spyn krwi, przelan w wahe. Moskale, mimo
przewaajcych sil zluojnych. straszn ponieli kiesk, ."^am ''.nd-

sirom w ijcie<-zce szuka mnsial ocalenia i le<hvie yci«' wyniósj

7. luiasta. olijetcoo poarem jiowstania.

I'owiodo sic powstacom i w Wilnie. >zielny pulk>M.i.,u

Jasiski napad noc na jiosierunki nnskiewskie i nieuial i:\\'.\

zaog' rt»syjsk wraz z «:t'neracm Arscniewom zal»ra <lo niv'v.oli.

l'owstanie. dzi»'ki tym zwyci«'stwt>ni. za<'Z«;«i .sit; szerzy,

jak poar. ;i >yc/cl< mc/.i ro/Icj.il >-ii' od K i •d.ow .1 .1/ |iii ln-yc/i

llatyku.

W Warszawie wkrótce jio odniesionein na«l .Moskalami ' \

ci«stwi«' \itw<M*z<na zostaa no\\a wadza po«l nazw lJad\ za-
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stepcze.i tyiiu-zasowfj. Nad królem lozeig^iiirto baczn opiek,

a zdrajców, co trzymali z wroiiiem i za pienidze mo^?kie\vsl:ie

zai)rzeda\\ali ojczyzno, ukarano mierci.

Tymczasem Kociuszko, cigle czynny, czujny, zagrzo :i-

jcy powstanie swoj energi i zapaem, myla o wprowadzeniu

na Avidowni walld olbrzymich mas ludu wiejslviego. On, który

uwaa, e poddastwo powinny przekl owiecone narody, sto-

jc obecnie na czele i)owstajcej l^olski, postanowi doyjeni wiel-

kiego aktu spraMiedliAYOci spoecznej i Avocian. upadajcyc'

)tod luzemieniem poddastwie, m-zyni wolnymi ol>ywatelami. .la-

ko dnia 7 maja. z obozu ]>o(l i'olacem. wyda synny uui-

wersii. w Ictórym zapewniia wociajumi oi)iek rzdow, ubez-

pieczenie wasnoci i sprawiedliwo. Uniwersa zaraz na ^vst]He

zapowiada, e ..lOsoba AYSzelkiego wocianina jest wolna i e
mu wolno przenie si, gdzie chce". Ponadto przynosi ogTompe

idgi w^ paszczynie i warowa wocianom wasno posiadanego

gruntu. Wprawdzie wasno t obciay obowizki do gruntu

przywizane, wpraw^dzie uniw-ersa nie zadawala wszystkich po-

trzeb ludu, ale by na swe czasy olbrzymim .kroldem naprzód, by
zarazem walnem zw^ycistwem, które NaJM^j^szy Naczelnik wa-
czcej Polski odniós nad odwieczmmi przesdem i zacofaniem

szlachty. Uniwersa Poaniecki by jeszcze aktem wielkiej n^-

droci politycznej. Ukazujc masom milionow;^Tn wolno, prze-,

konywa je zarazem, e tylko w^ wolnej Polsce zdobycz te osi-

gn mog. Niestety, uniwersa nie znalaz uznania u wikszori

szlachty, litóra niechtnie njylaa o -wielkiej reformie. Gdzie nie

sigaa zbrojna rka lvociuszki, tam uniwersa pozosta^ra martwa

liter.

Kociuszko myla nie tylko o wyzwoleniu wocian. W in-

nym uniwersale wypisa te pamitne s^wa:

..Walczc o w^olno, wszystkich ziemi naszej mieszkaców

uszczliwi pragniemy''...

Niestety, walka o wolno po pierw^szych tryumfach, od-

niesionych nad Mosl^alami, stawaa si coraz cisz. W maju

na widowni Avojny ukazay si w^ojska pruskie, a póniej i Austry i

wystpia zbrojno przeciw- powstaniu. Skutkiem poczenia sit

wojsk pruskich z rosyjskiemi, KociuszlvO poniós klsk pod

Szczekocinami, a prawie w tyTU samym czasie genera Zajczek

pobity zosta pod Chemem. Kraków- zajy w^ojska pruskie, a pod

Warszaw podstpia 40.000-czna armia praska, na której czele
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sUUKll lvl"l I
Will. .li ' ..M.««^ ii.^ilAi .m-iiim:.! i

1'onuH' Kranry^ lurcyi i Srwec.yi. ihhiioc. o kt u.

raiui i«'.s/f/»* |»i/.«mI wyl»utliom powstania. najzu|K*liii»-j /..iNM<Mii.i.

roleka, zostawiona saina sol»ie. w sol»i«' saiin*j iim-«iah szuka »l

•lo walki z tr/.tMiia iM)tt;/.nynii ssiadami.

