WOJNA POLSKO=ROSY·JSKA
1792 R.

TADeUSZ SOpLICA
(A D AM W O L AŃS K I)

WOJNA
POLSKO-ROSYJSKA
1792 R.,
TOM
KAMPANJA

II.

LITEWSKA.
»Sunt lacrlmae rerum«.

POZNAŃ.

wrELKOPOLSKA KSIĘGARNrA NAKŁADOWA KAROLA RZEPECKIEGO.
1922.

C z c i o n k a m i D gUKAg N I P R ZEMY S Ł O WEJ" w P o z n an i u.
..

I<�Lj219:L

12,10M5

ROZDZIAŁ l.
Liczeqne sity Rosjan i plan Hermana. - Misja polityczna Kreczetnikowa. Gotowość bojowa rosyjska. - Wojsko litewskie. - Posiłki 'Z. Korony. Podział wojska na dwie dywizje i bezładne j ego rozproszenie. - Książe
Ludwik Wiirtemberg wodzem naczelnym.

Liczebne sily Rosjan ipJan Hermana. Wiosną
1792 r. gdy zwisły czarne chmury orkanu nad ścianą południowo

wscho:lnią Rzpltej, poczęly burze nadciągać i do granic Litwy. Nie
kłębiły się one.. tak groźnie, jak na Ukrainie, ale też i mniej wojska
kraj osłaniało. - Rosjanie już w kwietniu ciągnęli zwolna i nie
znacznie do granicznych skraisk, by je . przekroczyć, skupieni we
cztery korpusy.
Reskrypt i ukaz Katarzyn:}', oba datowane 2/15 kwietnia, mia
nowały Michała Nikiticza Kreczetnikowa naczelnym wodzem armji,
przeznaczonej do działań na Litwie. Nazwisko smutnie już zapisane
w pamięci polskiej za złowrogich czasóW konfederacji w Radomiu
i Barze, Piotr bowiem, brat rodzony przyszłege wodza, dał się
poznać w kraju jako narzędzie gwałtów Repnina. W środkach nie
przebierając, wywierał wówczas nacisk na przekonania pojedyńczych
osób i całych mas szlacheckich ; Czackiego, uwięziwszy w j ego
własnym domie, nie dopuścił do poselstwa ; uciskiem, grozą, pie
niędzmi zmuszał sejmiki do 'uległości ; ciemiężył i grabił dobra biskupa
Soltyka ; z Branickim i gwardjami królewskiemi ścigał konfederatów,
znacząc wszędzie ślad swojej drogi pożogą i m o rdem. Co Repnin
sądził o tym generale, świadczą jego. pisma do Panina, świadczy
skarga n a niedołęztwo wojskowe, wykazane jaskrawo przy szturmie
Berdyczowa, i na grabieże tak olbrzymich rozmiarów, iż całe tabory
zrabowanych łupów wysyłał w głąb Rosji długim sznurem podwód.
Wspomnienie, tych może rabunków, odbite echem nawet W ukazie
mperatorowej, mianującym j ego brata generałem en chef.
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Niewiele można powiedzieć o przyszłym wodzu naczelnym,
gdyż nie wybił się niczem nad przeciętny poziom. Karjerę rozpoczął
od wojskowości, wyróżniwszy się jakoby W pierwszej wojnie tureckiej,
potem przeszedł do służby cywilnej. Jako gubernator- przesiadywał
w Pskowie l ) , zarządzając częścią Litwy, odpadłą po rozbiorze, na
stępnie w Twerze, dalej w Kałudze już jako namiestnik, gdzie zy
skał rangę generała-gubernatora z władzfl nad trzema namiestnictwami :
kaługskiem, twerskiem i riazańskiem2). Ztamtąd przeniesiono go do
Kijowa w r. 1791 na podobną posadę, skąd zarządzał trzema gu
berniami małoruskiemi i gdzie go zastał wspomniany ukaz Katarzyny.
Jak wielu Rosjan wówczas, występujących nawet w roli łupieżców
i zbirów w Polsce, posiadał oba nasze ordery i to od r. 1776.
Osobistość to wyniosła i nieprzystępna wobec podwładnych, płaszcząca
się przed wyższymi, rozmiłowana ' w blichtrze, pompie, etykieci�,
a na tej purchawkowatbści Potemkin nieraz ostrzył swój dowcip. Obszerny ukaz cesarzowej podawał plan działań, ułożony W pe
tersburskiem Kolegjum Wojennem, podobnie jak Kachowskiemu. Mało
wykształconym fachowo Rosjanom nad takimi planami pracowali
Niemcy : Pistor dla armji ukraińskiej, Herman gen.-kwat. dla Kre
czetnjkowa. W kolegium przeważały poglądy; iż naczelnym wodzom
trzeba pozostawiać jaknajciaśniejszy zakres działania, wskazać im
punkty wytyczne, lecz w drodze do celu określić drobiazgowo kje
runek pochodu dla każdego korpusu, szereg stanowisk pośrednich,
j akie z kolej i -zajmować należy, i miejscowości, którędy kroczyć.
W podobnym duchu ułożony i plan Hermana. W tak wązkich ra
mach brakowało miejsca dla inicjatywy naczelnego wodza - żądano
tylko ślepego wykonania, wyłączając łatwość zmian jakichkolwiek.
Prze<1t:zono okoliczność, że z oddalenia łatwo układać plany na
papierze, lecz trudno spełnić z wymaganą pedantycznością ; że skom
binowane działania większych mas zbrojnych nie zaWsze osiągają za
mierzany skutek , że zwykle przypadek, nieświadomość, niedbalstwo
tak pokrzyżują projekty, iż instrukcja, zamiast ułatwić zadanie wo
dzowi, skrępuje go bardziej i W danym razie uczyni chwiejnym.
Gdyby jednak zaufano jego przedsiębiorczości, możeby w chwili
pomyślnej wyzyskal w lot położenie i, kosztem odstąpienia od na
rzuconego projektu, potrafił obezwładnić -lub rozbić jaką kolumnę
przeciwnika, lub całą armię" tern samem osięgnąć właściwy cel
wojny. Kreczetnikow zaś mógł działać samodzielnie li tylko w prze
widzianych razach : oznaczyć czas wkraczania każdej kolumnie, ,ale
najpóźniej w początkach maja starego stylu i W związku z Kachow
skim ; dalej kierować we wskazanym kierunku ruchami korpusów,
kombinując czas przemarszów i wzajemną między nimi odległość,
stosownie do miejscowych warunków i stanowisk litewskiego wojska ;
myśleć o zaopatrywaniu armji W żywność i furaże ; osadzać zało
gami kraj opuszczony lub zdobyty i - na tern koniec. Chęć zmian
1) Od r.
�) Od r.

1 772.
1 778.

7

jakichkolwiek wymagała pisania motywowanego projektu, dehatów
" nad nim w kolegium petersburskim, czasu na odebranie odpowiedzi słowem pora właściwa minęłaby bezpowrotnie. Rozpatrzmy dokładniej
pomysły Hermana, by je ocenić, · jak zasługują.
Armję podzielono na cztery korpusy, sKupiając zawczasu W po
bliżu granic. Ukaz powiadamia, że hr. Mikołaj Iwanowicz Sałtykow,
prezydujący W kolegium, d9stał rozkaz mobilizowania wojsk, że
oddziały kieruje da wskazanych · stanowisk, a tak bez rozgłosu za
rządza ich pochodem, by koniecznie na 1 / 1 2 maja stawały na miejscu.
Kreczetnikow winien niezwłocznie objąć komendę ; potem regulować
ruchy wojska odpowi.e dnio do swoich celów i najkrótszą drogą,
a jaknajszybciej, dążyć do złączenia się z Kachowskim ; musi zatem
często do niego · pisywać, nim jeszcze wejdzie w bezpośrednią łą
czność, gdyż działania obu armji organicznie z sobą związane. Gdy
już nastąpi połączenie wodzów, ma iść pod rozkazy. Kachowskiego
i działać z nim wspólnie. - Plan jednak nie poprzestaje na tych
wskazówkach ogólnikowych i nie dozwala swobodnie się obracać
w dążeniu do celu. Nakazuje główne siły rozdzielić na dwa od
łamy i bezpośrednio nimi kierować, reszta zaś, znowu na dwie
części rozbita, utworzy flankowe korpusy. Zapoznajmy się z nimi
po kolei.
Korpu.s I-szy, a przy nim sam wódz naczelny, liczył piechoty
7 batalionów czyli 5800 bagnetów, jazdy regularnej 1 5 szwadronów
t. j. 2 1 00 szabel, z l ekkiej pułk kozacki z 400 kon i, razem więc
konnicy 2500, a W ogóle głów 8500 i 1 6 dział polowych, wziętych
ze Pskowa (początkowo zamierzano dać 1 0). Dowodziło trzech
generałów-majorów: piechotą Chruszczow (zamiast m ianowanego
zrazu Rżewskiego), jazdą Denisow, wreszcie dodany potem kwater
mistrz Herman, ów autor planu. Wojska, gromadzone pod Połockiem
nad Dźwiną, podążą do Grodna drogą na Głębokie, Postawy, Lidę.
Władzę nad korpusem sprawował służący w rosyjskich szeregach
Polak, Szymon Korwin Kossakowski generał-lejtnant, a wypadnie
nam często spotykać tego dawnego konfederata z Baru. Człowiek
to ''hutki, zdolny i śmiały, obdarzony niezwykłą siłą charakteru, lecz
ambitny i mściwy, przewrotny i w środkach nie przebierający. Prze
dewszystkiem paliła go żądzą znaczenia, to też potem, naprowa
dziwszy �rogów na ojczyznę, ogłosi! się samowolnie polnym he
tmanem l itewskim. Młodszy to brat Józefa, biskupa inflanckiego,
a obaj kroili wysoko i skończyli też wysoko - na szubienicach.
Korpus I1-gi, najsłabszy ze wszystkich, posiadał w 5 bat. pie
szych 4440 ludzi lub okrągło 4500 (jak rachuje Smitt), dalej l O szw.
regularnej i kozacki pułk lekkiej jazdy czyli razem 1 900 koni, Wo
góle zaś 6400 . głów i dział 1 3, sprowadzonych z Mohilewa. Do
wodził nim · hr. Mellin gen.-I ejt., pod nim piechQtą Bukshewden
gen.-maj., jazdą Teodor Bergman gen.-Illaj. Skupiał się nad Drucią
(Drutem) pod Tołoczynem, a także zmierzał do Grodna głównym
traktem, tamtędy przez Mińsk i Nowogródek łączącym Moskwę
z Warszawą. W Grodnie więc zam)'.ślano złączyć główne siły Kre-
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czetnikowa i wyniosłyby WóWczas 1 0 300 głów W 1 2-u bat. pie
szych, 4400 koni W 25-u szW. regularnej i W 2-ch pułkach lekkiej
jazdy, wogóle 1 4 700 ludzi i 29 armat. Na razie znaczna prze�trzeń
rozdzielała te siły i trudno im W potrzebie rożliczać na wzajemną
pomoc, z czasem dopiero, W miarę pochodu W głąb Litwy, klin
pomiędzy niemi stawał się coraz cieńszym. Złączonym kazano
wspólnie dążyć pod mury polskiej stolicy. Dv,iie te kolumny sta
nowiły ogół sił zaczepnych, gdyż dwom pozostałym inne przezna
czano cele, w razie zaś naporu skupionych wojsk litewskich, każda
musiała na sobie polegać i torować drogę w nieprzyjaznym kraju.
Korpus I II-ci, z prawego flanku Iinji rosyjskiej, ks. Dołgorukowa
gen.-lejt., miał piechoty 6400 w 7-u bat., kawalerji 2600 W 1 2-u szW.
regularnej i lekkiej w 2-ch pułkach dońców, razem głów 9000
i 1 6 armat ze Pskowa. Mobilizowano go nad Dźwiną pod Dyna
burgiem. Prowadził piechotę Rautenfeld, jazdę Arseniew, obaj gen.
maj orowie, potem dodano barona Rosena jako ober-kwatermistrza .
I ta kolumna jednakową prawie rozdzieloną' przestrzenią od Kossa
kowskiego, jak ten od Meltina, w krytycznych więc razach nie mogła
wspomagać, a sama wdzierać się musiała samopas w głąb kraju.
Kazano Dołgorukowowi, maszerując prostą drogą do Wilna, opa
nować stolicę Litwy, potem rozrzucić wojska po całej prowincji.
W tym celu, gdy silny oddział odłączony poszedłby na KownQ
osadzić . ważne te stanowisko, reszta korpusu, zostawiwszy dosta
teczną załogę w Wilnie, jako w sercu kraju, rozlałaby się po ob
szarach Litwy, zajmując Troki, Mińsk i takie punkty. strategiczne,
jakieby dogadzały Kreczetnikowowi. Zadaniem Dołgurokowa utrzy
mywać spokój po wyparciu Litwinów i bezpieczne z Rosją komu
nikacje, urządzać magazyny dla armji czynnej, słowem zostać kor
pusem okupacyjnym, odgrywając rolę Derfeldena przy Kachowskim.
Korpus IV-ty wreszcie, z lewego flanku, cokolwiek słabszy.
Istniało w nim 7 bat. pieszych czyli 6200 głów, 1 2 szw. regularnej
jazdy i kozacki puł.k lekkiej, co wynosiło 2 1 00 koni, ogółem 8300
ludzi i 1 5 dział z Mohilewa (choć ukaz na razie przeznaczył .J..6).
Piechotą dowodził Łanskoj gen.-maj., jazdą brygadjer baron ge n�
ningsen, zamiast proponowanego gen.-maj. Knorringa, całym korpusem
baron Iwan Jewstafiewicz Fersen gen.-Iejt. Zebrane wojska, nad
brzegiem Dniepru pod Rohaczewem (u ujścia Druci), przęznaczano
na pomoc armji ukraińskiej, o czem już nadmienialiśmy we wła
ściwym miejscu. I ta kolumna w jednakim odstępie od Mel lina,
jak i wszystkie inne pomiędzy sobą, a dążyła daleko, nad brzegi
Bugu, pod austryacki kordon. Prosta Iinja p owietrzna, łącząca te
dwa punkty odległe, n ajdłuższa ze wszystkich, jakie korpusy zamie
rzały przebyć. Cóż dopiero, gdy brakło dróg przez bagniste mo
czary pińskiego Polesia, gdy kraj . bardzo ubogi i słabo zaludniony
nie był w stanie wyżywić tak licznej kolumny, o drogach zaś po
przecznych i zapasach w pobliżu zbytecznie wspominać - nie
i stniały wcale. Linja więc pochodu, z konieczności wydłużona
znacznie, dwa razy się załamywała p.o d kątem prostym. Ukaz po-
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leca! maszerOWać forsownie na Słuck do ' Słonima, potem zawrócić
na lasy i błota przez Lubieszów do Kołek. Zjawieniem się na
Wołyniu zamierzano odciąć od Bugu armję ks. Józefa, " obecnośCią
swoją zachęcić i podtrzymać to województwo, rWące się przeciw
konstytucji 3 maja, a silne· swoimi właścicielami dóbr". - Istotni e
Wołyl1, siedlisko wielu wpływowych, magnackich rodzin, ' a tych zna
czenie pądkopało nowe prawodawstwo, wówczas bardziej niż przed
tem, posiadał . silne jeszcze zabarwienie reakcyjne, , Z Kołek Fersen
znowu winien zawrócić, by dojść na " nieprzezwyciężone stanowisko
pod Dubienką " , którędy przypadała polskiej " arniji' droga odwrotu.
Marzono, iż ks. józef, wzięty we dwa ognie, albo broń żłoży lub
będzie zniesionym. Oczekując pomyślnego skutku, łudzono się, iż
Fersen wykona tern łatwiej pochód korpusu, że go zamaskuje okolica
błotnista, leśna i od świata odc�ta ; że flankowe kolumny Kachow
skiego, manewrami na skrzydłach i grozą opasania, tak zaabsorbują
uwagę Polaków, iż się ci ani opatrzą, jak na Wołyniu i nad Bugiem
tyły armji zostaną zajęte, jedyna komunikacja ze stolicą przerwana,
wojsko osaczone W matni. Te mgliste ułudy rozwiała rzeczywistość.
Wówczas jednak waljły na barki Fersena cięża r za wiel�i, wprost
zadanie niemożliwe do spełnienia we właściwej porze, bo gdyby
nawet po przełamaniu wszelkich trudności zdołał stanąć Polakom
na tyłach armji, to ks. józef, znaglony położeniem 'do wysiłków
energji, cisnąłby na n iego cały ciężar si! przemagających, zniósł go
z łatwością lub, wrzuciwszy za !<ordon, oczyścił bagnetem szlęk
swojego przejścia.
Razem więc w korpusach Kossakowskiego, Mel l ina, Dołgoru
kowa, Fersena liczył Kreczetnikow 1 / 1 2 maja 1 792 r. W 26-u bat.
pieszych okrągło 22 900 głów, w 49-u szW. regularnej jazdy 7200
koni i 1 900 w S-u pułkach kozackich, razem kawalerji 9 1 00, wszyst
kiego 32 000. Ale iluż służyło artylerzystów przy 58 armatach ? Ukaz Katarzyny podaje tylko jakościowy skład 'a rmji, Smitt ilościowy,
lecz tę rubrykę pominął zupełnie, chóć rozporządzał całym archi
walnym materjałem sztabu. A wszak armaty nie strzelają same. jeżeli. Kachowski do obsługi 1 36 dział polowych posiadał 4000 ar
tylerzystów, to, przyjmując ten sam stosunek, wypada dla Krecze-
trlikowa 1 706, co nas zniewala do zrobienia poprawki. Faktycznie
więc armja liczyła mniej więcej w korpusie Kossakowskiego głów
8770, Mellina 6782, Dołgorukowa 9470, Fersena 8682, wogóle 33 700.
więc n iespełna 34 000. Dołączona tablica l epiej uzmysłowi rozdzia�
sił rosyjskich i poda szczegółowo ich skład jakościowy. - Ale za
uważmy, że tylko mniej n iż połowę, bo kolumny K9ssakowskiego
i . Mellina, plan wojny dozwalał użyć do działań zaczepnych (głów
1 5 552), Dołgorukowowi przypadło zadanie okupacyjne, a Fersen
tylko czasowo ulegał władzy Kreczetnikowa i wcale nie dla niego
przeznaczano te siły. jeżeli w toku wojny z tym ostatnim stało się
inaczej, zmianę w części spowodowała wadliwość pomysłów Her
mana, nad wyraz słabych, n ieudolnych, czasem wręcz niemożliwych
do przeprowadzenia.
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Stan armJi rosyjskiej na Litwie 1/12 maja' 179% r.
pod wodzą Micbala Kreczetnikowa.

K o rp u s I p o d Szy mo.n e m K o s s a k o w s k i m G L .
Piechota
Z pułku jegrów estlandzkich
. bat. l -y
. . . razem 78O
I pulk grenadjerów petersbursko w " 4 po 825 głów ,, 3300
5800
l
I " muszkieterów narwskich " " Z" 860 "
,, 1720
21 /4 pułk6w w 7 bat. pod Chruszczowem G. M.
f
Jazda
8300
I pułk dragonów pskowskich w sZW. 1 0 po l44 gł6w " 1 440
ZIOO
" husar6w
.
"
" 5 ,, 132 "
660
2500
400
lekka. I pulk kozacki Denisowa
"
"
pułków regularnej i I lekkiej po Denisowem GM.
16 dział polowych. Kwatermistrz Nermnn GM.
•

•

•

•

•

}

•

}

.

}

} }

K o r p u s II p o d h r . M e l l i n e m G L .
Piechota
Z pułku jegrów estlandzkich
bat.2-i
glów razem 600
(Okrą-4500
2 pulki m Jszkieterów: muromski i kozłowski kaźden . . w ,, 2 po sJ'60 "
" 3840 TI'o)
21/. pułków w 5 bat. pod Bukshewdenem GM.
Jazda
6400
I pulk dragon6wsmoleńskich w szw. l 0 po 1 50 "
" 1 500 l
lekka: I pułk kozacki Grekowa
1900
"
400 J
"
I pułk regularnej i l lekkiej pod Bergmanem GM.
13 dziar polowych.
K o rpus III p o d k s . D o ł g o r u k o w e m G L,.
Piechota
Z pułku jegrów estlandzkich . . bat. 4-y . . głów razem 8oo
6400 1
3pulki muszkieterów: reweIski, pskowski i kurski każden .w " 2 po 933 "
" 5600
31/4 pułk6w w 7 bat. pod Rautenfeldem GM.
r
l 9000
Jazda
'
2 pulki kar.\binierów : j ambur2600 J
ski i ingermanlandzki każden w sZW. 6 po 153
" 1840
lekka:2pułki kozackie, dońskie:
760
Leonowa i Kirejewa
.
. " 380 "
2 pulki regularnej i 2 lekkiej pod Arseniewem GM.
16 dział polowych. Ober-kwatermistrz br. Rosen.
K o rpus IV p o d b r . f e r s e n e m G L .
Piechota
'
Z pułku jegrów estlandzkich . . bat. 3-i . . głów razem 680
6200 1
3 pulki muszkieterów: nizowski,
5520
azowski i tambowki każden w " 2 po 920 "
J
31/4 pułków w 7 bat. pod Lanskojem GM.
8300
Jazda lekka
" 17601
2pulki: ukraiński i iziumskikażdenw szw. 6 " 146 ,,
2100
"
340 (
"
I pułk ko�acki Saryczowa
2 pułki le:.kiej regularnej i I kozacki pod bryg. Benningsenem.
13 dział polowych.
Wogóle 32 000
Batatlion w przecięciu liczy 880 g16w
" 147 ,,
"
Szwadron
Pułk kozacki "
"
380
,, (1)
Artylerja, tu nie pod ana, znajduje ,się w streszczeniu.
•

•

•

}
}

}

•

.

}

}

}

(1) Z malemi zmianami według tablicy Smitta. Skład jakościowy w Sbor
niku str. 266-267.
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Streszczenie i uzupelnienie.

Piechoty

Jazdy Jazdy Razem
regu!. kozack. jazdy Artylerji Wogóle
.

bat.głó\V szw. gl. pulk. gt glów arm. głów głów

7 5800 15
Mellina
5 4500 10
Razem 12 10300125
Dolgorukowa
7 6400 12
fersena
7 6200 12
Wogóle 126 22900149

I korpus Kossakowskiego
II

III
IV

"

"

"

2100 l
1500 l
3600 2
1840 2
176011
72001 5

400
400
800
760
340
19001

2500 16
1900 13
4400 '\29
2600 16
2100 13
9�00 158

470 8770
382 6782
8521 15 552
470 9470
382 8682
17001 33 700

o ile plan Pistora polegał zrazu na ataku czołowym dwóch
kolumn rosyjskich i oskrzydlających ruchach dwóch pozostałych,
skutkiem czego rozproszonym wojskom polskim groziło odcięcie lub
zniesienie, gdyby nie umiały skoncentrować się W porę - o ile po
tem, jako znacznie słabszym groziło wyparcie W głąb kraju lub osa
czenie w matni - o ile ta krucza przepowiednia nieustannie; jakby
widmo zagłady, wisiał� nad nami tak, iż każden krok fałszywy pro
wadził do katastrofy - o tyle plan Hermana ułożony, jakby żadne
wojsko nie istniało na Litwie, jakby nie oczekiwano najmniejszego
oporu, jakby chodziło o spokojny spacer na manewrach. Wiedziano
wprawdzie, że nasze szyki i tu rozsypane drobnemi paczkami wdłuż
pogranicz a, a inne dopiero z głębi kraju nadciągały zwolna; że i tu
nie mogliśmy skupić się tak szybko, by na razie której z kolumn
rosyjskich groziło rozbicie; żeśmy i tu nie posiadali zdolnych gene
rałów i nie przysposobieni wcale do wojny, lecz już za nadto bez
wględnie, jak na plan wojskowy, ignorowano wszelką możność oporu
i skoncentrowania. Widocznie Kossakowski potrafił wzbudzić wiarę,
upewniając, że może tylko pod Tołoczynem zajdzie walka, gdyż do-o
wodzący tam gen. Judycki naprawdę sprzyjał konstytucji, w innych
zaś miejscach oczekują spokojne przeprawy przez graniczne rzeki.
Ukaz Katarzyny powiada charakterystycznie, że gdyby Kreczetnikow
nie zdążył skrycie, » w m iejscach niespodzianych , " przybyć Dniepru
. i Diwiny, gdyby Polacy przeszkadzali zbrojnie, " w takim razie nie
oczekiwanem " trzeba ich odrzucić siłą, przytern " z tą ostrożnością,,,
by strzelili pierwsi. - Szło więc znowu o to, by potem mamić łatwo
wiernych, iż wojska, wdzierające się na cudze terytorjum, same nie
rozpocz�ły wojny. Misja polityczna Kreczetnikowa. Naczelnemu wo
dzowi, jak Kachowskiemu, dano prócz wojskowej jeszcze misję po
lityczną: Ukaz zaznajamia go z ogólnem położeniem; rozwodzi się
nad krzywdami, jakie Rosja wycierpiała od Polski w czasie wojny
.
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z Turcją i Szwecją, a krzywdami nazywa chęć zrzucenia nałożo
nego podstępnie jarzma; podkreśla, że konstytucja 5 maja zburzyła
podstawy zgodnego pożycia, a n a nich oparty " pokój i bezpieczeń
stwo sąsiadów polskiego państwa " - więc cesarzowa nie może pa
trzeć obojętnie i wypowiada wojnę zwolennikom nowej formy rządu.
. - Wkroczenie przewrotnym motywuje pozorem, a chodziło właśnie,
by się rozbiegł po kraju n ajgłośniejszem echem, iż o zmiany W ustroju
państwa nie obwinia całego narodu, lecz walczy z n ieliczną par
tją, z tymi tylko, co je spowodowali i utrzymują. Dla tego też za
leca używać siły i grożby tam, gdzie Kreczetnikow n apotka opór
i niechęć; okazywać zaś względność, gdzie natrafi na żywioły po
datne i chętne. - Wtajemnicza go W zamiar zawiązania konfederacji
na Litwie i każe ją wspierać wszelkimi środkami. Objecuje w tern
pomoc i ułatwienia, gdyż " dokładne dane o tamtejszym kraju, liczne
związki pokrewieństwa i przyjaźni, gorliwość dla Nas i dla pożytków
imperji Nas�ej generała - porucznika Kossakowskiego, n aznaczo
nego z tych powodów db komendy pańskiej, mogą dostarczyć Panu
sposobów do lepszego spełnienia rozkazów Naszych.·.. On to wła
śnie utworzy konfederację i z góry powołano na jej marszałka kan
clerza Sapiehę ze względu na wpływy i bogactwa, ale bez jego wie
dzy; akt musi być " zgodnie ze spisanem tutaj " (t. j. w Petersburgu);
wszelkie czynności zastosowane do koronnej, a nad nią już cZUWa
Biihler. - Obie konfederacje utworzą jedną, generalną, gdy Polacy
zostaną wyparci za linję Bugu, gdy się zetkną armje Kachowskiego
i Kreczetnikowa, gdy z Grodna stanie otworem droga do Warszawy,
a pójdą opanować stolicę, dosłownie jak się wyrażał reskrypt do
Kachowskiego, " dla rozpędzenia zebranej tam zgraj i (skopiszcze) pod
i mieniem sejmu. "
Specjalny kurjer przywiezie do rozrzuczenia deklaracje Bułha
kowa i manifesty, objaśniające ludności cel przekroczenia granic.
Ukaz zapewnia, iż Departament Wojskowy zaopatrzy armję we wszy
stko, czem rozporządza, więc w artylerję, intendanturę do pomocy
itp.; zaleca utrzymanie naj ściślejszej karności, unikanie grabieży, cią
głe starania o porządnem zaprowiantowaniu ; przypomina ukaz z l. sty
cznia 1 782 r., zakazujący używania tortur przy badaniach ; każe '
składać raporty co 8 lub 1 0 dni i to zawierające szczegółowy dzien
nik czynności, dawanych rozkazów, odbieranych doniesień. Zaznacza
humanitarnością tchnące poglądy, by podwładni Kreczetnikowa -nie
wymuszali źadnych " opłat, " nie dopuszczali się " ucisków lub gwał
tów .. , gdyż powszechn e uciążliwości i we wspólnej sprawie znoszą
się cierpliwie, lecz odosobnioni e nadużycia, a dla celów prywatnych,
wywołują złość i nienawiść, jak ku największemu żalowi Naszemu
i ku zaćmieniu sławy Naszego oręża, z dar z a ł y s i ę j u ż p e w n e
p r z y k ł agy w p o p r z e d n i c h z a m i e s z k a ch p o l s k i c h: " Wojska
powinny wogóle z ludnośCią bardziej przyjaźnie, niż wrogo, zacho
wywać si� na Litwie, lecz ta teorja w zastosowaniu wyglądała ina
czej i ukaz mieścił zastrzeżenia, redukujące ją do zera. Czytamy:
"Jednakże ... : w żadnym razie nie wyłącza to bynajmniej tych pomocy,
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Jakich dla ulgi wygatków Naszych wynH.lga utrzymanIe I przekat>
W tym celu należy wejść w układy z ks. Sa
mienie ... wojsk.
piehą za pośrednictwem Kossakowskiego, » by wyjewództwa do
stawiały potrzebną żywność wojskom Naszym, z a n i c h d z i a ł a
j ą c y m, o ile z jednej strony zajdzie tego niezbędna potrzeba, z dru
giej możliwość (paletowania), przestrzegając w tej m ierze pewien
wzgląd na większą lub m niejszą dla nas życzliwość, jaką u ludzi
będziesz Pan uważał, o r a z n a w i a r ę , p r z e z n i c h w Y z n a w a 
n ą, u I ż Y w s z y , o i I e m o ż n a b e z w y r a ź n e j s tr o n n o ś c i , j e 
d n o z N a m i w i e r z ą c y m w p o r ó w n a n i u z i n n y m i . " Ciekawy
ten ustęp celuje naiwną otwartością. Dla Rosjan, nawykłych W Pol
sce do grabieży, gwałtów, samowoli i wobec ,słabszych nie tylko
w Polsce, redakcja ukazu elastyczna i pole do bezkarnych nadużyć
stało otworem.
Reskrypt Katarzyny nakazywał Kreczetni kowowi zdać zarząd
Mliłorosji miejscowym gubernatorom i niezwłocznie jechać do Połocka;
ukaż wyznaczał mu pensję dotąd pobieraną ( 1 000 rubli miesięcznie),
przytern darowiznę jednorazową, 1 0 000 rs. na wyekwipowanie się
do wojska I ) . Oba te dokumenty odebrał Kreczetników 1 1 /22 kwie
tnia i rozpoczął zaraz przygotowania do rychłego wyjazdu. Zdał ko
mendę nad wojskiem gen.-lejt. Naszczokinowi z instrukcją, jak orga
nizować kolumnę' Lewanidowa , by j ej ułatwić szybkie wkroczenie.
Wysłał kurjera do Kachowskiego w celu porozumienia się co d�
przyszłej kampanji ; wreszcie, ruszywszy z Kijowa 1 7/28 kwietnia,
po tygodniu podróży stanęł Połocku (24. I V/5. V) 2). Zajęcia za
stał dużo, a czasu mało, gdyż, prócz załatwiania niezbędnych czyn
ności przygtowawczych, sporo go pochłaniała ożywiona korespoden
cja z cesarzową, wtajenniczającą g0 drobiazgowo W swe plany, do
tyczące najbliższej przyszłości, i sposoby wykonania. Kreczetnikow
przedstawiał trudność ukończenia przygotowań do 1 . maj a ; prosił
'0 pozwolenie przyjazdu do stolicy dla ustnych objaśnień, lecz odebrał
stanowczą odmowę. Katarzyna pisała (22. IV/3. V), że wkroczenie
związane z deklaracją Bułhakowa; że ta będzie podaną 6/ 1 7 maja
i najpóżniej we cztery dni potem musi wojna wybuchnąć; że miejsce
naczelnego wodza przy armji, a n i e W Petersburgu; zobaczy go więc
chętnie, ale dopiero po spełnieniu misji 3). W jednocześnie przysła
nym reskrypcie żądała zawiązania konfederacji 4), a już poprzednio
l) Ukaz i reskrypt Katarzyny z dnia 2/ 13. IV. 1792 w Sbomiku nieraz
w I tomie cytowanym str. 268 -269, 256- 265. - Smitt: O Suworowie Cz. I I.
str. 267-268 i tablica.
2) Raport Kreczetnikowa z 13/24 IV. w Sborniku str. 273-274 oraz je
'go dziennik w czasopiśmie: Cztienia w obszczestwie istorii pri moskowskom
u niwersitietie za g. 1 863 (tomów 4). Moskwa 1 863. 8 ka-p. -T. IV. str. 2 1 -22.
Dziennik ów pisal mu Polak w służbie rosyjskiej, ulubiony adjutant, Piotr
Michailowicz Grocholski, pózniejszy vice-gubernator wolyński. StreszczaJ
w nim odbierane raporty podwladnych, co stanowi ważne dla nas żródlo.
Kreczetnikow często przesylal Katarzynie kopję tego dziennika lub wcielal
cale ustępy niemal doslownie w swoje relącje.
3) Sbornik str. 278.
4) Tamże str. 278-279. Reskrypt z 22 IV/3. V.

zleciła działac przekupstwem przy werbunku stronników. Czytamy
w wyłącznie tej 'sprawie poświęconym reskypcie : " Przy wkroczeniu
do Polski wojsk Naszych, pod Pańskiem przewodnictern, będą Panu
potrzebne pieniądze dla przyciągniecia wielu niezamożnych Polaków
na naszą stronę, a również i dla odstręczenia od przeciwnej partji
tych polskich wojsk, przywiązanych do nowej konstytucji, coby ze
chciały upierać się i bronić, a dla uniknięcia niepotrzebnego rozlewu
krwi należy je skłaniać do przysjąpienia do konfederacji mi�dzy in
nemi i pieniędzmi " 1)
Katarzyna nie łudziła się wcale co do przyszłego rozrostu Tar
gowicy. Widząc w tej partji z jakie 1 5- 1 6 osób pisała do Bilhrera;
�Prócz tych, co podpisali akt konfederacji i ich przyjaciół w woje
wództwie kijowskiem, bracławskiem i podolskiem, mało posiadamy
widoków na p owiększen ie liczby naszych stronników. " To też 'lie
oni przechylali szalę, lecz »siły wojskowe, jakiemi rozrządzamy, wy
starczającą przedstawiają rękojmię powodzenia Naszego zamiaru " .
Ale w Petersburgu liczono z pewnością, że Targowica choć część
armji potrafi przyciągnąć, a przewidując, że w początkach zwłaszcza,
nie zdoła jej utrzyinać, zwalono to na barki Kreczetnikowa, zlecając
mu tylko porozumieć się z Sapiehą lub Kossakowskim, by wszelki
koszt zwróciły potem województwa w formie furażu i żywności po
cenie umówionej z Sapiehą. Na kupno renegatów, na utrzymanie
tego wojska, coby zdradziło swoje sztandary, posłuży tajny fundusz,
ale szczegółowe z niego rachunki trzeba wysyłać miesięcznie, a już
kasy płatnicze odebrały rozkaz natychmiastowego dostarczenia
200 000 rs. złotem i srebrem2). Zjednywaniem ludzi i organizacją
konfederacji zajmie się z kilku pomocnikami Szymon Koss�
kowski, mający do spełnienia misję polityczną ze szczegółową in
strukcją cesarzowej. W tym właśnie celu jedzie on nad granice ;
zostanie w przyszłości regimentarzem wojsk litewskich (z faktycznej
nominacji Katarzyny), a na razie wiezie listy z minif,terjum. Te
listy pisał hr. Bezborodko imieniem cesarzowej do kanclerza wiel
kiego litewskiego, ks. Aleksandra Sapiehy, upatrzonego na wpływowe
stanowisko marszałka, w celu skłonienia go do obj�cia tego urzędu,
orąz do dwóch bisk1r:pów : Józefa Kossakowskiego (inflanckiego)
i ks. Ignacego Massalskiego (wileńskiego), by wszelkiemi silami
wspierali zamach na swobody narodu, a ta zachęta chyba całkiem
zbyteczna3).
Ponieważ niezawodnie zajdzie potrzeba, by i wódz naczelny
z niejednym zawiązał tajne układy, reskrypt Katarzyny dołącza dla '
informacji dwa spisy osób, a na nich można jakoby w zupełności
polegać, gdyż, listę Bułhakow nadesłał z Warszawy, Szymon zaś
Kossakowski uzupełnił i objaśniał.
Rozpatrzmy te spisy, dodając przy nazwiskach brakujące
imiona, urzędy i pobieraną kryjomo pensję według cyfr, dostarczo-

l) Tamże str. 269. Resk(ypt z 1 0/21 IV.
2) Kachowskl dostał 300 000 fS.
3) Sbornik str. 270. Reskrypt z 1 1 /22 IV.
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"yeh przez 'a'
skiem powstaniu. Układamy je w porządek abecadłowy.
Z m inistrów: Branicki Franciszek Ksawery hetman w kor. Małachowski jacek kanclerz W kor., »kredyt ma W sandomierskiem
i sieradzkiem województwie, człowiek stanowczy, jedyny, który złożył
urząd po 3 maja, ostrożny nawet do bojaźliwości, lecz pewny
i stały » (pobierał za tę stałość 2000 dukatów rocznie) - Raczyński
Kazimierz marszałek nadworny kor., " pewny, oddany, obrotny, ma
jący wplywy w Wielkopolsce ( 1 500 #). - Dalej następuje caly
szereg senatorów, więc wojewodowie : mścisławki, Chomiński Ksa, wery zawsze był oddany Rosji " - witebski, Kossakowski Michał,
"
zależny " - mazowiecki,
" brat biskupa i we wszystkie m od niego
Małachowski Antoni, " brat kanclerza " - sieradzki, Walewski Mi
chał, dawny barszc!zanin. krewny hetmana Branickiego,. " przedsię
biorczy, wpływowy w krakowskiem, wołyńskiem. nawet w sieradzl;:iem
województwach " (w tym roku wziął za m iesiąc 1 000 =fI:.). - Ka
"
sztelanowie : przemyski, ks. Czetwertyński Antoni jan Nepomucerr,
"
" jeden z fanatyków wolności, odwaźny, ale bardzo ubogi (wziął też
inflancki, Kossakowski Antoni, "brat
tylko 1 50 # w r. 1 773)
biskupa, któremu We wszystkiem się powoduje " - gnieznieński.
Miaskowski Franciszek, " znajduje się dotąd w Wielkopolce; ma tam
wpływy; posłano po niego ; Rosji był zawsze oddany " (po 400 # od
r. 1 775 do 1 792 rocznie) - wojnicki, Oźarowski Piotr Alkantary,
" oddawna Rosji oddany, śmiały, stanowczy i gotów na wszystko' ;
jest on i będzie z liczby pierwszych aktorów po biskupie Kossa
kowskim ; ma kredyt w krakowskiem i sandomierskiem województwie"
(2000 #) - trocki, Plater, Kazimierz Konstanty, właściciel dóbr
»
" w Rosji - wreszcie lubaczewski, Raszewski (właściwie Rzyszczewski
Adam) i tego na zapewnienie przyjaciół wpisano. - Biskupów dWóch
tylko : żmudzki, Giedrojć Stefan, choć _" n ieżbyt czynny, lecz zacięty
wróg nowej konstytucji " i inflancki, Kossakowski józef, a ten znóW
"ze względu na zdolności, rozu m , niezachwiane przekonania i zna
jomość praw może kierować całą przyszłą działalnością " ( 1 500 =Ił).
Posłów długi szereg : bracławski, Chołoniewski Ignacy, starosta ,
kolomyski - wileński, Chomiński Ignacy, sędzia ziemski oszmiańskii
- lubelski. Dłuski Tomasz, podkomorzy - krakowski, Głębockii
ex-podstarosta nowomiejski - wołyńscy, Hulewicze : Benedykt, pisarz;
ziemski włodzimirski i Stanisław Kostka, chorąży łucki - sando -'
mierski, jasiński kapitan wojsk kor. - krakowski, jordan jan,.
major W armji kor. - witebski z powiatu orszańskiego, józe
fowicz Wincenty, - starosta merecki (w r. 1 787 wziął 250 (?) � I'"
w 1 79 1 złotą tabakierę za 400 rs.) - wileński z powiatu wiłko
m ierskiego, Kossakowski wojewodzic witebski, - upicki, Kos
sakowski józef, major kaw. nar. - inowrocławski, Leszczyński:
Dezydery, starosta grabowiecki - bracławski, hr. Mikucki (właściwie
Moszczeński Ignacy, podczaszy bracławski) - sandomierski, Mę
!yński podstoli c stężycki - poznański, Moszczeński Adam, cho�
rąży bracławski - bracławski, Moszyński Fryderyk, sekretarz.
-

-

·Ror. (właściwie lit.)
sandomierski, Niemirycz józef, podstoli sl:ę...
życki -. podolski, Orłowski jan, łowczy n adworrD' kor. - krakowski,
Ożarowski jerzy, podstoli krakowski - bracławski, Potocki Szczęsny,
gen. art. kor. - Trocki, Siwicki Ignacy, strażnik trocki - sando
mierski, Skórkowski Albin Kazimierz, podczaszy opoczyński - ino
wrocławski, Sokołowski Serafin, starosta nieszawski -' kaliski,
Suchorzewski jan, wojski wschowski - lubelski, Suffczyński józef,
stąrosta dypułtycki - bracławski, Swieykowski jan Nepomucen,
wojewodzie podolski - sochaczewski, Szymanowski Franciszek,
ex-regent kor.
krakowski, Walewski szambelan - sieradzki
pose� i . podstoli, Walewski Stefan - lubelski, Wybranowski Ignacy,
stolnik łukowski - żmudzki, Ząbiełło józef, łowczy wielki lit. wołyński, Zagórski j an, podczaszy włodzimierski, sędzia grodzki
krzemieniecki - kujawski, Zakrzewski Ignacy, słarosta radziejowski
- podolski, Złotnicki Antoni, chorąży czerwonogrodzki, dobrze już
nam znany.
Druga lista wykazywała ' stronników domniemanych. Za pod
stawę wzięto okoliczność, iż przeciwni nowym porządkom, zkąd
wyprowadzono za daleko sięgający wniosek, że oczekują tylko chwili
s.p osobnej, by nienawistną formę rządu obalić. - Nie rozróżniano,
że w kraju konstytucyjnym opozycja nie tylko godziwa, lecz do
tego stopnia niezbędna, ii, jak stary Pitt mawiał, jeśli jej nie ma,
n ależy ją wywołać. . 'Przeoczono, że cała przepaść rozdziela prawny
opór w kraju od tajJlych knowań z wrogami, od wywracania wła
snych instytucji siłą obcego oręża, słowem od zdrady ·stanu. Nade
słana lista, obok osobistości przyjaznych z przekonania lub zaprze
danycli, mieściła i takie, iż niedaleka przyszłość wykazała, że na
n ie rachować nie sposób, że się nieraz bardzo grubo pomylono,
jak na wojewodzie Niesiołowskim. Nie bez interesu jednak i . ten
spis rozpatrzeć z kolei, pozna� z kogo gabinet petersburski zamyślał
klecić partję rosyjską w Polsce, · uważając wprawdzie ów żywioł za
drugorzędny, ale zawsze taki, że się z niego ·jakaś korzyść dawała
wykrzesać.
Z ministrów tylko jeden, Kossowski .Roch, podskarbi wielki
kor. Za to trzech biskupów: wileński, ks. Massalski Ignacy 
pożnański, Okęcki Antoni Onufry i kujawski, Rybiiiski józef. Senat
świecki liczniej reprezentowany. Figurują wojewodowie : miiiski,
Chmara Adam - brzesko - kujawski, Dąbski Ludwik Stanisław lubelski, Hryniewiecki Kajetan' - ' krakowski, Małachowski Piotr poznański, Mielżyński józef (4000 # w r. 1 776) - nowogrodzki ,
Niesiołowski józef - wileiiski, ks. Radziwiłł Michał - wołyński,
ks. Sanguszko janusz (chyba Hieronim, gdyż ten wojewodą) - ka
liski, ks. Sułkowski Antoni (r. 1 792 t)
podolski, Swieykowski
Leonard, ojciec posła bracławskiego i brzesko-litewski, Zyberg jan,
właściciel dóbr w Rosji " . - Kasztelanowie : sieradzki, Biernacki
"
Paweł, znany nam brygadjer - żarnowski, Szydłowski Szymon miński, Zabiełło Szymon - " becki " , Zieliiiski (de facto Zieliiiski
L.udwik kasztelan rypiiiski. Nazwa kasztelanji przekręcona, a zbli�

�
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i-oną brzmieniem bełzką zajmował WÓwczas Komorowsld józef, biecką
Załęski Franciszek, buską Gurowski Aleksander). - Posłowie : wo
łyński, Aksak szambelan - sieradzki, Cielecki Andrzej, chorąży
szadkowski - czernichowski poseł i podstoli, Czarno łuski Adam
- wołyński, ks. Czartoryski jÓief, stolnik lit. - brzesko-kujawski
poseł i wołewodzic, Dąbski - łomżyński, Drewnowski Florjan,
poseł i stolnik (brał 400 # j ako sekretarz sejmu podziałowego) sieradzki, Łubieński Feliks, starosta nakielski - krakowski, Ma
ł achowski Józef, starosta karaczkowski - krakowski poseł i pod
komorzy, Michałowski Antoni - poznański, Mielżyński (ale czy
pisarz wielki kor. czy starosta wałecki ?) - podolski, Mierzejewski
józef, straznik polny kor. - sandomierslli, Mikułowski Antoni,
pisarz ziemski radomski - krakowski poseł i burgrabia, Otfi
nowski August - wołyński, Piniński józef, wojski wlodzimierski
- poznański, Raczyński Filip, gen.-major wojsk kor. - zakroczymski
poseł i podkomorzy, Radzicki Józef - wołyński, Swiętosławski
Wojciech, chorąży i podstarosta krzemieniecki - inowrocławski,
Trzebuchowski cześnik kowalski - sieradzki poseł i stolnik, Ty
mowski Ignacy').
Oba spisy niekompletne. Pominięto niejedną wpływową oso
bistość jak prymasa, Seweryna Rzewuskiego itp. niejedną znowu
należałoby usunąć jak Niesiołowskiego, Biernackiego, józefa Czar
toryskiego, dla jasnego obrazu, jacy ludzie tworzyli u nas stronnictwo
rosyjskie. Obie listy wykazują 87 nazwisk, a że w Petersburgu
rachowano u nas posłów sejmowych 34 1 , senatorów i ministrów 159,
razem 500, liczono więc prawie na piątą część osób, wpływających
na kierunek spraw państwowych.
W mniemaniu, że ci ludzie niechętni albo sprzedajni potrafią
zrekrutować licznych zwolenników ' wśród żywiołów niesfornych lub
obałamuconych i ciemnych, jak W osiadłej po zaściankach zagonowej
szlach<rie, kazano Kreczetnikowowi zawiązać końfederację natychmiast
po przejściu granicy, rozrzucić przy wkraczaniu nadesłaną W 500
drukach deklarację Bułhakowa, a podpisać i rozprzestrzenić jak
najszerzej dołączony plakat. Był to manifest, ogłoszony 25 maja
jednocześnie z odebraniem wieści o napadzie Kachowskiego i po
dobnie zredagowany. Wyjaśniał wic;:c rzekomo platoniczny cel najazdu,
wywołany chęcią przywrócenia obalonych wolności polskich, cieszą
cych się uznaniem samowładnej �arycy ; dalej, zachęcał do łąqności
z Rosjanami; groził opornym itp. � . - Gdy Kreczetnikow, stanąwszy
w Połocku, odebrał raporty od idących oddziałów, że na 1 /1 2 maja
dojdą na zborne punkty, w myśl tych instrukcji rozpoczął działanie.
Od 30 kwietnia oczekiwał go na miejscu Szymon Kossakowski
(ur. 1 740 -1 794 t), kwapiąc się do odegrania wstrętnej roli dzie
jowej, ze względu zaś na przyszły rozwój wypadków, warto już
teraz przypatrzeć mu się bliżej. - Postać to w naszej historji za
wybitna
rysowana czarnemi barwami, lecz bardzo niezwykła
_

I)
2)

Wojna

Sbornik str. 271 -273.
Manifest w Sborniku str.

Polsko.Rosyj.ko..

.

285-287.
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rozumem, rzutkoscią, energją, lecz i przewrotnością, ambicją i dumą
bez granic. Charakter to silny, gwałtowny, bezwzględny, a jedyna
tylko gwiazda przewodnia świeciła mu w życiu, to wywyższenie
się osobiste bodajby po szczeblach n ieszczęść narodowych.
W przeszłości z asłynął za barskich czasów jako dzielny partyzant,
ale już WÓWczas kalała go chciwość i na Litwie rabował nie gorzej
od Rosjan. Potem wszędzie go pełno. ' Posłował kilkakrotnie n a
sejntach; zasiadał i w Radzie Nieustającej i z bratem, biskupem,
w zaufanem kółku ambasady rosyjskiej na tajnych zmowach. W wojsku
rotmistrzował kawalerj i narodowej litewskiej w brygadzie husarskiej ;
doszedł do ran. gi gen.-majora i w tejże randze przeniósł się w r. 1790
do armji rosyjskiej. Jednocześnie protegujący go ks. Potemkin wy
ropił mu tam jeszcze posadę brygadjera. Wkrótce awansował na
gen.-Iejtnanta i stał się nad Newą osobistością wybitną, umiejącą
nawet trafić do Katarzyny. Trafiał na usilne zalecenia Platona
Zubowa, który z Arkadjuszem Markowem zawiadywał wydziałem pol
skim w kolegium spraw zagranicznych. Tak silne plecy i wptywy
imponowały w Rosji, choć go nie lubiano. . Bardziej jesżcze nie
lup'iano go u nas i scharakteryzo_
generał Engelhardt, w pamiętnikach pisanych nieraz bałamutnie, ale
dość bezstrorinie jak na Rosjanina: " Niepodobna n i e przyznać, jak
k ąlwiek ciężki los spotkał tego człowieka, że Polacy mieli całą słu
szność n ienawidzieć . go tak zapami�tale, niewątpliwie bowiem on był
zdrajcą ojczyzny swojej, a nadto żaden Rosjanin tylu krzywd i gwał
tów, ile on, na własnych rodakach swoich się nie dopuścił " 1)._
Po przewrocie ;) maja zachował się bardzo dyplomatycznie, unika
jąc wprawdzie polskiego posła w Petersburgu, Debolego, ale też i
nie zaznaczając swojej odrazy do zmienionej formy rządu żadnym
czynem jawnym. W przededniU jeszcze wkraczania przez brata, Mi
chała, wojewodę witebskiego, łudził Stanisława Augusta, że w tym
tylko celu wyjednał sobie placówkę W Połocku, by mu ztamtąd było
najbliżej do dóbr litewskich. Łudził również króla na pożegnainej
audjencji, gdy ze słuźby polskiej przechodził do rosyjskiej, że "gdyby,
strzeż Boże!, przyszło' do wtargnięcia hostiliter Moskwy do Polski,
służbę tameczną porzuci " 2).
Kossakowski wręczył naczelnemu wodzowi przywieziony z sto
licy list Platona Zubowa, a posiadał jeszcze trzy listy hr. Bezborodki
do ks. Sapiehy, biskupów : Kossa�owskiego i Massalskiego, wzmian
kowane poprzednio ;1). Kreczetnikow odbył zaraz naradę z .Kossa-

l) Engelhardt : Pamiętniki (T. XIII pamiętników z XVIII w. w wydaniu.
Zupańskiego) Poznań 1873. 8-ka str. 1 07.
2) Król 25. IV. 1 792 do Debolego. List cytowany w książce Popiela
: Powstanie i upadek konstytucji 3 maja. Kraków 189 1 . 8-k a str. ó8.
Szczególy o Kossakowskim w d ziele Smoleńskiego Wladyslawa : Konfe
deracja targowicka str. 20-22.
S) W Koronie podobne listy otrzymali: Malachowski kanclerz, Ra
czyński marsz. nadw., Walewski woj. sieradzki i Ożarowski kasz. wojnicki.
Wszystkie pisal w imieniu Katarzyny hr. Bezborodko 19 kwietnia, a rozsyłał
Bulhakow.
J. K.

-
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kowskim co do zorganizowania malkontentów W Polsce. , Post-anO
wiono znieść się z kanclerzem Sapiehą, a że do przysłania mu pi
śmiennej propozycji gabinetu petersburskiego należało użyć pewnego
człowieka, więc Snarski Stanisław, prezes połockiej izby cyw.ilnej,
Cesarskiej Mości
" którego wierność i gorliwość w służbie Waszej
oddawna . . . znana, » użył swojego brata, Aureliana, pedpisującego się
pułkownikiem wojsk lit. l). Ten w myśl instrukcji powinien w drodze,
rozglądając się bacznie, sondować usposobienia mas i zbierać wieści
o polskich odd z iałach - słowem spełniać funkcje szpiega. , jedno
cześnie Kossakowski z dóbr Augusta Platera, kasztelana trockiego,
z miasteczka Krasławia nad Dź'winą, zamyślał cichaczem przebyć
granicę od stron Dynaburga i osobiście zasięgnąć j�zyka, by zorjen
tować się na miejscu przed rozpoczęciem misji politycznej. W tymże
celu ruszył potem i sam prezes Snarski2). - Zaszła potrzeba ścią
gnięcia większej liczby ągentów i, na życzenie K o ssakowskiego
Kreczetnikow żądał przyjazdu Hurki, gubernialnego prokuratora
z Rygi, gdyż rpógł znakomicie ułatwić propagand� sejmikową j ako
.,
wielce obrotny3).
W te tajne sposoby " działania, � te' machinacje zakulisowe
wtajemnicza, nas list Kossakowskiego, pisany w tym czasie do Kre
czetnikowa: Donosił, iż sam niedokładnie jeszcze rozpatrzył , się
w położeniu, ' lecz już daleko W głąb Litwy rozesłał pewnych lud:z;i,
wi�c pod pruską granicę do jurborga, ,nad Niemnem, do, Kowna,
Grodna, Brześcia, Słonima i Wilna, Ci apostołowie sekretnie zaw!ą:
domią o każde m poruszeniu wojska i cokolwiek dzieje się w kraju.
Te wieści przewiozą księża do rosyjskich obozów, łudził .się więc
jeszcz�, że zdrajcy biskupi pociągną duchowiellstwo. AurelianowI
Snarskiemu na drogę do Wilna, prócz owych listów do Sapiehy,
józefa Kossakowskiego, Massalskiego, wr�czył projekt kO,n federacji,
a tam już . brat jego, biskup, 'cichaczem przygotuje wszystko jeszcze
przed wkroczeniem. By mu ułatwić zadanie, jak pisał : " Posłałem
(przez Snarskiego) tyle pieniędzy, ile mieć mogłem, by przekupić.
wojsko i mieszkańców, uważając (ten środek) za rzęcz naj głów
niejszą i najniezbędniejszą » . Misja jednak ' Aureliana Snarskiego
spełzła na niczem j n i e zastał nikogo w Wilnie i wręczyć listy podjęli
się jego zausznicy4).
.
Kossakowski o debrał wiadomość, że drugi emisarjusz, p-rezes
Stanisław Snarski" sk!onił bogatego i wpływowego w Połock,i em
wojewodę, Tadeusza labę, W powiecie zaś orszańskim podko.mo
rzego Tadeusza Przysieckiego, by obaj" stanąw�zy na czele miejsco�
wych konfederacyj, upr;z edzili , wkroczenie �woimi a,ktami. Wieść
o zjednaniu wojewody laby oka�ała się potem prostą przechwałką,
<! tymczasem Ko?sakowski sąd f ił zbyt różową, że do tej pory na
lmudzi, w Kownie lub gdzieindziej musiano już oblatować W grodzie

•.

l) D zi en n i k Kreczetnikowa str, 21-22.
,
�) Raport Kreczetnikowa 25, IV/6, V z Polocka w Sborniku
�) List do Platona Zubowa z 25, IV/6. V , ta mże str. 288: "
ł) Smoleński: Konfederacja targowicka str. 97..
.
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akt kryjomo posłany.

A w tym wypadku, jak pisał, "nie omieszkam
go oddać m ojemu naczelnemu w�dzowi, jak tylko go dostanę, pro
siłem zaś brata, by go odesłał (w kopji) do Warszawy jako hołd
z mej strony " . - Zwodnicze to wszakże nadzieje. Rozesłani agenci
obiecywali złożyć pierwsze sprawozdania dopiero po' powrocie Kos
sakowskiego z Krasławia, gdzie naznaczył tajną schadzkę nad brze
giem Dźwiny dowodzącemu brygadą kaw. nar., Sulistrowskiemu,
i kilku jeszcze wojskowym i cywilnym. Ale zawiódł się na bryga
djerze jak Snarski na wojewodzie Żabie i potem Mikołaj Sulistrowski
odesłał królowi list z namową do zdrady - list przyszłego hetmana,
tytułującego się dopiero wybranym regimentarzem l). Na razie wy
cieczkę do Krasławia uważano W rosyjskim obozie za udaną, ocze
kując na pewno rychłego skonfederowania się w Brasławskiem.
Tymczasem wieści z za ' kordonu dochodziły m�tne lub nie
prawdziwe. Kossakowski mylnie donosił na ich podstawie, że Polacy
całą uwagę zwrócili na Kachowskiego i trzecią część armji litew
skiej posłano na pomoc ks. józefowi ; że judycki we 4000 stoi pod
Mińskiem, a Bielak wysunął bliżej granic brygadę kaw. nar. i 5 pułki
ułanów, rozbiwszy SWe siły na drobne oddziały, z chwilą zaś najścia
Rosjan na Ukrainę chce i ze swej strony przekroczyć granicę.
"judeckiemu si� zdaje, że jest dość wielkim i znakomitym wodzem,
aby się porwać... na przedarcie za obręby Białorusi, widocznie
w zamiarach wywołania spisków " . Projekty podobne, jak mniemał
Kossakowski, trwały dopóty, dopóki W litewskim obozie nie stała
się wiadomą dyzlokacja rosyjska i gromadzenie wojsk w naznaczc, nych miejscach. ' Wówczas jakoby zmieniono zamiary, mobiliz,ując
Bielaka w Głębokiem, a judyckiego w Mińsku. " Wieści z Połocka
n adzwyczaj ich zaniepokoiły, z chwilą zaś, gdy do nich doszło, że
korpusy staną w Tołoczynie i Dynaburllu, potracili głowy. Robią
ruchy na prawo i lewo, a że to są marsze w 2-500 głów, nie
można odgadnąć ich głównych celów i sądzę, że tego szczęścia
nikt mieć nie będzie. Nie pochodzi to ze sprytu, lecz że zbici są
z tropu i brak im głowy. jak mnie zapewniają, mając polecenie
odwrotu w razie konieczności do Grodna i Warszawy, sądzą, że
się już znajdują w tem położeniu i (na początku) myślą wykonać
końcowe ' rozka�y... Miałem zaszczyt zapewnić W. Ekscelencję, iż
korpus połocki i dynaburski przekroczy rzekę, nie podniósłszy oręża.
Powtarzam to i upewniam znoWu. Mam nadzieję, że i inne wejdą
do kraju niespodzianie i znagla, lecz dotąd nie otrzymałem żadnej
odpowiedzi od obywatel ów, do których się zwróciłem " . Ostrzegał
przytem, że granice ogołocone od Rygi stoją otworem2). - Istotnie
donoszono ztamtąd, że zamiast gromadzić wojska w obozach, wciąż
rozpraszano je po zimowych leżach, przytem W takiej odległo �ci od

l) Sulistrowski J. VI z Mińska do króla, dolączając list Kossakowskiego
V z Polocka. Cytowany już kopiarjusz raportów litewskich T. VI. Nr. 28
i Ad Nr. 28.
2) Francuski list Kossakowskiego 25 IV/6. V z PoCocka do Kreczetni
kowa w Sborniku str. 288-292.

22.

21
granic,

--

iż niewielki oddział jazdy dotarłby d o przedmieść Rygi
i wrócił bezkarnie ; że nawet tranzytowa komora bez osłony po
zabraniu kozackiego pułku Leonowa do korpusu dynliburskiegol).
Apostołowie rozbiegli się po kraju i dość byli czynni, choć
dokazać nie potrafili ogłoszenia konfederacji przed wkroczeniem
Rosjan. - Sejm czteroletni wytworzył w narodzie silny prąd ożywczy,
oczyściwszy znacznie atmosferę od · trujących wyziewów. Ozdro
wiały głowy i suniienia i niejeden przeciwnik ustawy majowej za
chwiał się przed niecną myślą, by siłą wrogów wymuszać na wię
kszości pożądane dla siebie zmiany. Kiedy Rosjanie przy pomocy
renegatów oplątywal i kraj siecią intryg, chcąc wywołać lub pogłębić
rozd wojenie wewnętrzne, adeptów Targowicy szukano na Litwie,
jak i gdzieindziej, w slojach drobno lub średnio-szlacheckich, wstecz
nych i ciemnych, jednając postrachem majątkowej ruiny lub srebr
nikiem judasza . Warstwy oświeceńsze, zamożniejsze, zacniejsze
usuwały się zawczasu i stale - szło z niemi jak z kamienia i dla
braku ludzi musiano dźwigać z nicości męty społeczne. Do tego
stopnia nie dawała się użyć żadna wpływowa lub znana W kraju
osobistość, iż na wypadek, gdyby Sapieha nie chciał marszałkować,
nie było nikogo na jego miejsce i z konieczności zamyślano W Pe
tersburgu powołać Szczęsnego Potockiego na to stanowisk02).
W Warszawie sekretna agitacja emisarjuszów nie stanowiła
tajemnicy. Zacz�to przeciwdziałać. - Król pchnął na kresy, sta
nowiące przyszły teren wojny, swoich agentów dla podniecenia
opinji, zorganizowania pomocy walczącym lub gromadnej ucieczki
zamożniejszych żywiołów, zmuszonych inaczej podpisywać potem
akt targowicki. W charakterze takich wysłańców uwijali się na
Litwie : jan jeler\ski starosta moz-yrski, Bogusław Mirski podkomorzy
brasławski, Michał Radziszewski starosta starodubowski. Podobną
rol ę odegrywali w Koronie : na Wołyniu Karczewski szambelan, na
Podolu Onufry Morski, kasztelan kamieniecki, na Ukrainie Mikołaj
jaroszyński poseł bracławskP).
Aurel ian Snarski u mści sławskiego wojewody, Ksawerego C;ho
mińskiego, widzial w Postawach list królewski ze wzmianką, że
według doniesień otrzymanych z nad Newy chcą zawiązać rekon
federaCję w Wilnie i okolicach ; liczą, że sam Chomiński do niej
przystąpi, lecz król temu nie wierzy. Wojewoda opowiadał Snar
skiemu, iż sejm przygotował konstytucję o zbieraniu milicji, iż w tym
celu z 1 0-ciu dymów dostarczą wszyscy zbrojnego rekruta4). Skła
dane Kossakowskiemu relacje uprzedzały, że podkomorzy Mirski
wysłany z Warszawy W okolice Brasławia ; że przez zręcznych agi
tatorów wszędzie ziemian podburza przeciwko Rosji, rozgłaszając
o blizkiej pomocy króla pruskiego, nawet czesko-węgierskiego,
o przyjęciu następstwa tronu przez elektora w Dreinie. ZiIleca n a
I ) List von der Pal en a 8/19. V z Rygi do Platona Zubowa tamie str. 325.

2) Raport Kos5akowskiego z 3/ 14. V tamie str. 319- 32 1 .
3 ) Smoleński: Konfederacja targowicka str. 53.
ł) Raport Kossakowskiego z 3/ 1 4 V w Sborniku str. 319-32 1 .
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Tpzie potrzeb� poświęceń, a potem: i wsparcie nadejdzie i Rosjanie,
wprowadzeni przez kilku warchołów, sami ustąpią, ujrzawszy, te ich
zwiedziono. -- , Te krążące wieści, fabrykowane z celem przejrzystym
ad usum ' Delphini i rozmyślnie oparte na mrzonkach, łatwych do
roz'Wiania dla wyksztalceńsżych tego ' czasu umysłów, przyjmowały
się w bezkrytycznych masach: Zaniepokoiły tez Rosjan i Krecze, ' tnikow zlecił dowódzcom korpusów, - by, wszedłśzy na Litwę, tro pili
tozsrewających podobne pogłoski i ,' schwytawszy, odsyłali do niego I ).
Agitacja nie szła więc łatwo Kossakowskiemu. Organizowano
tjlko niesforne żywioły, jakich nie brak nigdzie, zwłaszcza u n a s
' przy wybujałych indywidualizmach a słabości państwa, lecz dopóki
nie, błyśnie ' w kraju bagnet rosyjski, - nie zdołano pchnąć kogokolwiek
,do- jawnego czynu. Prawomocność- aktu konfederacji żądała, by go
oblatowano ' na polskiej Ziemi, a tu W· razie wystąpienia inicjatorów
toz�1esiono by ich na szablach.
,
Wyczekując ' chwili sposobnej, szły dalej pokątne narady
i kryjomo trutynowano nadesłane akty, z nich zaś jeden - to
ułożony przez Szczęsnego wzór dla każdej wojewódzkiej rekonfe
deracjI ' i gęstą ich siecią chciał Litwę opleść ; drugi - to prośba
Polaków o pomoc rosyjską. Katąrzyna, przesyłając Kreczetnikowi
formę tych dokumentów, lmzała zabiegać najusilniej, by zwłaszcza
weżwanie Rosja n do kraju jak najwięcej okrywało podpisów, by je
.
zaraz odsyłano ' do ' Petersburga2).
,
Wódz naczelny mógł już 4/ 1 5 maja dwa takie akty, ale' tylko
, z podpisami marszałków, przesIać cesarzowej t j , skonfederowanie
�ię wojewOdztwa połockiego pod laską Jerzego Korsaka, który był
sędzią ziemskim połockim i starostą kuszlickim3), i powiatu orszań
skiego (w Witebskiem) pod marszałkiem Tadeuszem Przysieckim .
O tym , Przysieckim, podkomorzym orszallskim, król pisał do ' ks. Jó
-z efa, �e to ' osobistość n ikczemna, . skazana za złodziejstwo przed
ńre\vielu miesiącami w naszym -trybunale " 4) .
Nie były to jednak
kónfederacje sporządzone legalnie. Obaj pseudo-dygnitarze -W wigilię
dnia tego (t. j. 1 4 maja), przybywszy do głównej kwatery rosyj
skiej, obiecali zebrać później wiele szlacheckich podpisów na prośbię
o pomoc, le'cz zostawili w obozie oryginały zawiązanych rzekomo
'konfederacyj, gdyż jedynie po zaczęciu wojny i przykrywą bagnetów
. zdołają pokryć akty podpisami i uskutecznić ich oblatowąnie5). Nie
. 'm ogąc Wystąpić w sposób jawny z urzędowem wniesieniem do grodu,
W sposób dawniej uznawany za jedynie prawny, powstały tajnie
-'- ' są więc sfałszowane. - We trzy dni potem Kreczetnikow znoWu wysłał przy raporcie
. trzeci 'z kolei dokument podobny - tym razem powiatu brasłtiw,

-

.

l) Raport Kreczetnikowa 7/ 1 8. V z Polo ck a tamże str. 323- 324.
2) Reskrypt Katarzyny ż 27. IV/8. V tamźe str. 292 293.

3) Książka Korwina (hr. Stan. Kossakowskiego) : Trzeci maj i Targowica.
' Kraków 1 890. 8-ka str. 126 nazywa go starostą kuszlickim,
Są tam ważne
"
spisy dygnitarzy targowickich.
4) Uembiński: Stan. August i ks. Józef, korespondencja str. 68. Ust z 8. VI.
ó) Raport Kreczetriikowa 4( ["5. V z Poloch 'w Sborniku ' str. 32 1 -322.

23
ski eg o w Wile llskiem.
znów oryginał, nie pokryty podpisami,
musiał czeka.ć w obozie do czasu wkroczenia. Wódz naczelny pisał:
" Generał-lejtnant Kossakowski, staraniem swojem dostarczywszy mi
ten akt, zapewnił, iż powiat brasławski tyle wykazuje zapału, żarli
wości i przywiązania do Rosji, że już teraz gotowi siąść na koń
i sprawę rozpocząć. Widzę, Najmiłościwsza Monarchini, całą potrzebę
przyspieszenia wejścia do Polski, by skorzystać z tej gorącośCi
ludzi, rozmiłowanych W swojej swobodzi e » l). - Marszałkował W tak
niby iarliwem i przywiązanem Brasławskiem August Plater, kaszte
lanie trocki, ,posiadający dobra za kordonem.
Marny tedy wynik tych przedwstępnych knowań.

Gotowość bojowa rosyjska . Jeśli agitacja, dążąca do
wytworzenia przyjaznych warunków dla Targowicy, szła dosyć
koszlawo i n i e tak pomyślnie, jakby sobie życzono, to i przygoto
wania do wojny w dalszym ciągu wlokły się wolno.
Jużeśmy tyle kart zapełnili bolesnym obraiem naszego n ieładu,
że dla porównania warto rzucić okiem na ościenne mocarstwo,
osłabione wprawdzie dwoma wojnami, lecz rozrządzające licznym
materjałem ludzkim i potężnymi zasobami środków finansowych .
. Potrzeba tylko nie spuszczać z oka, ż e Rosja wówczas pięła się
na szczyty, a myśmy, wśród ciągłych przeszkód zewnętrznych, za
ledwie zaczęli powstawać mozolnie z nizin upadku, dopóki wojna
opisywana nie pogrążyła nas głębiej ; że długie lata powszechnej
martwoty i wycieńczenia, bezmyślnej drzemki na pokładach prochu
czyniły nas nielllal bezbronnymi, z duchem skarlałym, z obniżoną
straszliw ie skalą charakter ów.
W Rosji, choć n iewątpliwie mniej nieładu niż li nas, choć
istniała tak rażąc a różnica sił i zasobów, nie szło jednak gładko.
Dobór armji użyto na południu, a na północy klecono na prędce
z lichych materjałów, a z wielkim wysiłkiem. Gotowość bojowa
zostawiała też wiele do życzenia i w czasie oznaczonym obaj wo
dzowie, Kachowski i Kreczetn i kow, nie byli w porządku.
Prócz artylerji, wojska l maja starego stylu zebrano wszystkie
na zbornych punktach, l ecz n iektóre oddziały� ciągnąc z daleka,
przyszły w ostatniej chwili. Zwłaszcza jezdne nie wielkie robiły
przechody, aby zbytecznie nie wyniszczać koni. Generałowie nie
wszyscy 'z dążyli na stanowiska. Gdy Kossakowski przybył do Po
łocka już 1 9/30 kwietnia, to kwatermistrz Herman dopiero 2/ 1 3 maja
i zaraz objął swój urząd. Fersen do Rohaczewa nie pospieszał
wcale, a że przy nadchodzący<;:h powoli wojskach nie miano tam
w drugiej połowie kwietnia żadnego generała, więc brygadjer, Le
ontij Leontiewicz baron Benningsen czasowo objął komendę i zdał
ją potem 28 kwietnia (9 maja) wysłanemu również zastępczo Knor
ringowi. - Najgorzej z artylerją i długo żaden korpus nie posiadał
armat. Meldowano z Mohilewa 3 maja (nowego stylu), iż n iewial) Raport Kreczetnikowa 7/ 1 8.

V z Palacka

tamże str.

323-324.

domo, gdzie są konie p od d z i a ł a , wysłane z Rygi do Toloczyna
i Rohaczewa ; że wyprawiono oficera dla ich odszukania i przy
naglenia do spiesznego marszu, a dodajmy, że We cztery dni potem
napotkał je dopiero W okolicy Krzyżborga (Kreutzburga), za Dyna
burgiem o wiorst 1 25. Kreczetnikow dla zyskania na czasie, kazał
kolumnie Mel1ina zabrać z Mohilewa 1 0 dział polowych i przewieźć
końmi transportowymi. Kossakowski, nie zastawszy armat w Po
łocku, wciąż ordynansami naglił do pospiechu. Meldowano, że nie
prędzej jak 1 / 1 2 maja artylerja ruszy ze Pskowa do Połocka, dwoma
dniami później do Dynaburga ; że znaczna cz�ść koni okropnie schu
dzonych ; że musiano ich nawet trochę dokupić ) . W tydzień ' potem
brakło jej na miejscu ; zaledwie wyszła ze Pskowa, n awet konie
idące z Rygi dla Mel1ina i Fersella nie minęły jeszcze Połocka2).
Według obliczeń naczelnego wodza nie pr�dko W Rohaczewie mogli
się doczekać artylerji , a nie sposób długo marudzić, bo Kachowski
przesyłał już marszrutę kolumnie Fersena. Konie z Rygi zdążyły
do Połoc ka dopiero 8/ 1 9 maja, ale i liche i zbiedzone drogą. Kazano
dodać im owsa i prowadzić dalej tak, by po dniach czterech stanęły
w Tołoczynie, ztamtąd po trzech w Mohilewie, a zabrawszy działa,
.
ruszały nazajutrz do Rohaczewa3).
Reskrypt Katarzyny zawczasu zapowiadał konieczne na po
czątek urządzenie środków przewozowych. Kazano w tym celu
generał-gubernatorowi białoruskiemu, Passkowi, spędzić na granice
na I maja z gubernii . połockiej i mohilewskiej 1 000 podwód paro
konnych i 500 furmanów, by przewozili za armją dziesi�ciodniowy
zapas furażu i żywności. Przeznaczano ich po 200 dla dowozu
prowiantu i po 65 dla owsa do Dynaburga, Połocka. Rohaczewa,
a 1 50 i 55 do Tołoczyna. W miar� pochodu w głąb Litwy i opróż
niania furmanek Kreczetnikow winien odsyłać je z 'powrotem , zabez
pieczywszy spokój po drodze, a zastąpić branemi na miejscu, o ile
to możliwe do wykonania bez ucisku ludności4). - Wódz naczelny
z.lecił, by komisje prowiantowe na Litwie płaciły cenę oznaczoną,
a umiarkowaną za furaż i żywność, dopóki konfederacja generalna
skutecznie nie pomyśli o zaopatrzeniu armji, chodzi bowiem o to,
aby na razie n nie krzywdzić ziemian bezpłatneini rekwizycjami
i utrzymać dobre dla Rosjan usposobienie5).
Ponieważ w pułkach istniało dużo lichej broni palnej, zażądano
przysłania z Tuły do Połocka 1 000 karabinów i 250 luf, by tam le
żały na składzie pod ręką. Połock na razie zostawał punktem łącznym
m iędzy wkraczającemi kolumnami. Tam z głębi Rosji przychodziły
im wszystkie transporty, by dosyłać na miejsce; tam zwożono oz
drowiałych żołnierzy z pogranicznych szpitali; tam przesiadywała ko
misarjacka komisja z brygadjerem Hincem, a dla osłony komunikacji
n

l) Dziennik Kreczetnikowa str. 2 1 - 23.
2) Raport Kreczetnikowa 7/ 1 8. V z Polock a w Sborniku str. 3 ?3-324.
3) Dziennik Kreczetnikowa str. 25, 28.
• ) R eskrypt Katarzyn y z 14/25. IV w Sborn i ku str. 274-275.
�) D zi ennik Kreczetnik owa str. 25.
.
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z tym ważnym składem zapasów przeznaczono komendę wojskową
z podpułkownikiem hr. Siewersem I) .
Kreczetnikow . 4/ 1 l maja rozesłał dowódzcom korpusów o rdy
nanse, regulujące zaczepne ruchy kolumn, fundusz na kurjerów i pol
skie komendy, gdyby 'się z Rosjanami łączyły, a n a cel ostatni Doł
gorukow dostał 5000 rubli, .M.ellin i Fersen po 4000. Dał im l udzi
obez.n anych gruntownie z polskiemi stosunkami, krajem, prawoda
stwem, opatrzonych w szczegółowe instrukcja Kossakowskiego , ogól
ne i specjalne, co do agitacji i żywienia wojska. W tym charakterze
pojechał do Dynaburga starosta Jan Rudnicki, do Tołoczyna " sowiet
nik " Aureljan Snarski, do Rohaczewa sędzia powiatu połockiego
Łakis 2). Wszyscy oni tytułowali się konsyljarzami nieistniejącej
konfederacji generalnej, a dwaj ostatni pochodzili z białoruskiej szlachty.
Jakiego rodzaju te specjalne instrukcje Kossakowskiego, powziąść
możemy wyobrażenie z tej, jaką otrzyma ł starosta Rudnicki. Naka
zywała mu ona slwnfederować Brasławskie, pamiętając, że ton od
niego powinien być groźny ze wszystkimi, czyniącymi opór. " Mo
że więc usunąć wybranych do kofederacji dygnitarzy oprócz mar
szałka, a dowolnie mianować innych; wypróżnić kasy n a komorach
i przykomórkach; ostrzeże wojskowe władze rosyjskie o oporze zie
mian i urzędników skarbu wobec Targowicy; winien " uśpić" załogę
Brasławia przed nadejściem Rosjan i popsuć m osty w okolicach Op
sy, ale z możliwością rychłej ich naprawy 3): Snarski począł roz
syłać pisma, kuszące do zdrady, w duchu . listów Złotnickiego 4) .
Mimo braku koni d.o artylerji, Kreczetnikow chciał poprzestać
tylko na armatkach bataljonowych i gotów wkra czać, a po spędzeniu
słabych placówek granicznych, stanąwszy obozem na obcej już ziemi,
czekałby nadejścia konl i dział polowych . Wahał się jednak. -L
Wreszcie 7/ 1 8 maja postanowił ruszyć korpus polocki i dynaburski,
licząc, i e zanim przekroczą Dźwinę, nadejdą armaty, pozostałe zaś
,
kolumny musiałyby dzień zaczekać, a rohaczewska odbywać potem
nieznaczne marsze, by dać czas im nadążyć 5). Na razie przyspo
sabiano pontony, spławiając z Witebska w d ół rzeki statki przewo
zowe. W końcu poszły nakazy. wkraczania.
Kurjer tedy powiózł do Dynaburga ordynans, by 1 1 /22 maja
Dolgorukow przechodził Dźwinę dwoma kolumnami; by jedna z nich
zajęła miasteczko Opsę i tam złączyła się z druflą. idącą na Kn!s
ław i Brasław. Ta zaś druga także rozdwojona , bo wysłanych do
Drui bocznym oddziałem powinna zachwyci ć i zabrać stojący tam
szwadron jazdy, zabezpieczyć tyły i swobodną drogę dla spieszącej
ze Pskowa artylerji.
n

1)

T a m ż e str. 24, 29.
2) Tamże str. 24- 25.