\ie ulk sir trtro za<l.'inia Koriuszko i. f

-ii\. ukroc/.y do /ajsrroonoj Warszawy i eiiei;! .j... .

jej olmnia. Post<'i»owaiiieni swojem umia tciiuj zapa w olile-

/.(Hi* miasto i wszystkicli oliywateli za<'li<»ci do udziau w walce.

.I.iko lud miejski clM-tiii' |Mdiii slii/lic w okoparii i wraz z woj-

skiem zawzici*' lnoiiil >t<»li('y. Nikt nie usuwa si od walki,

a ród milicyi w.iiszawskiej l»y i otldzia y<lów po«l dowó<lztwem

sawuetro póniej Herka Josielewieza. .Szturmy, przypusz»-zane do

szaców, zwycisko odpierao wojsko wraz z ludeui. Uziki odw.»-

dze i niestrudz<»nej czynnoci Naczelnika, dziki mstwu onie-

i-zy i ludu wai^szawskie^o. wojska rosyjskie i pruskie i»o dwó.ii

miesicach darcnmych wysików zaniechay ol»lenia i ze wsty

(Iin (»d>tpiy od murów stolicy.

'•••nera .an Henryk Dbrowski. kt<Jry si wsawi pod<*zaft

u»rony Wai*szawy, wyruszy do Wielkopolski i szerugem wiet

nych czynów wojenuycli wsjiar szerzce si w tej dzielni- v

|t«»wstanie.

Ale na Litwie powstamy immhisIIj klski i Wilno zdol»yt3

/.ostao przez ^losk;Ui.

Wtedy wojska rosyjskie ruszyy ku Warszawie, jednoczes

nie rozioco^^li ejierjriczniejsy. dzJaalno Pnistiry, a wkocu
i Austiya wysaa do l\dski swe puki. l.')0.0()0 onierzy z ogrionm

artylery zalao znowu ziemie polsk i grozio narodo>vi zupen
zagad. iSawuy wódz rosyjski, jrony ze swep(» mstwa i okiu-

ciestw, Suworow. z lS.(MK>-n anni wkroczy na Polesie, inn.i

.irmia sza od strony Litwy, a rosyjski genera Fersen. który

hra udzia w olileniu Wai^szawy.. przeprawi si na drugi brzeg

Wisy. Ksi .lózef ]'ouiatowski oi)iera. si nad Bzur wojskom

pruskim. Dbn»wski potyka si szczliwie w Wielkopolsce, ale

genera .Sierak«»wski. wysany przeciw .^^uworowowi. poniós stra-

szn klsk', straci wszystkie dziaa i zmarnowa ca swoj dy-

>Nizy. Ko«iu>zko w obawie, e z Suworowem poco-y si Fersen,

wy I uszy przeciw temu ostatniemu i stania pod .Maciejowic:imi.

w wi.l.ll>ii 'jeneraa rosyjskiego. 7.<m><i ludzi mia Naczelnik prze
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riw 1 (').()()() .Moskali. W okolicach Wiepr/a stal na czele ;).oO() siiy

izciicral .\<!ani roiiiski. syn zdrajcy, wslawionog-o swoj dzia-

alnoci na Scjndc ])t»rozliioi'o\\yni. Kociuszko wysia do Po

iuskieji'0 rozkazy, aliy nazajutrz uderzy na tyy b'ersena. saiii

za i)ostano\vi za.trzynia na sobie nieprzyjació, nim *oniski

uadci.aunic z odsiecz i atakiem swoim rozstrzyii'nie losy bitwy.