3) Smoleńsk i : Konfederacja targowicka str. 99. InstrUKcję przechowaty
teki Oolębiowskiego T. IX.
�) Jeden list taki, z Bobra 24. V. w K op i arjuszu rap. lit. T. VI. Ad N. 8.
0) Raporty Kreczetnikowa 1j12 i 7/ 18. V z Polocka w Sborniku str. 319,
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Knorringowi, dowodzącemu W 'Rohaczewie na · mleJ!;CU nieobec
nego Fersena pozostałą kolumną flankową, kazano wkraczać dniem
póżniej, 23-go, i na prawo wysunąć oddział W górę Berezyny aż do
Borysowa. Benningsen poprowadżi · tam pieszy pułk muszkieterów,
iziumski I�kkiej jazdy · i sotnię kozaków, złączy się z Mellinem,
oczy&ci z komend cały pas między rzekami Drucią i Berezyną, oraz
poodcina lub p.ochwyta uciekających przed korp'usem tołoczyńskim.
W tym celu początkowe dwa lub trzy marsze odbędzie forsownie,
a ruszy dniem wcześniej (22 maja), nim cała kolumna z Knorringiem
przez Druć si� przeprawi. Prócz · tego inny jeszcze oddział pole
cono zwrócić w przeciwnym kierunku, pod Strzeszyn, .i opróżnić
radykalnie klin między Dnieprem i Berezyną, by Litwini nigdzie ostać
się nie mogli, by im tembardziej odpadła ochota przekroczyć granicę
rosyjską. Główny korpus zaczeka na artylerję w Bobrujsku lub
Hłusku l)
. Tołoczyńska kolumna MeUin a również 1 2/23 prżejdzie granicę,
a dniem pierwej wyszle na prawo, do Bieszeńkowicz, oddział dla
schwytania litewskiej jazdy, zabierze ją koniecżnie i odstawi do Po
łocka, a zarazem znosić będzie drobne nasze siły na tern pogra
niczu. Tymczasem Mellin dojdzie na Bóbr do Borysowa, tam po
łączy się z wysłanem do Bieszeńkowicz oddziałem i z Benningsenem,
między 24 a 25 maja z dążącą spiesznie artylerją i tak wzmocniony
ruszy prosto na Mińsk, gdzie najwięcej gromadzono litewskiego woj
ska. Powi n ien tak je obsaczyć, by się n ie rozbiegło, ani z inriemi
połączyło siłami. Gdyby mu wypadło iść bez wypoczynku, porozumie
się z Benningsenem i wyznaczy mu inny punkt połączenia.
Główny korpus połocki, a temu forsownie dostawiano pontony
na kozackich lub rozstawnych koniach, już 2 1 maja ·stał gotow do
działań; przeprawy przez Dźwinę j odpowiednio rozlokowany we
czterech obozach. Z prawego skrzydła biwakowała awangarda pod
Denisowem (Fieodorem Piotrowiczem). Naprzeciw miasta Kossa
kowski dowodził bezpośrednio połową pieszego pułku grenadjerów
petersburskich, 9-a szwadronami jazdy i częścią kozaków. Dalej,
z lewego flanku obozował pułk narwskich muszkieterów pod Chru
szczowem. Wreszcie ostatni, wysunięty o wiorst 6 w górę rzeki
obóz, mieścił w folwarku Strun i główną kwarterę pod. osłoną rezerw,
a dowodził niemi kwatermistrz Herman2).
I tak rozbito wojsko na dziewięć drobnych oddziałków W celu
polowania na mikroskopijne placówki pogranicza. A cóż tam zna
czył jakiś szwadron jazdy czy garstka piechoty, zabłąkana na tyłach
własnej armji, i zmuszona do spiesznego kołowania, by się przedrzeć
do swoich i uniknąć zaguby?
A jednak dla tak błahego celu
n iemal rozpylono armję na nikłe cząsteczki - przytern armję nie
liczną. lichą i bezbronną, bo bez artylerji. Gdyby na te wałęsające
się bez celu oddziały rzucić szybko skupione siły poważniejsze pod
•

,

-

,

l) Ordynans wymienia Dubrowicę, nie istnjejącą w tych s t ro n ac h Za

pewne to Hlusk, raz wspomniany jako Hlusk Dubrowicki.
2) Dziennik Kreczetnikowa str. 26-29.
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energicznym , ci zdolnym wodz e m , 'zn o s i ć je po ,kolei, Wówczas by
Rosjanie stanowili tylko paszę dla armat, przepłaciwszy drogo swoją
nieoględność. Zmieniłyby się role, lecz , wyrok losu postanowił
inaczej i nawet tak ' liche wojska szły już na Litwę' jak nawal n e
chmury. '
Spieszno było Rósjanom; n awet bez dział polowych, usku
teczniać najazd.' ' l nam też pora przekroczyć graniczne ręby Rzpltej ;
ujrzeć, co też zrobiono W dziedzinie .wojskowości - jak się przy
gotowano do ' przyj�cia i przeczekania tej lecącej !JUrzy.
,

'

.

Wojsko litewskie. Jakież siły mogła Litwa wyprowadzić
na Rosjan ? - Stanowiąc trzecią część przestrzeni względnie d o
Korony w tym te,ż stosunku posiadała armję, a rozpatrzmy kolej n o
wszystkie j e j rodzaje broni, o ile szczupłość źródeł pozwala. Będzie
to suchy i nużący czytelnika ustęp, l ecz z powodu zatracenia je
dnyc�archiwów, niedostępności drugich, tak mało wiemy · o wojsku
Iitewskiem, że i ta mozaika drobnych szczególików przedstawiać
może pewien interes.
Piechota rozpadała się na gwardję i regimenty liniowe.
Gwardja, pod imienną wladzą szefa, ks. Stanisława Jabłonow
ski ego GM. , a rzeczywistą Jana Deskura , najstarszego na Litwie
pułkownika (służył w tym oddziale lat 35), dawniej . kwaterowała
w Grodnie, teraz jako bezczynna eskorta Stanisława Augusta w całym
ciągu 1 792 r. nie wyszl' a z Warszawy, pró,c z malutkiego 'spaceru
w lipcu pod Byszewskim i to tylko do obozu na Pradze. Podobni e
, jak w gwardji koronnej rachowano w batalionie 8 kompanij l ) ,
wprawdzie cokolwiek liczniejszych , a l e batalion istniał tylko jeden,
gdy w tamtej trzy. Etat określał ogólny skład ilościowy cyfrą 1 556
głów dla Korony, 567 dla Litwy2), liczono zaś w niej l czerwca 1 792
roku 552, brakowało 1 53), Od lat czterech dostali nową broń, lecz
nie taką, jak W innych oddziałach4).
l) Lejb-kompanię, majora Karola Hennenfeldta i kapitanów : Wladyslawa
Daszkiewieza, Antoniego Hiża, Burharda Tyzenhauza, Ksawerego Poświatow
skiego, Baltazara Tretera i Adama Bystrama.
2) Dziwna rzecz, że gdy w r. 1 777 zmniejszono etat l 766 r. glów z 609
na 567 i koni z 47 n a 3, te c y fry pozostały dotąd obowiązujące.
3) l maja 551 , l lipca 555.
4) Rolla pozostalych oficerów w tym czasie : podpuJkownik Herman
�ayzerJin&: - sztabs-kapitan i : Jan Pernet i Ignacy Ziemięcki - kapitan
I kwatermistrz fraqciszek Ż ardeck i - porucznik i adjutant
Jerzy Witucki kapi�an i audytor Maciej Moeller - porucznicy : Ignacy Jelski, Teodor Kos
s�ck1, Jerzy Bystram, Jerzy Niewęglowsk i, Teodor StrzemiIiski, Honory
S}edlecki, Mik01aj Rudzif1s.ki i Ignacy Leżański � chorążowie : Ignacy Bro111SZ, • Ignacy Cebulski, PIOtr Ż aba, ferdynand Niewęglowsk i, Aleksander
S�yl!lflg, RafaI Ziemięcki, Józef Szyryn i Wincenty Suffczyński. - Culag
�Ieslęczny wynosil d'la gemejny zlp. 6, a po z1. 10 gr. 15 dla fełfebla, sie
rzanta, felczera, hOboisty, regiments-do bosza i profosa (sadzającego w laIi
cuszki za naruszenie karności, wogóle wykonawcę wyroków w sądach woj
�k ow yc h ) . - P o ż.ol� dwa razy rocznie wychodziły k om en dy 1 .0 Grodna
1 dalej �komplet m eslęcznych
raportów statystycznych z r. 1792 wraz z an
1
neksaml, ze stycznia Jablonowski ego, wszystkie inne Deskura.
Oryginaly).
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Gdy Korona liczyła 1 4-regimentów p iesz)ich, pró c z formowa
nego pod gen. Cichockim, na Litwie 8 tworzyło p iechotę liniową.
Pierwszy z nich, buławy wielkiej lit., więc szefostwa hetmana
Michała Kazimierza Ogińskiego, uchodził za najgorszy. Komende
rował nim pułkownik Rymiński pełniący służbę, choć chory na nogi.
W 4-ch kompaniach I ), zamiast głów 725, tachowano 1 5 maja tylko
682 (4 czerWca 686), a że jeden kapitan (Porębski) przebywał nad
jwmplet, brakowało 44. - Komisja Wojskowa (ordynansem z 4 kwie
tnia) przyspieszała erekcj� nowego batalionu, zamie'rzając uformować
takich siedm przy regimentach I -VI I ; poczęto więc ściągać kanto
nistów. Zebrano ich do 4 czerWca z powiatu słonimskiego prawie
w komplecie 1 65 (zamiast t 70), z Iidzkiego drobne komendy ścią
gnt;ły 1 08 (zamiast 1 1 0), ze ,słuckiego zaś wróciły z nkzem, do
ostatniej bowiem chwili nie wiedziano, ilu się należy. Ten świeżo
.zwerbowany, z bronią, wojną i dyscypliną nie obyty żołnierz, ob
niżał tyllro wartość bojową oddziału i tak zostawiającego wiele do
życzenia. Starych żołnierzy l iczono wszystkiego 1 48, a i ci. starzy
nie wąchali prochu na wojnie, ściągnięto zaś 520 w czasie trzech
pierwszych werbunków, ale ich ilość malała gwałtownie skutkiem
dezercji i wielkiej śmiertelności. Dość wspomnieć, że zmarło 6 1 ,
zbiegło t 28, pozbyto się 8� " dla niezdatności " , choć większą ilość
należało usunąć z szeregu, zwłaszcza inwalidów lub zdatnych .chyba
do garnizonu. Drugiego batalionu nie sformowano wcale mimo
.
Po wyjsciu I tomu niniejszej książki powstalo w kólku czytelników
pewne zadziwienie, że w niej CZt;sto cytowano orYl!inaly bez wymienienia.
gdzie się znajdują. - Dziś możemy pod tym względem zaspokoić ciekawość,
nadmie11lając, że stało nam otworem archiwum prywatne, niezmiernie bogate
i to wszechstronnie, zawierające rang i conduit-Iisty, raporty statystyczne
i inne, Księgę 6-ą liT. O, i inną z codziennym wykazem skladu jakościowego
i i 1ościowego- garnizonu w Warszawie w r. 1 794 (i to od czerwca, więc przed
oblężeniem pruskiem, po dzień rzezi pragskiej), relacje szpiegów, kartki w czasie
bitew olówkiem na siodle pisane, słowem \ stosy papierów, pochodzących
w części z królewskiej kancela rj i wojskowej, a wogóle w pokaźnej ilości
z 10 000 dokumentów, liczonych na oko. Olbrzymi to nieznany i niewyzy
skany materjal do spraw wojskowych z drugiej polowy epoki stanis/awow
skiej, do szkoly zaś kadetów nawet od jej powstania. Czerpaliśmy ztamtąd
pelnemi garściami, ale to archiwum w Mlynowie bylo niedostępne i wyraźna
wola wlaściciela śp. hr. Wladyslaw a Chodkiewicza nie dozwalala bliżej źródla
określić z przyczyn aż nadto wówczas latwych do zrozumienia. Cytowane
ztamtąd dokumenty o zna czaliśmy gruchą nazwą: .oryginaly·, nie mogąc
inaczej. Skarby te bezcenne ulegly w r. 1 9 1 9 doszczętnemu niemal zniszczeniu
przez Rusinów, a tylko okruchy (pargaminów ze 70 i wiele autografów nie
zmiernie ciekawych) zlożone przez hr. Mieczyslawa Chodkiewicza w krakow
skiem muzeUm narodowem, częściowo jako dar, częściowo jako wieczysty
depozyt. - Raportów tom V i VIII (Militaria) oraz Archiwum Kościuszki
t . I - III w jednej z większych bibliotek prywatnych w Warszawie, a to znane
historykom określenie Korzona oznacza zbiory ordynacji Zamoyskich. - . Ory
ginal w innym zbiorze prywatnym" to kollekcja autora, zebrana . w Rudce
na Wolyniu i oddana potem do muz. narod. (Czapskich) w Krakowie. Ko
pjarjusz t. VI - VII raportów lit. przepadl u piszącego, zniszczony w r. 1 9 1 8
przez R usinów - sprawdzony byl wszakże z oryginalami, przechowanymi
w Warszawie w rządowem archiwum akt dawnych.
I ) Pułkownika, podpułkownika, majora i kapltana.
'
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posiadanych środków materjalnych, choć Judycki GL. silnie naciskał,
zlecając (ordynansem z 2 1 maja) posłanie do Grodna po 65 836 zł.
29 gr. 1 6 1/2 den . , przeznaćzonych na erekcję. Po wojnie liczono
Regiment st�ł w Słonimie, zkąd, na rozkaz z 1 0 lu
gł6w 72 1 1).
tego tegoż Judeckiego, podpułkownik Wilhelm Wigandt poprowadził
batalion w sile 505 głów pod Mińsk, do Rakowa, resztę zaŚ i sztab
zostawiwszy na miejscu jako rezerwę. Ordynansem z 2 maja od
dział Wigandta wsiąknął do dywizji I I-ej, dowodzonej przez Szymona
Zabiełłę GL. - Broń posiadali dobrą i nową z fabryki poczdamskiej,
a więcej daleko niż potrzebowano, bo na cały komplet ; dalej 2 ar
matki, ładunków ostrych 30 030, kul 26 000, prochu wzięto z sobą
baryłek 34. a w magazynie leżało jeszcte 52, podobnież świnię
ołowiu ważącą 200 funt6w, a zostało na składzie 9950 w 1 2 świ
niach. Za to w kasie wojskowej literalne pustki i żadnego maga
zynu ze zbożem, ani pieniędzy na jego zapełnienie2).
Regiment I1-gi, również buławy wielkiej lit., pod komendą puł
kownika Karola Morawskiego, ze sztabową kwaterą w Grodnie.
W pierwszej połowie marca Morawski część oddziału poprowadził
na rozkaz Judyckiego do Nowogródka. Było ich tam 1 5 maja 467,
cały zaś regiment liczył w6wczas w 4 kompanjach głów 70 1 , bra
kowało 23 3). W celu sformowania drugiego bataljonu poszły ko
mendy do Pren, Postaw, Ejszyszek, l ecz zebrano tylko 208 kanto-,
n ist6w z powiatu grodzieńskiego. Armat posiadano 2, kasę .zaś tak
dalece pustą, że Judycki na lenungi i wydatki konieczne podczas
' wojny musiał dać asygnatę na 36 000 zł. do komisji cyw.-woj. mińskiej,
zkąd im ten fundusz wypłacono, bo • z kasy generalnej nie rychło
d6jść" mógłby. Ta k�misja WóWczas posiadała w swych rękach dosyć
znaczne środki, do 300 000 zł., gdyż jej zwieziono kasy z komisji
pogranicznych i, jak meldował Judycki, z tego zródła i inne oddziały
zasilać się będą 4). Pod koniec wojny było głów 689'; w połowie
kantonisJ6w (aż 370) ")
-

.

.

1)
I

Raport Józefa Bielaka GMZ.

2. X. 1792.

(Oryginał).

2) Raporty J. Rymińsk.jego ze Slonima z 5 miesięcy od 1 5. I. do 1 5 V.

z 4 : V�. w raz z dodatkowem uzupełnieniem (Oryszinaly). - Rolla : major
Hrymewlcz - .ka�.-kwat. �Iochocki - kap.-aud. Kamiński - por. i adj.
Kaszuba - kapltam : FranCiszek Grzymała, Bulewski, Porębski, Larzak
poruc �nicy : Józef Wa � kowicz,. Stetkiewicz, Wincenty Bulhak, Adam Cze
C � 0 'Y IC� - podpor�cz� lcy : rehks
Stokowski, Ciechanowicz , Rajecki, M ateusz
SIemck1 - chorązowIe : Jozd Szukiew .l cz, Franciszek Haraburda Pernet
Kopeć. - Imion gdz;ieniegdzie brakuje, gdyż zbieraliśmy je z rozpr� szonych
wzmianek, w roll i zaś po m i nięte .
3) D�acze go miesię�zne raporty w rubryce: podług etatu "być powinno"
.
.
hczą
w pOjedynczyc
h re�lmentach cyfr:;: odmienne (725, 724, 723, 727, 789)
:- dlaczego n a wc: t 'IV opisywanym oddzIale piechoty figuruje 723 w dniu 1 .
I 1 5. II, a 724 dllJa 1 5. III, IV, V i VII ? - nie umiemy objaśnić, chyba nie
dbalstwem .
. 4) Raport Judyckiego 25. V z Mińska do Kom. Woj. w Kopiarjuszu
rap. ht. T. VI N8.
- Ó) Raport,Y l!1iesięczne : Morawskiego 1 . II z Grodna, Pentelskiego
16. II z GrandzIcz l z Grodna : 1 5. I I I , 15. IV, 15. V (Oryginaly), oraz Beka
1 5. VII z Wyszkowa (Kopiar. rap. lit. T VII ,V\ilitaria Ad N. 12 1 ).
•

_

Regiment I II-ci buławy polnej lit., więc , szefostwa hetmana
Ludwika Tyszkiewicza, a po skasowaniu buław ' polnych Pawła Gra
bowskiego gen.-inspektora, składał również jeden tylko' bataljon
w 4 kompanjach I ). Zamiast wymaganych etatem głów 724, liczono
1 5 maja tylko 688, brakowało 37, gdyż W wyższym sztabie służył
nadkompletny podpuł�ownik Buchowiecki. Zwykle 2 kompanje stały
w Kownie, - ale 1 2 maja przyszły z niedalekich okolic 2 pozostałe
t. j. Buchowieckiego .z miasteczka janowa, dóbr kowiellskich biskupa
Kossakowskiego, i majorowska ze starościńskiego m iasteczka Wilkji
na Żmudzi. ' W Kownie mieściła się sztabowa kwatera z' pułko
wnikiem Ignacym Giedrojciem i głów 474, słabe zaś komendy roz
proszono W Poniewieżu (głów 53), Szawlach (gł. 29), Rossieniacp
(gł. 33), Wiłkomierzu (gl. 42), lub wysłano do Telsz po kimtonistów
(gł. 1 2). Broń poc żdamską mieli na' cały kom'plet przepisany, -ła
dunków ostrych 294 1 0 (na 624 gemejnów po 47, wzwyż zaś 82),
egzecerunkowych 32860 (po 52, wzwyż 4 1 2), , kul karabinowych
wszystkiego 300, lęcz zato 1 2829 zł. 1 0 gr. W kasie amunicyjnej 2).
Komisja Wojskowa ordynansem z 1 0 maja kazała, by bataljon W sile
głów 505 wystąpił do marszu ; wysłano go w Mińskie i 3 czerwca
I
lic zono w nim 499 3): R ezerwa pozostała W Kownie:
. Regiment IV-ty, również buławy polnej, a po jej skasowaniu
józefa judyckiego GL., konsystówał w ,Mińsku pod swym pułkow
nikiem janem jakóbem Meyenem. W ciągu pierwszego kwar
tału 1 792 r: posiadał już wymagane -siły liczebne. W kwietniu za
mierzano go zdwoić dodaniem drugiego bataljonu , podniosłszy etat
z 723 na 1 4 1 1 i podżieliwszy istn iejące 4 kompa nje -na 8 4). W tym
celu posłano dla werbunku do Moz'yra, Bobrujska, Czerei, lecz szło
_
_
e
__
_
_

Rolla z 1 5. I I : podpulkownik Michął Pentelski .- major Antoni Durafour
E. B. von Kleyst - por. i adj. Tytus Krassowski - kap.
i and. Fryderyk Szrejber - reg.-kwat. i kap. Florjan Stefani - kapitańi :
Krzysztof Kurnatowski, Jan Bek, Tomasz Rukiewicz, Dominik Suzin - po
rucznicy: Gerhard Krumme, Teodor Naruszewicz, Justyn Giedrojć, Franciszek
Aleksandrowicz - podporucznicy : Marcin _Wołk, Zygmunt Grotkowski, Jan
Szymońsk i , Leonard Korsak - chorążowie : pómhlik Łuczko, Józef Szacki,
Wojciech Łotocki, Wincenty Radziszewski. Do maja zaszły pewne zmiany
i potem występuj ą : chorąży Ignacy K luczewski, Marcin Jan Wolk już jako
porucznik i Józef Szacki jako podporuczn'ik (rang-lista wypisana z akt Kom:
Woj. w Gazecie narodowej i obcej z r. 1792 N. 29 str . .170).
.
l) Podział kompanii odmienny niż w regimencie I i . II-m, mianowicie :
pułkownika, d wóch podpułkowników i majora.
2) Raporty miesięczne z Kowna : majora Ziemięckiego z 1 5. I do 1 5. II I
i Giedroj cia z 1 5. IV do 15. V (Oryginały). - RoIla pozostalych oficerów
7 15. I V : podpułko wnicy : Bernard Buchowiecki, Józef Sztejentyn - major
Bogumił Ziemięcki - kap. i kwat. Stanisław Koziello - kap. i aud. Antoni
Giedrojć - por. i . adj. Antoni Snarski -. kapitan i :. Franciszek. Lasotowicz,
Feliks Massalski, Kazimierz Wolkowicki, Jan Maleszewski - porucznicy :
Franciszek Laskowski, Aleksander Bernatowicz, Józef Wilgocki, Franciszek
Szeel , - podporucznicy : Samuel Wolik, Maciej Jasiński, Fortunat Ryllo, Jan
Truskowski - chorążowie : Aleksander Czyż, Józef Jelec, Józef Maciejowski,
Nikodem Giedrojć. - Raporty z 1 5. I i 15. II liczą głów 723 etatu, -potem
724.
VI z NierfJ.ieża (Oryginał)".
3) Raport S7;ymona ZabieUy
() Więc pułkownicza, podpułkownicza, majorowska, kapita� ska 5, 6, 7 i 8-ma.,
i od 20. V baron
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z tern ciężko; regiment pozostał W 'jednopataljonowym składzie,
zaszłe potem wypadki udaremniły całą reformę. Nawet l maja
l iczył mniej o drobnostkę, tylko 7 1 8 głów l), po wojnie zaś W dniu
l listopada 722 l -szem bataljonie i 1 75 w 2-giem, razem 895 2).
Skąpe źr6dła i niedbale pisane raporty nie dozwalają zbadać go lepiej.
Niewiadomo n awet, w jakiej sile wystąpił w pole, a ilu zostało W re�
zerwie, formującej w Słucku drugi bataljon. I ten regiment pozba
wiony funduszu na lenungi i n iezbędną , ekstra-ekspens ' i Judycki
musiał także zapełnić pustą skrzynię kasową 40 000-mi zł" wziętymi
na razie od komisji cyw.-woj. mińskiej 3).
Regiment V-ty, szefostwa Pawła Grabowskiego (z pułkownikiem
Maciejem Frankowskim), zawierać powinien do 1 6 marca według
etatu głów 727 w 4-rech kompanjach, po zamyślanem zaś zdwo
jeniu 1 440 w 8-mu. Kompletowano go szybko kantonistami z Pińska
i Wołkowyska. Gdy jeszcze 1 6 kwietnia l iczył głów 726 w 8-mu kom
panjach 4), w m iesiąc potem wzrósł do 963, ale w tej l iczbie mieści
się pokaźna ilość 256 rekrutów, nie czyniących żadnej służby ó).
Cyfra i ch skoczyła szybko i dosięgła (30 maja) 487 na głów 1 224
w całym regimencie, brakło wit:c do kompletu już tylko 2 1 6. Ale
to siła dopiero na papierze, a do natychmiastowego użytku jakąż
pomoc bojową przynosił ów świeży nabytek, nie wdrożony jeszcze
do żadnej służby - niezdatny do niczego ? - W połowie maja
4 kompanje z e. sztabem i szefem Grabowskim . zajmowały Brześć,
2 Szereszów o mil 1 0, a 2 pozostałe Wysokie Litewskie o mil 5 6) .
Mieli wtedy karabinów 1 1 7 starych z fabryki tulskiej i nowych
684 pruskich, pała$zów starych 1 48 tulskich i nowych 552 krajowego
wyrobu, ładunków ostrych 3 1 770, kul W papier nieoprawnych 2000,
i oprawnych ale bez prochu 7900, ołowiu 1 95 f. i prochu 1 1 38,
a

l) Rolla tego czasu (prócz pulkownik a ! : podpulkownik Mikolaj Woy
nilowicz - major Konstanty Dochtorowicz - por. i adj. Wincenty Gniewosz
- reg.-kwat. Ignacy Woynilowicz
kap. i aud. Michal Szymański - ka
pitani: Karol Hertyk, Tomasz Mackiewicz, Dominik Paploński, Walerjan
Kaznowski - porucznicy : Grzegorz Erdman, Pawel Dyakiewicz, Andrzej Sell
Mikolaj Szyryn - podporuczniCY : Wincenty Rybiński, Stefan Czerniewski '
Robert Bohuszewicz, Ignacy Stokański - chorążowi e : Józef Serdakowski '
'
Józef Kissarzewski, Jan Szylling, Jan Niewęglowski.
Raporty z Mińs�a : majora Dochtorowi cza z I . II, 1 . 1II i pulko Mayena
»
z l . IV, I . V, oraz z lyzmor z I . XI. (Orginaly).
aport Judyckiego 25. V z Mińska do Kom. Woj. (kopi ar, rap. lit.
8)
T. VI
4� W lej�kompanji, . p �lk?wniczej, ,P0dpulkow niczej, kapitańskie j Cie
chanowIcza, S-te] por. StrYlenskleg
o, 6-te] kap. Puslowskieg o 7.-mej podpor.
Chmielowskigo, 8-mej por. Kossowa.
5) Z dawniejsze go zaciągu 1 5, zawerbow anych I i 240 w ostatniej niemal
chwili, bo od 1 maja, ŚCiągniętych kantonistów.
8) Rolla: podpulkown ik, RafaI Berken (slużyl lat 27 w WOjsku) - maj or
F. 9ra�.ow � ki - �eg.-kwat. Da�enfeld - audytor de Bouhr - adjutant
.
Gomohns�l - �apltan z k omp n]ą I gna cy Clechanowi
cz - sztabs-kapitan i :
Puslo �skl, F lorjan . Trzaskowsk�i - porucznicy : Stryjeński, Kossow, Gra
bows.kl, Du � zewskl -: P?dppruczni c y : Wasilewsk i, Grotkowsk i, Krzycki,
Chm ielowski - chorązowIe : Olszewski, Radowicki, Aramowicz , Estko.
-
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w kasie 1 9 423 zl. 2.3 gr. 1 3 1/2 den. I) Nieźle więc ich zaopatrzonć,
jak na owe czasy i stosunki, lecz przy jednobataljonowym składzie
regimentu. W drugiej połowie maja stały w Brześciu rezerWy,
a poszło w Mińskie głów 500. Zauważmy, że z tym właśnie ba
taljonem Grabowski w styczniu ruszył do Dubna i w marcu powracał,
co wywołało mylne pogłoski, odbite nawet W raportach rosyjskich,
że Litwa część wojsk wysyła na pomoc ks. Józefowi. - Gdy wszyscy
ruszyli z Brześcia w sile głów 1 324, zastało z nich po wojpie 1 1 57 2).
Regiment VI-ty, szefostwa Ksawerego Niesiołowskiego, woje
wody nowogrodzkiego, miał 1 5 maja W 4-rech kompanjach 3) głów 725
(więc tylko 4 brakło do etatu), lecz na drugi bataljon, zamiast prze
pisanych przez Kom . Woj. kantonistów 624, zdołał zebrać tylko 1 1 .
Wchodzili oni i do składu pierwszgo bataljonu, a ten skompletowano
w ciągu m iesiąca i w połowie lutego podniósł się z 644 do 726 po
ściągnięciu rekruta z województwa nowogrodzkiego. Sztab z pułko
wnikiem Kazimierzem Ruszczycem i komendą z głów 208 zajmował
Nowogrodek, bataljon zaŚ sile 5 1 5 stał w Kojdanowie, o mil 1 5 pod
wodzą szefa 4). -- Posiadali 2 armatki 5 funt. jak inni, namiotów 1 1 8,
karabinów pruskich 634, nowych pałaszy 624, ładunków ostrych 26208
(t. j. po 42 na głów 624) i w zapasie 292, armtnich z kulami 1 97
i kartaczami 95. Po skończonej wojnie liczono 595 głów w l-m ba
taljonie i 2 1 5 nl\ 2-gi, razem 8 1 0 5).
Regiment VII-my, szefostwa ks. Kazimierza Nestora Sapiehy
gen. art. ' lit. i marszałka czteroletniego sejmu, pod faktyczną władzą
pułkownika Felicjana Gorzeńskiego, stał w Wilnie, licząc 50 kwietnia
w 4 kompanjach głów 7 1 5, zamiast 789, brakowało więc 76 G).
Odebrał, i to już w połowie stycznia, wszystkich kantonistów do sfor
mowania drugiego bataljonu w cyfrze 590 7), ale z nich zmarło 34,
1) Mo netą pruską

1 0 540 zf., resztę krajową.
.
2) Raporty pułk. frank o wskiego 16 I, 1 6 III, 16 IV wszystkie z Brześcia
- maj. Grabowskiego 16 II z Terespola , szefa 16 i 30. V z Brześcia, pułk. Ber
kena 9. VIII z Płocka (Orginaly)
3) kompan je : szefa, pułkownika, podpułkownika, m ajora.
ł) Rolla pozostałych oficerów : podpułkownik Władysław Skorulski major Stanisław Towiański - reg -kwat. Ada m Hertyk - audytor Michal Mar
chilewicz - adjutan t Tomasz Olszewski - kapitan i : Antoni Massal ski, Józef
Prątnick i , Józef Ruszczyc - porucznicy : Franciszek Ostankwicz, Kasper
Ruszczyc , Józef Olszewski, Jakób RudziiIski - podporucznicy : Ferdynand Li
z ander, Florjan Grekowic z , Antoni Reutt, Jan Stetkiewicz - chorążowie : Józef
Wiwalsk i , Antoni Mieszkowski, Ksawery Ruszczyc, Stanisław Szylling.
5) Raporty z Nowogródka : p o d p u/ k. Skorulskiego 1 5. I, maj. Towiańskiego
1 5. II, pułk. R u szczyca 1 5. III, 1 5. IV, 1 5. V i z Poniewieia 1 6. X ( Org i n ały ).
6) Kompanie : pułkownika, podpułkownika Stefana Grabowskiego, ma
jora Sobeckiego i kapitana Michała Suchodolca. Rolli pozostałych raporty
nie podają, l ecz możemy z rozproszonych wzmianek zestawić ją częściowo :
podpor. i adj. Szyl l i n g - kapitan Modest Berula czy Birula - p oru czn icy :
Stanisław Urbanowski, Bogusław Ejsmont, Nielepiec, - podporucznicy : Jan.
Mackiewicz, Wincenty Oanejko, Grabowski , Jan Samborzecki, Zygmunt En
gelhardt - chorążowie : Piotr Zienkowicz, Piotr KJeczkowski, Buczyński.
7) Z powi a tu oszmańskiego 274, województwa trockie go -216 i wileńskiego 1 00.

musiano rozpuścić 1 7, zbIegło 4 1 , zostało więc w końcu kwietnia 498 .
Broń poczdamska wystarczała na cały komplet, ale zapewne jf;dnego
tylko bataljonu. Prochu złożono w składach artylerji l it. wszystkiego
496 f. , a zakontraktowano tylko 2000; ołowiu kamieni 50, W kasie
1 520 zł. 1). W maju bataljon W sile 473 głów kom0nderowano
w Mińskie, a rezerwy malały w dalszym ciągu, wynosząc 3 czerwca
tylko 509 ludzi 2).
W regimencie VIII-mem, imienia Radziwiłłów, szefem był Se
weryn Rzewuski, poseł kijowski i . synowiec ex-hetmana polnego,
pułkownikiem Dominik Dederko. Oddział ten już poprzednio do
szedł do dwóch batalionów i pod tym względem stanowił wyjątek.
Gdy W połowie stycznia liczył głów 1 369, zamiast oznaczonych
etatem 1 440, to 1 5 maja ta cyfra spadła na 1 295 i brakowało 1 45.
Od stycznia malał stopniowo skutkiem uwaln iania dla niezdatności
i zbiegostwa, w ostatnim zaś miesiącu uciekło 23 gemejnów. Roz
dzielono go na 8 kompanii3). Z nich 4 z@ sztabem konsystowały
w Słucku (głów 6 1 9), zanim poszły do Mińska, pozostałe w Nie
świeżu (gł. 1 77), Klecku (gl. 1 75), Cimkowiczach (gł. 1 77) i Mo
zyrze (gł. 1 47), gdzie szef WÓWc7.as przebywał. Posiadali 6 armatek
z l -m pulwerkarem, nowych karabinów pruskich 1 35 1 , pałaszy 800,
ręcznych ładunków z kulami 55 05 1 , egzercerunkowych 55 226,
kul 1 568, prochu raptem 1 08 f., ołowiu 1 1 24, armatnich naboi z kar
taczami 265 i z kulami 560, w kasie gotówką 25 800 zł. 25 gr.,
magazynu żadnego.
Vi grudniu zostało i ch tylko głów 9204).
Ten regiment uchodził za jeden z lepszych, pomimo dotkliwych
braków, i z tego wz�iędu warto mu się przyjrzeć. Skład oficerów
pozostawiał wiele do życzenia już z samego początku, gdyż przy
erekcji dozwolono fortragować ks. Karolowi Radziwiłłowi Panie
"
Kochanku" , a ten ślepy u schyłku życia fizycznie, a moralnie zawsze,
mający przytem osobiste wpływy na celu, zważał nie na " doskona
łość oficerów, tylko na potrzebę wysłużonych jemu... cywilnych osób,
-

-

1) RarJorty miesięczne Gorzeńskiego z Wilna od 30. I do 30. IV
(Orginaly).
2) Raporty Szymona Zabielly z końca maja (podaje 7 1 6 w l -szem ba
talionie} i z N i emieża 3. VI (wykazuje tam tylko reg. III-ci w polu i rezerwy
reg. VB-go) (Oryginały).
�) Kompani e : szefa, pulkownika, podpulkownika (Wincenty Larzak)
dwóch majorów (Ignacy Ejdziatowicz i Jan Patek), trzech kapitanów (Lu dwi k
Tr.:ttau, Franciszek Wiszniewsld i Antoni Kamiński). - Rolla pozostalych ofi
r:;eró w : reg.-kwat. Stanisław Niewiadomski - audytor Roch Gilewski - adju
tan �i : Tadeusz � obolews � i i Józef Paliszewski - sztabs-kapitani : Józef Hayko,
Jakob Uzdowskl, Andrzej Frankowski - porucznicy : Józef Jurkiewicz, Sta
nislaw Mirski, Stanislaw Doliński, Jan Kamieński, Franciszek Grotus, Marcin
Przeclaws � i, Pawel Radziszewskj, Józef Plintzner - podporucznicy : Jan ·Umia
.
stowskl, MI �hal Weysenhoff, Joachim Przeciszewski. Karol Gawłowski, Hieronim
Paszkowski, Chryzostom Jabloński, Jan Bereśniewicz Tadeusz Sobolewski
'
�dam K �mock ! - chorążowie : Paweł Mienta, Adam Jarzębowski, Józef Pa �
h �z ewskl, StaOlslaw � �kr� ewski, Józef Pilchowski (Pilichowski), Jacenty Pie.
.
· Olązek, JoachIm
Grabmskl, Józef Owsian y , Julian Lachowicz.
4) Raporty ze Słuck a : Dederki 15. I , 1 5. II, 1 5. m, 1 5. V, z Lachowicz
1 5. XII, oraz szefa 1 5. IV ze Slucka. (Orginaly).
.
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ktÓrych uszczęŚl iwić mógł tak małym kosztem... Tyni sposobem
dostały się do regimentu trzy części oficerów, ani zdatności, ani
powołania nie mających " . To też Rzewuski, melduje królowi : " Tych,
zostawszy szefem, usunąć starałem się, czego z wielką łatwością
i regimentu udoskonaleniem zrobić mi się udało po części, lecz
gdy jeszcze połowa kąkoli została się, a wojna ludzi . . . , powołania
nie mających, do usunienia się... z wojska naturalne daje pol e " ,
prosi więc Stanisława Augusta, by proces oczyszczania popierał
w dalszym ciągu, gdyż i naczej kraj użytku żadnego, J<omendan�i
"
zaś tylko próżną prac� i n iesławę mięć b�dą " . - jak oficerowie
n iezdatni'" do niczego 2. małymi wyjątkami (Ejdziafowicz, Tettau,
Kamiński), tak nie lepiej i z żołnierzem. Przytem ciągłe rozerwanie
batalionów, i to W miejscach odległych, utrudniało szefowi pracę
nad wydoskonaleniem bojowem. A już We dwa miesiące po erekcji
Rzewuski poprowadził batalion do Czarnobyla, gdzie w myśl poleceń
ks. józefa osadził luki pogranic�a, rozdrabniając oddział na malutkie
cząsteczki. W marszu tam i napcwrót zesżło 1 4 miesięcy, a ciężko
w takich warunkach wyszkolić żołnierza. jednakże szef, gdy wstąpił
pod Mińskiem do głównego obozu, pr2.yprowadził batalion W porządku
i "w egzercerunku żadnemu nie ustąpH" . Przytem dobiegał do szta
bowej kwatery, gdzie stała reszta, i, jak pisze : "ile miałem urlopów '
w tym marszu, zawsze na wydoskonalenie pozostałego batalionu
w Nieświeżu poświęcaTem. Przez lat czterj', jak jestem w wojsku ... ,
tylko na trzy dni dom własny na Ukrainie odwiedziłem, zostawując
i teraz kawałek pozostałego po ... rodzicach, a jaż na powinnościach . . .
obywatelskich i wojskowych nadwyrężonego ub6.ztwa na łup nieprzy
jaciół ojczyzny i moich, z których największy zri,'l je mi się zawsze
być mój pc;>dstarości" (ekonom). Pomimo wszystkiego słusznie też
pisze : . "Regiment ten i jego, chociaż nie doskonały, .tresunek, jednak
między najlepsze litewskie liczony (śmiało to powiem), mojej i kilku
tylko subalternów pracy winien jest . wszystko " l).
Istniały wreszcie dwie chorągwie węgierskie, buławy wielkiej
i polnej , dla asystencji hetmanów. Etat wyznaczał głów 73 dla
każdej i z końcem maja pierwszą z nich dQprowadzono do pełnego
kompletu, w drugie;' jednego tylko brakowało2). - Słabe one i liche.
Przynajmniej chorągiew buławy wielkiej, przezwana później drze
lecką, nie-przedstawiała żadnej wartości bojowej. Po wojnie, 3 sierp.'1ia,
przyszła do obozu pod Warszawą nawet w sile głów 75 ; przedttm
zwykle stała w Telechanach w Pińszczyznie, a część w ilości 25
ludzi nie wychodziła z Helenowa, dóbr hetmana Ogińskiego koło
Mołodeczny. - Kapitan Bontani raportował 3 sierpnia : " Przez
8 n iedziel byłem komenderowanym przy bagażach. Pomimo mel
dunków ustawicznych i dopraszań się, nie uzyskałem żadnego opatrzenia ... (Chorągiew) broń. ma starą od kilkadziesiąt lat i już do
l ) Prośba szefa Rzewuskiego o awans, bez daty, ale VI czerwcu pisana.
Raportów T. VIII. Militaria . Ozial II N 36. (Oryginal).
�I Raport Szymona Zabielly z końca maja, obejmujący statystyczny
wykaz II-ej dywizji (Oryginał).

tepatacj i niezdaŁną, li ż której ostrymi ładunkami ogni a da Wać ju t
nie można. Nie ma chorągiew płaszczów, tornistrów, namiotów,
kociołków i, w takim stanie chorągwi użytym będąc do wojny,
ledwie znać, że mam ludzi" . Jeśli więc w tak opłakanem położeniu
znajdował się oddział, będący dla asystencji hetmana ciągle mu na
oczach, cóż się działo W innych ?l).
Mamy tedy ogół piechoty, posiadanej przez Litwę do wybuchu
wojny. Pomijamy korpus strzelców i oddział Trembickiego, niewia
domo na jakiej zasadzie włączony dzisiaj do skłatlu wojsk litew
skich, gdy stanowił I II-ci bataiion lekkiej piechoty obojga narodów2),
gdyż póiniej formowane nie wąchały prochu, istniejąc w danej chwili
więcej na papierze. Pomijamy również bezczynną gwardję, prze
siadującą w stolicy przy bezczynnym królu, resztę zaś piechoty,
jaką Litwa prowadziła na Wojnę lub m iała w rezerwie, ujmujemy
W tablicę, dla jaśniejszego zobrazowania chaosu tych cyfr.
Więc 9-u batalionom pieszym, liczącym 'głów 6372, wypadło
walczyć z 22 900 Rosjan w 26-u batalionach, a w tych warunkach
jakikolwiek opór najezdzcom stawał się marzeniem. Przytern broń
starczyła zaledwie na uzbrojenie pierwszych batalionów, brakło zaś
regimentom koniecznego zapasu dla pokrycia strat na wojnie nie
odzownych ; widzimy mało, bardzo amunicji, kasy licho zaopa
trzone, magazyny, rekwizyty i szpitale W opłakanym stanie. Zoba
czymy potem niedołężną intendenturę, zostawiającą w, czasie walki
lub forsownych marszów wojsko o głodzie na łasce losu. Te nie
dostatki, uwzględniwszy brak rutyny wojennej u starego żołnierza
i zbieraninę kantonistów, mogącą się W boju dziwnie szybko wyrobić,
ale na razie niezdatną do niczego, zmieniają stosunek sił obustron:
nych bardziej jeszcze na naszą niekorzyść. Gdy ilość i jakość pie
choty nie rokowała żadnych nadziei, rozpatrzmy kawalerję.
Jazdą l itewską tworzyła gwardja, brygady kaw. nar. i pułki
przedniej straży W odmiennym składzie niżeli w Koronie.
Gdy tam gwardję konną składało podług etatu 8 chorągwi,
w sile 55-56 ludzi i 53 konie każda, a wogóle ze sztabem głów 466
i 432 kon i , na Litwie regiment karabinierów gwardji liczył 6 cho
rągwi, W każdej z nich 49 ludzi i tyleż koni, razem zaś ze sztabem
3 1 3 głów i 503 koni. Etat z r. 1 766 nie uległ zmianom w latach 1 777
i 1 784 i obowiązywa� do czasu wojny opisywanej. Z koncern kwietnia
rachOWano 375 gwardzistów, więc 62 nad komplet, i 300 koni,
więc 3 brakowało. Szefem był Jan Stryjeński, pułkownikam i : Krysztof
Engelhardt i Michał ' Deskur3). Gwardję spotykamy 26 maja w Pru1) Rolla: kapitan Felicjan Bontani - porucznik Aleksander Szukiewicz
chorąży Jakób Lachnicki (Raport statystyczny Bontaniego
VIII z War
szawy. O ryginał).
Ks
2.'
.
. � lit. O p odaję nawet rollę, , końcowa zaś dyzlokacja wojska
hte�s �lego niczego me dowodzi, spotykamy tam bowiem i koronnych gene
rałow 1 koronn e oddzia ly .
. 3) Rozdział: L �jb-kompania, dwie kompanie pułkowników, podpur
own l ka, major a, kapItana. - Rolla: podpułkown
ik August Frejend - major
.
ryderyk Hofmelste
r - reg.-kwat. August Szwarc kap.-audytor Wincenty
.
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Wykaz piechoty lit ewsk iej.
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725I 44 682I
724 2
724 37 688
723 205 707
718
I 727
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723
789 76
2.14407 1 5 2.129573
1 72
9.6725 355 19.6�721
1 567 15 1 1 5521
3. 256
487,
216716,
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•
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Razem
G wardja piesza, szefostwa ks. Stanislawa Jablonowskiego, pod wodzą pulko Jana Deskura .
·

3016

707,
1224,

·

głów

467

l

1

3

w

I

w rezerwie

500
500
515 w

l

l

l

w Mińsku
w Mińskiem
(pod koniec maja)

l

w Kojdanowie

177
234
1 89
218
207

w Slucku
w Brześciu

4

-

--

619� l

-

w Slucku '
w Telechanach

1

I

- w Warszawie

208
. .
. .