Dnia 10 padziernika o sa.mym \\icie Moskale r()zpocz(;li

walk i 00 dzia zionito og'uiem na pozyeye i)oski. Dzielnie

bronili si l'olacy. ale pyn('la godzina za godzin, a 'oniski

nie przybywa. l'rzewag-a iczebna zacz(da bra gór. Pod ]noi

<lerczym og'niem topniay szeregi polskie, gusa nadzieja zwy-

eistwa. a wraz z ni coraz Avilvszy iiieat zuknidal si w sze-

regi, o i)ondnin zachwiali si Kralaisi i cz- jazdy polskiej rzu

eia si do ucieczki. Kociuszco, widzc przeg'rau, rozkaza

sforuu)Ava c:zwitn'obov i w tym szyku postanowi si coln.. Ale

wanie w tej cliwii Moskale uvazai si na tyach — i panika

og-arnla resztvi arjuii jjolsdej. AYszystko si rozpierzcho i siady

myla ju tylko o wasnym ratunai. Bitwa i)rzemienila si-'

w straszliw klsl-c dla PoavÓAV. Zaledwie 1000 ludzi ocalao

z pogromu, reszta pada mierci walecznycli lub dostaa si <k)

nicAYoli. ^^am Kociuszko, otoczony przez Kozaków, pad pod ich

ciosami i. broczc krwi, zwali si na ziemi. Poznali i)rzeci';;z

Mosvae posvieg'o Avodza, uoyli g'o na pikaci i krwi ocieka-

jcego odnieli do zamian ^y .Maciejowicach.

W tavi sposób Naczenilc dosta si do niewoli.

Wie o 'klsce pod Maciejowicami przeraenie wywoaj
Av Warszawie. Byy jeszcze aily, mog-ce stawi czoo zbliajcym

si -:u stolicy wrogom. Ijyy dzielne g"owy Ignacego Potocdeg'

>

i Kotaja, ale nie byo ju Kociuszki, który w oczacli ogóu
lepiezentowal i sztandar, i serce po^ystania. voz,wiaa si ufno,
duch ujjad. zagasa gAviazda nadziei. Na miejsce lvociuszvi wy-

suni(4o Tomasza Wawrzeckiego. By to czowiels: poczciwy, ale

ciki, nieudolny, nieznany szerszej puljicznoci i ine maj.-y

zaufania w AvojsvU.

xV wypadvi szy na[)rzód z przeraajc szyl)I;oci.

Dnia 2 listopada ukazay si przed sajynn szacanu Pragi

pierwsze czaty rosyjs^ie, jav0 zapowied nadcigajcej l3urzy.

AY lad za niemi nadcign Suworow z ca sw armi.

Szace Pragi nie miay dostatecznej obrony, a w wojsku

poskiem i)ano\Aao ju roz]n-zenie i niewiara ^^' swoje \\asne
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W\. w takirh ukt»li«-/.n<»>'iarl». tlnia h^lopada ioz|MM'A; >u-

^lyimy s/.tunu l'ra;ri. K«»luimiy rosyjskie. }fin:|(t' \v<' mpl«* i mroku.

oodNuiuy si «i«lio ku /.U' strzeonym szam-om polskim. o|.

iM»wav j' l»ez jirzrsAkody i mlerzyh' mi iii-juzytrotowaiie «!••

..luimy sziTc;:!. Popoch o;rarn; obóz |>olski. n|»roiicy cz«;»<'iowo

'Utili pod iidcr/.fiiiami lia^riM-ltiw. t-zet-iowo rzucili si* do ucieczki

pcd/t pr/.ez most na Wile w stolicy szukali s«'lironienia i ra-

'unku. Tolc^r wtedy pMieral Jakóli Jasiski, ten sani. który

>syy.woli! Wilno, a wola miiT p<mie. ni patrze na niewól.-

ojczyzny. Tolcjr Korsak, zasuony patryota. jiole^^a n-sztka kr»

>vnierów. wsawionych ptnl llacawicami.

lV»dp;denie mostu nie p«)Zwolih» wojskom rosyjskim wkri

i/.y natychmiast do Wai-szawy.

l)zi»»k:i temu. ocalaa od zniszczemki st<»lioa. ah* Prag:a .staa

>ic widowni scen najstraszniejszych.

Moskale, upojeni tryumfem, a rozgrzani straszn nienawici

do *olak.ów. rzucili si«,' na bezbronne przedmiecie. Niebawem

< ae miasto stano w oj^niu i w dymie. I oto ród nn)r7a po

mieni, przy trzasku walcych si dachów, przy nieludzkiem yr^cin

pijanych zwycizców. n»zpoczla si rzey. cywilnej ludnoci. l*od

oiosami kolb i ba^rnetitw padali mczyni, starcy, kobiety, dzieci

Nikomu nie darowano. Nawet malestwa, tulce si do matek.

<>dr>'wano od piei"si niatczynych, rzucano w ojrie lub uderz«-

iii»Mn pici roztrzaskiwano gówki. Rozptiiy si w bestyacli

tidzkich zwierzce instynkty, wcieka si zltrodnia i wicia
krwawy swój tryumf na kadej ulicy i w kadym zauku ni i

szczsneg-o i>rzedniiescla. Nazajutrz ród strasznych pogorzelisk

dwadziecia tysii-y tiiipów zacielio ulice Pragi.

Cmentai-z ten woa o pomst do nieba.

Ale nie byo ju mcicieli, nie byo wiary w mono dal-

szej walki.

I'rzeraniia i^idlica potldahi >it- ^u\\oniW4t\\ i.

Krwawy tryumfatt>r dnia O listopada wjecia w mury Wa*

szawy. Miasto byo puste, jakity wymare. Wszystkie domy p«>

zamykano, wszystkie okna szczelnie zasoniono. Ale w ciem-

nociach mieszka >iy rozpacznie serca l'olaków. a dusze ale

waa rozpiicz na myl o stra.sznej przyszoci kraju, o yciu

w haniebnej nicwttli.

h?ozpacz bya usprawiedliwiona.

!•«



Dnia :\ stycznia ITi)") roku Rosya J Austrya podpisay mi-

dzy sobuniow podziaow, a w padzierniku tego roku tak-,

^ama umowa zawarta zosUia midzy Rosy a Prusami.

Tak zmieciona zostaa z widowni wiaU potna niegdyi^

Rzeczpospolita.

ZaezelY sit^ dzieje Rolskr av nirwroli.
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ZAKONCZI-Mi:

Iili/.k<» l;it tysic |n*/.rtr\val;i PnUka iia wid<>wni Kuropy.

jako it;ui>lwt» niezalo/.ne. Nlci»«»kt)j«iia pr/rz >sia<Jó\v. zwyci«;sk'»

walczia z lunymi wrojraiiii. iia srliylku swfj wielkoci ratii-

jo4i od zajrady ssiednie mocarstwo orem Sobieskiego, od

wieków ptuiosia kh;ski polityczne. Za Zyyfiuunta 1 dynastya .la

^iellonw. której wielko nieodcznie zwizana bya z >iiel-

koti Polski i Litwy. przc^Tahi sw spraw w jiizc dyplomatycz-

nej z Habsburgami. Odstpienie tym ostiitnim \V»;g:ier i rzecii

unicestwio ide czenia si dalszego narodów na podstawach

zwizku równych i w(»lnych z równymi i wolnymi, rjuidek tej

idei by tryumfem polityki, nieprzebierajeej w rodkach, polityki

chytroci i przemocy w stosunku do sabszego, polityki gwatu.

kt)ra i»o upywie stuleci okrutnie zemci si miaa i na los^ich

HzeczyiK)spolitej. Równie wielk porak polityczn poniosa

l'olska w stosunku do drugiego mocarstwa: do Moskwy. Szeroko

otwarte wrota st<»li(\ carskiej dla królewicza Wadysawa 7J\-

tizisn Zygmunt 111. i |M)st'powauie!n swojem zlnid»»wa tam. im»-

\\>trz\'mujc pochód kultury polskiej i rozrost wpywów iK^lskicii

na wschodzie. ( hltd te wzm:igao si lui siai-h cai"stwo moskiew-

skie i ri»raz mielej, i coraz zaczepniej wyst-powao przeciw Uze

czypospiditej. I nic innego, jeno sabo polityki polskiej bya
rzyrzyn wzrostu i»otgi elektorów brandelmrskici. a wkoucii

izyczyiu utwoi-zenia si królestwa pruskieg<>. które kosztem

iulski doclu»dzio do coraz wi'ks/,ych wpywów i eoraz wikszego
w Kur(»pie znaczenia.

l«*.1



l)riii: z i)ry-y("/yn uiiadkn Rzeczypospolitej l>yl datujcy
si od XVII stiileria zanik wiolkicli idei politycznych, pobudz.-i

jacych do ycia wol narodu...