6.
.

25

11

4

w Nieświeżu itd.
O w łielen � wie

4 1 28

(do 4. VI)
273

2 0 498
67623
72
1246
552
963
509.

Nowogródku 208

l 713 w Mińskie ( w V) 473 w Wilnie

3
73

� cn �
15 0E: 'So

<1> ...
0 '
glów N
. N

m a rszu (od V)
w Mińskiel)
499 w Kownie

l

4

� '"
0 '0
"';;;

.!<:

w Rakowie(odl\) 505 w Slonimie
W Nowogródku
l 701 (od IIl)
w Grodnie

l

VI. Szefostwa Ksawerego Niesiolowskiego pod wodzą
pulko Kazimierza Ruszczyca . .
. . . . . l
IV VII. Szefostwa ks. Kazimiera Nestora Sapiehy pod
wodzą pulko f. Gorzeńskiego3)
l
VIII. Imienia Radziwillów, szefostwa Seweryna Rzewuskiego, ·synowca ex-hetmana polnego . . .
V Chorągiew węgierska bulawy wielkiej . . . . . polnej .
"
..
"
..
•

w polu

bt. gł. głów bt. gł .
l

' <d e
§ e :.:::
o

W szczególe batatalion I-y

•

I. Buławy wielkiej. szefostwa hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego, pod wodzą pulko J. Rymińskiego
II. Bulawy wielkiej, pod wodzą pulk. Karola Mo. . . . . . . . . . .
rawskiego .
III. Dawniej bulawy polnej, potem szefostwa Pawła
Grabowskiego, pod wodzą pulko Ignacego Giedrojcia . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Dawniej bulawy polnej, potem szefostwa Józefa
Judyckiego pod wodzą pulko Jana Jakóba Meyena
V. Szefostwa Pa w/a Grabowskiego pod wodzą szefa')

30.
·15. V
.30.
15.

b.O� o
� E� ....!.E
Z ..o § Bra- '�
u ::s 'o o
0- �
a.. <d o kuje
� >.
t<i
'Q) o.
,Q ....

1

-

-

2244

-

.
l) Według raportu Szymona Zabielly tylu ich bylo
VI.
2) D.
maja przyjm ujemy
powstalych z odciągnięcia
kantonistów, niezdatnych do slużby, od ogólnej cyfry
;glów. W dniu
maja liczono wogóle
w tern kantonistów
braklo zaś
do etatu w skladzie d wóch batalionów (glów 1 440).
a rezerwy
czerwca wynosily
�) Przy końcu maja, wedlug raportu Szymona Zabielły, bylo wogóle

3
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Tabela, podana 9 czerwca królowi w Straty na podstawie
ostatnich raportów, wymienia inne cyfry.
0 ::3
t: � Ń
t: ..s en
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Reg. I burawy wielkiej l it.
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kuje

'O � �'
� g2

w polu

teInie

689

36

725

a mianowicie:

Jest

Bra-

505

I

w rezerwie

1 84
1 92

725

28

697

505

725

42

683

505

1 78

725

3

722

505

217

V szefostwa Grabowskiego

725

10

715

505

210

"

VI

725

650

505

"

VII

"
"

..

..

"

II

"

III

"

"

polnej

IV

-

"

"

"

"

"

Niesiolowskiego .

"

Sapiehy .G. A. L.

"

VIII domu ks. RadziwiUów .

Chorągiew węgierska bulawy wielkiej
"

"

..

polnej .
Razem .

75

1 440

14

71 1

505

71

1369

505

73

4

69

73

l

72

725

666 1

1

284

1

6377

,

864

-

1

-

4040

1 45

206
69

I

72
2337

Przekonawszy się, że cyfry w drugiej tabelce niezbyt ścisle i t r ud no
na nich bardzo polegać, wolimy oprzeć się na miesięcznych raportach sta
.
, . a mly.
tystycznych, jakie każden oddlial wojska podawaJ szczegoJow?
.
nowskie archiwum przechowalo w oryginalach i to w pokazne) IloścI.
Różnice zresztą są niezbyt wielkie, a dla zestawienia umieściliśmy ten wykaz.

żanie, gdzie zwykle stała ; 5 sierpnia, ruszywszy do Wizny, doszła
tam po 8-u dniach pochodu w zupełnym porządku co do kompletu,
rekwizytów, amunicji (w sile nawet głów 37 1 1). W lipcu stała
w obozie pod Pragą, lecz nie ruszyła pod Byszewskim . na wojnę.
W Koronie brygadę kawalerji narodowej składało 12 chorągwi
czyli szwadronów, li czący c h głów 1 8 1 9, a brygad takich istniało 8.
Litwa posiadała tylko dwie, złożone z 1 6 chorągwi każda czyli
z 8 szwadronów, a w n ich 1 635 ludzi.
Brygada I-ga kaw. nar., husarska, zwykle zWana kowieńską. '
pod wodzą Mikołaja Sulistrowskiego, liczyła 9 czerwca glów 1 494
Szemiot kap. - adjutant Józef Frejend por. - kapitani : Adam Tyman, Wilhelm Rahden, Michal Huba, J ózef Rejzner, Rafal Huba, Jakób Kopycki - po
rucznicy : Stanisław Olędzki, Jan Radow i c ki, Aleksander Borzymowski, Jan
Obym, Józef Galof, Cypryan Szukiewicz - chorążowie : Ksawery Leparski,
Fehks Wredt, Ludwik Siemiliski, Józef Nowicki, Karol ks. Radziwill, Józef
Billewicz. - Miesięcznego culagu wyplacano wachmistrzom, kwatermistrzowi,
paukierowi, ślusarzowi, profosuwi po 1 0 '/z zl. , ge mejnom po 6. Jako cenę
praktyk ?waną p rzy kupnie rangi cytujemy uklad, zaszly między dwoma ka
pItanamI . Rahden donosi z Prużany listem z 26 maja, że nabywa chOląglew
od Tymana za 30 000 z1., co jednak do skutku nie doszlo i Tyman od sierpnia
do grudnia w dalszym ciągu 7arządzal kompanią .
. ') Raporty Stryjeńskiego z 3 1 /1, 3/VIII i Engelhardta z II, I II, IV i VIII
(Orygm aly, a raport z 3/VIlI w kopiar. rap. lit. T. VI N 1 75).

I

58
i koni 1 444, gdy etat tymczasowy naznaczał jej 1 635 ludzi i tyleż
kon i l). - Stała zwykle w Mińsku, kwatera zaś sztabowa i rezerwy
w Wilnie z obowiązkiem dostarczania niewielkich komend komisjom
cyw.-woj. w Postawach, Lidzie, Trokach, Poniewieżu, Rossieniach,
Szawlach i strzeżenia komór skarbowych w Jurborgu i Szkudach2).
Wybuch wojny zastał część tej jazdy W Połockiem i Wileńskiem3),
a drobny oddział w Tołoczyni e pod władzą ,gen. Bielaka. - Była
to najgorsza konnica litewska, a służący w jej szeregach żywioł
zamożnej szlachty, butny i niesforny, wyłamywał się często z karvów
jakiej takiej dyscypliny.
Brygada II -ga , kaw. nar., petyhorska, zWana pińsl<ą, powinna
liczyć według etatu : w sztabie wyższym , średnim i niższym głów 2 1
i koni 1 2 - w każdej z 7-u chorągwi (Nr. 1 7, 2 1 , 22, 25, 26, 5 1 , 52)
po głów 1 04 i koni 76 - w. pozostałych cyfry odpowiednie wy. padają 99 i 72, a wogóle ' głów 1 655 i koni 1 1 964) Liczyła zaś
z końcem kwietnia 1 602 ludzi i 1054 koni, brakowało 45 i 1 425).
To zestawienie cyfr naprowadza na mylny 'wniosek, że część kawa
lerzystów, i to część znaczna, szła chyba pieszo dla braku wierz
chowców, lecz nie dbałe raporty nie wyszczególniają koni oficerów
1 09 i 552 towarzyszy, a wykazują tylko 1 1 50 unter-oficerskich
i szeregowych, oraz 40 prowiantowych. Przypuszczalnie koni
było 1 5 1 5. /- Dowodził brygadjer �iotr Antoni Twardowski, a jazda

Tabela podana
Strażye ie by dokładna,
anistr. e151.a67).
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Rymsza - kwatermistrz
audytor :iol.luba - adjutant Paprocki
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słała zaWsze W Pińsku, wysławszy część do Łojowa na pogranicze l)
i drobny oddział po remont w Kijowskie, Bracławskie i na Podole2).
W dniu 9 czerwca wykazywano 1 555 głów i 1 500 koni, a z nich
część w 1 525 koni pociągnęła W okolice Nieświeża w drugiej po
łowie maja3). Po wojnie zostało - 1 0 sierpnia 1 645 ludzi i 1 640 koni,
więc się zasilili kantonistami4).
Lekką jazdę tworzyło W K oronie 5 pułków ' przedniej straży
i tyleż na Litwie, lecz tamte liczyły po 1 099 koni W 8-u szwadro
nach, te zaś i słabsze i niejednakowe co do sił liczebnych.
Pułk I -y przedniej straży, szefostwa Michała Kirkora, złożony
przeważnie z tatarów litewskich, konsystował W Widzach. ,według
etatu składać go powinno głów 8 1 2 i tyleż koni w S-chorągwiach
czyli w 4-ch szwadronach, było zaś 1 5 maja 786 ludzi i 786 koni,
brało więc 26. W W idzach mieścił się sztab i 2-ie chorągwie
(głów 1 98), reszta zajmowała nad Dźwiną miasteczko Druję (98 pod
rot. Rejzewskim) lub drobne posterunki na suchej granicy od strony
KurlandjP). Rezerwy dawniej stały W Oszmianie, ale na wojnę wy
ruszyli wszyscy. - Nowej broni pruskiego kalibru mieli karabinów 337,
pistoletów 295 i pałaszów 282, da�ej ładunków ostrych 8 1 90 (na

szambelana, 24-a Ksawcrego(?) Brzostowskiego starosty pUllskiego, .25-a
Olt:ndzklego koniuszego lit., 26-a Jerzego Potockiego starosty tlumacklego,
27-a Str�yńskiego, szambelana (po nim Tadeusza Tyszkiewicza kasztt:łanica
żmudzkieg-o od 30ty!), 28-a Kazimierza Kocitlla szambelana, 29-a Stanislawa
Prószyńskiego, 30-a Michala Korzeniewskiego, posla pińskiego (PO Him So
bańskiego szambelana od 26ty) , 3 1 -a Tadeusza Matuszewicza posla brzeskiego
i 32-a Francbzka Niemcewicza posla brzesko-l i t. Przeważnie dowodzili rot
mistrze yżej cytowani i nadający chorągwi swą nazwę, ale jeden z nich
musi al ustąpić, gdyż spotyh amy jeszcze rotmistrza Jana Nagórskiego. Rolla : vice-brygadjer Wincenty Mitarnowski - majorowie : Slomiński, Brzo
stowski, Kraszewski - audytor Wachszty ński por. - kwatermistrz Pieczora
por.-adjutanci : Ludwik Ż ydowicz podpor. i Butrymowicz chor. - po
rucznicy : Osztorp, Jerzy KolIątaj, Micewicz, Kraszewski, Andrzejkowicz, Jan
Korsak, Antoni Pomian, Rudziński, A. W. Sadowski, Józef Sadowski (minOr),
Klimowicz, Korsak, Józef Kopeć, Chomiński, Jablonowski i Tomasz Tyzen
hauz - podporuczniCY : Rostocki. Pawlowicz, Jakubowski, Suzin , Koszko,
Kołłątaj, Michal Oskierko, Wiszniewski, Korzon, Wincenty Klimowicz, Da
rewski. PIeski, Wolski, Łopala, Massalski i Pawlowicz - chorążowie : Olendzki,
Górski. Chomiński (po nim Korolkiewicz Qd 9/V). Osmolowski, Onichimowski,
Hliński (prędz�j może. I1i!,!ski), Gorzkowski, Borejsza, Smigielski, Bielski,
Korsak, Blallozor, Kar1l1ckl, Szukiewicz, Mikolaj Kolb i Franciszek Lemnicki.
(Raporty z Pińska : Twardowskiego, z 1 5/1, 1 5/11, 1 5/III, Mitarnowskiego
� końca IV. <? rygina!v). Imiona, nie podane w rol lach, uzupelniamy z rang
!tst Kom. WOJ., drukowanych w Gazecie narodowej i obcej 1 792 r. (N 13.
19 str. 74, 1 1 0) oraz z Ks. 6 lit. O.
1) Glów 1 95, koni 1 23.
.
. 2) Głów 48, koni 32. - Cala brygada liczyla z końcem maja g/ów 1 603
I kom 1 054. wedlug raportu Szymona Zabiel/y, już cytowanego .
. 3) Cytowana już tabela, podana królowi 9/VI przez Kom. Woj . n a pod
stawIe ostatnich raportów, więc z końca lub polowy maja (Raportów T. V
N 46. Oryginal).
4) Raport Twardowskiego 1 0/VIlI z Ciechanowa (Oryginal).
.
5) Pod namiesnikiem Józefem Sopoćką we wsiach : Dubniowie w 6 koni,
BIelanach 1 3, Skirlanach 6, Łapinowie 4, Balulach 2 i miasteczku Jeziorosach 22.
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40 1 głów), prochu 2 1 3 f. w 6-u baryłkach, w kasie 7408 złp. l)
Po wojnie liczono 1 5 września głów 627 i koni 6 1 62).
Pułk I I-gi przedniej straży, szefostwa buławy wielkiej lit.,
dowodzony przez jeleńskiego, zamiast wymaganych etatem głów 6 1 2
miał 9 czerWca 583 i tyleż koni. Rezerwy zwykle stały w Wiłko
mierzu, a w pole cały pułk wystąpiP).
Pułk II I-ci przedniej straży, buławy polnej lit., a po jej ska
sowaniu szefostwa Michała Zabielły GM. (od 2/V) komendy zaś
Antoniego Chlewińskiego, pułkownika, liczył 9 czerwca zamiast 6 1 2
tylko głów 552 i koni 5054). Rezerwa rozstawiała poprzednio kresy
z Mozyra przez Polesie, między Owruczem a Bobrujskiem i strzegła
granic, potem wzięto ją . w pole.
Pułk IV-ty przedniej straży, szefostwa Józefa Bielaka GM.,
pod wodzą podpułkownika Mustafy Achmatowicza, złożony z tatarów,
winien posiadać w 6-u chorągwiach według etatu z r. 1 789 głów 6 1 7
i koni 606, miał zaś l maja 6 1 1 i 599, więc prawie kompletny.
Brakło 8-u ludzi (z powodu 2-ch chorążych nad komplet) i 7 koni.
Pułk ten roziokowano w okolicach Borysowa. W samym Borysowie
stał sztab (głów 52), chorągwie we wsiach poblizkich : Bytczu
(chor. l -a gł. 7 1 ), Niemonicy (ch. 2-a gł. 74), Zytkowie (ch. 3-a gl. 7 1 ),
w Horodnie nad Bobrem (ch. 4-a gł. 67), Wielatyczach (ch. 5-a gl. 65)
i miasteczku Łosznicy (ch. 6-a gl. 69). Wzdłuż Drutu rozstawiono
luki pod komendą rot. Kijeńskiego tam zwłaszcza, gdzi. groble,
I) C.horągwie : plllkOllmika, podpułkownika, majora i S- u rotmistrzów.
Rol la: podpułkownik Jakób Baranowski - majorowie : Jakób Bossowski
i Jakób Baranowski - kwatermistrz Tadeusz Nowicki - audyto Cyprjan
Liberadzki - adjutant Michal Millaszewicz - mulla Dawid Murzicz - rot
mistrze : Abraham Rejzewski, Józef i Mustafa Kryczyńscy, Antonj Millasze
wicz i Jan Achmlltowicz - sztabs-rotmistrze : Mustafa K ryczyński, Samuel
Talkowski i Abraham Baranowski - porucznicy : Aleksander SZlllkiewicz,
Janusz 7ab/oeki, Maciej Achmatowicz, Zacharjasz , Ulan, Mustafa Baranowski,
Zacharjasz Ulan (inny), Mustafa Korycki i Jakób Szulkiewicz - chorążowie :
Mustafa Baranowski, Daniel Zablocki, Janusz Smolski, Abraham KryczYlIski,
Aleksander i Dawid Baranowscy, Jan Talkowski i Samuel Kryczyński. Raporty z Widz. : majora Józefa Bossowskiego z 1 5/1, I S/lI, I S/lII, I S/IV
i pulko Baranowskiego t S/y (Orygi nały).
�) Raport Boss.owskiego t S/IX z Rajgrodu (Oryginal).
3) Tabela już cytowana. -W- braku raportów zestawiamy częściowo
rol lę z dwóch żródeł : Ks. 6. lit. O i Gazety narodowej i obcej z 1 792 r. Nr.
30-32, str. 1 76, 183, 1 88. - Podpułkownik Gorzkowski - major Francisze k
Ośmialowski - kwatermistrz Jakób Werdziukiewicz - audytor Ł.yszczyński
adj utant Rudziewicz - sztabs-rotmistrze : Stanislaw Lewko,wicz, Siemiaszko,
Marc;n Sikorski - porucznicy : Samuel Borejsza, Michalowski, Eljasz i Jan
Dawidowicze, M aciej Rybiński, Emir Józefowicz - chorążowie: J ózef, Abra
ham i Dawid Sobolewscy , Józef Sungajllo, Kotowicz, Majewski.
4 ) Cytowana tabela.
Rolla według ks. 6. lit. o: podpulkownik Bara
nowski (od Z/VI Piruski) - major Pi ruski (po awansie od Z/VI Gordon adj.
JKM.) - rotmistrze : Romanowicz. Dowgiallo (od 8/V Sierhiejewicz) - sztabs
rotmistrze : Sierhiejewicz (8/y Michalowski), Achmatowicz - porucznicy :
Majewski, Morawski, Dowgiallo, Kitowicz, Michalowski (od 8/V), Siulkiewicz
(od 1 4/VI Baranowski awansowal z adjutanta) - chorążowie : Legiecki, Zie
bowski, Bukaty, Wojna, Juszy6ski, Sulewicz, Giecewicz, (postąpi/ 1 4/V1
.
z pOWiększeniem etatu).
._.
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)nos tY lub promy l). Kresy urządzon z Mińska do Jeszmony.
Nowej broni pruskiej mieli pałaszów 308 i tyleż pistoletów, karu
bi n 6w 264 1 starych 1 20, ładunków ostrych 22 932, prochu 385 f.,
W magazynie owsa zsypkowego korcy 9483/4 , w kasie gotówki
59 556 zł. 8 gr. 1 6 den. - Rezerwę ze S!ucka ściągnięto na wojnę.
Pułk liczył po kampanji głów 556, prócz 41 w niewoli, i koni 5392).
Wreszcie w pułku V-m przedn'iej straży, szefostwa Stanisława
Byszewskiego, pułkownika i aktualnego adjutanta pr,?:y boku N. Pana,
zamiast wymaganych etatem w 6-u chorągwiach głów 6 1 2 i 632 koni
(prócz 5-u w wozach prowiantowych), liczono 1 5 maja 60 1 głów
i 602 koni, brakło 1 1 ludzi i 30 kon i. - Sztab mieścił się w Kryn
kach, słało zaś w Kiejd�lOach 502 od kurłandzkiej granicy i nad
pruską 373). Cały ten pułk na razie zostawiono w rezerwie, choć
Szymon Zabiełło próbował ordynansem ściągnąć go do Wilna4).
Ogół więc jazdy litewskiej nie przedstawia sił imponujących,
a tałować przychodzi, że dotkliwy brak źródeł, zatraconych lub
butwiejących gdzieś może w ukryciu, nie dozwala zbadać jej grun·
townie, poznać zwłaszcza sil moralnych i gotowości bojowej. Po
niekąd zastępuje źródła dalszy rozwój wypadków, wykazujący, że
brakowało wielu rekwizytów, że namioty odebrano pod konie� wojny,
że żołnierz zupełnie nie wyrobiony, że jedną z najdotkliwszych jego
stron ujemnych, to rozluźnienie karności wojskowej, sprawiające,
ii musiano dla powstrzymania szerzącej się zarazy używać w toku
I) Slabe te posterunki staly niedaleko granic w Lachach na prawym
brzegu (gl. 4), Slobodzie (4-ch), Lipsku (4-ch), Jeszmonie (14-U), Ciechcinie
(4-ch), S1.obodzie Jedryno (4-ch), Dolżance (4-ch), Czeczewiczach (4-ch),
Czehirynie (4-ch), Czmakach (4-ch), Podsietach ( t O-ul, Konoplicy (4-ch),
Ozeranach (4-chl, Zapolu (4-ch). Roszkach (4-ch) i miasteczkach : Drucku
(4-chl, Ciecierzynie (7-uJ, Bialynkzach (6-u), r,zem 18 posterunhów.
2) Chorągwie : generala, POdpułkownika, majora i 3-ch rotmistrzów :
Samuela Józefowicza (od r. 1 766), Józefa Ulana, Jana Kijeńskiego. - Roll a :
major Samuel Bielak - kwatermistrz Jan KryczYliski rot. - audytor Dawid
Ulan rot. - adjutant Józef Kryczyński por. - sztabs-rotmistrze : Bilat Kry
czyński, Jakób Korycki, Rafal Józefowicz - porucznicy : Mustafa Bielak,
Dawid Aleksandrowicz, Abraham Talkowski, Józef Azu l ewicz, Jakób Józefo
wicz, Machmet Bielak - chorążowie : Mustafa Tupalski, Jan Józefowicz,
Szahan Mucha, Gazej (Jerzy) Sienkiewicz, Machmet Korycki, Abraham
Bielak, Za�harjasz Baranowski, Amurat Józefowicz (Raporty z Borysowa
Achmatowlcza z 1 //1, I /I II, l /IV, l /V i z Chorzel Bielaka z VlIl. Oryginały).
. : podpulkownika, majora
3) ChorągwIe
i 4-ch rotmistrzów. - Rolla:
podpurkownik Ludwik Liszewski - major Aleksander Adamowicz - kwa
termis}rz A �eksander Jaroslawowicz Bohuszewicz rot. - adjutant Aleksander
Abrahlmowlcz - audytora nie bylo, potem Kamiński -- rotmistrz e : Samuel
Krzeczowski, Abraham Maslowski, Bilat Talkowski i Jan Chalecki - sztabs
rotmistrze : M �stafa Januszewski i Mustafa Talkowski - porucznicy : A leksan
der Bol�us� ewlcz, Samuel Saffarowicz, Belder Łoś, Maciej Majewicz, Józef
A��le�lc� I Mustafa Juszyński -- chorążo\\ i e : Mikolaj Pod wysocki, WOjciech
LIsIcki, Jozef Abrahimowicz, Dawid Jabloński, Samuel Wiosnowski, Karol
Roma�o.w icz i tytularn i : Samuel Dombrowski, Eljasz Murawski, Józef Tal
k,? wskl I Jan . Krzeczowski (Raporty Krzeczowskieg o z Krynek od 1 5/1 do
1 :l/V1. Pięć pIerwszych w oryginalach, ostatni w kopiaCh rap. lit. T. VI. N. 62).
4) Prócz powyższych raportów, cytowana tabela z 9/VI i raport Szym.
.
ZableUy
2 1 /V z Wilna w oryginale .
•
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wojny tego rodzaju środ�ów, jak przykuwanie towarzyszów do
armat.
Cyfry poszczególne przedstawiamy W tablicy.
Wogóle Litwa stawiała 64 słabych chorągwi czyli 32 szWa
drony przeciw silniejszym o wiele 49 szwadronom rosyjskim i S-u puł
kom kozackim - okrągło 6200 kawalerzystów przeciw 9 1 00.
Cały korpus artylerji litewskiej z inżynierami mieścił się
W Wilnie. Ordynans królewski z 1 1 czerwca nakazywał oddać
artylerję pod komendę ks. Kazimierza � estora Sapiehy, korpus zaś
inżynierów koronnych i l itewskich połączyć razem i skompletować
W myśl etatu tymczasowego. W CZf rWCU przywieziono też do War
szawy 286 788 1/2 zł. z kasy artylerji lit. na pokrycie wydatków,
związanych z przygotowaniem i wysyłką na Litwę materjału wo
jennego I ) . - Korpus · artylerji według etatu powinien wynosić głów
1 034 i 23 w ludwisarni, liczył zaś z końcem kwietnia, 1 025, brakło
zatem 9 i całego personelu ludwisarni, lecz freikadetów służyło 24
nad komplet2). Starego żołnierza liczono niewiele. W czasie trzech
pierwszyc h werbunków przybyło sporo, 727, ale odeszłQ z nich
także dużo, 2293), zostało 498. Kantonistów należało się z powiatu
brasławskiego (głów 1 44), kowieńskiego (gł. 1 99) j upickiego (gł. 1 34)
razem 477�/ lecz niedostawiono 804), wzięto więc tylko 3975), ale
l) Raport Stan. Potockiego GAK. 24/VI z Warszawy w kopjar. rap.
lit. T. VII. N. 6.0.
2) Niedbala tabela Kom.-Wojskowej z 9/ V I · wykazuje, że artylerji
z korpusem inżynierów powinno być wedlu g etatu tymczasowego glów 1 106,
było 1 079, bukowało 27. W polu bylo I I I , w rezerwie 968. - Wspomniawszy
o kadttach, 'nadmieńmy ze względu, że stosunki wojskowe na Lit\'(lje bardzo
malo zbadane, parę o nich szczególów. W Wilnie Stanisław August utrzy
mywal swoim kosztem 24 kadetów w szkolach podwydzialowych i w aka
demji ( mianowicie : 4-ch w wieku od 10 do 12 lat w l-ej klasie, 4-ch od 1 1
do 1 3 lat w 2-ej, l -go l S-letniego w 3-e!. 7-u od 1 4 do 19 lat w 4-ej, 4-ch
od 15 do 19 lat w S-ej, 2-ch od 19 do 20 lat w 6-ej i 2-ch od 20 do 24 lat
chodziło na wyklady akademickie. Z nich Anzelm Pokubiatta i feliks Orański
podali się do dymis'ji, pralrnąc z S-ej klasy przejść do wojska litewskiego.
Atestat ich naukowy objaśnia, iż znają arytmetykę, geometrję, część fizyki
i historji, oraz pOSiadają mniej lub wi�cej znaczne początki laciny, francuskiego
i rysunków (Lista imienna wychowańców i drulra, proszących o uwolnienie,
podane l /I przez majora Ludwika Wiażowskiego). - O kosztach utrzymania
możemy mieć pojęcie z rachunku za Ko!lątaja, wypadło bowiem "na miesiąc
za wikt, stancję, opal, światlo, usługę, pranie., puder, pomadę, papier, atrament
i pióra fI 90" (Nota pułkownika Ignacego WodzińskieRo bez daty, ale wspo
mina w niej, że l 8/I1I 1792 odebraI na caly rok 60 duk,), - Kadeci wileńscy
często wstępowali do armji koronnej, a przy ich wychowaniu zaslużyli się
szezególniej : pułkownik Wodziński, pracujący na tern polu lat 2"1, i brygadjer
major Grzegorz Komarnicki, będący oficerem od lat 20, a majorem od 9.
(Ich prośby do króla z 1 0 i 23/11. Wszystko oryginaly) .
3) Zmarlo 26, abszytowano 1 48, zbieglo 25, wydano na rekwizycje l O,
do oomów r.ozpuszczono dla kalectwa lub niezdatności 20.
�) To jest z odpowiednich powiatów 30, 28 i 22.
6) 1 14, 1 71 i de facto 1 12, a nie 134 jak w raporcie. Zauważmy na
wiasowo, że my/ki w dodawaniu spotykają się często i z tern zjawiskiem
liczyć się należy - dobrze jeszcze, jeżeli dojść można, w jakiej mianowicie
rubryce nastąpila pomylka.
.
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V. Pułk I przedniej straży szefostwa Michala Kirkora .
. .
.
.
V I . Pulk Il przedniej straży szefostwa bulawy
wielkiej lit., Jcomendy Jeleńskiego .
Pułk III przedniej straży szefost. buławy
'polnej, potem Michała Zabielly G M.,
komendy Antoniego Chlewińskiego
I . V Pulk IV przedniej straży szefost, Józefa
Bielaka GM., komendy podpułk. Mustafy Achmatowicza .
.
V pułk V przedniej straży szefostwa Stanisława Byszewskiego p ulk., komendy
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Wedlug tabeli, podanej kr610wi VI Straty 9 czerwca
przez Komisję Wojskową·
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z nich odeszło 54 1), zostało więc 343 rekrutów. - Na czele kor
pusu, podzielonego na 7 kompanji, stał generał artylerji litewskiej,
ks. Kazimierz Nestor Sapieha , znany marszałek czteroletniego sejmu,
istotnie zaś zarządzał Fryderyk W. Cronemmann GM. i pułkownik
artylerji zarazem: Nil żądanie Judyckiego odkomenderowano 1 1 1
do Mińska, reszta została na miejscu. Po wojnie l iczono w kor
pusie 8 sierpn i � głów 1 028)2.
3 1 /y

I) UmarIo 16, ucieklo 1 8, oddano 20. Cyfry z rap ortu Cronemmanna
Wilna w kopjar. rap. lit. T. VI Ad N 46.
2) K o m p an j e : generala, podpułkownika, dwie maj orowskie i trzech ka

z

pitanów : Chrzanowskiego, Stan kara, Spensbergera. - Rolla : podpułkownik
Kajeta n Kosieiski - majorowie : Jan Witynghoff i franciszek Mehler (ustąpil
w maju, po nim Chrzanowski od 1 9/VI) - adjutant Hyacynt Drozdowski kwatermistrz Jan Malewicz - ober-ceugwart Wojcir.ch Wilczewski - ceug
wart Jan Narkiewicz (Jodko) - audytor Antoni Porębski - adjutant Tomasz
K o złowski (i Drozdowski od 1 9/y1) - kapitan i : Jan Chrzanowski, Aleksander
Stan kar, Jan Au, Mikolaj Spensberger, Wincenty Haciski i Jan Kublicki -

porucznicy : Józef Billewicz, Stanisiaw Lipińsh feliks Wojciechowski, ks.
Pa wet Sapieha, Józef Hurtyk, Antoni francesson i Benedykt KolIątaj - pod
porucznicy : Karol Raabe, f ryd eryk Justy, fryderyk Cronemmann, Ignacy
O� iski, Aleksander Kuszelewski, RafaJ Troj il1
i owski i Józef Ż yc - sztyk
junkrowie : Antoni Deckert, Jan Burhard, Antoni Bukowski, Nikodem Micha
lowski, franciszek Graetz, franciszek Bicrnacki i Mikolaj Widmontt (Raporty
C ro nemmanna z Wilna przy końcu I , II" IJI i IV w oryginałach, a podane
w_nawiasie dwa nazwiska z ks. ó lit. O).
Rolla inżynierów: pułkownik Jakób Jasiński - kapitani : Micha! Sokol�
nicki, Szymon Górski - poru cznicy : Hryniewicz, Hube - podp o rucz nicy :
J e rzy Adamowicz, Tomaszewski, Hurtig, Kadau - profesor do map w randze
kapitana, St. Urbain (ks. 6 lit. O).

Arsenał wileński słabo w działa. zaopatrzono. Nie rachując
1 2 armatek 3 funt. i 7 wozów amunicyjnych przy batalionach pieszych,
leżało w Wilnie 20 dział 3 funt. (ale bez wozów), a z nich 1 2 po
chodziło z daru ks. Kazimierza Nestora Sapiehy i dorobiono do nich
duże skrzynie na ładunki. Prócz tego arsenał warśzaw:,ki w czasie
wojny dostarczył 40 armat (1 2,3-funt., 1 8,6-funt . i 6 granatników
8 funt., a każde z tych dział posiadało oddzielny wóz do amunicji oraz 4 armaty 1 2 funt. z 6 wozami i tego kalibru stanowczo za mało).
Wogóle posiadano 60 sztuk, ale nie od razu. Arsenał stolicy przy
sposabiał dla Litwy także zapasy amunicji i te wraz z działami od
chodziły do Grodna. W drugiej połowie maja leżało w Warszawie
400 000 ostrych ładunków i miano je wysyłać dla pośpiechu najętymi
końmi, z lazaretem i apteką, rachując na konia tylko połowę zwy
kłego ciężaru1). Na wojnie 7 dział przepadło. - Pocisków miano
8290 (z kulami 451 2, palących 450, czołgających 1 63, kartaczowych
2825, granatów 500, fajerbali 42) 2). Z broni pistolety nowe z fa
bryki poczdamskiej starczyły na cały korpus, prochu na składzie l i
czono 1 95 centnarów i 93 f.. ołowiu 2040 kamieni i 25 f., skałek
249 780, papieru na przybItki ryz 500. W kasie na płacę kwartału
marcowego gotówką 1 57 829 zł. 1 0 gr, 2. den. i w delacie 9388 zł.
Te delaty stanowiły źródło dochodu na razie dosyć wątpliwe, nawet
kasa oszmiańska nie dopłaciła według asygnacji 2682 zł. 1 7 gr.
Artylerja, mimo krytyk · ostatniego wodza w czasie
1 6 den. 3).
tej kompanji, stanowiła najlepszy rodzaj broni na Litwie.
Zsumowawszy te wszystkie dane, otrzymamy : piechoty 6572,
jazdy 6229, artylerzystów 1 049 (z freH<adetami), wogóle głów 1 3650
przeciw 35 700 Rosjan, a to zestawienie bardzo już wymowne.
Jeszcze przed stuleciem nie zważaliśmy wcale na przewllgę .
liczebną, zaufani W karabelę, co na bojowiskach wrogów rachowała. Ale
też dawniej, przy większej roli W bitwach osobistej odwagi, zaharto
wani w walce i niewczasach , stojąc na poziomie ówczesnej strategji,
lecieliśmy burzą na tłumy najezdzców, roznosząc całe armje na końskich
kopytach, a sławę swej szabli aż na krańce świata. Groźne niebez
pieczeństwo, zajrzawszy w oczy, budziło w m asach większą ofiarność,
-

•

�) List Cichockiego OM. bez daty, ale pisany okolo 21N do gen. 00rzeńsklego (Kopi ar. rap. lit. T. VII, Nr. 7). Pierwszy transport z Warszawy
poprow� dzll na Litwę 24 m.aj a· Moszczeński kap. art. Poszlo wtedy 12 armat
3 funt. I 1 8 6 - f un t , Ó haubIC 8 fu n t , przy tern wóz do każdego działa i hau
bicy, 3 kużnie polowe, ladunków armatnich z ku la m i 1800 do 6-funtówek
i 2400 d<;> 3-funtówek, z kartaczami odpowiednie cyfry wypadną 900 i 1200,
do haubIC wystrzałów granatami 300, kartaczami 1 50, fajerbalami 42. Na
stępny transport ruszył dopiero 27 czerwca z 4-ma dzialami 12 funt. , pro
wadząc do nich na 6-iu wozach pocisków 300 z kulami i I SO z kartaczami
(R�'port S�an. Potockiego OA. z 28jVI, wykazujący wszystkie wyprawy arty
leTj I z W arszawy od 18jV do 28/VI w kopi ar. rap . lit. T. VII Ad N 58).
�uszyl pod komendą ober-bombardjera MIodzianowskiego z eskortą strzelców
I kaw. nar. (Raport Sapiehy OA. z 27/Vl tamże N 57).
�) Raport Croncmmanna 8/VIII z Warszawy, wykazujący początkowy
zapas I poniesione na wojnie straty (tamże T. VII, N 223).
S) Raport C rone mma nna 31;Y z Wilr!a (tamże T. VI Ad N 46).
.
,

.

.

Płkiućie obowiązku i siłę odporu
to też mijało żawsże zwal czane.
W narodzie grał silniej instykt samozachowawczy. A potem - całe
pokolenia powtarż ały bezmyślnie, że Polska stoi nierządem, póki
Się nie ocknęły nad zawrotnią gh;bią. Stulecie niepojętego lenistwa
i niewiadotriości, co też zdziałano za opaską naszych granic, doko�
hało swego. A tam już wszędzie zmieniło się wszystko, decydował
rozllln , karność; zasoby; liczba i o tę skałę gran1tu prysły też nasze
połoWi czne wysiłki.
.
W czasach naszej opowieści opór na Litwie tak słaberńi
iiośćiowo i j akościowo siłami staWał się man; eniem. Później, wypro
wadzając syntezę niniejszej pracy zbadamy głębiej przyczyny, dla
czego dzieje taką, a nie inną, przybrały postać. Obecnie wystarczy
uwaga, że opisujemy nie dni potęgi, a przedśmiertne czasy upadku
nie polot państwa ku wyżynom sławy, a staczanie go w przepaść.
�

-;

PosiJki Z Korony. Pomijając gwardję pieszą i konną (co
stanowiłq głów 921), widzimy, że Litwa z 1 5650 żołnierza nie
oparłaby się Rosjanom o własnych siłach, a nie wszyst1\ich przecie
można wysyłać na teren boju. Pomoc Korony była nieodzowną
I
i postanowiono część piechoty i jazdy ruszyć na Litwę.
Wskutek tedy polecenia Stanisława Augusta, danego w Straży
28 kwietnia, Komisja Wojskowa, ordynansem rozesłanym we dwa
dni potem, kazała powtórnie oddziałom szykować się do pochodu
i być we wszelkiej gotowości bojowej, a maszerować we trzy dni
po odebraniu tego rozrządzenia. Ów " najmocniejszy rozkaz " za
znacza, że przeznaczono już oficerom fundusz na ekwipaż polowy,
kqpno koni i furażu ; że kasy wojskowe muszą zostawić odpowiednie
środki na utrzymanie rezerw i rekrutów; że wysłany natychmiast
oficer, stosownie do marszruty i wykazu potrzebnej ilości koni
i podwód, usunie wszelkie trudności tamujące pochód ; że w marszu
należy trzymać się przepisów, płacić gotówką żywność, furaż i pod
wody. " Co się zaś tyczy dokompletowania batalionów dwóch
pierwszych po regimentach, ponieważ Komisja Wojskowa na wer- "
bunek i kapitulacje regimentom pieniądze przeznaczyła, a na nmun
durowanie i przyzwoite do służby "opatrzenie fundusze od lat dwóch
do kas regimentów koronnych wpłynęły, nadto broń na zupełny
komplet jest dostarczona i rekwizycje do komisjów porządkowych
o dostawienie rekrutów z dymów pogranicznych in natura wyszły,
a co przy wolnym po miastach królewskich i duchownych werbunku
pomoc znaczną regimentom uczyni - przeto Komisja Wojskowa,
ponawiając tylokrotne ordynanse, pod surową odpowiedzią nakazuje,
aby w przeciągu tygodni trzech dwa bataliony zupełnie dokomple
towane i do służby opatrzone były, ostrzegając, iż żadna ekskuza
przyjęta nie będzie " J). Puste to słowa i widzieliśmy nieraz, jak
wiele brakowało do kompletu i porządku.
l) Ordynans Wodzickiego G M . , dany 1 5/V pułkowi ks. Wiirtemberga,
przytacza dosłownie cały rozkaz Komisji Wojsk. (Kodeks bib. Czartoryskich
w Krakowie N 2252 p. t. Polska. Akta 1 786 - 1 793 T. xr, dok. N 40. (Oryginal).

N a Litwę zrazu poszło 4 bataliony piesze, brygada kawaletj i
odowej i pułk przedniej straży, a znowu prżejdziemy je po kolei.
Regiment l I-gi, zwany dawniej królewicza Karola, wtedy sze;.
fosłwa Józefa z GranoWa Wodzickiego GM.; najwcześniej skom;.
pIetował dwa bataliony, a oficerowie sprawili swym kosztem wóz
amunicyjny i 2 działa 5 funt. Siły liczebne, ożnaczone etatem na
głów 1 206, a Wraz ze strzelcam i na 1 568, wyniosły 26 maja 1 203
bez kompanji strzelców. Prócz tego dodano z artylerji oficerów 2;
unteroficerów 5 i kanonierów 40 dla obsługi 4-ch dział 5 funt
z 2-ma wozami amunicyjnymi. Wozów prowiantowych, zamiast i O;
posiadano 1 8, koni 200 zamiast wymaganych etatem 50. Z Kra
kowa, gdzie regiment jeszcze 5 maja występował przy obchodzie
pamiętnej rocznicy, wyprowadził go podpułkownik Frę.nciszek Swi
narski i 27 maja, mając 2-ch dezerterów, stanął we Włodawie ..
Tam złączył się z regimentem i sam szef Wodzicki, a zastawszy
rozksz ks. Wtirtemberga, pomaszerował w Mińskiel). Przepisana
marszruta prowadziła na Brześć i Słonim do Stańkowa i Kojdanowa2),
a 9 czerwca szło na wojnę 1 1 95 ludzi, zostało W rezerwie 528,
razem
więc 1 52 1 , brakło głów 473). Ciągnęli ochoczo i w . po.
rządku, a gdy przed wymarszem gen. Wodzicki, zachęcając do
dalszej służby, daWał pieniądze tym, co po skończonej kapitulacji
mogli pozostać W domu, nie przyjął żaden i poszli wszyscy4).
Regiment X-ty, szefostwa Ignacego Działyńskiego, stał w ko
szarach ujazdowskich, należąc do załogi stolicy. Etat naznaczał
mu w obu batalionach głów 1 440 ze strzelcami, liczył zaś 25 maja,
gdy się po drodze zatrzymał W Bielsku, 1 3 1 5 (w l -m bat. 685
i 630 w 2-m), brakowało 1 25. Posiadał 1 0 wozów sztabowych '
i prowiantowych, 8 namiotowych. Na wojnę poszło głów 1 088,
zostało W rezerwie 227"). Cyfry te 9 czerwca zmieniły się na 1 204
l) Raporty z Wlodawy : Swinarskiego i Wodzickie�o z 27/V ks. Wiir
tembergowi (Oryginaty).
2) Marszruta bez daty i podpisu w kopiar. rap. lit. T. VI Ad N t .
a) Stan WOjska kor. podany 9/VI królowi w Straży przez Kom. Woj.
(Raportów T. V N 45. Oryginał) i druga często wymieniona tabela, wykazu
jąca tylko wojska lit. i posiłki z Korony.
ł) Gazeta Narodowa i obca z r. 1792 N 4 1 , str. 243. Rolla : pułkownik
Adam de Heppen - majorowi e : Konstanty Luke i Jan Kalk - adjutant Łukasz
Biegański por. i Franciszek Grabowski podpor. - reg. -kwatermistrz Józef
Wasilewski kap. - audytor Zaleski kap. - kapitani z kompanją : Ludwik
Ptzanowski, Joachim Grzymała i Jan Junge - sztobs-kapitani : Jan Karol
Grammlich, Stanisław Usielski i Wojciech Markwart - porucznicy : Jan
Tolkmit, Antoni Delpacy, Kajetan Nidecki, Jan Bukowski, Piotr Wasilewski
Jan D�nin � Krzy� z.tof Olszewski, (od l l /V), - podporucznicy : Teodor Łęski :
Jan LI psk I , WOJcIech Mszaniecki, Antoni S więcicki, Teo1or Ostrowski (od
12/V), Wincenty S trzyżewski, Miloszewski - chorążowie : Jakób Kulto
,
nowsk�. (od 7/V), J'lzef
Kochanowski (od l l/V), Gostkowski, Ignacy Dę
bowskl (Raport �tatystyczny Swinarskiego z 26 V i rang-lista z XII 1793.
Orygmaly. � a�wlska : W. Strzyżewski, Miloszewski i J. Oębowski mieści
rapo rt Wodzlckie go 23/VI z Grodna w kopiar. rap. lit. T. VI).
(Ó .Rol la: podpulkownik Bogumil Rudnicki (ale nie byt na wojnie) ma)orowle
: Wojciech Greffen i Józef Zajdlic - adjutant
Lipnicki por.
audytor Pr�ndke kap. - kapitani z kompanją: ErazmLudwik
MycieIski, Florjan
•

w
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polu i [ 58 w rezerwie I).
Regiment z armatami pułicownik
Dahlke wyprowadził z Warszawy 1 0 maja2), a 1 8-go stanął już
W Bielsku, dzień wypoczywając po każdym trzydniowym pochodzie.
Liczył wtedy chorych untei-oficerów 1 1 i gemejnów 55, przeważnie
na nogi, skutkiem uciążliwego marszu po piaszczystym gruncie.
Zbiegło przytem 7 kantonistów, lecz jednego z n ich złapawszy,
ukarano dla przykładu, a chorzy prędko wyzdrowieli. Z Bielska
'
po tygodniowym wypoczynku ruszono dalej 25 maja3). Marszruta
kierowała ich na Narew, Jałówkę, Swisłocz, Mścibów, Izabelin, Dere
czyn, rzekę Szczarę, (przebycie Niemna pod Bielicą albo Zdzięcio
łem ?), Nowogród�k, Stołpce, Kojdanów do Rakowa i W okolice4).
Regiment szedł w porządku, znajdując po drodze wszelkie wygody
ze strony mieszkańców, n a całem Podlasiu dostarczano mu nawet
bezpłatnie żywność i furaż5). Po wojnie l iczył z końcem p�ździer
nika głów 1 4686).
Drugi bataljon regimentu IX-go, szefostwa Filipa Raczyńs]<iego
GM., ' wchodził do składu garnizonu stolicy, i W sile głów , 787
poszedł W kwietniu na Litwę, ale nie był na wojnie7). Musiano
z drogi ten oddział zawrócić, bo w lipcu się znalazł w obozie pod
Pragą i z tego też względu . pomijamy go w rachunku.
Brygada lI-ga kawalerji narodowej, małopolska, szefostwa Jana
Eryka Potockiego, liczyła 9 czerWca 1 422 koni8), zostało z n iej
. w rezerwie 328, razem 1 750, a ponieważ etat tymczasowy oznaczał
w 1 2-tu szwadronach 1 81 9, brakowało 699). Brygadjer Potocki
-

Kąsinowski i Józef Sułkowski - sztabs-kapitani : J akób ZabiIski, Maksymiljan
Russocki - Jtorucznicy : Ignacy Witkowski, Gabrjel Kowalski, Marcin Kę
szycki, Adam Zajdlic, Leon Jagodziński, Franciszek Silnicki, Jan Huhn,
Walenty Mystkowski - podporucznicy : Szczepan Ciolkowsk i , Feliks Borzę
cki, Gabrjel Malczewski, Jan Chomentowski, Tadeusz Woliński, Jan Czapski,
Tadeusz Mokein i Jan Sypniewski - chorążowie : Chryzostom Arciszewski,
Antoni Urbanowski, Maciej Straszewski, Michal Skoraszewski, Jan Wodyński,
Jakób Skrodzki (wymieniouy 23/YI jako porucznik), Adam Wojcicki. Sucho
dolski (Ranglistą 2 , I /Il 1 794 w oryginale. Naturalnie umieszczamy tych
tylko, których data patentu poprzedza wojnę 1 792 r., a w randze nie postąpili.
Suchodolskiego chorążego wymienia raport Wodzickiego 2.3;YI z Grodna
y kopi ar. rap. lit. T. VI).
Gazeta narodowa i obca dodaje jeszcze sztabs
kapitana Teofila Bieczyńskiego od 3/1 lN I I str. 61).
Raporty Dahlkego
. z Bielska 25;Y i z Warszawy z konca I, li, III
(Oryginały).
l) Cytowany stan wojska kor.
�) Gazeta narodowa i obca' z r. 1 792, N 38 str. 224, co potwierdza
BulhakO'l'v w swoim dzienniku pod datą 29. IV, l O. V.
3) Raporty Dahlkego z Bielska
21 i 25/Y. (Oryginały).
4) Cytowana marszruta.
6 ) Przytaczany nieraz dziennik Bulhakowa pod 1 1 /22. V. w dziele Kalinki ; Ostatnie lata Stan. Augusta Cz. [I. str. 37 1 .
,6) Raport Dahlkego z 3O/X (Oryginał).
7) Raport miesięc'zny garnizonu warszawsk. z kOI1ca kwietnia (Oryg.inal).
8) Tabela już cytowana.
9) Stan WOjska kor., podany królowi 9/Y[ przez Kom. Woj. (Raportów
T. V N 45 Oryginał). - Rolle dla braku źródel sklejamy, o ile się daje, z ra
portu Wodzickiego (23/V I z Grodna w kopjar. rap. lit. T. VI) lub rozproszo
nych przygodnie wzmianek. -Vice-brygadjer Walewski - adjutant Targoński -
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oficer milicyi

oficer kawaleryi

oficer artyleryi
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kawalerzysta
oficer strzelc.ów
oficer ochotniczy
ochotnik.

żołnierz piechoty

dobosz

ruszywszy z Krasnegostawu, a 9 maja z Warszawy, stanąl w R adzy
niu, gdzie go spotkała reprymenda od naczelnego wodza za marsz
zbyt powolny. Tł6maczył się, że szwadrony Jabłkowskiego i Sucho
dolskiego wyszły z okolic Warszawy dopiero 1 9 maja, nie mogąc
prędzej pościągać rozproszonych komend przy odległych komisjach
cyw.-woj. w Mławie, Przasnyszu, Ostrowie ; że mając rozkaz wy
marszu z całą �woją siłą, czekał na nich W stron a ch Radzynia, by
się skoncentrować, więc do 23 maja - poczem bryga da nazajutrz
wyszła do Brześcia, gdzie miała stanąć na 28-y. Donosi, że
szwadrony zwolniły marsz, czekając wiadomości, gdyż Sierakowski
podpor. zajął się W Brześciu przygotowaniem do ich rozkwaterowania,
a krążyły słuchy, że brygada nie stanie tam wcale, obecnie jednak
(skutkiem n agany) zalecił przyspi.e szenie marszu l). Iść mieli z Brze
ścia na Prużanę, Sielec, Różanę, Słonim, Połonkę, Mysz do Mira
.
i Stołpców2).
Pułk IV -ty przedniej straży, szefostwa ks. Ludwika Wlirtem 
berga GL. Według etatu powinien l iczyć w S-u szwadronach głów
1 099 i 1 23 1 koni służbowych ( 1 1 9 1 ) i prowiantowych (40) przy
l O-u wozach. Było zaś 9 czerwca 792, a 4 lipca głów 1008
(niedostawało 9 1 ) i 976 koni (brak 2553). Pułk to doborowy
i, jak się wyraża n iepQdejrzany o przychylność dla nas Bułhakow,
» rzeczywiście przez wszystkich znawców wysoce chwalony " . Prze
chodził z kawalerją n arodową Potockiego 9 maja z paradą ulicami
Warszawy, a szwadrony prowadzili rotmistrze " bez wyjątku prawie
ozdobieni błękitnemi wstęgami " 4). Służył w tym pułku ks. Adam
Czartoryski, syn generała ziem podolskich, adjutant wszystkich
z kolei naczelnych wodzów na Litwie, a szwadron sformowano mu

rotmistrze : Jablkowski, Suchodolski - porucznicy : Jaźwiński, Koc, Stasz
po dp o rucz n i cy : Walewski , Jeziernicki, Mikulowski,
kiewicz, Wierzyski
Kiekzewski, Chojecki, Sierakowski - chorążowie : Morgulec, Szepetowski.
I) Raport Potockiego 25;V z R a d zy ni a (Oryginaf).
2) Marszruta bez d a ty i podpisu w kop ja r. rap. lit. T. V I Ad N l .
3) C y to w a n a tabela wojsk lit. i d ru g a wójsk kor., obie z 9fV! o r az
raport S �ell1iątkowskiego 4fV I I z Ż elechowa (Orygj nal).
Szwadrony : szefa,
pulkowmka, podpulkownika, dwóch majorów i trzech rotm i strzó w Rolla :
podpulkownik ks. Adam Czartoryski
majorowi� : Marcin Siemiątkowski
i Michal Wedelstedt (z wojska pruskiego) - adjutant Ludwik Kropiński chor.
(potem por.)
rotmistrze: Potocki, Chodykiewicz, Łada, Jerzy Raszko
sz �abs-�otl!1 istrze : Rus zews k i Felicjan Fichauzer, Ignacy Z b o Fowsk i Dom i nik
Wler�blckl, pJ.wel Byszewski - porucznicy : Pawel Krąkowski, Andrzej Ry
te l s.k l StaOlslaw !3iel ski , Jan Miniszewski, Franciszek Ksawery Byszewski,
Fel! ks POr�d ? w�kl, Ign a cy Rzewuski, Wojciech Bronicki, Michal Rzewuski,
FelIks Króllklewlcz - chorążowie: Sierakowski Antoni Brodzki, Adam Na
rzymski. Kazimierz Strzalkowski, L\!dwik Z a krz ewsk i Pawel Radoliński.
Józef Pągows�i (Rol l a zbierana z raportu Siemiątkowskiego 4fV l I z Żele
chowa, Wodzlckiego 23!y1 z Grodna, z kodeksu bib. Ossolińskich w Lwowie
N 1� 1 2 z c� ęścią rang i c o n duit- I ist z r. 1 793 do 1794 w poświadczonych
kop I ach, Ole zawsze d oklad n y ch i z Gazety narodowej i obcej z r. 1792
N 30 str. 175 - ] 76).
4) Dziennik Bulhakowa pod 29. IV/ l O. V ( K al i n k a : Ostatnie lata Stan.
Augusta Cz. II str. 356).
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Wojna POlsko. Rosyjsk a.
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Puławach prywatnymi środkamj1). W tym wszak że pułku dob o"
rowym istniał brak n i ejeden. Król 1 0 maja kazał Komisji Wojskowej
rozpatrzeć memorjał ks. Wiirtemberga co do niedostatltł.t koni
i rzędów i wyrazić o nim swoje zdanie ; poleca sprawdzić żądaną
przez szefa sumę, by te braki usunąć co najprędzej, a nie
za wiele wydatkować pieniędzy ; dojść " z czyjej winy ekwipaż
niedoskonały ... (i) z jakiej przyczyny koni tyle brakuje" ; co się
stało z wydatkowanym na ten cel funduszem - ' słowem zbadać
sprawę wszechstronnie i szybko. Skutkiem tego Komisja Wojskowa,
złożywsz1 zaraz sesję , odpowiedziała, iż spełni wszystko, co do
niej należy, jak się zdaje jednak, nic nie uczyniła2). Rozkaz
Judyckiego (z 1 5 maja) zlecał pułkownikowi Andrzejowi Dobra
czyńskiernu, ruszać do Słoni ma we trzy dni po odebraniu ordynansu
w 5 1 6 koni z odllowiednią prima-pIaną, a tak nazywano u Niemców
zarząd pierwszego szwadronu, resztę zaś iako rezerwę zostawić
W Puławach, gdzie zwykle pułk konsystował. Ruszyło na Litwę
26 maja głów '524 i koni 657 z pnłkownikiem Dobraczyńskim
marszrutą -wskazaną przez Wodztckiego. Po trzech dniach pochodu
m ieli rozkaz czwartego wypoczywać. Pułk 20 maja stał już w Radzy
n iu, przebywszy drogę na Gołąb, Łysobyki, Kock, czekał go zaś dalszy
marsz na Komarówkę, Hunnę, Łomazy, Terespol, Brześć, Kobryń,
Szereszów, Kossów i Buczacz do Słonima. Prowadzono cztero
konnych wozów prowiantowych 4, z rekwizytami obozowemi i namio
tami 2, z kasą i kancelarją l i t z lazaretem, razem koni 323).
Potem ściągnięto więcej żołnierza i 9 czerwca spotykamy z tego
pułku wykazanych 792 w polu i 1 52 w rezerwie, razem 944, brakło
więc do kompletu głów 1 554). Wreszcie i rezerwa n a rozkaz kró
lewski (z 2 1 czerwca) ruszyła także 2 lipca pod majorem Si e
miątkowskiem i 4-go spotykamy ją w marszu w Żelechowie w sile
głów 1 655).

Z tych samych powodów, co i piechot� Raczyńskieg,o , nie
wprowadzamy teraz do rachunku ani kawalerji narodowej z brygady
I-ej, wielkopolskiej, ani pułków ' lekkiej jazdy Koeniga i Azulewicza,

1 )_ Dębicki Ludwik : Pulawy. Tomów 4. Lwów 1887- 1888. 8-ka
p. T. I str. 304.
I) Zlecenie N. Pana w Straży, z podpisem króla i Ignacego Potockiego,
i nota Komisji Woj. do Stan. Augusta, oba dokumenty z l O/V w kopjar. rap.
lit. T. VI. Ad N 1 00).
3) Ordynans cytowany Wodzickiego z 15/V (w bib. Czartoryskich
N 2252. Oryginal), raport i statystyczna "specyfikacja" Dobraczyńskiego 29fV
z Radzynia (W kopjar. rap. lit. T. VI N 21 i Ad N 2 1 ). Tego to dnia wlaśnie,
29;Y, liczyl glów 524 i koni wogóle 657.
ł) Stan wOjska kor. podany 9,VI przez Kom. Woj., już nieraz cytowany.
') Zostawiwszy na miejscu, w Pulawach, owsa korcy 1500 w magazynie
i siana cetnarów 380 pod dozorem namiestnika, 2 towarzyszów i 3 szerego
wych. Razem z tą rezerwą prowadzono 1 14 kantonistów, dostawionych
przez lubelską komisję porządkową, mając na nich lennungu po 14 gr. I to
na 6 dni tylko (Raport Siemiątkowskiego 4/VII z te lechowa, pisany i dolą
czony do statystycznego, w kopjar. rap. lit. T. VII N 94).
•

bd ład en od dżiał tej kbnnicy ju1: prochu nie wąchał, oabywsty tyl ko
spacer wojskowy pod sam koniec kampanji.
Korona dostarczyła więc doborowej piechoty w 4-ch bataljonach
228 1 bagnetów (w 2-ch bat. Wodzickiego 1 1 93 i w 2-ch Działyń
ski ego 1 088), jazdy regularnej W 1 2 szwadronach kawalerji narod.
Potockiego szabel 1 422, lekkiej W 8"u szwadronach pułku przedniej
straży ks. Wiirtemberga 792, razem kawalerji 22 1 4 koni w 20-u
szwadronach, a Wogóle głów 4495. Wcale to nie mało jak na
szczupłe siły Korony, zagrożonej najściem lepszej, a tak przemaga
jącej armji rosyjskiej. Dodawszy to do 1 3650 wojska litewskiego,
otrzymamy okrągło 1 8000 żołnierza jako cyfrę ogólną (ściśle 1 8 1 45),
daleką wszakże od tej, jaką wódz naczelny mógł w boju zużytkować.

Podział wojska na dwie dywizje i bezladne
jego rozproszenie. 'jakże i w jakich rozmiarach zamierzano
użyć istniejące (prócz rezerwy) siły?
Stanisław August 1 9 maja wyraził życzenie, by wódz naczelny
osło nił Kowno 1 000-m piechoty i �WOO-i jazdy z odpowiednią arty
lerją; by piesze oddziały, w pobliżu Wilna rozlokowane broniły
stolicy litewskiej, zkąd potrzeba zapasy amunicji i a rtYlerję W głąb
kraju usunąć. Skutkiem tego nakazu poszedł nazajutrz (20 maja)
z głównej kwatery list do Judyckiego z żądaniem, hy tę wolę kró
lewską wprowadził w życie. Niemal jednocześnie Komisja Wojskowa
przysłała dyslokację litewskiego wojska z . opisem, w jakim znajduje
iię stanie, a na podstawie tego materjału Wiirtemberg utworzył
projekt, nie grzeszący wcale pomysłowością. Plan Więc . ńakreślał
utworzonie trzech korpusów głównych : pod Mińskiem, Wilnem,
Kownem, z wysłaniem oddzielnej pod Bielakiem kolumny na zagro
żone najściem rubieże i znowu · rozesłano 22 maja odpowiednie
ordynanse, by ten plan wykonać l). Rozpatrzmy go w ogólnych
przynajmniej zarysach.
Proj e kt więc yrzeznaczał pod wodzą józefa Biela�a GM.
przedni korpus, wysunięty nad granice i wyłącznie z lekkiej jazdy
złożony, w siłe 1 463 koni z trzech pułków przedniej straży (1-20
Kirkora część z głów 3,(5, I I I-i Chlewińskiego i IV _samego Bielaka,
ostatnie dwa po 559 każden).
Główne siły skoncentruje wódz naczelny pod Mińskiem. Do
ich składu wejdzie 5 bataljonów pieszych (z regimentn I-go buławy
wielkiej, IV-go szefostwa judyckiego, V-go Grabowskiego, VI - go
Niesiołewskiego, wszystkie po głów 505, wreszcie VIII-go Radzi
wiłłów w 600), razem 2620, oraz 4 bat. koronn e (regimentu Wo
dzickiego i Oziałyńskie�o po t 200), więc 2400, co utworzy 5020
bagnetów W 9-u bataljonach pieszych. Z czasem nadejdzie z Nie
świeża pozostały biłtaljon imienia Radziwiłłów w sile głów 600,

l ) Wyciąg rozporządzeń Wiirtemberga i odbieranych odpowiedzi
(20-27/y), bez podpisu i daty (mniej więcej z 28/y) w kopjar. rap. lit.
T. VI Ad N 12).

4*

gdy k omisja miejscowa W myśl ordynansu zakończy swoje czYnnosci.
Ta piechota jednak nie wchodzi do rachunku, zamyślano bowiem
w przyszłości wysłać pewien oddział z głównego korpusu, utrzymu
jący łączność z armją ks. Józefa. Jazdę utworzy kawalerja naro
dowa w 2 1 25 szabel (część brygady I-ej Sulistrowskiego 800 koni
i cała II-ga Twardowskiego 1 325), przytern koronna Potockiego
w 1 350, razem więc konnicy regul8rnej 3475 i lekkiej 500 w ko
ron nym pułku ks. Wiirtemberga, co stanowi wogóle 3965 koni,
a wraz z piechotą głów 8995.
Michał Zabiełło GM. dla okrycia Kowna zbierze dwa bataljony
piesze (z regimentu- II-go buławy wielkiej i I I I·go Grabowskiego,
po 505 głów każden) więc 1 0 1 0, oraz 3 pulki przedniej straży
(z I-go Kirkora, część pozostałą 400, II-gi buławy wielkiej w ko
mendzie Jeleńskiego 559 i V-ty Byszewskiego, ściągnięty ze Ż mudzi
500) W 1 459 koni. Razem głów 2469.
Szymon Zabiełło GL. osłoni Wilno bataljonem piechoty (z re � .
VI I-go Sapiehy) W 505 ludzi i jazdą (częścią I-ej brygady kaw.
nar. Sulistrowskiego) W 525 koni , razem 1 030.
Ogół wynosi głów 1 4557, to jest pieszych 7 1 35 i jezdny ch
7422. Te cyfry przedstawiają z tego względu pewien interes, ' że
strąciwszy posiłki koronne, widzimy, i ż Litwa zamie'rzala się bronić
armją z głów 1 0307 (piechoty 4755, jazdy 5572) i dopiero nadcho
dząca pomoc zwiększyłaby ją o 4250, podniósłszy do 1 4 557.
Z tej szczupłej więc armji, jeżeli można tak ją nazywać, 2469
okryłoby Kowno, 1 050 stolicę Litwy, w polu zaś pod Mińskiem
l iczono w przyszłości po skoncentrowaniu 9595 (już z całym regL
mentem Radziwiłłów), a dołączywszy 1 463 w oddziele Bielaka,
1 1 048 1). Ten rozkład zamierzany nie przedstawia zresztą dla nas
wartości, bo go ścisle nie wykonano.
Projekt dyslokacji nie wymienia wszystkich rodzajów broni.
Op,uszcza artylerję z tego względu zapewne, że już poprzednio Ko
misja Wojskowa zamyślała ją usunąć z Wilna do Nieświeża. Ordynans
jej z 1'6 maja polecał na razie przewieść amunicję, lecz nie został
wykonany z powodu niejasnej redakcji i przeszkód transportowych .
Cronemmann odpowiadał 24 maja żądaniem wysyłki choć 1 00 koni
kawalerji "z poblizkiej komendy" do eskortowania. Prosił o wy
jaśnienie, co właściwie rozumieć należy pod wyrazem » amunicj a » ,
podanym bez bliższego określenia, czy tylko � proch, ołów, kule,
kartacze, skałki, papier" - a W takim razie, co będzie z działami
3 -funtowemi, jakie leżą w arsenale ? Istotnie co, jedno bez drugiego
warte przy takim rozdziale arinat i amunicj i , oddalonych przestrzenią
z Wilna do Nieświeża.
Przytern transport tak daleki, dosyć
uciążliwy, bo "ołów najwięcej potrzebować'będzie furmanek, ... które
teraz nawet za pieniądze zbyt są trudne". W przyszłości wypadło
" ) Plan pozycji wojsk na Litwie po francuzku, bez daty ale z podpisem ks.
Wiirtemberga (Kopjar. rap. lit. T. VI A d N J). Jest to anneks do jego raportu
21N z Wolczyna.

Stan armji litewskiej w p olowie m a j a 1792 r. pod wodzą ks, Ludwika Wiirtemberga. podzielonej n a dywizje
Józefa Judyckiego i Szymona Zabielly.
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Dywizja I judyckiego GL.
W ogóle Wszczeg.w polu i rez.
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vi Reg. 1 szefostwa huławy wielkiej lit. ko
mendy Rymińskiego . . . . . .
.
Reg.
szef. b uławy w ielkiej komendy
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II

Morawskiego . . . . . . . . . . . .
.. " Reg. III szef. Pawła Grabowskiego ko
mendy Giedrojcia . . . . . . . . . .
1
Regiment IV szef. józefa judyckiego ko
mendy Mąena
.
Reg. V szef. Pawła Grabowskiego ko
mendy szefal)
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Reg. VI szef. Ksawerego Niesiołowskiego
komendy Ruszczyca . . . . . . . . .
30.IV Reg. VII szef. Kazim ierza Nestora Sa
piehy komendy Gorzeńskiego
t S. V Reg. VIII szef. Seweryna Rzewuskiego
(imienia Radziwiłłów) komendy szefa .
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Stan armjl litewskiej w polowie maja 1792 r. pod wodzą ks. Ludwika Wiirtemberga, podzielonej na dywizje
Józ efa Judyckiego i Szymona Zabielly.
,
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Jazda

'
regu l a r n a

Kaw. nar. brygada L husarska, szefostwa
Mikoła Sulistrowskiego, komendy szefa

9. VI.

Kaw. nar. bryg. II. petyhorska szefostwa
Piotra Antoniego Twardowskiego, komendy szefa . . . . . . . . .
.. .
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Przedn. straży pułk II. szefostwa buławy
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9. VI.
9.
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Przedniej straży pułk I szefostwa Mich.
Kirkora, komendy szefa
. . . . .

1 5. V.

Prze'dn. straży pułk III. szefostwa Mich.
. "
Zabiełły, komendy C h l e w ińskiego
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bez wyjaśnienia Komisji, wszystko prócz drobnej wysyłkO prochu
i skałek, pospiesznie wywozić gdzieindziej I ).
Ó W bezmyślny plan dyslokacji wszedł o tyle tylko . W życie,
że sił jaknajwięcej ściągało się pod Mińskiem, ogół zaś wojsk
litewsk ich, podzielony n a dwie dywizje, zostawał pod władzą dwóch
generałów-Iejtenantów : józefa judyckiego i Szymona Zabiełły i obu
w przyszłości poznamy z kolei. Dołączona tablica szczegółowo
wykaże skład jakościowy tych dywizyj i siły liczebne, pomijając
rezerwy ze zbieranych kantonistów na drugie bataliony przy regi
mentach, przyczem podkreślamy, że do dywizji II-ej istn ieją cyfry
niewątpliwie pewne, I-ą zaś składały wojska pozo 3tale2).
Tak więc Zabiełło posiadał wszystkiego 6000 l liespełna, lecz
z nich zostawało w rezerwie ze 2000, a w polu do 4000. Ktoby
jednak sądził, że te marne siły stały w obozie skoncentrowane, że
je natychmiast można do walki w pole wyprowadzić, myliłby się
grubo. Niektóre oddziały liczono niemal na papierze. a do natych
m iastowego użycia ' zostawała -zęść n ieznaczna. Rozesłano bardzo
wielu bądź w większych grupach do miejsc odległych, gdzie dostały
się częściowo pod faktyczną władzę judyckiego, bądź w mniejszych
na ściąganie kantonistów, asystę komisjom cyw.-woj. , osadzenie
gdzieniegdzie luk pogranicza, co wszystko razem wyniosło jednak sporo.
Liczono przytern trochę chórych, 2 1 dezerterów, zmarło 1 4-u.
Przekona nas rzut oka na tabelkę, dołączoną poniżej dla jaśniej
szego zobrazowania chaosu tych cyfr.
Cyfry tej tabelki, wzięte z raportu Szymona Zabiełły, pochodzą
z połowy maja, a widzimy z nich , fe do służby zostawała mniej
niż połowa; że faktycznie cała jego dywizja została rezerwą. Po
dobne stosunki istniały i w pojedynczych oddziałach wojska. Puł
kownik dowodzący regimentem Sapiehy, Gorzeński, prosi, by mógł
pościągać próżnujące przy komisjach cyw.-woj. oddziałki, bo, jak
się użala : . po wykomenderowaniu siedmdziesiąt (z) górą ludzi do
przyjęcia rekrutów, zostaje do służby głów 7 8 . Lecz i z tych,
wyjąwszy (strąciwszy) chorych 30 i rekrutów do służby niezdatnych
całe 38, zostaje 1 0 tylko takich, co pełnić powinność mogą » 3).
Wogóle rezerwy stanowiły siłę więcej na papierze i Zabiełło obli
czał je przypuszczalnie na głów 1 5 1 5 po rozesłaniu oddziałów, nie
uwzględniając przytern chorych, a jeszcze rachował za wysoko.
We trzy dni potem, znowu mniej więcej, bo regiment V-ty nie na
desłał wcale raportu, i znowu za dużo, liczył rezerW 1 075, » I ecz

1) Raport f. W. Cronemmanna 24/V z Wilna do Kom. Woj. (Kopjar.
r ap. lit. T. VI N 6).
2) Ogromny raport statystyczny Szym. Zabielly z ostatllich dni maja
(Oryginal). Z porównania cyfr wynika, że dane pochodzą z raportów l S
i J 6' maja, cytowanych przy opisie wOjska litewskiego, a zestawiono j e n ie
dbale, nieraz z myjkami w dodawaniu. W reg. VII-m liczy się naprzyklad
glów 7 1 6, może na podstawie późniejszego wykazu, więc 3-ch przybyło,
a IV rubryce : "Być powinno podlug: etatu", zamiast cyfry 78Y, występującej
w innych raportach, czytamy 793, i ta zmylona, gdyż wypada z dodawania 801 :
3) Raport Szym. Zabielly 24/V z Wilna d o Kom. Woj. (Kopjar. rap.
lit. T. V I N 7).
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Zostaje de
facto do
,g 'SD powin n o
:.,)
ści g/ów

t::! .g

K o m e n d � ro w ani
Wogóle
gl ów
Pi echota
Reg. [ buławy wielkiej

"

II
"
"
III Grabowskiego .

.

1

5 59

536'

z.

175
74
570
" VII Sapiehy . . .
Chorągiew burawy wielkiej .
37
2
polnej
· Razem piechoty
1953
V

•

"

nicq (w lulym) 130 Rak o wa
.,(wlT/arcu) iJo)Yowogr6dka

,, (w maju) w Mi ńskie

)

50 25
467 14
33
1

2

165

J azda

.

50

473 40

Brygada II k a w . nar.
Pulk V prz str. Byszewskiego

265
54. [
Razem jazdy . . 806
Wogóle . . 2759

" do Łojowa

" do Kiejdan

I) W raporcie figuruje 3036, zamiast

2780

-

-

192 86

502
mylka w

1

96
143
474
577
101
32
68
1491
1229
60

I 86 1 1 289
1 25 1 1 27801)
dod aw an iu.

wyjąwszy ' (z tf'go) rozkomenderowanych, szczegól n i ej do przyjęcia
kantonistów na erekcję drugich batalio nów, i wyłączywszy znaczn ą
część chorych, mała nader zosta n i e si� rezerwa " . Wszakże, już P'o
wkroczeniu Rosjan, dal " ordyna nse, by rezerwy pozostałe W zupełnej
się miały gotowości dla ściągnienia w potrzebie do m iejsca jednego " l) .
Dywizja , w i ę c Zabiełły
stopniowo
malała
c o r a z bardz iej ,

bo We trzy d n i po odebra n i u rozkazu, wywołanego zleceniem
z 30 kwietnia Komisji Wojskowej, pojedyńcze oddziały ruszyły
w pochód, wsiąkając przewa ż n i e do głównej armji, koncentrowanej

pod Mińskiem.
I tak bryg a d a petyhorska, po ściągn ieniu komend
z - luk pogran icznych , poszła w okolice N i e świeża w sile 1 325 kon i 2) .
Batal iony p iesze częściowo pociągnęły w Mińskie, lecz j eszcze
2 1 maja, więc w przededn i u wkroczenia Rosj a n , Zabiełło dokładn i e
n i c o nich n i e wiedział. Ż a d e n n i e zameldował, W jakiej sile wy
stąpił w pole,

a co zostało W rezerwie.

Przytem te szyki masze

rowały bez dział n a wojnę, n i e li czymy bowiem 3-tuntówek batalio
nowyc h .
Kom isja Wojskowa zleciła wprawdzie oddziałom wystąpić
.z artyl erją,
lecz pod tą nazwą rozumiała właSnie 3-tuntów!d, a j ej
rozkazy n i e zawsze spełn iano.
Rekwizycja Zabiełły
skutku, b o zarządzaj ący arsenałem wileńskim g e n .
odpowiedział kategorycz nie,

lit.

T.

l) Raport
VI N 7).

Szym. ZabieUy

ŻIS

n i e odniosła
Cronemmann

dział bez specja lnego ordynansu nie

24{V

z Wilna do Kom. Wojsk. (Kopjar. rap.

2) To jest sztabs-oficerów 4, niższego sztabu 14, ofic�rów 40, namie
sników inclusive sztandarowych -16, towarzyszów 1 92, unter-oflcerów 64,.
szeregowych 960, trębaczy 14, felczerów 7, kowali 7, siodlarźy 7.