Miaa sw(ja ide Polska Chrobrego. Zagroona dnociami
zaborczenii ssiadów, otoczona przemoc zbrojn swych wrogow.
sama rosa zaborejn i miecr/.enn gruntowahi swoj potg. Ii^ladem

Bolesawa ^Vielkiego usiowali kroczy jego nastpcy. Podzia
pastwa przez Krzywoustego musiai na pierwszy plan wysun
wielk ide i)olaczenia av zwart cao rozdrolmionych ziem poi-

skici. -Jako idea ta i)rzywiecala waelu Icsitom, a ostatecznie

wcieli j w ycie okietek, a pogbi i umocni Kazimierz Wielki.

^Vielk idee reprezentowa z^^•izek l^olski z Litw^ i Rusi,
a utrwalenie tego zwizku byo dzieem l^olski Jagiellonów.

Wielk ide ya l^olska ^atorego, któiy przeziera dalek przy-

zlo. widzia ogronnie niebezpieczestwo, groce pastwu pol-

skienui ze strony Moskwy i po stanowTzem uzyskaniu przewagi

polskiej nad carstwem, zamierza cay wiat chrzecijaski ipo-

prowadzi do walki z AAzrastajc' niepomiernie a coraz gi-oniej

sz dla c^^^ilizacyi europejskiej potg tureck.

l^olska Av epoce Wazów^ nie Avydaa nowej idei, a zerwaAvszy

z ideami ])rzeszoci. sza lai zatraceniu. Zygmunt III nie w\y-

zyska tryiunfów ólciewskiego nad Moskw, wykopa juzepa
}tomi'dzy katolil^ami a rónowiercami, rozpocz wojny domowe^

a "walkaani z Turcy i Szwecy, walkami, Ittórym nie przywie-

caa myl o dobru Rzeczypospolitej, okropne klski sprowadzi

na pastwo. Za nastpcÓAv Zygmunta nie odrodzia si ju adna
z wielkich idei. Xa pospnem niebie polskiem, rozwietlanem jen<>

unami poogi wojennej, nie zapalia si gwiazda przewodnia, m«.»-

gca porw^a naród do wielkiiego czyim. A z chwil, gdy Polska

przestaa odgiyAA^a rol mocarstw^a, pocztkujcego wielkie

dziea, z chwil, gdy przestaa wydaw-a z siebie idee, sama stal-

si terenem, na którym cudza wola zacza budowa swoje

wasne ])lany. Za .lana Kazimierza Rzeczpospolita poywaa gorz

lvie owoce polityki Zygmunta III i polityki monych pajiów, co

kajdanami Avygraali kozakom. Ziemia polska spyna potokami

krwi i zaledwite ocalaa z potopu. Póniej geniusz wojenny So-

bieskiego uratowa Wiede, wielk cliwa okry or polski, sku-

pi na sobie uw^ag wiata, ale owoce wiekopomnych zwycist\A

spoya Austrya i ^Moskwa z wielk krzywd dla najywotniejszych

interesów Rzeczypospolitej...



nliok polityki u >iO'>uiikii il«* iuiiyoli luoi-.irM . >v.c

^oUiiej «lo y*zt*ch ^riv/ay«Mi ssiadów. lUt loiwkoh narodu toiii^M

• u^^.n^j »;iri.Ht>\(»wy i ukati sH s^M»«M /nych l'ols»ki...