�
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wydal). - Gdyby skoncentrować całą. siłę Zabiełly, to trochę tego
za mało dla okrycia Wilna, nawet po ściągnięciu pułku Byszew
ski ego z rozproszenia po leżach.
Nie lepsze zapewne stosunki panowały i w dywizji judyckiego,
lecz brak źródeł nie pozwala zbadać ich dobrze.
Wyłączając ciągnące dopiero posiłki koronne, widzieliśmy już,
i ż Litwa rozporządzała 6372-a bagnetami W 9 batalionach pieszych przeciwko 22 900 rosyjskim w 26 batalionach, dalej 6229-a szablami
w 64 chorągwiach czyli 32 szwadronach jazdy regularnej i lekkiej
przeciw 9 t oO-u w 49-u szwadronach i S-u pułkach kazackich, arty
lerzystów 1 049 przeciw 1 700 - wogóle l ;5650 głów przeciWko 33700.
W piechocie więc, w tej broni podstawowej, stosunek sił wypadał
jak l do 3,6 - w konnicy jak l do 1 ,46 - w artylerji jak l do 1 ,62.
Wogóle na 2-ch Litwinów szło S-ciu Rosjan. - Podkreślamy przy
tern z naciskiem, że do rachunku wchodzą wszystkie . wojska istnie. jące na Litwie, prócz gwardji i kantonistów, spędzonych do formo
wania drugich batalionów.
By jaśniej przedstawić, jak użyto te sił y, tak dalece niewy
starczające, rzućmy jeszcze okiem na ich stanowiska, o ile" lako
niczność źródeł dozwala je poznać. - I tu pomijamy idące powoli
w pobliże Mińska posiłki z Korony, gdyż tam nie doszły. Z ni�h.
2 bataliony regimentu Wodzickiego (głów 1 1 93), skierowane do
Stańkowa i Kojdanowa, oraz 2-a Działyńskiego pod Raków (gl. 1 088),
maszerowały tak zwolna, że oddział Wodzickiego doszedł do Wło
dawy dopiero 27 maja, Działyńskiego zaś cały tydzień wypoczywał
w Bielsku od t 8-go do 27-go, więc w chwili wybuchu wojny jeszcze
nie przekroczyły litewskiej granicy. Brygada kaw. nar. Potockiego
(gł. 1 422) w drodze do Stołpców dosięgnęła
Radzynia 23 maja,
'
znajdując się jeszcze w obrębie Korony. Dążący pułk przedniej
straży ks. Wurtemberga (gł. 792) z marszu 1 5 maja skierowano
do Słonima.
Radzibyśmy zbadać w j akich miejscowościach zastała rozsiane
szyki litewskie chwila wybuchu tej pamiętnej wojny, gdy na tych
przestrzeniach zaświtał dzień 22 maja , ale to niewdzięczne zadanie
przedstawia takie trudności, iż wyrzec się potrzeba jego rozwiąza
nia dla braku źródeł. Trudno nawet sobie uzmysłowić, gdzie szukać
należy każdego oddziału piechoty i jazdy W samym początku działąń
wojennych, gdyż chęć wcielenia w życie pomysłów koncentracyj
nych naczelnego wodza, chęć przesuwania wojsk z miejsca na
miejsce w myśl streszczonego poprzedniego planu, wywołała tylko
chaos przedstworzenia. - Spróbójmy wszakże rozpoznać tę bez
myślną plątanin� na podstawie rozproszonych po źródłach, jak i te .
wojska, przygodnych wzmianek.
W samym dniu najścia Rosjan .dó kraju, wysłano (22 maja)
z głównej kwatery ordynans do Mińska, by tam utworzyć główną
l) Raport Szym. Zabielty ZiN z Wilna do ks. Wiirtemberga (Oryginał)
oraz iden tyczny prawie do króla (Kopjar. rap. lit. T. VI N 2).
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armję czynną, Judycki począł wi�c ściągać wojska do obozul).
Nie szło to łatwo, ani tak prędko, ogólnikowa zaś wzmianka jego
listu z 24 maja, że " bataljonów... pieszych, pyzlokowanych W oko
licach Mińska, jest pięć, żaden zaś z nich nie jest pos�.tniętym ku
granicy " , posłuży nam za przewodnią n ić Aryadny w tym labiryn
cie�): - RegiRlent IV szefostwa Judyckiego pod kom-endą pułk.
Meyena w sile głów m. w. 500, rozlokowany zaWsze W Mińsku,
stanowił jedyny na miejscu zawiązek głównego korpusu. - Dwa
bataljony konsystowały w niedalekiej stosunkowo okolicy. Jeden
z nich zajmował Raków, regiment I-szy buławy wielkiej w 505 lu
dzi z podpułkownikiem Wigandtem, przymaszerowawszy W lutym
ze Słonima - drugi stał w Kojdanowie w 5 1 5, regiment VI-ty
Niesiołowskiego pod komendą szefa, a liczono, że oba wstąpią do
obozu pod Mińskiem 26 maja, w dniu więc wybuchu wojny jeszcze
nie opuściły poprzednich stanowisk 3). - Dwa, pozostałe gdzieś
niezbyt daleko, zdllżały, dochodząc już do miejsca swego przezna
czenia i ,,25 (maja) przymaszerował. .. bataljon pułku (właściwie
regimentu) 2-go i 8 -go, ale wejść w obóz nie mogli (razem z kon
nicą) dla braku namiotów" 3). Ó w regiment I I-gi buławy wielkiej
szedł z Nowogródka, gdzie stanął już w marcu, pod komendą pułk.
Morawskiego w 467 bagnetów . z regimentu zaś VIII-go Radzi
wiłłów jeden tylko bataljon podążał pod wodzą szefa Rzewuskiego,
z Nieświeża i okolic, w głów 676. Mamy więc owych 5 oddziałów
pieszych, wspomnianych przez Judyckiego pod dniem 24 maja,
ale obóz miński miał się W tym czasie zasilić jeszcze dwoma innymi,
mianowicie regimentem VII-ym i resztą VIII-go, i dojść do ilości .
7-iu bataljonów. Najwcześniej stanął regiment VII Sapiehy W głów
473 pod komendą pułk. Gorzeńskiego, przybywszy z Wilna. Ocze
kiwano go w Mińsku 26 maja, a we trzy dni potem meldował Ju
dycki, jako o fakcie dokonanym, " regimentu 7-go batataljon, który
nie miał ordynansu ze mną łączenia się, tylko przez widok potrzeby
tu przybył i armat nie ma " 4). Bataljon pozostały z regimentu
VIII-go Radziwiłłów, kwaterował w Słucku pod komendą pułk.
Dederki W głów 6 1 9. Potem, już W czerwcu, ściąghięto go do
głównej armji w obawie utraty tego oddziału. Judycki raportował
Komisji Wojskowej 29 maja : " Mamy - nadzieję · przybycia 2-go ba
taljonu 8-go regimentu od strony Słucka. Musiałem ja ten bataljon,
nie czekając ordynansów Brześwietnej Komisji, z miejsca ruszyć,
bo generał Fersen na Słuck prosto idzie i pewnieby go zabrał " .
Ale te siły, spóźnione odwrotem, już nie do Mińska, a gdzieindziej
l) Wyciąg rozporządzeń Wiirtemberga i odbieranych odpowiedzi
(20-2'1/V), bez daty (ale mniej więcej z 28/V. Tamże T. VI Ad N 12.
2) List JUdyckiego 24N z Mińska do Wiirtemberga w kopji, poświad
czonej przez adjutanta naczelnego wodza, Sessinga kap. (tamże T. VI Ad N 1 5).
3) "Jasiński pułkownik (inżynierów) raportuje z Mińska że... dnia
26 (V)... batalionów (reg.) l-go, 6-go i 7-go spodziewano się" (Ekscerpt z ra
portów, przyslany 1. VI. przez Kaz. Nestora Sapiehę z Warszawy. Tamże
T. VI Ad N 14) .
4) Raport Judyckiego 29. V z Mińska d o Kom. Woj. (tamże T. V I N 22) .
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zdążały szukać Judyckiego, dziell zaś 22 maja zastał je W Slucku.
Zamierzano jeszcze dwa bataljony wysIać d0 Millska, a zobaczymy,
jakie przygody spotkały je w drodze. Regiment I I I-ci Grabow
skiego w komendzie pltłk. Giedrojcia, r uszywszy z Kowna w sile
głów -4-99 za ordynansem Kom . Woj. z 10 maja, ugrzązł w stolicy
litewskiej samowolnie zatrzymany przez Szyrhona Zabielł�. Naczel
nik dywizji II-ej tłómaczył się królowi 25 i 28 maja, że " dla za
słony. . . artylerji i dla bezpieczeństwa . . kas cywilnych� które za
usilnemi komisjów porządkowych rekwizycjami przyjąć musiałem,
wstrzymałem maszerujący przez Wilno trzeciego regimentu bata
lion " I). W Mińsku napróżno go wyczekiwano 26 maja2) i jeszcze
2 czerwca donosił królowi gen. Frankowski już z obozu pod 
Stołpcami : " 0 bataljonie (de fado regimencie) trzecim, który wy
szedł z Kowna, gdzie się aktualniE obraca, nie mogl,e m jeszcze
wziąść wiadomości. . . (W) Wil n ie i Kownie nie masz żadnej ko
mendy, prócz rezerW bataljonowych przy kantonistach " . I tak
było istotnie, bo dniem później stwierdza te słowa Cronemmann,
będąc w pełnynr już odwrocie . . . . (w Wilni e) nie było nad 1 00 ludzi,
samych nieumundurowanych, ani w b r oń opatrzonych, regimentu
7"go " , więc tylko rezerwa:]), sam zaś bataljon z Szymonem Za
bielłą stal w polu pod Niemieżą W każdym jednak razie dzień
wkraczania Rosjan zastał go w pochodzie z Kowna do Wilna i ten
oddział, 'przeznaczany na papierze dla wzmocnienia armji czynnej
pod Mińskiem, zawieruszył si� w drodze. Regiment V-ty, Gra
bowskiego, z Brześcia ruszył pod koniec maja w strony Mińska
W sile głów 500, ale gdy pominął już Słonim, zatrzymał go w Po
łonce ordynans naczelnego wodza, nakazujący, by się zawrócić
'
W przeciwną stronę, do Grodna, więc by z odległości mil 1 2-u od
o bozu Judyckiego maszerOWać W innym kierunku całych mil 23.
Wspomina o tem Frankowski 2 czerWca w liście do króla4) i Sta
nisław Potocki dwoma dniami późn iej S ). Użala się Judycki przed
WUrtembergiem : " Otwarcie i z czułością mam honor W X Mości
wyrazić, iż dyspozycje jego W okolicznościach wojskowych, tak
poprzcdniczo poczynione, jako też przedsięwzięte .(0 których się
z informacji WIPana Berkena dowiaduj�) w smutną i mnie i wojsko
pogrążyć 'mogą sytuacją... Komendę od brygady 2-eJ (kaw. nar.,
i raport z 25. V (tamże T. V I N 1 3).

' ) List Szym. ZabieUy 28. V

z Wilna d o króla

2) Jak pisa! J asiński w raporcie d o' Sapiehy.

(tamże T. VI

N 18)

_

3) List Macieja Frankowsk iego, w tym czasie już G M . , 2. VI ze Sto/pców

do króla i list Cronemmanna 3. V I z Dąbrowni także do k ró l a (tamże T . VI
N 30 i 34).
• ) "JOXiąże Wirtęmberski wstrzymaJ w marszu batal i o n piąty , który
z wojskiem koroonem ma s w ój marsz k i e rować ku Grodnowi" ( tamże T. VI N 30).
1»
Źe to zasz!o w Polonce, świadczy raport Stanislawa Potockiego
4. VI z Grodna d 9 król a : "Batalion Grabowskiego zatrzymany w Polonce
ordynansem księcia . .. Wirtemberskiego, będący ztąd o mil 23, a o 12 ty lko
o d obozu J udyckiego ... (piechota G rabowskiego i jazda Twardowskiego) do
piero odbiorą rozkaz, czy d o G rodna, czy d o obozu ściągnąć mają" (tamże
T. VI N 35).

8j

petyhorskiej), która była przeznaczoną pod Njeśwież, tudzież ha
taljon od regimentu 6-go (?), szefostwa Grabowskiego, cofnąć masz
W X Mość do Grodna ... Przykro mi jest nader zóstawać w takich
okolicznościach wtenczas, kiedy postawiony jestem w niebezpie
czeństwie, zwłoki nie cierpiącem.. . Idzie mi tylko o to, a żebym,
nie doczekawszy się prędkiej od W X Mości pomocy, całego kor
pusu nie stracił " l ). Doczeka l się wreszcie, że rozkaz cofnięto
i ta piechota weszła do jego obozu, a ujrzymy ją potem w roz
prawie pod. Mirem, dnia jednak 22 maja była w Brześciu lub gdzieś
W bliskości w pełnym marszu do Słonima. Razem więc w Mińsku,
n iedalekim Rakowie i Kojdanowie, w marszu z Nowogródka i Nie
świeża w bliższej już lub dalszej okolicy Mińska, dawało się ze
brać głów 2663 w 5-iu niekompletnych bataljonach z regimentu
I , I I , IV, VI i VIII-go, nie uwzględniamy bowiem pozostałych 4-ch ,
znajdujących się bądź w Słucku (reg. VIII-y), Brześciu czy nie
daleko w marszu do Słonima (V-y), bądź jeszcze dalej Oak idący
z Kowna do Wilna reg. II I-ci i VII-y w pochodz ie, zapewne bliżej
Wilna niż Mińsk21, gdyż 25 mil drogi oddzielało te miasta, a w tym
czasie żółwie odbywano marsze). Bataljony przyprowadziły swoje
3-funtowe działka, ale bez obsługi, i Judycki rekwirował ją z Wilna :
" Artylerja litewska (pisze 24 maja) wykomenderowana jest do Mirl
ska stosownie do potrzeby pięciu bataljonów, z ldórych każdy ma
dwie armaty, i na taki podział już się egzekwuje rozrządzenie" 2).
Istotnie przy końcu maja Cronemmann wysłał komendę złożoną
z głów 1 1 1 3). Doliczywszy do 2663 piechoty jeszcze 1 1 1 artyle
rzystów, otrzymamy ogólną cyfr� 2774 i - na tern koniec, a tego
zamało jak na główny korpus, Nie było tam ani dział polowych,
ani konnicy. Judycki meldował 29 maja : » Nie mamy żadnej arty
lerji oprócz tej, co przy bataljonach znajduje się (t j. owych I I I -u),
a i te nie wszystkie armaty mają (np. reg. Sapłehy)... A nie dała
mi Prześwietna Komisja ordynansu rekwirowania armat z Wilna " 4).
O czekiwano za to rychłego nadejścia jazdy regularnej i lekkiej,
gdyż gen. Bielak dostał rozkaz odesłania 800 koni kaw, nar. Suli
strowskiego i 400 z pułku przedniej straży Kirkora5) i nadeszła
istotnie, ale dopiero 25 maja, we 11'zy. dni od czasu, gdy Rosjanie
stanęli na litewskiej ziemi G).
Korpus przedni pod komendą starego Bielaka GM. wysunięto
na zagrożone granice i rozpylono na wielkich obszarach bez ża1 ) List Judyckiego 2. VI ze Stolpców do Wlirtemberga (tamże T. VI N 3 1).
2) List J adyckiego 24. V z Miliska do Wiirtemberga w kopji, poświad
czonej przez Sessinga kap. (tamże T. V I Ad N 1 5).
3 ) Ober-ceugwart "Vi lczewski, por. Wojciechowski, podpor. Kuszelewski,
fajerwerkierów 4, ober-bombardjerów 8, bombaidjer(lw 25 i kanonierów
71.
.
Raport Cronem manna 3 1 . V z Wilna (tamże T. V I A d N 46).
4) Raport J udyckiego 29. V z Mińska do Kom. Woj. (tamże T. VI
N 22) .
b) Cytowana kopja l istu J udyckiego 24. V z Mińska do Wiirtem
berga.
6) J a s i ń sk i raportował z MiJi ska do Sapiehy.

tl nego cel u nikłemi �zęściami. Składała go wyłącznie jażda regu
larna i lekka. Judycki donosi niedbale i W okrągłych cyfrach :
" Bielak jest najbliższym granicy rosyjskiej. Ma w swojej komendzie
1 600 koni brygady pierwszej kawalerji narodowej ... , cztery pułki
przedniej straży, z których trzy składają liczbę kon i 1 800, . prócz
czwartego... kompletu ośmiuset koni " )), a te siły należy ująć w cyfry
bardziej zbliżOne do rzeczywistości. - Brygada husarska czyli ko
Wieńska pod komendą Sulistrowskiego, przybywszy z Mińska, stała
W 1 325 koni wszędzie rozsypana potrochę (jej rezerwy W Wilnie),
lecz z tej ilości część bardzo pokaźna, bo całych głów 800, od
chodziło napowrót do Mińska. W dniu najścia Rosjan spotkamy
Ją w Dziśnie, Połocku, blizko Tołoczyna i Rohaczewa, słowem na
dwóch krańcach przeciwnych. Z liczby 4-ch p�łków lekkiej jazdy,
jeden tylko liczyć powinien koni 8 1 2 według etatu i do tej cyfry
istotnie dochodził, pułk I-szy Kirkora, ale i z niego już 400 szło
do Mińska, a resztę wynoszącą głów 386 ujrzymy potem w Opsie,
Widzach, Drui, w okolicy Tołoczyna. Inne oddziały lekkiej jazdy
w 600 koni każden, to pułk I I-gi buławy wielkiej, a komendy Je
leńskiego głów 583, dalej I II-ci szefostwa Zabiełły głów 552 pod
wodzą Chlewińskiego w stronach Rohaczewa i IV-ty samego Bie
laka W 6 1 l szabel koło Borysowa i Tołoczyna. W komendzie
Chlewińskiego koło Rohaczewa błąkał się tam jeszcze szwadron
kaw. nar. petyhorskiej Twardowskiego, "mocno odarty i nieupo
rządkowany do boju » , mogący liczyć koni co najwyżej ze 1 50,
i ChlewińsKi odesłał go ze Swisłoczy " szukać swojej brygady " 2). Zliczywszy to wszystko, otrzymamy papierową cyfrę mniej więcej
1 475 regularnej i 2552 lekkiej, razem 4007 jazdy, ale z niej 1 200
odchodziło w przeciwnym kierunku, do Mińska, a zajść musieli już
dosyć daleko, skoro 25 maja stanęli u celu. Cyfra więc ogólna
4007 spada właściwie na 2807, a cóż to wreszcie znaczyło, gdyby
nawet wszystkie te siły, pozbawione dział i piechoty, zdołano
w jednym skoncentro:wać punkcie, gdy im zagroziła cała armja ro
syjska , wpadająca czterema naraz szlakami.
W Wilnie zamyślano utworzyć oddzielny korpus pod Szymo
nem Zabiełłą. Tymczas.em stały tam rezerwy, więc kaw. nar. z bry
gady husarskiej Sulistrowskiego głów 1 69, piechoty · 240 z regi
mentu VII-go Sapiehy i chorągwie węgierskie obu buław w 1 45.
Nie rachując artylerji (gł. 938), oczekującej lada chwila na rozkaz
wymarszu, ujrzymy zamiast korpusu raptem 554 ludzi rozmaitej
zbieraniny, a bardz9 wątpliwej wartQści bojowej i arbitralnie zatrzy
many batalion Gsabowskiego. Nawet stolicy nie umiano zabezpieczyć na Litwie - stała otworem.
W głębi kraju, W jednej niemal odległości od Wilna i Mińska,
zajmowała Nowogródek piechota pod postacią tylko rezerwy z rel) Przytoczony list Judyckiego 24. V z Mińska do Wiirtemberga w po
świadczonej kopji.
2) List Chlewiilskiego 27. V ze Swisloczy do Judyckiego [Kopjar. rap.
.
lit. T. VI Ad N 22].

�lmentu VI-go NiesIołowskiego w sile głów 208 , gdy� batalion buławy wielkiej (reg. II-go) już odszedł zasilić obóz Judyckiego.
.
"
" Fortecę w Nieświeżu, wysuniętą na południe między Miń;
skiem a Nowogródkiem, po wyjściu piechoty z regimentu VIIIego
Radziwiłłów, broniła kwaterująca w okolicy dość rozległej jazda.
Była to brygada pińska (petyhorska) kaw. nar. pod komendą Twar
dowskiego W koni mniej więcej 1 1 75, co tam szła w drugiej po
łowie maja, a jeden jej szwadron , ów " mocno odarty i nieuporząd
kowany do boju » znalazł się daleko, W obliczu rohaczewskiej
kolumny Fersena, i Chlewiński odpędził go ze SWisłoczy, by się
pozbyć balas·t u. - Potem ta brygada, "zbierająca się między My
szą, Mirem i Stołowiczami (4 czerwca), gdy jej n iektóre szwadrony
o trzy lub cztery tylko mile dotykają obozu Judyckiego", oczekiwała
rozkazu, czy ma iść do Grodna, czy wzmocnić armj� główną l).
W końcu szala przeważyła na korzyść wojsk czynnych l ujrzymy
jej rolę w bitwie pod Mirem.
W Słonimie, od Nieświeża i Nowogródka w tył ku Brześcio
wi, kwaterowała piesza rezerwa z reg. I-g o buławy wielkiej w głów
1 77, a na południo-wschód od Nieświeża, W Słucku, również
rezerWa regimentu I V-go Judyckiego w iloś Ci mniej wiecej 2 1 8
żołnierza i bataljon regimentu
VIII-go Radziwiłłów W iile 6 1 9
.
ludz}, razem 857.
.
Brześć i Grodno ·obsadzono także rezerWami piechoty :
W Grodnie stało 254 z regimentu I I-go buławy wielkiej, w Brześ
ciu 207 z regimentu V -go ,Grabowskiego, ale możliwe, że jeszcze
ztamtąd nie wyruszył w kierunku Słonima cały bataljon tego
regimentu w sile głów 500, coby podniosło załogę Brześcia do 707.
W Kownie miał powstać oddzielny korpus pod Michałem
Zabiełłą GM. i z podobnym wynikiem jak w Wilnie skończyło się
wszystko.
Nie istniała tam nawet żadna załoga, bo za taką
trudno uważać garstkę rezerwy z regimentu III-go Grabowskiego,
wynoszącą 1 89 ludzi, i przyszły .d owódzca dla raku komendy
m usiał czas zabijać wyszukaniem sobie zajęcia gdzieindziej.
Jazdę spotykamy jeszcze na północy i na południu, W miej
scach biegunowo sobie przeciwnych. - Wśród bagien Polesia stała
drobna cząstka W Pińsku, rezerwa kaw. nar. z brygady petyhorskiej
Twardowskiego w koni m. w. 277, a na Żmudzi rozlokowano
w Kiejdanach pułk V -y przedniej straży Byszewskiego w 502 sza
bel, zostawiwszy resztę w odległych Krynkach (gl. 62) i w rozsypce
na lukach granicznych od Prus i Kurlandji (gl. 57). Ten pułk
próżnujący chciał zabrać Szymon Zabiełło i pisał nawet : " Stojącej
na Ż mudzi komendzie pułku 5-go przedniej straży pod komendą
WIPana Liszewskiego podpułkownika ściągnąć ku Wilnowi zale
ciłem " , lecz nie poszło mu tak gładko, j ak na razie z piechotą
regimentu I I I-go 2).
Chaos tego nieładu uwidoczni lepiej dołączona tablka.
I) Raport Stan. Potockiego 4. VI. z Grodna do króla (tamże T. VI N 35).
�) List Szym. Zabielly 28. V. z Wi lna do króla (tamże T. VI N 1 8).

WQjsko litewskie w d n iu 22 m aj a 1792 r. z podaniem rozmieszczenia.
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Stało w i ęc rożs i ane nad granicą w komendzie B ielaka i od
ch odzące do Mińska 4007, W Mińsku lub bliższych i dalszych
okolicach miasta Oak W Rakowie, Kojdanowie, W marszu) 2774,
W Słucku mniej więcej 837, w stronach Nieświeża mniej więcej
t 1 75, w Pińsku m. w. 277, Słonimie 1 77, Nowogródku 208, Wil
nie z artylerją 1 492, w marszu z Wilna do Mińska (bliżej może
Wilna) 499, w Kiejdanach i na lukach od Prus i Kurlandji 539,
w Kownie 1 89, w marszu z Kowna do Wilna 473, w Grodnie 234,
Krynkach 62, Brześciu i W marszu z Brześcia do Słonima 707,
razem 1 3650. Sam rzut oka na mapę przekonywa, iż tak bez
myślne rozsianie wojska po całej Litwie jest straszliwie dalekie od
elementarnych pojęć o dyz!okacji w przededniu wojny, że wadliwe
nawet W głuchej ciszy spokoju, że trudno dobrać wyrazu, by okre
ślić właściwie ten bezmiar chaosu.
Mińsk przed podziałami zajmował niemal sam środek Litwy,
w czasach zaś naszej opowieści utracił centralne stanowisko skut
kiem znacznego skurczenia się kraju od wschodniej granicy. Gdyby
przez Mińsk przeprowadzić na mlłpie Iinję z północy na południe,
to za tą linją cały pas szeroki aż po kordon rosyjski, obejmujący
prawie trzecią część Litwy, stał wówczas otworem i na tych prze
strzeniach błąkało się bez celu 4007 jazdy, rozsianej jeszcze dro
bnemi paczkami. Dla braku skoncentrowanej armji, śpieszącej na
zagrożone najazdem skraiska, cały ten szmat kraju przepadał bez
ratunku, a skoro pogranicze skazane już na zatratę, przynajmniej
resztę Litwy należało ocalić szybkiem skupieniem wojska pod Wil
nem i Mińskiem, lecz i o tern nie myślano wcale. Główny obóz
miński po zebraniu rozproszonych W okolicy oddziałów przedsta
wiał głów 2774, a ściągnięta załoga z Nowogródl<a (gł. 208) i sily
ze stron Nieświeża (gł. 1 175) dawały dopiero cyfrę nie docho
dzącą nawet do 4500 (ściśle 4 1 57), więc bez znaczenia wobec po
tężnych kolumn przeciwnika. Niepodobna przytern było zupełnie
ogołacać Nieświeża z garnizonu, gdyż ta niby forteca mieściła
sporo broni, zapasów i armat nie wielkiej co prawda Wartości na
razie. Do osłony Wilna Szymon Zal?iełło posiadał tylko 554 ludzi
prawnie, a faktycznie 1 053, ilość więc niedostateczną do załogi
stolicy nawet W czasach normalnych, nie liczymy bowiem artylerji
(gł. 938), b�dącej na wymarszu, boć przecie wojska nie mogły
długo zostawać bezbronne w obliczu wkraczających korpusami Roj)jan. Zachodnią część Litwy, wzdłuż granic koronnych, obsadzono
stosunkowo za silnie, choć niebezpieczeństwo nie istniało żadne,
a dla tych bezczynnych załóg miejsce na wschodzie, na zagrożo
nych krawędziach państwa, a nie daleko na tyłach armji , w głębi
spokojnego kraju. Nikt zaś nie pomyślał zawczasu, by te siły nie
użytecznie tak marniejące szły wzmocnić choć trochę słabe obozy
w Wilnie i Mińsku. Należało jednak za jaką bądi cenę skupiać te
wszystki e rozsiane komendy i co rychlej wysyłać forsownym pocho
dem na · teren boju. Kowno (głów 1 89), idąca w pobliżu piechota
(473), Kiejdany i tamtejsze placówki na lwkach pogranicza (539),
Wojna Polsko-Rosyjska.

5

G rodno

(234); Krynki (62), Brześć z m asze rujący m może ba talj Ó�
nem (7U7) i drugim gdzieś od Wilna ku Mińskowi (49fł), Słonim

(1 77), Słuck (837) i Pińsk (277) dostarczyłyby razem 3994 żoł
nierza. Dodawszy żółwim marszem idące z Korony we 4495 po
siłki, a te należało forsownie naglić do pośpiechu, otrzymalibyśmy
głów 8489. Tak znaczną pomoc można było przerzucić do głó
wnego obozu, zostawiwszy w Grodnie i Nieświeżu nieznaczny gar·
nizon, lecz puszczono wszystko na łaskę losu i zaniedbanie przy
słowiowego wyrażenia : periculum in mora pomściło się strasznie.
jakąż rolę w przygotowaniach do wojny odegrał Stanisław
August naczelny kierownik wszelkiej siły zbrojnej ? Król, stra
ciwszy główne cele z oka, utonął w drobiazgach lub zajął się
sprawami, skazanemi z góry na niepowodzenie. Kłopotał się. by
Koronie nie zabrakło 1 406 kantonistów, należnych z ziemi chełm
skiej, z Krasnegostawu, Drohiczyna , Mielnika i Bielska, kazał więc
1 0 maja Komisii Wojskowej rekwirować ich od władz miejscowych,
n ie zapominając o powiecie urzędowskim, gdzie ich ilość opuszczono
w wykazie ; przygotować zawqlłflu mundury; odsyłać rekrutów do
Warszawy, a tam już gwardja przysposobi ich do zapełniania ką
drów W bataljonach polowych. Zleca wykonanie praw uchwalonych
7 maja o tworzeniu nowych pułków i o generałach komenderujących.
Gdy ' postanowiono sforrr.ować 2 pułki tatarskie w 500 koni każden,
2 kozaków ukraińskich po 1 000 szabel i ... ' bataljony piesze frei
korów (ochotników), każe dopiln ować, by podejmujący się zaciągu
zebrali ilość prawem przepisaną i umówić się z przedsiębiorcami
co do werbunku oddziałów ochotniczych. Druga Konstytucja, za
padła na sejmie, regulowała opatrzenie generałów komenderujących,
z nadaniem im prawa potwierdzania " krygsrechtów i standrechtów "
wraz z tabelą racji i porcji. Mieli dostawać po 2000 dukatów na
ekwipaż i drugie tyle n a stół, król więc poleca zaraz ten fundusz
wypłacić Wiirtembergowi i wydać mu ordynans, by wyjeżdżał n a
Litwę " najdalej w d n i sześć od daty n iniejszej . . . na obj�cie gene
ralnej komendy " , więc 1 6 maja ; by pod tę jego komendę szli obaj
generałowie - lejtenanci, józef judycki i Szymon Zabiełło. Dalej
zgadza się, by dyrektorowi kozienickiej fabryki broni, Kowna
ckiemu, towarzyszył oficer gwardji do pomocy za gran icą przy kupnie
oręża (jak tego żądała 8 maja Komisja Wojskowa) i wydać kredy
tyw� na 30 000 dukatów ; by " nieodwłocznie i jak najśpieszniej
(uskuteczniać) . . . erekcj� drugich bataljonów litewskich pieszych " .
Wszystko to rzeczy błahe albo spóźnione i niewykonalne, a nieraz,
jak z Wiirtembergiem, zabrakło królowi energji, by zmusić opor
nego do spełnienia rozkazu l) .
Stanisław August i Komisja Wojskowa nie zatroszczyli się
o wczesną koncentracjię wojska w miejscach odpowiednich, to też
najście Rosjan n.ie napotkało żadnych sił poważnych, bo rozprol) Zlecenie z podpisem króla i Ign. Potockiego 1 0. V. do Kom. Woj.
(tamże T. VI Ad N 1 (0).
"
.
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śżano je wszystkie W strońach dalekich o d granic. Gdy przed
wybuchem wojny W Koronie dyzlokacja, bardzo wadliwa, przedsta
wiała przynajmniej możność dość szybkiej koncentracji, poświęciwszy
pogranicze - na Litwie połowa krajw stała otworem. Szczupłe
siły, niezaopatrzone W artylerj�, rozsiano bez ładu i myśli, a za
nimby się skupić zdołały, przeciwnik jużby daleko bezkarnie roz
puści! zagony, jużby plądrował W s amem sercu Litwy. J eśli w Koronie
źle zarządzono, jakże n a Litwie szło o wiele gorzej !
Gdy wojna nieuchronna , codziennym grożąca wybuchem, wisiała
w powietrzu, gdy z czterech stron granic czerniały skupione szyki
rosyjskie, gdy wschodnią ścianę kraju zaciągnęły chmury orkanu
i grom -już głucho w nich si� przewalał, a l ada chwila mógł je
rozedrzeć i runąć zagładą, gdy stał na karcie już i byt państwa
i przyszłość narodu - W Warszawie nikt nie dorósł do grozy tych
czasów i skali wypadków. Komisja Wojskowa spokojnie układała
etat dla armji, nie przeczuwając, że już całkiem zbyteczny. Król,
długo zajęty teatralną pompą obchodu 'konstytucji, zachwianej jak
i państwo w najgłębszych posadach, trzymał przy sobie obu wodzów
Korony i Litwy, a potem - nie myślał prawie' o niczem, choć mu
W ręce oddano naczelny kierunek, godność n arodu, przyszłe jego
losy. I król i Iwmisja zawinili ciężko, niosą też brzemię strasznej
dziejowej odpowiedzialności, bo zdali wszystko na dowodzącego na
Litwie generała en chef, a czas zmarnowany już się nie dał odzyskać.
Jeżeli król i ludzie, składający ówczesne ministerjum wojny,
niezdolni do pracy twórczei, bezczynnie wyczekiwali złowrogiej
kolei wypadków, jakże się zachował l itewski wódz naczelny ? Wszak i jego obowiązkiem zaWczasu skupić swoje siły, by w go
towości bojowej przyjąć wroga u granicznej miedzy kulą i bagne
tem - wszak W chwili stanowczej wielka energja i zdolność wodza
może przetworzyć gąrstkę z lichych żywiołów kleconego wojska,
porwać przykładem, zapalić do poświęceń, zagrać na duszach, i dokazać cudu. Lecz w tych rozpacznych czasach przełomu losy
odmówiły nam ludzi z głową genjuszu, a hartem śpiżowym.
.

Książe Ludwik Wiirtemberg wodzem naczel
nym. Generałem en chef całej armji litewskiej został 56-0 letni Nie
miec, książe Ludwik Wilrtemberg (ur. 30. VIII. 1 756
20. IX. 1 8 1 7 t),
syn ' Fryderyka Eugeniusza i pruskiej księżniczki, Fryderyki Zofji,
margrabianki Brandenburg - Szwedt, ztąd Fryderyk I I był jego
wujem i protektorem. Dość zdolny i obrotny, służąc w pruskiej
kawalerji, gdzie doszedł do rangi generała-majora, wyszkolił się
wojskowo w taktyce, lecz nie w strategji - na dobrego generała
dywizji, lecz nie na wodza samodzielnej armji, ogólnego zaś wy
kształcenia, ani nawet poloru, nie posiadał wcale. Hulaka i awan
turnik, trwonił wiele na zbytki przy więcej niż szczupłych środkach,
napastowany ciągle przez licznych wierzycieli i w nieustannych
kłopotach pieniężnych. Charakter to nizki, zazdrosny i zawistny,
-
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n amiętny, gwałtowny i burzliwy, pełen brutalnych instynktÓw i gbti�
rowatości, rażącej nawet u prostego żołdaka. Hołdownik siły, a bez
żadnych zasad i podstawy moralnej, chciał błyszczeć na świecie,
a wszelkich środków do celu używał bez wyboru, choćby na,bru
dniejszych. I w ręće takiego człowieka złożono losy Litwy W tak
wyrocznej chwili.
Stryjecznych miał troje, z nich brat panował W Wlirtembergji,
siostry zai. wyszły za następców tronu dwóch ościennych' mosarstw,
W Rosji Marja "Teodorówna" za późniejszego cesarza Pawła, W Au
strji Eliza Wilhelmina Ludwika za wielkiego księcia Toskanji, pó
źniejszego Franciszka I. Te właśnie pokrewieństwa, mimo osobistej
nędzy etycznej, ułatwiły mu wejście do rodziny Czartoryskich,
prągnącej, drogą stosunków ze znaczącymi- za granicą ludźmi, wpły
wać pośrednio na sprawy państwowe, zyskując w kraju na powadze
i znaczeniu. Może istniała myśl ukryta założenia u nas przy sprzy
jających warunkach nowej dynastji. - Nigdy też próżność Czar
toryskich nie została ukaraną srożej - struła resztę życia, zbu
dziwszy na dnie sumienia hydrę wyrzutów, szarpiących duszę jakby
upiory z ojczystych cmentarzysk.
. W Siedlcach odbył się 24 października t 784 r., cicho z po
Wodu tragicznego zgonu księżniczki Teresy Czartoryskiej, ślub
młodego Wlirtemberga z t 9 letnią Marją, drugą córką generała
ziem podolskich. Ks. Ferdynand pruski, jako opiekun i najstarszy
członek rodzin)'. uprzejmym listem z Berlina wpłynął na skojarzenie
małżeństwa, . widzianego niechętnie przez Katarzyn� II, a jeszcze
niechętniej przez rodziców pana młodego, zamieszkujących zamek
Montbeillard na francuskim pograniczu. Odmówili nawet · swego
zezwolenia i ślub się odbył wbrew ich życzeniom, lecz ks. Marja
przejednała potem łatwo i prędko patrjarchalną rodzinę męża l).
Ks. Adam Czartoryski, torując zięciowi w kraju . drogę do
zaszczytów, wyrobił mu najpierw polski indygenat2). Potem, za
chęciwszy do służby wojskowej, polecił go stanom i król w r. 1 790
na życzenie sejmu m ianował Wlirtemberga od razu generałem
lejtenantem, zleciwszy Komisji Wojskowej przedstawić go na to
stanowisko i · zapewniając podpisanie patentu3). .Zrazu nowy generał
zakrzątnął się żwawo, a projekt ulepszenia stanu naszej jazdy, po
łączony z oszczędnością wydatKów, i m anewry pod Gołębiem zy
skały mu uznanie, przygotowując grunt do naczelnego
dowództwa
w braku odpowiednich ludzi.
W czasie, gdy Kachowski i Kreczetnikow u granic pracowali
gorączkowo nad lepszą organizacją armji rosyjskich i przyspiesze-

L str. 223 - 242.
2) Volumina 'l egum T. IX. str. 1 35. Oblatowano go 9. XI. 1 789 r.
a oryginal spisany na przepysznie zdobionym pergaminie, w ozdobnej opra
wie spólczesnej, przechowywalo archiwum hr. Chodkiewiczów w Mlynowie.
Obecnoć w niem tego indygenatu, oraz papierów po Stanisławie Auguście,
przeważnie, wojskowych, nasuwa domysł, czy Wilrtemberg do odesłanych
królowi orderów nie dolączyi i tego dyplomu.
3) Volumiha legum T. IX str. 170. Oblata 1 2. IV. 1790.

l) Szczegóły biograficzne podaje Dębicki: Puławy T.
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niem rychłego najaldu,'gdy echa tych czynności, odbite w donie
sieniach naszej dyplomacji i wojskowych, dochodziły do WarszaW
skich sfer decydujących - u nas nic nie robiono. Wlirtembprg,
nie treszcząc się wcale, jakie w armji stosunki panują na Litwie,
nie wiedząc o niczem i nie pragnąe wiedzieć, bezczynnie przesia
dywał w stolicy, asystując układaniu nowego etatu, ceremonji ob
chodu konstytucji majowej, postanowieniom znanej nam zbyt dobrze
narady wojennej. A czas drogocenny przemijał bezpowrotnie , gdy
wśród tak opłakanych warunków, jakie na Litwie zapanowały w armji,
inny wódz naczelny przy głowie, energji i dobrej woli, a niedo
łęztwie generałów rosyjskłch mógł, jeśli nie odwrócić straszliwej
klęski, to przynajmniej znacżnie ograniczyć jej rozmiary. Lecz
brakło ludzi i, jak król pisał : "ponieważ powszechnie censetur, że
Judycki chociaż poczciwy i osobiście odważny, ale, że nie widziawszy
nigdy wojny, nie umiałby się z tern uporać", zrobiono wybór naj
gorszy1). - A los tak zrządził, że Litwa posiadała w Kościuszce
wodza odpowiedniego pod k,a żdym względem, lecz nieznany w kraju
marnował zdolności w Koronie na podrzędnem stanowisku.
Stanisław August zlecił 5 maja wypła�ić ze skarbu . 1 2 000
dukatów Wlirtembergowi "salve ca1cul o ex asse", gromadzić wojska
w pobliżu Mińska, a przyszłego wodza naciskał bezskutecznie do
spiesznego wyjazdu j objęcia komendy, co nie szło tak łatw02).
Dał on wprawdzie słowo królowi, że uda się 1 6 maja do Brześcia,
jak mu nakazywał ordynans Komisji Wojskowej, lecz wyra�na nie
chęć nie dozwalała zbyt słowom dowierzać3). Nie chciał też zrobić
kroku, dopóki mu nie wyliczono 1 5 maja 4000 dukatów na stół
i ekwipaż4), poczem zamiast do Brześcia zboczył do Woł�zyna
i tam na dłużej ugrzązł rozmyślnie. - Gdy ks. Józef Poniatowski
ruszał do obozu bez wiary w zwycięstwo, lecz z 'usilną chęcią pra
cowania nad siły, " by rzeczy szły najmniej ile, jak można", by
w potrzebie głowę położyć, ale ocalić honor narodu - to Wlir
temberg wyjeżdżał z zamiarem szkodzenia, z czarną zdradą w duszy,
by kraj przybrany poświęcić silniejszym, by tymczasem obezwładniać,
a potem zaprzepaścić wszystko. A u granicy wzbierały już wysoko
fale potopu, natężając swe siły, by zalać Litwę.
Już raport wysłany z Wołczyna 2 1 maja, pierwszy z rzędu
i jedyny przed wojną, nasuwał posępne myśli, dozwalając przewidzieć
bezczynność wodza, gdy tak wiele zależało na czasie, gdy wojska
1) Kalinka : Ostatnie lata Stan. Au�usta. Cz. II, str. 209. List króla
z 9. V. do Bukatego.
.
2) Kodeks bib. Czartoryskich w Krakowie N 2890 p. t. Dokumenta historyczne 1 789- 1 800. Patrz w nim N 128: "Specyfikacja zaleceń i decyzjów
komendy
JKM. w Straży, tudzież ordynansów po objęciu nad wojskiem
.
.
24. V. 1791 - 1 0. VIII. 1 792".
3) Król w liście 9. V. do Bukatego (Kalinka : Ostatnie lata Stan. Augusta
Cz. II str. 209) i 1 5. V, do ks. Józefa (Dembiński : Stan. . August i ks. Józef.
Korespondencja str. 54).
4) Król w liście z 5. VI. do ks, Józefa (tamże str. 66-67). Kwit Wiirtemberga z 1 5. V. dany w Warszawie Komisji Woj. na odbiór 4000 dUKatów
(kopjar. rap. lit. T. VI Ad N 1 00).
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rozsiane bez armat, broni, namiotów, głowy i kierunku czekały
bezradnie niepewnej przyszłości wobec skupionego przeciwnika.
To pismo, kreślone czarnemi barwami, obwinia go �ięzko, dowodzi,
ze nic nie zarządził i o niczem nie wiedział albo udawał, iż
o niczem nie wie, jakby z księzyca zleciał na ziemię, a pr�ecie
od czego zajmował tak odpowiedzialne i wazne stanowisko. Ządał
rad i wskazówek, jak człowiek cywilny, obcy wojslwwości, a nie
wódz na czele armji i w przeddzień wybuchu, w wigilję najścia
wrogów. Rozpoczyna raport efektownym zwrotem, lecz W jego
ustach jest to dźwięk pusty słów bez znaczenia. Pisze : " Mam
chęć przekonania WKM., iz chętnie poświęcę życie i byt sz�zęśliwy,
by stać się Mu uzytecznym, również Naj. Rzpltej, lecz tu chodzi
o to, co mi droższe nad życie - o mój honor - o moją opinję " .
Potem przygotowując do przyszłości najgorszej, dodaje : " Niech
WKM. raczy rzucić okiem na moje połozenie zdesperowane. Nie
przyjaCiel zrywa pokój, gdy ja nie mam wcale wojsk zgromadzo
nych, jakiemi będę dowodzić - gdy one rozsypane na przestrzeni
więcej niż mil półtorasta- gdy nie posiadam nawet w rękach raportu,
gdzie Sił te wojska, jaka ich siła i ile z nich może wyruszyć na
wojnę - gdy do tej pory nawet nie uprzedzone, że idą pod moje
rozkazy. Pan szef Grabowski, przybywający do mnie w tej chwili,
przekonywa, iz nie mam wcale magazynów gotowych ; że artylerja
zaledwie rozpoczęła pochód ; że dla braku map geograficznych nie
znam zupełnie terenu i kraju, gdzie muszę działać ; że skutkiem
tego nie-wiem napewno, gdzie się koncentrować, gdzie bezpiecznie
rozłożyć magazyny, gdzie się opierać nieprzyjacielowi. WKM. jako
sędzia bezstronny uzna, jak Mu powtarzam, moje położenie naj
bardziej kłopotliwem na świecie i trze�a niemal dokazać cudu, aby
do pewnego stopnia ocalić jeśli nie kraj, to przynajmniej wojska,
powierzone mi - przez WKM. - Niech raczy ze zwykłą Swoją
dobrocią przypominać zaWsze tę ciernistą sytuację, by zostać moim
obrońcą w oczach narod-u i kogokolwiek W razie wypadków zło- .
wrogich, a powinienem ich się spodziewać przy obecnym stanie
rzeczy, przekonany, źe nieprzyjaciel nie zostawi mi czasu na zna
lezienie środków zaradczych , przychodzących zapóźno. Zachowam
ten raport, składany obetnie WKM., jako apologję mego postępo
wania, jilko dowód mojej smutnej s·y tuacji, i ze nie zataiłem jej
przed WKM. - Postąpię zaWsze według rozkazów WKM. z naj
większą ścisłością, zawiadomię Go zaWczasu o każde m przedsięwzię
ciu, co zrobić uznam za potrzebne, by nic nie mozna było zarzucić
memu postępowaniu i powinności " . - Obiecawszy zdawać sprawę
ze swoich zamiarów, spełnia przyrzeczenie tem bardziej, że adjutant
jego, kap. Sessing, przywiózł świeżo rozkaz królewski, otwierający
oczy na grozącą zgubę,l). Dołącza więc do raportu ów plan
zgrupowania wojska w obozach głównych pod Mińskiem, Wilnem
i 'Kownem, z wysuni ęciem nad granice przedniej straży w komendzie
4) Ses si n g ze sztabs-kapitana zastal potem kapitanem z k ompanją
1 2. VIII. 1792 w reg. V-m Grabowskiego (ks. 6 lit. O) .
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Bielaka - ó W plan nieszczęsny, co bardziej jeszcze zgmatwał
rozsiane oddziały. Donosi, że kurjer zaraz poleciał do Judyckiego
(20 maja) z ponownem żądaniem dokładnego wykazu wszystkich
wojsk litewskich, sił liczebnych, gotowości bojowej, miejsc przeby
wania w danej chwili, stanu artylerji państwowej i prywatnej
u Radziwiłła W Nieświeżu - słowem wypytywał o to, co wódz
naczelny powinien wiedzieć i to W każdej chwili.
Wspomnijmy nawiasem, że jakoby zaraz po wyjeidzie Wiirtem
berga z Warszawy kurjer powiózł mu rozkaz szybkiego wysyłania
armat 1 8 i prochu 300 centnarów z arsenału wileńskiego do Nie
świeża lub zamierzanego między Grodnem a Olitą obozu l). Znamy
tylko ordynans Kom. Woj. z 1 6 maja, polecający Cronemmannowi
wywiezienie do Nieświeża amunicji, nic nie nadmieniając wyraźnie
o działach, i ten wyprawił tam istotnie pod koniec miesiąca nie
wielki transport prochu i skałek. Nie wiemy . zaś zkądinąd ani
o tym kurjerze, ani o tym obozie, gdzieś daleko nad Niemnem,
koło Olity. Jeśli naprawd� wręczono Wiirtembergowi tak bezmyślny
rozkaz, to dobrze się stało, że go nie spełnił. Wszak wojna jeszcze
nie wybuchła na Litwie, jeszcze wróg nie stał u bram stolicy,
jeszcze nie zaszła potrzeba rwania jak z ognia, by tylko ocalić
działa i zapasy, a transport taki należało czemprędzej kierować nie
w głąb kraju, na tyły a rmji, ale do wojsk bez armat i amunicji,
'
ściąganych pod Mińskiem,
List Wiirtemberga polecał Judyckiemu, stosownie do znanego
nam życzenia Stanisława Augusta (z 1 9 maja), zabezpieczyć Kowno
wysłaniem ze swojej dywizji tysiąca piechoty i dwóch tysięcy jazdy
z potrzebną artylerją, okryć Wilno rozmieszczoną w pobliżu piechotą,
opróżnić arsenał tamtejszy, wywiózłszy zapasy W głąb kraju. Ów
rozkaz przytem żądał takich zawiadomień, jakie wódz naczelny
powinien W miarę potrzeby udzielać podkomendnym, zamiast zbierać
od nich : " Będzie jeszcze czas na przysłanie mi przez tegoż kurjera
wracającego wiadomości , jakie miejsca byłyby najwłaściwsze na
magazyny, przypuszczając, że mój korpus główny stanie w pobliżu
Mińska ; wykazu dróg główniejszych, jakiemiby armja przeciwnika
wkroczyła w głąb kraju, i zdolnego oficera, najlepiej znającego te
drogi i przejścia, którędy moina prz�niknęć ; zarazem nadeszle mi;
co wie o stanowiskach nieprzyjaciela, o jego sile i prawdopodobnych
miejscach wkraczania " . A gdy to pisał Rosjanie stanęli nazajutrz
na litewskiej ziemi.
'
Wódz naczelny zaczął przeprowadzać swój plan koncentracji
rozesłaniem ordynansów 22 maja , w sam dzień najścia wrogów.
Rozkaz więc jego polecał Judyckiemu zarządzić tylko obronę Kowna,
a samego przeznaczał W okolice Mińska, gdzie zaczeka na dalsze
wskazówki, ściągając wojska. Tymczasem rzuci Bielaka w 3 pułki
lekkiej jazdy na granice pod nieprzyjaciela dla obserwowania i szyI) D z i eń nik Buhalkowa pod dniem 7f 1 8 V. (Kalinka : Ostatnie lata Stan.
Augusta Cz. II. str. 365).
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bkiego alarmu w razie najazdu. Bielak powinien zachować ostrożność ;
wtedy natrzeć na wroga, gdy bardzo pewny przewagi liczebnej,
co oczywiście nie nastąpiło nigdy ; inaczej unikać awantur, zapewnia
jących Rosjanoml całą korzyść ' moralną pierwszego zwycięztwa.
Wiirtemberg nie znał niby terenu nadchodzącej walki, tłumacząc
się wykrętnie brakiem map geograficznych i topograficznych, nie
dawał więc żadnych objaśnień w tym względzie generałom obli
swoich dywizyj, ..z. leciwszy tylko iść ślepo za wskazówką wysłanych
inżynierów, jak i gdzie robić zasieki, znosić mosty i groble albo
psuć drogi, by utrudnić wkraczanie. Wiele zaś niezmiernie ważnych
postanowień odkładał do dalszego czasu. I tak, dopiero po powrocie
kurjera. od Judyckiego obiecywał ułożyć ostatecznie plan kompanji
obronnej na podstawie odebranych doniesień i odpowiednie wydać
zarządzenia. Komisarjat polowy i artylerja koronna już wyruszyły,
lecz później dopiero wskaże miejsca, dokąd im dążyć, więc tym
czasem nałożą drogi i nie staną W porę. Czeka również na Puzynę
majora jazdy litewskiej, by go wysłać do Mińska z instrukcją,
nakazującą komisji cyw.-woj. przyspasabianie dla obozu żywności
i furażu, jakby się nie mógł wyręczyć kim innym, jakby sporo już
zebranych ludzi jeść nie potrzebowało i przed bytnością majora
Puzynyl). Maciej Frankowski, pułkownik, wkrótce potem GM.,
dostał rozkaz założenia W Brześciu magazynu, ściągając zsypkę
z sąsiednich województw.
Cały raport W iirtemberga, udowadniający każdym swoim
wierszem zupełną niezdolność lub brak dobrej woli, powinien
w Warszawie nawet uprzedzonym oczy otworzyć, sklaniając do
natychmiastowego odjęcia komendy. Zakończenie pisma nie roko
wało na przys�łość żadnych nadziei, a zmyślona choroba podsuwała
gładki motyw do posłania dymisji pod pozorem zdrowia, choć
w razach, gdzie wszystko stoi na karcie, nie pora na żadne względy.
A słowa końcowe wiele dawały do myślenia : "Zresztą błagam
WKM: przypomnieć Sobie łaskawie, co miałem zaszczyt przedstawić
Mu o planie obrony, jakiego należy się trzymać, i co ' często
powtarzałem gen. Gorzeńskiemu, by to zaWczasu mnie uniewinniało
na wypadek nieszczęścia (ci tout evenement). Cierpię bardzo na
nogę z odnowionej rany, którą z wypadku odniosłem pod Gołębiem,
nie zważając jednak na tę chorobę, spełnię swą powinność i poddam
się wszelkim niewygodom możliwym, dopóki sił starczy " 2).
Jeśli już koniecznie chciano się kierować niewczesną deli
katnością, czyż nie należało skorzystać ze zmyślol'lych cierpień, by
.takiemu człowiekowi odjąć możność szkodzenia. Lecz Stani sław
August zbyt lubił kunktatorstwo, rzecz każdą z upodobaniem roz
glądał wszechstronnie i długo się wahał przed krokiem stanowczym.
I) Apolinary Puzyna w bryg. I kaw. nar. postąpil I I. V. ] 789 z chorą
żego na porucznika, ?:l. VIII. 1790 na majora (ks. 6 lit. O) .
2) Raport Wiirtemberga 21. V. z Wlolczyna (kop jar. rap. lit. T. VI N 3 1 .
Tekst francuzki i tlómaczenie pomieści! Sbomik str. 326-330), oraz treść
jego listu 20. V. i ordynansu 22. V. do Judyckkgo w cytowanym wyciągu
rozporządzeń i odbieranych odpowiedzi (kopjar. T. VI Ad N 1 8).

75 A gdy po naszej stronie granicznych kraw�dzi dostrzegamy
tylk6 rażący brak wszystkiego i niezmierny chaos, po drugiej Rosjanię
uszykowani stali do najazdu. Nazajutrz 'wybuchła wojna i świsnęły
kule. Jakże tu stosunki inne niż W Koronie, jakże walkę rozpo
czynano - bez żadnej nadziei.
Istotnie w ciężkich nad wyraz warunkach bój się zawiązywał,
bo prócz wrogów zewnętrznych, jawnych, widomych, pracowała skry
cie zdrada , wewnętrzna, podając sobie ręce przez obszary Litwy.
Na- jednym jej krańcu Niemiec, postawiony zrządzeniem losu na
czele sił zbrojnych, unicestwiał możliwe natęźenie odporu - a na
przeciwległym roiła się szajka zbrodn iarzy i renegatów, znęcona
obcem złotem i żądzą znaczenia, tocząc podziemnie konstytucję
majową i posady państwa. Usilnie tam wrzała krecia robota i tajne
konszachty, gotujące przyjazny grunt dla Targowicy, a ludzie okryci
niesławą i przywłaszczonym tytułem marszałka, podlejsze odpadki
w procesie rozkładu, kryjom o zwozili do rosyjskich obozów akty
sfałszowane zawiązanych już niby konfederacyj. Wówczas ci sa
mozwańczy marszałkowie nie przypuszczali, że - zapada na nich
dziejowy wyrok potępienia - że ich nazwiska zdrajców, przywalone
hańbą i przekleństwem, przejdą w pokolenia - że najdalsza potom
ność ciśnie pogardą ną ich trumny i pamięć, bo wywołali na zegarze
czasóW chwilę przełomową, co państwo strąciła aż ńa dno otchłani,
zalewając na długo cały jego obszar krwi i łez oceanem. Gdy ci
ludzie szli zaprzedawać za trzos dukatów własne sumienia i przy. szłość narodu, nie łagodzi ich winy wzgląd, żeśmy jeszcze gorszych
mieli potępieńców. Za bezmiar zbrodni politycznej może długa
ekspiacja potomków wyżebrze im u narodu trochę niepamięci, trochę'
przebaczenia - ale trybunał dziejów nie zna litości - jest nieubła
gany. - Powie im wszystkim : Precz ! - na wieki pod pręgierz !
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Wejście Rosjan i spokojne posuwanie się w głąb kraju. - Polocki korpus
Kossakowskiego i konfederacja polocka. - KOFflUS dynaburski Dolgorukowa,
utarczka pod Op są i konfederacja braslawska. - Toloczyński korpus Mellina
i konfederacja orszańska. - Rohaczewski korpus Fersena.
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Wejście Rosjan i spokojne posuwani e się w głąb
kraj u. Polocki korpus Kossakowskiego i konfedera
cja p olocka. Rosjanie, nie doczekawszy się artylerji, przekroczyli
22 maja odsłonięte rubieże, nie znajdując nigdzie poważnego oporu.
Malutkie oddziałki pogranicza, zmuszone szukać ocalenia w szybkim
odwrocie, zdobyły się zaledwie, i to gdzieniegdzie, na n ieznaczne
starci� z awangardą przeciwnika. Wróg ciągnął w głąb Litwy,
gospodarując dowolnie i bezpiecznie jak we własnym kraju, zajęty
agitacją n a rzecz Targowicy.
Główny korpus Kossakowskiego z nieodstępnym Kreczetni
)wwem, wziąwszy 'zapas żywności na dni 25 1), przebył Dźwińę
jednocześnie czterema kolumnami pod okiem czterech swoich gene
rałów. Rozpoczął przeprawę wśród nocnych mroków, o 3-ej nad
ranem, i uskutecznił bez pontonów, wiezionych dopiero ze Pskowa,
i bez wystrzelenia jednego JadunIm. Z prawego flanku przeszła
awangarda pod Denisowem, z przeciwnego Herman ze Strun i pr.ze. prawił arjergardę, a pomiędzy nimi Kossakowski wprost z Połocka
i Chruszczow nieco w dół rzeki, z wyspy należącej WóWczas do
Rosji między Ekimaniem a Połockiem. Denisow, stanąwszy na
litewskiej ziemi, zajął drogę do Głębokiego, Chruszczow do Mińska
po zabraniu pikiety, dwie zaś kolumny pozostałe przeszły polską
część Połocka i w polu rozłożyły obozy. Gdy vice-brygadjer Józef
Wawrzecki przed paru dniami wyprowadził kilka chorągwi kaw. nar.
z -Głębokiego do Mińska, została w tych stronach kraju chorągiew
') List Kreczetnikowa 27. V.17. VI. do Platona Zubowa (Sbornik sto 365) .
•

75

-

stukonna tej jazdy w Oziśnie i 80 w samym Połocku z brygadjerem
Sulistrowskim i ze sztandarami l). Tych to 80-u znalazło się w obli
czu 8300 Rosjan, więc ani marzyć o jakimś oporze.
Gdy szyki Chruszczowa przepływały małe koryto Oiwiny
większym f>tatkiem i szalupami, garść naszej jazdy, wzięta na ocho
tnika, podbiegłszy blizko z brygadjerem na czele, posłała pierwsze
kule Rosjanom, ale nieszkodliwie. Wróg, na strzalY nie odpowia
dając, dopływał bliżej, Sulistrowski cofnął tedy swą garstkę stra
ceńców i ustąpił z nią W głąb o mil 7, na Rudnię do Uszacza, by
w okolicach Borysowa złączyć się z Bielakiem2). Nie wszystkich
jednak odprowadził ; zabrano mu pikietę, nie stało czasu pościągać
patroli i posterunków, i te nazajutrz błądziły po omacku, szukając
komendy. -Tymczasem chorągiew z Ozisny, nie wiedząc o niczem,
ciągnęła do Połocka prosto W gardło ni�przyjacielowi i, dopiero
o dwie mile przed nim, ostrzetona w Rudni, szybko przetynała się
do szlaku drogą na Głębokie.
Kreczetnikow przestał na miejscu do 27 maja W słobodzie
połockiej, oczekując artylerji polowej, a zaraz na wstępie pchnął
silne podjazdy w dwie strony przeciwne, by przetrząść okolice
i oczyścić z błądzących placówek, by w dalszym pochodzie kraj
spokojny zostawić za sobą. Podjazdy, nie napotkawszy żadnych
sił zbrojnych, z Ozisny i Uły wróciły z wieścią, że drobne komendy
skupiają się w Głębokiem. Dla ich zabrania posłano tam Oenisowa
w 200 jegrów, 2 roty grenadjerskie, ·200 kozactwa, i W 3 szWa
drony huzarów z 2-a armatkami batajlonowemi. Posłano z rozkazem
szybkiego pochodu, wzięcia wszystkich do niewoli, a gdyby zasły
szał W opróżnionem Głębokiem, że i z Postaw już ustąpiły, ma
złączyć się z maszerującym korpusem w OoJ{szycach, gdzie ściągać
.
25 maja
zamyślano żywność i furaże. Denisow pomknął niezbyt szybko,
zanocował w Wietrzyku, 28-go pod Głębokiem, i wrócił z niczem,
bo już odeszły komendy do Mińska. Polowanie zawiodło.
Sulistrowski, ujrzawszy wkraczających Rosjan, uprzedził zaraz
Bielaka, jego zaś raport przetrzymała na krótko połocka komisja
cyw.-woj., by wciągnięciem do akt zyskać prawną podstawę do wy
wiezienia natychmiast kasy wojewódzkięj swoją własną mocą. Raport
udzielono także w kopji sądowi ziemskiemu, lecz sąd ze strachu
zawiesił czynności na dwa tygodnie, pozorując prośbą palestry
i prawujących się, a istotnie, by nie brać udziału W stawianiu oporu,
bodajby biernego. 00 komisji zjechało trochę ziemian z liczby tych,
co się zawczasu nie zdołali roz�iedz po kraju, i zaproszono urzę-

l) Sulistrowski Mikolaj w bryg. I kaw. nar. 1 1. XI. 1 789 zostal majorem,
27. VIIl. 1 790 vice-b�'gadjerem, 1 2. I. 1 791 brygadjerem.
Wawrzecki Józef tamże 11. XI. 1789 majorem, 26. I. 1 791 vice-bry�a
djerem (ks. 6 lit. O).
2) Raport Sulistrowskiego 22. V. z Rudni w kopji poświadczonej przez
Bielaka (kopiar. rap. lit. T. VI Ad N 3). List Tadeusza Bujnickiego ex-de
putata polockiego 23. V. z Kuzonicz do króla (oryginal w kodeksie N 919
bib. Czart. p. t. ,.Korespondencja polska. Lit. A. B.").
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dników sądowych na Wspólne narady, w jaki sposób zagrzać ogół
do walki w obronie zagrożonych reform. Lecz ludność bezbronna
nie mogła nic z działać, gdy wróg stał na karku, własne wojsko
odeszło, i tylko spisany uniwersał oblatowano jako ślad dobrych
chęci. Komisja postanowiła pracować, dopóki jej nie rozpędzą
siłą, by wbrew malkontentom, " chcącym... zatrzeć ślad gwałtu " ,
wykazać, że województwo w olbrzymiej swojej większości stoi
twardo przy konstytucji, nie chce splamić się zdradą i złamać prz)1sięgi. A już pieniądz rosyjski i tajne knowania Kossakowskiego
przyciągnęły troch� niesfornych żywiołów i - wielu opuściło ręce.
Przeciwnik nachodził z życzliwością na ustach, zachowując na razie
ścisłą karność wojskową ; zapewniał głośno bezpiećzeństwo osób,
życia i mienia ; obiecywał z góry płacić za wszystko gotówką,
wprawdzie swoim pieniądzem, ale po kursie zwykłej w Polsce
redukcji. Kreczetnlkow w kilka dni po wkroczeniu (29 maja) usta
nowił nawet ceny, obowiązujące dla wszystkich swoich korpusów,
płacono więc 2 ruble za czetwert' mąki, 3 za krupy, l za owies,
pud siana po 1 0 kopiejek l).
Każdy wkraczający do Korony i Litwy korpus rosyjski za
opatrzono na razie W przewodnika i do ułatwień, w rodzaj anioła
stróża w osobie jakiegoś przyszłego dygnitarza Targowicy. W po
dobnej roli przy kolumnie Kossakowskiego i Kreczetnikowie wystąpił.
w Połocku na widownią Jerzy Korsak, miejscowy sędzia ziemski,
posiadający wszystkie dobra w kordonie rosyjskim i zawczasu upa
trzony na marszałka. W pierwszym dniu najazdu, spędziwszy
mieszczan do Bernardynów, żydów do bóżnicy, zapowiedziano, że
nazajutrz z rana muszą zaprzysiądz akt targowicki, co się też i stało.
Korsak, przyjmujący przysięgę, wyrósł znienaCKa na ważną osobistość.
Choć dla braku szlachty w opustoszałej okolicy mógł dopiero obla
tować akt konfederacji w najbliższym Uszaczu, nie przeszkodziło
to wszakże Korsakowi rozpocząć urzędowania. P.o zwolono mu objąć
komorę połocką, a strzegący jej oficer z 25 ludimi komendy skar
bowej zameldował się zaraz Kossakowskiemu i ci rozbrojeni pełnili
powinność w dalszym ciągu, a komora spokojnie cło wybierała. Na zawiązek przyszłej armji targowickiej oddawano Korsakowi
jeńców wojennych z nakazem, by zatrzymywał chcących służyć
w szeregach, a W razie oporu rozpuścił do domów po złożeniu
przysięgi. Tym krokiem, wywołanym ch�cią zyskania dla konfede
racji więcej popleczników, Kreczetnikow akcentował życzliwość dla
rudności i mniemaną swobodę przekonań. Na razie polecił on od
syłać do Połocka wzięte do niewoli komendy ze wszystkich kor
pusów, lecz potem rozkaz odmienił i generałowie rosyjscy przez
konsyliarzy konfederackich przesyłali jeńców do najbliższych mar
szałków wojewódzkich lub powiatowych 2).
l) Czetwiert, mieści litrów 209,9 czyli korzec, garncy 20, kwartę i 2 kwa
terki. Dzieli się na 8 czetweryków.
2) Raporty Kreczetnikowa 1 2/23. V. z Polocka i 19/30. V. z Uszacza
(Sbornik str. 332- 334 i 352-354) oraz jego dziennik (str. 29- 30, 32-33,
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bo najważniejszych obowiązków marszałka wobec Rosjart
należała troska o dostarczanie aliantom furażu i żywności przy po
mocy konsyljarzy, naznaczonych z góry, a tych Kossakowski zaopa
trzył W instrukcię, ze wszech miar ciekawą. Chociaż jeszcze nie
zawiązano konfederacji generalnej, chociaż tajnie przysięgali na nią
dopiero W Petersburgu żebrzący o pomoc, w niewiadomości, że
Rosja usilnie szukała pozoru do najścia W celach zaborczych, czy
tamy zaraz na wstępie instrukcji : "Mam dartą sobie władz� przeź
Generalną Konfederację nad wojskami wielkiego księstwa litewskiego
i będąc uznany głównodowodzącym w prowincji litewskiej, o ile z obo
wiązku i władzy swojej, o tyle i z narady zgodnego połączenia
Generalnej Konfederacji litewskiej z koronną, stwierdzonego wza
jemnemi z obu stron przysięgami i dobrą wiarą ... " itd. Z tytułu tej
władzy pisze w swym ukazie, że akt konfederacji połockiej musi
być przyjęty przez województwo " słowo w słowo, nic nie zmieniając " ;
że na urzędników wojewódzkich i powiatowych, więc na marszałków,
konsyljarzy, regimentarzy, można wybierać tych tylko, co figurują
W dołączonym spisie ;" że ci już wyznaczą regentów, komisarzy itp.
dla ściągania podatków ; że żywność i furaż trzeba dostawiać do
obozów rosyjskich po cenie niższej niż targowa, zabezpieczyć akty
grodzkie i ziemskie ; że wojskowi ulegną chętnie, ale potrzeba śle
dzić i ich i ludność, czy nię sprzyjają znienawidzonej konstytucji,
a W danym razie prześladować, używszy z najbliżsżej komendy
rosyjskiego bagnetu 1).
Na Litwie nic zrobić nie było sposobu bez tej siły zewnętrznej
i Kreczetnikow, zostawiając za sobą w bezbronnym kraju kreowa
nych przez siebie marszałków, musiał wszędzie im dodawać zasłonę
wojskową - inaczej ich życie wisiało na włosku. Szpieg Kossa
kowskiego, widzący wszystko w różowych barwach, przywiózł mu
relację, że kanclerz Sapieha przyjmie wprawdzie marszałkostwo,
lecz, ogłosi o tern dopiero wtedy, gdy już sam będzie bez
pieczny i choć część majątku znajdzie się za .linją armji aljanckiej ;
ż e wielu senatorów i wybitniejszych ludzi czeka na to w Wilnie
do 27 maja, a do tego w strachu, bo tam sformowany klub dla
prz-e śladowania przeci�ników . ustawy majowej ; że w województwie
trockiem i wileńskiem, na Zmudzi, w powiecie upickim i wilko
mierskim skłonni do Targowicy, lecz akt niemożliwy, bo kancelarje
W rękach partji przeciwnej, więc także czekają na Rosjan2) .
Nigdzie też Targowiczanie nie spisali jawnie swojego aktu
o własnych siła�h, eo wywołało zły humor Katarzyny, obfity w jej
późniejszym reskrypcie do Kreczetnikowa. Każe próbować, by
konfederacja generalna koniecznie stanęła W Wilnie, a pojedyńcze
nie tam, gdzie wojska już doszły, ale przed armją, bo w ten sposób
36-37). List cytowany Tad. Bujnickiego 23. V. z Kuzonicz do króla opisuje
nastrój ducha w Polocku, zachowanie się komisji i sądu.
1) Anneks przy drugim raporcie Kreczetnikowa z 1 2/23. V. (Sl)ornik
str. ;335 -340).
2) Inny raport Kreczetnikowa 12/23. V. z Polocka (tamże str. 334- 335).

�tJgłoski o przymuszaniu obali się faktami dowodzącymi, że ió
uciśniona szlachta powstaje sama przeciw konstytucji. Dla pomyśl
nego skutku "koniecznie żądamy, iebyś Pan używał generała-Iejte
hanta Kossakowskiego i innych Polaków wypróbowanej życzliwości " .
Cóż, gdy rozkaz łatwo napisać, lecz wykonać niepodobna l).
Katarzyna, czytając raporty wodzów i relacje Bułhakowa,
ucieszona, że Polacy, nie oczekując tak rychłego najazdu, nigdzie
wojsk nie skupili w większej ilości, poleca wyzyskać czemprędzej
tę niegotowość. Nagli więc do pośpiechu i forsownych marszów,
by jak najwięcei. zagarnąć przestrz.eni. Tym sposobem nie dopuści
się do złączenia oddziałów, a wszędzie rozsiane łatwiej bić można,
zajmie połowę Litwy, dojdzie do Wilna, gdzię już czekają z rekon
federacją. Zwłaszcza wojska z Połocka i Dynaburga winny iść tern
szybciej, że już dostały artylerję polową, a trzeba naglić j ej wy
syłkę dla Fersena, a samego do energji i bystrości poruszeń.
Przytern szybki pochód Kossakowskiego' oskrzydli wojska pod
Mińskiem, przetnie 'komunikacje, nie dopuści tam idących z Korony
posiłków i ułatwi łączność z korpusem tołoczyńskim odwróceniem
uwagi przeciwnika od ataku Me1łina. Szybkie marsze posiadają w tym
czasie i tę stronę dodatnią, że odsuną od cesarstwa grożące przewro
tami burze, bo Polacy zamyślają uruchomić pospolite ruszenie i masy
ludowe nadaniem wolności. Niech więe to następuje jak naj dalej
od granic, a gdy wojska przegrodzą ten ruch niebezpieczny, to za
niemi on nie powstanie. Mara ogólnej ruchawki i żywiołowego
wzburzenia ludu w czasach rewolucji francuskiej zaniepokoiła ,
cesarzową2).
Kreczetnikow, ociężały jak i Kachowski, nie zdradzał wcale
ochoty do błyskawicznych pochodów. Wiedząc od agentów Kossa
kowskiego i własnych szpiegów, a zawsze lepiej od Kachowskiego
w tej kampanji informowany, że duży pas kraju stoi otworem, mógł
istotnie iść naprzód szybko, nawet bez armat, pewien , że go nikt
nie napadnie i nic nie zagrozi. Wreszcie po czterodniowym postoju
w Połocku leniwie wystąpił małymi marszami. Przeszedł szy 27-go
maja do Homla wiorst 27, dnia następnego 1 8-e do Uszacza,
stolicy województwa połockiego po pierw�zym podziale, znoWu
przystanął W celu legalizow&ąia aktu konfederacji, Ale miasteczko
i okolice stanęły pustkami, zwłaszcza szlacMa poblizka pierzchła
w różne strony, zostawiając wioski i mienie na łaskę najazdu
i gorszego jeszcze wroga wewnętrznego.
Jednych Bujnickich zbiegło dwudziestu kilku (z Alojzym ex
podskarbim trybunału), dalej KazimieJz Sawicki sędzia ziemski,
kilku Korsaków, Przysieckich, Reuttów, Wyrwiczów i inni3). Zaba,
wojewoda połocki, wywiózłszy już po wkroczeniu Rosjan akty i kasę,
sam skrył się w Królewcu4). Nie było więc komu spisywać akt
_

l) Reskrypt Katarzyny z 24. V./6. VI. (tamże str. 361).
2) Reskrypt Katarzyny z 1 5./26. V. do Kreczetnikowa (tamże str. 348-349).
3) Smoleński : Targowica str. 1 03 - 1 04.
ł) Donosił o tern królowi 30. V.
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targowlck i , skoro najpoważniejsi ludzie i kto mógł tylko optisżczał
te strony, lecz wszelkie przeszkody łatwo przełamać, gdzie idzie
o pozór. Na rozkaz Kreczetnikowa Kossakowski i Korsak posłali
spędzać ze wsi okoliczn�ch, kogo tylko potrafili przyłapać. Wódz
naczelny; rozmiłowany w ostentacji, pompie i wszelkim blichtrze,
rozkoszował się dowoli w swoim żywiole, przygotowując obchód
uroczystego przejawu na Litwie targowickiej zmowy. Gdy W przed�
dzień tej szopki przybyło trochę szlachty, znaglonej przymusem
i obawą ruiny, zaraz do nich przemawiał, zachęcał, przekonywał.
Nazajutrz (30 maja) zebrani w małej liczbie spisali w klasztorze
Dominikanów i zaprzysięgli akt z góry ułożony, obrali wskazanych
sobie konsyljarzy, sędziów i regimentarza, a zakończywszy swoje
czynności, przyszli zbiorowo do kwatery wodza. Mało było podpi
sów i nic nie znaczące, lecz zaWsze stanęła na papierze konfede
racja województwa połockiego. . Kreczetnikow zebranych przyjął
wspaniale, tylko na końcu 'swego przemówienia "z naciskiem " po
groził opornym, straż przed zdrajcami broń prezentowała, huknęło
kilka strzałów z armat rosyjskich I).
Tymczasem rozbiegli ziemianie skupiali się przeważnie w sto
licy litewskiej (w liczbie 35-u2), skąd potem, 4 czerwca, poszedł
adres do król a : " Kilkudziesiąt obywateli województwa połockiego,
szczękiem broni nieprzyjacielskiej przerażeni w domowych zaci
szach, i o chwilę chodziło, że nie zachwyceni od łupieżczej dziczy,
woleli wyrzec się całego dobytku, zostawując go łakomym rękom
rabunku i zniszczenia, niż podać przemyślnemu okrucieństwu spo
soby, którymiby na słabej ludzkośCi wycisnąć zdołali postępek jaki,
niegodny dzisiejszych czasów, nie godny heroicznych dzieł swego
króla (?). Już Mit. Panie przedzierają się z opasanych domów
naszych wieści żeśmy ofiarą wierności Tobie, Królu, i prawu. Nie
żałujemy zbiorów, bylebyśmy byli przykładem braciom naszym, jak
mając jeszcze czas i sposobność, podać sobie dzielne ręce, a niemi
niosąc śmierć i zemstę napastnemu sąsiadowi, żalać czarną jego
posoką niwy swoje, aby te żyźniej dzieciom przynajmniej rodziły
naszym. Lecz sami, straciwszy wszystko oprócz ufności W Tobie,
Panie, szukamy z oświadczeniem stałej- wierności zaradzenia, j ak
sobie dalej postąpić mamy, jeżeli i tu ścigani będziemy. Jesteśmy
plemię tych to samych chrobrych Ruśniaków, pod tylu panowaniami
poprzedników WKMści od tegoż dręczonych Moskwicina; przod
kowie to nasi, tylekroć egzulanci, doznawali pamięci królów współ
czesnych. WKMść doradzaj nam pod panowaniem Twojem żyjącym .
Rex est datus a Domino, m iseris in subsidium. WKMści wierni
poddani..." Dokument okryło 2Q podpisów, a wśród nich zna
czniejsi : Antoni Despot Zenowicz podkomorzy połocki i 4-ch innych
Zenowiczów, Reutt, Bujniccy, Swiacki, Podbipiętą, Sakowicz, kilku
Przysieckich, Hrebniccy, Sielawy. Akt ten podpisywali niektórzy
nie bez pewnej obawy o swoje mienie. Czytamy w liście Bujniel) Raport Kreczetnikowa 19/30. V. z Uszacza (Sbornik str. 352-354).
2) Smoleński : Targowica str. 104.
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kiego do króla, te żbiegla szlachta poło�ka , obrawszy swoim prze
wodn.i kiem Alojzego Bujnickiego, szambelana i deputata trybunału,
sporządziła dokument, natrafiwszy jednak na opozycję ; iż z wielką
ochotą garnięto się do podpis6w, � wyłączywszy senatorów i Jaśnie
WieI. Zenowicza podkomorzego, który, będąc przytomnym w Wilnie,
nie tylko_ nie chciał z_ nami łączyć sic::; lecz jeszcze do uskute
cznienia ... tego dzieła robił m i przeszkody, straszą(l obywateli zemstą
nad majątkami nieprzyjaciół ojczyzny. Pomimo to . jednak źaden
t przytomnych nie zostałl ktÓryby/ nie ściągnął ręki do podpisania.
Do wi-ę kszego przeświadczeriia o województwie naszem brać możesz
Wasza - Królęwska Mość i to, że z i mienia m ojego dwóch tylko
nas podpisanych, którzy familji naszej liczymy osób dwadzieścia
kiJka » . Nie oznacza to wszakże obojc::t ności, tylko prostą nie
możność, gdyż " ci wszyscy, - trudniejsze mając ucieczki, dotąd się
zebrać do jednego miejsca nie mogą, a brat mój" starszy, ex-deputat
połocki, schwytany od Moskwy od 4wóch tygodni, za n iepisanie
się do -rekonfederacji jęczy w niewoli» l) .
Gdy Połoczanie podpisywali przytoczony dokument, W dziewięć
dni potem miało paść Wilno, napróżno też od króla wyglądali ra
tunku dla kraju i siebie. Stanisław August odpisał 7 czerwca :
" Przezacni, a ukochani ,obywatele województwa połockiego ! Mogęż
nie boleć nad przykrą sytuacją waszą, przez wkroczenie wojska
moskiewskiego wam zrządzoną? - Il!.ogęż nie czuć' i 'nie cieszyć
się z tego' patrjotyzmu, którym napełnieni jesteści e ?
możeż być
dla mnie przy tych troskach co milszego, jak widzieć ten wspaniały
wasz geniusz(?), wszystko sakryfikujący, byle Ojczyznę ratować?
Bądźci� spokojniejsi. Tak sądzę, iż z przybyciem ąo Grodna
p. Stanisława Potockiego, p. Wawrzeckiego i p. Michała Zabiełły,
ten zapęd nieprzyjacielski \ odwróci się i choć w części jakiejś
troskliwość waszą uspokoi. Chciejcie tylko trwać w tern chwa
lebnem ·przedsięwzięciu i o ile możności przykładajcię się do po
większenia skarbu Rzpltej przez zadość uczynienie prawu p. t.
Ofiara ' na ten raz w opłacie 20-go grosza, którą to ofiarę dla bez
pieczęństwa składajcie W Wilnie, a przy pomocy Bożej i nas samych
bronić Ojczyznę będziemy. Kochający Was S. A. Kr. » 2). Odrzu- .
ciwszy balast pustych zwrotów retorycznych, znajdujemy tylko ułudne
słowa póciechy i jakieś mgliste nadzieje, nie oparte na niczem.
Bo i z czemże przybywali : Potocki, Wawrzecki, Zabiełło, i to do
piero do Grodna, by odwrócić "ten zapęd nieprzyjacielski " ? . A na ironję już zakraWało Wezwanie do opłaty 20-go grosza dobro
wolnych wygnańców z sieaHsk rodzinnych, ludzi w części zrujno
wanych, co woleli zaprzepaścić mienie -zamiast .złamać świezą przy
sięgę na konstytucję - ludzi, którym może prędko zabraknie po
wszedniego chleba.
�

') List Bujnickiego z 1 1 . VI. (Rap. lit. T. VIII. Dz. III. N 23. Oryginal).
2) Zaleski Bron, : Korespondencja krajowa Stan. Augusta str. 246 -247
mieści adres i odpowiedź (oraz Rocznik Tow. hi st.-literackiego w Paryżu.
.
Rok 1870 - 1872. Poznań 1 872. 8-ka str. 390 -39 1 ).
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1 79 2 r o k u .

A w Połockiem Kreczetnikow, po dwóch dniach pobytu
W Uszaczu, ruszył szlakiem grodzieńskim z zamiarem odbycia
trzech marszów bez przerwy, zboczywszy !Jieznacznie na lewo ku
Mińskowi, a nie odstępując od wskazanego kierunku na Lidę.
Chodziło mu o osaczenie naszego wojska odwróceniem uwagi od
tołoczyńskiej kolumny Mellina. W Uszaczu zostawiono Korsakowi
sztabs-oficera z niewielką komendą. co marszałkowi targowickiemu
powinno zapewnić osobiste bezpieczeństwo, łatwość zbierania pod
pisów wracającej szlachty połockiej i ściągnięcie zapasu żywności "
dla Rosjan. Działalność - nowego m arszałka wobec oporu ziemian
utykała na każdym kroku i musiano uciec się do gwałtów. Groźby
KreczetnikoWa nie przebrzmiały bez echa. Nieliczny na miejscu
żywioł ziemiański patrzał ze wstrętem na roboty Targowiczan,
żywiąc głuchą nienawiść do nich i ich wojsk " aljanckich " - przy
każdej też sposobności stawiał bierny opór, co wywoływało prze-
śladowania. już Bujnicki, ex-deputat połocki, poszedł do więzienia
za to, że nie chciał być w Uszaczu, ni podpisać akcesu. A nie
był to wcale fakt odosobniony tych represalji. Kossakowski 8 czerwca
z Rudziewicz pisze do Korsaka, by więzić, straszyć, sekwestrować :
» Doszła tu wiadomość jWgenarała en chef, że jeden z księży ple
banów w Uszaczu ośmiela się buntować chłopstwo... Dać pleba
nowi surowe napomnienie, lecz gbyby miał upór jakowyś pokazywać,
chciej go posadzić pod wartę i trzymać do dalszej rezolucji konfe
deracji Generalnej. Nierównie dochodzi tu wiadomość, iż osoby,
nieprzystępujące do konfederacji, nie pokazują prawdziwej ochoty
w tym związku, lecz z niejakąś krnąbrnością nie łączą się; a zatem
z takowemi osobami masz jWMś Dobr. z jak największą suro
wością postępować. Co się zaś tyczy dóbr J W. wojewody Żaby,
który ośmielił się przez JW. Snarskiego uwieść generała en chef,
obiecując przystęp do konfederacji i przyjęcie obowiązków - tego
dobra wszystkie weźmiesz pod sekwestr i do rozrządzenia pod
moc ł;{onfederacji Generalnej zatrzymasz " I).
Gdy 29 maja nadeszły pontony i działa polowe, nic już nie
tamowało dalszego pocbodu Rosjan z Uszacza. Wojska szły więc .
zwolna 5 1 maja wiorst 1 8 do wioseczki - Dolce, 1 czerWca 30 do
berezynowskiej karczmy, 2-go wiorst 17 do Dokszyc, gdzie na dwa
dni stanęli dla wypieku chleba ze zwiezionej mąki, a tyle 'Się go
okazało, że zbywający wyprawiono przodem2). Kreczetnikow zosta
wiał na tyłach armji kraj niechętny, ale spokojny, wszakże, pragnąc
lepiej zabezpieczyć łączność z podstawą operacyjną, zwłaszcza
uniknąć zamachu na pędzących kurjerów, przesunął posterunek
p odpułkownika Siewersa z Połocka do Uszacza. Tem śmielej to
zrobił, że od Białorusi kazano okryć granice rosyjskie pułkiem pie
choty i dwoma lekkiej jazdy, ciągnącymi z Małorosji, że część tych
sił pod Szepelewem GL. przeznaczano na załogę Połocka. Zluzol) Smoleński : Targowica str. 1 05 na podstawie teki IX-ej Golębiowskiego.
2) Raport Kreczetnikowa 1 9/30. V. z Uszacza i 27 . V.17. VI. ·z n ad Uzly

Sborn ik str. 352-3�4, 362- 364) oraz jego dziennik (str. 36- 37, 39-40).
Wojna Polsko-Rolyjska.
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Wany posterunek tJszacza poprowadził major GinkuliCI do dłębo·
kiego l). A gdy za wojskiem szło wszystko pomyślnie,. z dalszych
okolic przed jego frontem dochodziły relacje innego rodzaju . Zasły
szano, iż szlachta oszmiańska opuściła swe wioski i trudno urze
czywistnić złudzenia Katarzyny o możliwości konfederacji w kraju
nie zajętym. Wszakże, niezbyt rozliczając na skutek pomyślny,
wysłano tam zaraz obrotnego szpiega i radzca Stanisław Snarski
powiózł listy Kossakow.skiego do znajomych, by się zjeżdżali dla
spisania aktu do Tosław lub Oszmiany, zanim nadąży korpus rosyjski ;
że to właśnie pora wyzyskać chwilę i W pole wyprowadzić zarząd
powiatu, spokOjnie przesiadujący; a rozdzielony W tych dwóch
miejscowościach, więc tern łatwiej go podejść.
Tymczasem wieść doszła do głównego obozu, że nasze wojskg
w odwrocie z' pod Mińska stanęło nad Niemnem, więc albo spróbuje
walczyć pod osłoną warownego Nieświeża, lub dalej spokojnie odejdzie
do Brześcia. Postanowiono ruszyć, lecz wbrew naglącym żądaniom
Katarzyny Rosjanie szli powoli. W dniu 5 czerwca przypadł 50wiorstowy 'pochód do Budy, a więc marsz zwykły, 6-go już tylko
25 do rzeki Uzły I tam w pobliżu ' Nawry, dwa dnl następnych
wypoczywały2).
I tak korpus Kossakowskiego już o wiorst t 65 · odsunął się od
własnych granic, przebywszy kraj nieobsadzony spacerem wojskowym,
a W tym czasie i inne kolumny Kreczetnikowa postąpiły daleko.