Wolna flfkcya krulow sjK»\\«Hj»i\\ala rtn":iy. iiaUirr^ywiat:

iui(^b£;iiui' M^i do upraw wewmantnyfh pauhtwa obcych iNiU^f;,

uczynia /. Uzeczypospulitej arwn. ua klói<»j te pot«.'^i tor/yly

zf soli w;Uki. a <l<»pvo\va«l7.ia *Ut t«j?(». /• na tr«>nie )i<t|skini ta-

siadali kn>lowi»*. kt^uzy. jak /yjifniunt 111. pn>wa«lzili pilii>k«-.

niezpNiiijf z imtfrfsami i>;istwa. lul». jak Anjnist Morny. (Nlp:u.:ili

si* /.a koriMM; naj«/aini»'j>/..> /.tlra(i:(. L i b •• r u lu v e t <». f)ozw.t

Uiji|ce jediuMnu po>lu\vi unirestwi lujzitawifnnifjsz idf. naj

lepszy projekt, konieczn lefornn'. podkopao powatr^: sejmów,

wytworzyo niesyi-iauy iliaot;. sp;iizyo poghply. |m»zwoIU«»

uirwalii* si oM^kaczeniu iir/>ekonaniu. e ..l'ol>ka. nierzd«M;i

<U". W odmr«i' anarchii utracia znaczenie wszelka wLidz;;.

lUrzymie obszarami piistwi*. doprowadzone do zu|Mdnej ruuiy

wewntrznej, uie miao ni r/^tlu. ni sk.iritu, ni wojska. A na tle

t«*j anarchii. (»frarniajccj wszystkie dzie«lziny ycia, na tle sa-

mowoli magnatów i cjroizmu szlaAhty. i)odpirz;plkowiiJ4cej sobie

ycie gospodarcze kraju, szezegfóliiiej jaskrawo mibija si upadek

miast, upolctlzenie mieszi-z;istwa. ndza i niedola miliono\\y?'i

mas wociaskich. Kosncy nieustannie w]dyw jednej warstw

>

narodu, nic zmijdujjjc przeciwwagi we w'i>ywie warstw innyci,

sprowadzi cakowite upoUnlzenie handlu i i)rzeniy>u. zuboy
kraj, sta si przyczyn wielu niepo\vett)wanycli strat moralnych

i materyalnych.

Wielkimi bbdami upada. l{zeczix>spolita. Nie uio^y ju
uratowa jej odrodz-cze lnoci. które pod koniec Will >!u

lecia zbudziy sumienie narodu, stworzyy Konstytucy li maja.

wi*eszele uzbrojonem ramieniem Kociuszki zawiadczyy przed

wiatem, e Polska nui luawo do ycia. Z orem w doni jrin

uaród poWki. <iin w cli wili zrozumienia swych bdów, jrin

przy pra«y nad p<»praw swoich urzdze. <iin z wielk ide.

któr ju w obliczu nm»rci wykrzesa z*» swojeoro uui.

. Toie morderstwo ToKki zejncio si' oknitnie nietylko

i.i losach naszej t»jczyzny.

Polska Xiepo«Uejra, pontimo wszystkie swe niedouuigania.

' ui(»sa do dziej<jw Kuropy kilka wielkich idei. wzlkogacia sw^

rac, skarbiec ogólnoludzkich wartoci, a przez cae stulecia bya
lla Zachodu waem odirounyni. o który niejednokrotnie roz
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lirj^skiwaiy si fale bapbarzyiistwa, pynce ze wschodu i z pó-

nocy. Polska Niei>o(lleg"a nie urosa uiMastweni i grabie, nie

zagraaa wolnoci swoich ssiadów, nie znaa strasznych przeLi-

dowali religijnych, które zapisay si kl'wa\^'o na kartach historyi

innych naa'odów. l*olska. Niepodlega bya ostoj i lieroldenn wol-

noci. Naduycie tej wolnoci przez jedn warstw narodu na

eaj^ naród sprowadzio niewol. Ale niewola pastwa, które przej

rao swe bdy i porwao si do nowego ycia, zaciya ua

losa-ch Europy.

Sto dwadziecia pi lat mija od czasu ostatniego rozbioru.

W cigli tego okresu Avidnio zaanordowanej Polski nieraz poszyli;

sen z powiek zaborców, stawao u stoów, za którymi nad losami

wiata radzili d}^)Iomaci, ukazywao si w wietle dziejowych

byskawic, ród gramotu wszystkich burz, które wstrzsay P^urop.

RozszaiTDanj' naród nie zapomnia o swojej wolnej przeszoci

i nieraz jeszcze z orem w doni mia dochodzi praw swoich.

Te \^ysiki. majce na celu odzyskanie niepodlegoci na-

rodowej, stanowi gówn tre dziejów Polski w niewoli.

KONIE C.
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