Korpus dynaburski DoJgorukowa. utarczka
pod Opsą i konfederacja brasjawska. Dołgo'rukow
ruszał z zamiarem organizowania Targowicy w Brasławskiem, " by
podtrzymać l prędzej wzmocnić zawiązaną tam ko�federację " , choć
jeszcze nie stanęła wcale i dopiero knowano o niej pokątnie w ro
syjskim obozie I na ziemi rosyjskiej . Instrukcja nakazywała mu
potem doczekać się artylerji polowej i szybko iść na Wilno, gdzie
słaba załoga dawafa nadzieję łatwego opanowania stolicy, a ta
w rękach Rosjan zabezpieczając tył idących wojsk aljanckich, czy
niła Kreczetnikowa jednocześnie panem Litwy3).
Korpus wi�c o S-ej z rana (22-go maja) począł przebywać
Dźwinę rozdzielony na dwie kolumny. Dołgorukow z gł6wnemi
siłami l ciężkim taborem przepływał rzekę pod Dynaburgiem, od
legł}'m od Wilna o mil 26, Rautenfeld GM. z resztą wojsk przy
Krasławiu. Obaj z dwóch stron przeciwnych zmierzali do Brasławia,
przekroczywszy Dźwinę pomyślnie przez nikogo nie' napastowani,
bo jeszcze wąski klin Kurlandji przegradzał obu od granicy litewskiej.
Rautenfeld, stanąwszy na ziemi kurlandzkiej, zaraz pchnął
w górę rzeki podjazd kozacki do Drui dla zlustrowania okolic .
i

1) Raport Kreczetnikowa 27. Vi7. VI z nad Uzly (Sbornik str. &62-364
jego dziennik (str. 40- 4 1 ).
�) Dziennik Kreczetnikowa str. -40-43.
3) Raport Kreczetnikowa 1 2/23. V. z Polocka (Sbornik str. 332 -334).

wiedziano bówiem, te na pograniczu snują się słśbe oddziałi, a była
. to lekka jazda z pułku Kirkota i W samej Drui stał rotmistrz Rej
zewski w 98 koni. Kozacy, zasłyszawszy o 80-u kawalerzystach
w tern miasteczku, cofali się do swoich , lecz W powrotnej drodze
musieli pierwszą stoczyć utarczkę z napotkanym podjazdem. Jeżeli
wierzyć źródłom rosyjskim, a dla sprawdzenia brakuje nam polskich ,
to riasi zaledwie zdążyli dwukrotnie wypalić z pistoletów i zaraz
dwóch wzięto, a reszta pierzchła l) . Rautenfeld, widząc Druję osa
dzoną, wysłał tam natychmiast większą trochę siłę dla wyparowania
słabej załogi. Poszło 1 00-u karabinierów z 60-u kozakami, lecz ci,
stanąwszy u celu o brzasku 23 maja, zabrali do niewoli tylko
towarzysza po rozpędzeniu pikiety. Komenda, zniszczywszy most
za sobą, uszła spokojnie W kierunku Głębokiego, dokąd zdążały
placówki naszego pogranicza jak drobny oddział z Widz, unoszący
swoje sztandary. Ponieważ Głębokie leżało za daleko, a w pobliżu
kroczącej kolumny połockiej i z niej Kreczetnikow wysyłał tam
Denisowa, Rautenfeld zaniechał dalszego pościgu I w myśl ordy
nansu wszedł d o Brasławia, 26 maja.
Kroczył tam także Dołgorukow zwolna i bojatliwie. Przeno
cował 24 maja W kurlandzkim folwarku Azer po 20-wiorstwowym
niespełna marszu, nazajutrz miał stanąć na litewskiej jut ziemi,
a 26-go w Opsie. po drodze do Brasławia2).
Wojskom Dołgorukowa przypadło w udziale pierwszą w tej
wojnie, a względnie dość krwawą, odbyć utarczkę - zresztą bez·
znaczenia, lecz nasze źródła przechowały o niej luźne tylko i mętne
wzmianki. Zauważmy przytern, że walczono drobnemi siłami jazdy
i bronią ręczną. bo obu stronom brakło dział polowych .
Gdy korpus rosyjski 2 6 mają maszerował do Opsy, baron
Rosen ober-kwę.termistrz prowadził awangardę, a z niej szła przo
dem sotnia dońców z pułku Leonowa pod kapitanem Biełogorod
cewem. W czasie pochodu Biełogorodcew wysunął oficera z 6-u
kozakami na zwiady pod same miasteczko i na tych 7-u ludzi na
padło tyluż jeźdzców z pułku przedniej straży Kirkora. Zanim się
opatrzono, oficer rosyjski padł zabity i ranny kozak zwalił się
z konia, a wówczas S-u dońcóW pozostałych jakoby wzięło naszych
ł-ch do niewoli, pokaleczywszy z nich połowę, reszta zaś zbiegła,
alarmując swoich towarzyszów. PraWda, czy nieprawda, dość że
z półtorasta lekkiej jazdy litewskiej nacisnęło potem silnie kozacki
podjazd i walka kilka godzin wrzała mimo nadbiegłego Rosjanom
posiłku. Pułkownik KirejeW przywiódł im w ciągu boju kilkuset
swoich dOłków, zapewniając tern samem przewagę liczebną. Nasze
źródła obliczają walczących kozaków na 600 z górą, obce tylko
250, lecz raporty Kreczetnikowa nie grzesz, wiarogodno'cią i wcale
l) List Szym. Zabielly 28. V. z Wilna do króla nadmienia istotnie, że
z komtndy Rejzewskiego poszedl do niewoli towarzysz i szeregowy (kopjar.
rap. lit. T. VI. N 181.
2) Raporty Kreczetnikowa : 19/30. V. z Uszacza i 2:7. V.(7. VI. (Sbarnik
str. 353 - 354, 362-364) i jego dziennik (str. �, 32-36).
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nie l epsie od doniesień Kachowskiego. Gdy walka z liczb ą prże"
magającą, trwająca zbyt długo, nie prowadziła do celu, nasi ustąpili
ze stratą 7-u jeźdzców i porucznika Achmatowicza 1). Kreczetnikow
obliczał inaczej. Pisze, iż po nadejściu pomocy i wślad nastąpio
nem silnem starciu, " Polacy uszli przełamani ; że na- placu leżało
2 oficerów i 55 kawalerzystów zabitych ; że w czasie S-wiorsto
wego pościgu poszło do niewoli 60 i to wszyscy ranni z wyjątkiem
pięciu i majora Miłłaszewicza2). Wynika, że na 1 50 walczących
(choć ich liczy ze 300) straciliśmy 1 1 7, a więc niewiele ocalało
z pogromu, a zaWsze " zwiększenie 8 na 1 1 7 wyglądało już dobrze
na papierze raportu. Straty rosyjskie nieznane ściśle i zachodzi
j askrawa sprzeczność między obustronnemi źródłami . Gdy jedne
rachowały zbyt dużo, Ilie będąc w stanie obl iczyć dokładnie, do
70-iu zabitych, to drugie zbyt mało, bo tylko rannych : 5 dońców
i chorążego:3). W końcowym jednak wykazie strat Kreczetnikowa
po odbyciu kompanji figurują pod Opsą : ober-oficer zabity, a drugi
"ranny " wraz czteręma żołnierzam i, Więc cyfra 4 skoczyła na 64) ii).
W tej pierwszej przygodnie zawiązanej walce nasza lekka
jazda n atarła obcesowo i biła się dzielnie z wrogiem ze trzykroć
przemagającym, wedle słusznego wyrażenia Stanisława Augusta
1) Achmatowicz Maciej w l pułku przed. straży Kirkora awansow.ał
. 1 7. 111. 1 790 z chorążego na " porucznika (kS. ó l it. O). Szymon Zabidlo 31 maja
z Niemieża donosił królowi : "Mam wiadomość, że rotmistrz MiUaszewicz
wzięty, porucznik Achmatowicz mocno raniony i kilku naszych zginęło" . pod
Opsą; "a to przez zdradę żyda, co fałszywem donk sieniem (o) (z ,najdującej
się k awalerji moskiewskitj pod Widzami" , w ięc już na tyłach oddzialu, zba
łamucił, pod Opsą ." było siedmset (z\górą" ( Rosjan), "a towarzystwa tyl ko
sto (z)górą. W szelako zgir.ęło Moskwy kilkadziesiąt" (kopjar. rap. l i t. T. VI N 25).
2) Majorami byli : Bossowski i Baranowski, M ilIaszewiczów zaś służyło
dwóch : Antoni rotmistrz i Michał adjutant.
3) Dziennik Kreczetnikowa str. 35- 36. - Raport Judyckiego 7. VI.
ze Swierznia na podstawie doniesienia podpulk. Baranowskiego z 6. VI.
(Kopjar. rap. lit. T . V I N 39).
4) Dziennik Kreczetnikowa - tablica na str. 97.
5) Wed l e bardzo mętnego źródła, bo wieści zbieranych w okolicach
Opsy przez Gajdanowicza, choć go Tyzenhauz wys/al umyślnie z magistratu
Wilna na teren wypadków, przebieg potyczki był następujący. O zachodzie
słońca 25 maja (de facto 26-go) na kozaków pod Opsą napadł rotmistrz 'Milla
szewicz, z razu dosyć pomyślnie. Gdy go następnie pikami' 7 konia
" z walono, obją! komendę chorąży Uchmetowicz "(takiego nie bylo i mowa
chyba o por. MaciejU Achmatowiczu) i skończył w podobny sposób, a trzeci
z kol ei komendant krzyknąl do towarzyszów : " W nogi". W czasie ucieczki
kozacy zajęli tył szeregowym i, otoczywszy ich, rozpędzili. Wielu pora
niono lub zapito res;?:ta poszła do niewoli t Raport J. G ajdanowicza 27. V.
z Gór pod Widzami do Tyzenbauza w kopjar. rap. lit. T. VI Ad N 1 2). Józe,! Sułkowski, uczestnik tej wojny, pisząc pamiętnik z wJasnych obser
wacji lub na podstawie opowiadań towarzyszów broni, kreśli inaczej losy
tej walki. WedJug niego jazda Kirkora śledziJa ruchy przeciwnika i Rosjanie,
w chęci zabrania j ej do niewoli, ruszywszy nocą, otoczyti Opsę prze
ważnemj " silami. Osaczeni przypuścili o świcie atak gwałtowny i po rozbiciu
j azdy rosyjskiej odeszli wyrąbaną przez siebie drogą. Utarczka bardzo krwawa
i z obu śtron jakoby ze 300 ludzi ubylo z szeregu (Sułkowski : Pamiętnik
str. 2 1 4 w pamiętnikach XVIII w. wydania ZupańskięgQ T. VI Poznań 1 864. 8-ka) .
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" udowadniając wiele wartości » bojowej l). Nie prz e szkodziło to
wszakże wypisywać Kreczetnikowowi : » Choć tak przestrzegam, by
uniknąć użycia broni, lecz lekkomyślni Rolacy zmusili do tego.
Przynajmniej rad jestem, że w pierwszem starciu nasi kozacy zu
pełnie ich rozbili w mniejszej od n ich liczbi e " 2).
Wreszcie rozdzielone kolumny rosyjskie skoncentrowano w Bra
sławi u 27 maja i tam na polu stanęły obozem. Dlaczego z Ospy
cofano się wstecz o 2 mile, zamiast wezwać do siebie kolumnę
Rautenfelda, pozostaje tajemnicą ówczesnej taktyki generałów ro
syjskich i tylko chęcią utworzenia reko l Ifederacji daje się wyjaśnić,
choć do tego celu wystarczyłby nawet dość słaby garńizon . . Ale
Dołgorukow wolał rzecz całą załatwić w otoczen iu wszystkich sił
swoich, a grunt W Brasławiu zgotowała mu tajna agitacja Kossa
kowskiego. Gdy lepsze żywioły z obawy ucisku i z braku cywilnej
odwagi zeszły z widowni i skryły się w głębi kraju, na światło
dzienne wypełzły najpodlejsze, reakcyjne, zawdzięczające obcemu
najazdowi swą rolę wpływową. J uż ustępująca iazda Kirkora przy
n iosła Judyckiemu niewesołą relację, a ten pisał gorzko : » Smutną
przytern... donoszę W. Kr. Mości okoliczność, że wielu(?) takich
W powiecie brasławskim znalazło s i ę obywatelów, iż podczas aktu
alnych z wojskiem nieprzyjacielskiem utarczek, sami na wojsko '
nasze n ieprzyjaci ela naprowa dzać, trudność w furażowaniu czynić,
pod ranionych furmanek nie dawać, zgoła do pognębienia wojska
narodowego w wielorakich sposobach śmieli się przyczyniać » 3).
A przeciwwaga już nie istniała, bo uchodzili niemal wszyscy zie
mianie z'amożniejsi, zostawiając dobra na łup przeciwnikom, byle
nie zmuszano do zaprzysięgania wstrętnej Targowicy, tak, że Ro
sjanie nie znajdują do tego podstarościch, między którymi już się
znaleźli, co I odbierając batogi, odmówili podpisu » 4). Te warunki
ułatwiały zadanie Dołgorukowa, a nie zbywało mu na kilku gorli
wych pomocnikach, jak obaj Manuzziowie, umyślnie w tym celu
przybyli z Rygi 27 maja i August Plater z Krasławia, kasztelanic
trocki, i ci tylko na wezwanie wodz a rosyjskiego stan�li w terminie
n a miejscu, by skonfederować Brasławskie, z z;-e mian bowiem oko
licznych nie przyjechał żaden.
Owi "hrabowie " : Mikoła .j Manuzzi starosta opeski' i syn jego,
Stanisław poseł z Brasławia na sejm - czteroletni w r. 1 790
to
ludzie tego pokroju co starosta Rudnicki lub orszański marszałek
Przysiecki, scharakteryzowani słowami listu Stanisława Augusta :
"osobistości... nikczemne. .. Opsa należy do Manuzziego (ojca),
wywierającego obecnie przy pomocy Rosjan najbardziej barba
rzyńską zemstę na tych n ieszczęśliwych włościanach, z powodu, że
poważyli się na niego tu się skarżyć » 5). Manuzziowie, pochodzący
-

l)
2)

Dembiń�ki : Sta n . AuS\"ust i ks. Józef - korespondencja str. 67- 68.
List do Platona A l e k sandrowicz< Z u b owa z 1 9/30. V. (Sbornik str. 355).
s ) Cyto wany raport Judv c: k i e go z 7. V I .
4 ) L i s t Stan. A ugusta z 8. V I . d o k s. Józefa (zbiór Dębiń �kiego str. 67 - 68).
6) Tamże.
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z rodziny włoskich przybłędów. pastwili się nad ludnością Opsy
z okrucieństwem średniowiecza : "JW. Mamezzi starosta opeski swoje
miasteczko własne Moskalami porabował i włościany, którzy mieli
z nim procederu " l). Rosjanie służyli mu za narzędzie do tej zemsty
zbrodniczej, a stosunki z n imi zawiązał jut dawno. W tym czasie
Tyzenhauz prezydent Wilna rozstawił i utrzymywał kosztem miasta
kresy od stolicy litewskiej w Brasławskie, skąd najbliższe zagrożiło
niebezpieczeństwo, by mieć wieści pewne i szybkie z terenu boju.
Otóż pisał do króla 4 czerwca : " Kresy nasze złapały rewizora
JP. Manuczego, przy którym znalezione listy z Warszawy dawniej
pisane i terainlejsze, w których oczywista projektowana zdrada
Ojczyzny" i te listy odesłał królowi2). - Michał Zabiełło pisze
znów do Stanisława Augusta . w późniejszym cokolwiek czasie :
. Mam zaszczyt odesłać listy Manuzziego do Pana Stackelberga.
.
Pochwyciłem je, gdym się w Wilnie znalazł" 3).
Gdy kozacy Oołgorukowa spędzili trochę z okolic drobnej
s�lachty i motłochu, z pomocą tych to Manuzz!ch zawiązano 28 maja
rekonfederacj� w kościele brasławskim. Starosta Jan Rudnicki,
polecony p rzez Kossakowskiego, utrzymywał porządek. Zaprzysięgli
wszyscy i akt okryro t 25 podpisów · zebranej szlachty4). Stanęła
ona pod marszałkiem hr. Augustem Platerem. Obrano konsyljarzy,
a zostali nimi do Generalnej Konfederacji : Stanisław Manuzzi poseł
brasławski i Jan Rudnicki, zarazem i regimentarz - do powiatowej :
Zahorski, Mirski, Ż aba i Wozotowski. Nieobecnej szlachcie zosta
wiono czterotygodniowy termin do akcesu. Dołgorukow, chociat
narzekał, że w takiej pustce tylko księża i ekonomowie dali się
przyłapać, ale zebranych uczęstował biesiadą. Akt był tedy spi
sany, lecz żaszła trudność nieoczekiwana z jego uprawnieniem, bo
nikt w ziemstwie nie chciał oblatować przyniesionego dokumentu.
Nie skutkowały groźby i bicia ; dopiero przyjął go pisarz Zahorski
nastraszony przez Rudnickiego i załatwił formalność5). - Plater,
donosząc o rezultacie wyborów naczelnemu wodzowi, dodaje cha
rakterystycznie : " Obecność i łaskawość księcia Oołgorukowa nie
mało pomogła do pomyślnego skutku naszych spraw " 6). Naturalnie
tylko łaskawa obecność rosyjskiego korpusu zdołała siłą narzucić
powiatowi akt targowicki.
" Łaskawi " aljanci rozpoczęli na Litwie swoją zwyczajną przez.,.
kozaków gospodarkę. Jak donosiły relacje : " Moskwa ludzi odziera ;
pieniądze i konie zabiera " 7). O rabunkach i nadmiernych rekwi_

l) Raport z Poszeniewa, od Widz mil 13, z 3. VI. bez podpisu (kOPiar.
rap. lit. T. VI Ad N 36).
.
Z) List A. Tyzenhauza 4. VI. z Wilna (kopiar. rap. lit. T. VI N 36).
3) francuzki list Mich. Zabielly bez daty, ale odebrany 1 6. VI. tamże
T. VI N 63).
ł) Inny raport Kreczetnikowa 19/30. V. z Uszacza (Sbornik str. 354).
6) Smoleński : Targowica str. 1 02- 1 03 na podstawie rękopisu Karpiń
skiego, przechowane�o w 3 tomach w bib. Krasińskich w Warszawie.
6) List Platera z 28. V. do Kreczetnikowa (Sbornik str. 356).
T) List A. Tyzenhauza ?:l. V. z Y/ilna do króla (kopiar. rap. lit. T. VI N 1 2).

zycjach meldowano . zewsząd i w późniejszym raporcie czytamy :
" We dwudziestu czterech godzinach miastu Drui nakazano przy
stawić do Brasławia żytniej mąki 500 pudów, oWsa tyleż i pytlowej
mąki 500 pudów, pod surową karą i egzekucją ... jeśliby nie przy
stawili... Kozacy od Poszeniewa mil 2 prowianty dworom nakazali
i powszechnie, od granic zacząwszy, coraz większe prowianty na
kazują zwozić... Dwory zaś, jWo podwojewodziego i jWo generała,
Wawrzeckich, naszedłszy dużem wojskiem, niszczą i wszystko wy
bierają, co tylko (z)naleźli w śWirniach, oborach...
Szpiegów
bardzo wiele mają, osobliwie żydów' l).
Dołgorukow, załatwiwszy się w Brasławiu, powoli ruszył na
Wilno, zamierzając Wilię przejsć W Michaliszkach, dokąd mu
z głównego obozu 8 czerWca dostawiono pontony:!). I tu więc
Rosjanie zaszli bardzo daleko.

ToJoczyński korpus Mellina i konfederacja or
szańska_ Mellin w myśl planu Hermana i swoich instrukcji
wkraczał na Litwę 22 maja, Druć przepływając małym oddziałem.
Tę awangardę, złożoną ze 1 50 jazdy W szwadronie dragonów 8mo
leńsl{ich l sotni kozackiej z pułku Grekowa, prowadził secund-major
Hamper. Kozacy o G-ej z rana przebyli rzekę w pobliżu Tołoczyna
w dwóch miejscach naraz i uderzyli na sąsiednie luki na południu
i północy, w Lachach i Murownicy. Posterunki tych luk pograni
cznych osadzały garstki kaw. nar. Sulistrowskiego, nadzór zaś nad
niemi sprawował porucznik tejże brygady, Dominik Krzycki, stojący
w samem Tołoczynie._ Gdy mu z Lach doniesiono, że z dolnym
brzegiem Druci zjawili się kozacy na Iitewskiem wybrzeżu, że poste
runek zniesiono, przyczem padł żołnierz zabity, a 5 innych i 1 to
warzysz poszedł do niewoli, że wieś uległa rabunkowi - Krzycki
wysłał tam na zwiady 1 0-u konnyeh, lecz ci wobec ogromnej prze
wagi wycofali się W porę, unikając losu swoich kamratów. Wkrótce,
ze strony przeciwnej zbiegly towarzysz z kilku gemejnami raporto
wał, że w górze rzeki stracony także posterunek Murownicy, któ
rędy szedł Hamper, zagarniając straże po drodze. Krzycki tedy,
z dwóch stron zagrożony, ustąpił o 5-ej z południa z Tołoczyna
do Bobra, zostawiając na miejscu chor-ych i wartę, a w pochodzie
-;:;- konie i ludzie, znużeni całonocnem staniem W polu pod bronią
i m arszem forsownym. padali mu w drodze3). Wogóle stracono
na lukach 4 towarzyszów, tyleż gemejnów i 8 koni4).
J) A nonimowy raport z Poszeniewa 3. VI. już przytoczony.
2j Dziennik K reczelnikowa sir. 43. - Pochody te pominięte w żródlach

rosyjskich, nasze zaś relacje dOl1osity 31 maja, że Rosjanie stali jeszcze
w Widzach, o iakich 20 mil od W i l na.
3) Raporty 22. V. z Bobra do Bielak a : towarzysza Dawida Zapolskiego
i Dom. Krzyckiego w kopiar. rap. lit. T. . VI Ad N 3.
4) Raport stalys. z pułku Bielaka l . VI. z Mińska - tamże T. VI N 29.
tródla rosyjskie zaznaczają, że gdy kozackie rozjazdy zaraz po przeprawie
rozbiegly się po wybrzeżach D ruci dla polowania n a rozsiane placówki, za-

88

-

Dowodzący w tych stronach kraju generał Bielak, zaniepoko
jony Wieściami z Tołoczyna i Bobra, pchnął przed sobą podjazd
w 1 00 koni ze swojego pułku przedniej straży pod rotmistrzem
Ułanem dla powzięcia języka i sam zbliżywszy się ku granicy, sta
nął w Borysowie z resztą lek�iej jazdy, jaką zdołał skupić na
prędce 1). Hamper zaś, n i e spotykając żadnych sił znaczniejszych,
powiódł swój oddział spory szmat kraju, w bok do Bieszeńkowicz,
dla schwytania stojącej tam jazdy ; 24 maja stanął u celu i zawrócił
z powrotem, gdyż komenda przed trzema dniami ustąpiła W głąb
Litwy, więc w przeddzień jeszcze wkroczenia Rosjan."
Tymczasem 23 maj� główne siły skupione w Tołoczynie o 3-ej
nad ranem przeszły graniczn-ą rzek� i tym sposobem cały korpus
Mellina stanął na Litwie, nie dawszy wystrzału. ' Nie było komu
stawiać oporu. Bielak zarządzał na papierze niecałym tysiącem
jazdy, W części kaw. nar. z brygady husarskie';, w części własnym
pułkiem przedniej straży, lecz j azda Sulistrowskiego snuła się malemi
paczkami wszędzi e potrochę, a pułk Bielaka przeważnie rozpylono
niemal atomami na placówkach pogranicza. Cóż wreszcie znaczył
nawet skoncentrowany tysiąc jazdy niespełna, bez piechoty i armat,
przeciw 6400 w korpusie Mellina ? - wszak zdołałby tylko Rosjan
przyprawić o nieznaczne straty, lecz ani powstrzymać u wybrzeża,
ni z wybrzeża odrzucić za gmniczny kordon. Bielak więc zewsząd
ściągał do Borysowa drobne swoje siły, by, trzymając na karku
n ieprzyjaciela i obserwując go tylko, . odejść do Mińska. Korpus
zaś Mellina tegoż dnia jeszcze spokojnie doszedł do Bobra, a otrzy
mawszy 25·go maja artylerję polową, nazajutrz szykował się bez
pośpiechu do dalszego pochodu2) .
Rosjanie tedy 27-go maja maszerowali z Bobra do Łosznicy,
gdzie kozackie podjazdy wymieniły nieszkodliwe strzały z litewskiemi
pikietami . Dniem później Mellin dość ostro szedł do Borysowa
w nadziei zachwyc'e nia j eszcze i rozbicia jazdy Bielaka. Ruszył
marszem forsownym o 2-ej w nocy, lecz podchodzącemu na miejsce
donieśli wysłani przodem kozacy, że mosty zniesiono'. Borysów
opuszczGny, lecz widać jeszcze Litwinów za Berezyną. Stała tam
słaba arjergarda Bielaka, zostawiona dla doglądania przeciwnika,
on sam zaś W wigilję dnia tego (27 maja) ustąpił do Mińska, nie
mogąc nic dokazać marnemi siłami. Mellin, według polskiego ra
portu "w największym porządku i ostrożności ... maszeruje ... , naprz6d
kozacy, za nimi ciężka kawalerja (t. j . dragoni smoleńscy) z jegrami
(estlandzkimi), a po tych piechota (muszkietery muromskie i kozło
wskie) z armatami . . . A nawet' przy kawalerji mają armatki polowe,
chwyclly bez oporu 17 żolnierzy z kordouu i 2 towarzyszów z trębaczem
ustępującej komendy toloczyńskiej.
1 ) Raport Bielaka 22. V. z Borysowa w kopiar. rap. lit. T. VI Ad N 3.
2) Raporty Kreczetnikowa : 1 2/23. V. z Polocka, 1 9 30. V. z Uszacza ,
27. V/7. VI z n ad Uzly. Sbornik str. 332 - 334, 352-354, 362 364 i dziennik
Krecz. str. 3 1 - 32, 38 -39.
7.
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które na koniach wiozą " l ) . W bezcelowych więc starciach Bielak
tr.!jcił tylko ludzi i musiał w odwrocie szukać ocalenia.
Mellin z kozakami podszedł do wybrzeża, by rozpatrzeć po
łożenie Borysowa. Ujrzawszy tam siły niewielkie, ostrzeliwające
przeprawę wnet opanowaną przez kozaków, dał rozkaz ataku.
Arjergardę Bielaka stanowił u przewozu drobny oddział obserwa
cyjny pod szt.-rotm. Kryczyńskim. Pościągał on zawczasu pod
osłoną ognia silnie już naciskane placówki zarzeczne, ale na widok
przebytej Berezyny wpław przez kozaków, na widok podchodzących
jegrów, piechoty, jazdy i armat, gdy już Rosjanie » mocno na Bo
rysów nacierali " , Kryczyński cofnął się z pogonią na karku na Zo
dzin ku Mińskowi. W odwrocie drogą przez lasy wązką i węży
kiem pokręconą, przy silnym wichrze, co mu widok przesłaniał
tumanami kurzu, nieustannie opędzać się musiał nacierającemu ko
zactwu. Ten trzymilowy pościg sprowadził " niemałą stratę ludzi " w końcu, gdy koń rozparł się pod Kryczyńskim, wzięto go do nie
woli i wypuszczono dopiero w jesieni2). Padło 4 towarzyszów
i 2 gemejnów, zabrano towarzyszów 4, szeregowych 8 i kaprala
Szycza, przytem 22 konie wzięto lub zabit03). - Gdy oddział po
stracie wodza uciekał w popłochu, wsparł go niespodzianie świe
żemi siłami nadbiegły rotmistrz Józefowicz. Ten kozakÓw odegnał
» aż pod wieś Dymki nad samym przewozem " , lecz także musiał
ustąpić przed silniejszym wrogiem. " Trwała potyczka z nieustannym
ogniem godzin 4 " 4).
Według raportu Mellina Rosjanie wyszli
z ognia bez szwanku i to jakoby w literalnem tego słowa zna
czeniu. - Borysów zajęto i tam, czy- też w następnym marszu, zasilił
korpus pomocniczy odd�iał z Rohaczewa pod bryg. Benningsenem5).
Dniem później (29 maja) Bielak przez Żodzin doszedł do
Smolewicz, o mil 7 od Millska, licząc pod . ręką ze 300 koni kaw.
nar. i ze 400 z własnego pułku. Pisze, iż "mocno nieprzyjacielowi
opierając się (28 maja) i niemało straciwszy ... ludzi... i koni " , ustę
puje dalej. Przystanął jednak trochę w Smolewiczach, czekając
na rozkazy i zaniepokojony stanem swego oddziału : "Iudzie (jak
meldował) już ustawiczną pracą, bezsennością i głodem tak są znu
żeni, iż obawiam się, abym wielkiej nie poniósł straty.. . Chory�h,
plejzerowanych, maruderów mam wiele i ekwipaż jest ciężki i duży,
którego bojąc się stracić, dopraszam się o wyznaczenie bezpiecznego
miejsca, (gdzieby) takowy ulokować» 6).
-

l) Raport Bielaka 29. V. ze Smolewicz w kopiar. rap. lit. T. VI. Ad N 3.

Kryczyński Bilat w pu1ku IV p rz . str. zostal szt. - rotmistrzem od
24. VIII. 1790 (Ks. 6 lit. O).
3) Straty podaje rap. stat. z pulku Bielaka 1. VI. z Mińska w kopi ar.
rap. lit. T. VI N 29.
.
4) Raport Bielaka 29. V . z Zodzina - tamże T. VI Ad N ,22.
Józefowicz Rafal pcstąpil 30. IV. 1 791 w IV pulku prz. strz. z porucz
nika na sztabs-rotmistrza (Ks. 6 lit. '0).
5) Dziennik Kreczetnikowa str. 3 1 - �2, 38-39, 4 1 .
6) Dwa raporty Bielaka 29. V . z Zodzina i Smolewicz. Kopiar. rap.
lit. T. VI. Ad N 3 i Ad N n.
2)

-
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Tymczasem podkomorzy Tadeus� Przysiecki, wysłany (25 maja)
z głównego ,obozu Kreczetnikowa z nakazem skonfederowania po
wiatu orszańskiego, stanął jako wyz na czony z góry marszałek na
tyłach idących korpus6w, w Chołopieniczach, gdzie dla bezpie
czeństwa i pomocy dosłał niezwłocznie komendę wojskowI! pod
sztabs-oficerem. I tu więc zaprzysiężono spisany według formy
dokument i tu Targowica zy ska ła w Przysieckim 'eprezentanta,
skazanego niedawno W trybunale za zwyczajną kradziet1).
Kreczetnikow słał Me I l in o wi naglące ordynanse. Kazał iść
szybko do M ińska, rozbić n a sze siły, a gdy się rozprysną na
wszystkie strony, opano wać cz em prędzej artylerję, 'poczem niepo

trzebn21 jut kolumn ę Benningsena odesłać do korpusu, a szukać go
powinna n a drodze do Słucka. W Mińsku zamyślano załotyć duży
magazyn, zostawiwszy go - pod dozorem tęgiego oficera z odpo
wiednią straż ą ż ywno ść za� z okolic ściągać w takich rozmiarach,
by starczyła na dosyłanie ciągn ącym dalej korpusom. Czuwanie
nad sp okoj e m kraju, po zorganizowaniu ta rgow ickich mętów, wchodzi
jut do z akresu obowiązk6w miejscowego marszałka. Jego w tern
głowa, by utrzymać porządek, zwłaszcza bezpieczeństwo kurjerów,
bo odpowiada z a ich całość, a użyć mu wolno w tym celu skonfe
derowanego wojska, choć nie istniało nawet W zarodku l do jego
sformowania nigdy nie doszł02). Ta instrukcj a dla marszałka obo
wiązywała wszystkich tego rodzaju dygnitarzy,
Mellin czuł się tei na silach uderzenia na Mińsk, zwłaszcza
złączony z rohaczewskim oddziałem, a po zajęciu niebronionego
Borysowa stał już nie tak daleko. Benningsen przyprowadził mu
1 840 piech oty w 2-ch bał. a zowskiego pułku muszkieterów, 880
lekki ej jazd)' w 6-u szw. czyli cały pułk iziumskl i sotnię kozaków
Sa ryczo wa razem głów 2820, skutkiem czego siły korpusu wzrosły
do f)6023). Ale Mellirt marudził długo - bez tadnego celu i, gdy
28 maja widzimy go w Borysowie, dopiero 2 czerwca podchodził
do Mińska. Podchodził dwoma kolumnami, oczekując orężnej
rozpraw)'.
.
W Mińsku na czele sił zebranych, ale bez dział polowych
i bez amunicji, 5tał generał Judycki, dotknięty tem do żywego, że
go ominęło naczelne dowództwo na Litwie. Dawał ujście żalowi
·
w liście
. do króla z 23 maja : • Rozkaz .w najsmutniejszą wprawił
mnie sytuację i ściągnął sł a bość .
Mijam to, com uczynił jako
obywatel , ale niech mi sie: godzi być chlubnym z tego, com uczynił
jako żołnierz. W fatalnej dla kraju przygotowanej rzezi okolicz
nościach miło mi było być eksponowanym na uśmierzenie onych
przez odbycie kilkomiesięcznej w Brześciu komendy. Kiedy szło
o zabezpieczenie granicy połockiej, porzuciłem w Wilnie spraw<:
moją z W-m Chomiiiskim, dobrze Waszej Królewskiej Mości wia,

_

,
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_

I) Raporty . Kreczetnikowa 1 2/23. V. � Polocka i 19/30 V. z Uszacza.
Sbornik str. 332-334, 352-354_
2) Dziennik Kreczetnikowa str. 3 1 -32, 36-37. Rozkazy z 24 i 29 V.
3) Tamże str. 32-33.
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domą. Straciłem przez to miljon majątku, poświęcając tę stratę
obowiązkom służby wojskowej .. , Powierzony mi dozór granicy . ..
i cały rząd dywizyjny bez żadnej od któregokolwiek z generałów
pomocy aż dotąd utrzymuję. To wszystko nie dało mi ani na
moment pomyśleć, ażebym sprawiedliwej za to kledykolwiek nie
miał dojść nagrody. .. Przyszedł nakoniec czas fatalny., bo zamiast
nagrody znajduję krzywdę, a krzywdę tern większą, bo dotykającą
honor, nad . życie odemnie szacowany. jestem oddany W komendę
młodszego odemnie generała - generała, którego zasług W kraju
moim nie widzę, ani o poprzedniczych W kraju obcym dowiedzieć
się nie mogę. Dozwól, Miłościwy Panie, abym się ... zapytał.., co
mnie przed Waszą Królewską Mością niegodnym do objęcia nad
głównym korpusem w Litwie komendy uczyniło ?... Cóżkolwiek
bądi - stało się.. . Chciałbym tej przynajmniej od Waszej Kró
lewskiej Mości łaski, ażebym dopóty, dopóki W realną i oczywistą
Rzplta z Moskwą nie wejdzie wojnę, nie dependował od ordy
nansów księcia Wirtemberskiego jako młodszego odemnie generała,
a1e prosto, tak jak dotąd, od ordynansów Prześwietnej Komisji Woj
skowej i ażebym znoszenie się tylko ku wspólnej obronie krajowej
z tymże k�ięciem Wirtemberskim miał nakazane " . Po tym słów
potoku kończył jednak zwrotelT! właściwym i obiecującym : " Gdyby
zaś do oczywistej przyjść miało wojny, natenczas miło mi będzie
zrobić ofiarę z miłości własnego honoru dla miłości ojczyzny mojej
i chętnie się subordynować będę naj młodszemu odeOlnie generałowi " l) .

Położenie judyckiego istotnie było niewesołem.
Rosjanie
przeszli granicę całym korpusem ; atak na Mińsk zostawał tylko
kwestją czasu, a obóz litewskI zdawano wciąż na łaskę losu, bez
instrukcji, dział i ładunków, żywności i pieniędzy. Czytamy W liście
judyckiego (24 maja) do Wiirtemberga : " Dotąd na skład magazynów
i amunicji miejsc (w)cale nie opatrzono... Niedostatek nie tylko
pieniędzy, ale nawet koniecznie na samym wstępie potrzebnej amu
nicji, gdyż zaledwo po 60 ładunków na żołnierza liczyć można.
Słowem na' tern gruntuje się doniesienie moje, że wojsko zgoła
żadnego w niczem nie ma zapasu... (Jeśli) mocniejsze dalsze nie
przyjacielskie kroki dotrą aż do mnie, nie wiem jeszcze, gdzie będę
mógł zamierzyć moją rejteradę2). I nie dowiedżiał się wcale,
dokąd ustępować.
Wkrótce położenie polepszyło się trochę co do środków ma
terjalnych i »J nieznacznych rozmiarach co do · amunicji. judycki
raportował 29 maja : " Komisja cywilno-wojskowa mińskiego i rze
czyckiego powiatu, chroniąc swoje kasy od nieprzyjaciela, mnie
narzuciły do pilnowania sumę 285 !14 1 złp. 22 gr., a że właśnie
w tym czasie regimenta raty swojego żołdu oczekują, przeto zezwo
liłem, ażeby z tej sumy sobie odbierały, ile że w takim pośpiechu
1) List Judyckiego 23. V. z Mińska. Kopiar. rap. lit. T. VI. N . 5.

,
List w kopji, poświadczonej przez adjutanta naczelnego wodza, kap.
Sessinga.- Tamże T. VI. Ad N 15.
2)
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nie ma czasu za asygnacjami \vyprawiać " l). Pisał także do stolicy
pułkownik Jasiński z obozu pod Mińskiem : " Ochota żołnierzów
bardzo wielka . . . (a) pułki (rosyjski e) bardzo są mizerne, wszakże
m a rs z jak wyt rz ymywa ć będzi emy , niewiadomo, bo nic nie mamy u rz ą
dzonego względem żywności,
Prochów i ołowiu tutej s z a komisja
cywilno-wojskowa trochę nam d ostarczyła, tak, że na drugie 60
ładunków, bo tyle ich tyl ko mamy, wystarczy... Ja oczekuję od
J W-go Generała urządzenia pewn ego ordre de bataille raz na zawsze,
z czem się on ociąga jeszcze dla n iepewności, czy a rtyl e rja p rzyj dzie
w pomoc, czyli nie, i dla dwóch pułków dyWizji 2-ej, kt ó rych się
tu j eszcze spodziewamy " 2). Jeśli już 1 20 ładunków na ge mej nę nic
nie znaczyło, to sam brak dział polowych nie dozwalał myśleć
o najsłabszym oporze . Rozliczanie na armaty z Nieświeża okazało
się mrzonką, gdyż czytamy w źródłach : " Co się zaś tyczy artylerji
ks ię ci a Radzi w iłła , z tej, . . żadnej pom ocy spodziewać się nie moina,
bo w cza sie przeszłorocznego kampamentu egzaminowaną była
i zostaje na nic nie przydatną3). Gdy nie dopisały dziala nieświ e zki e ,
nie dopisało również ścią g n ięcie Cronemmanna z wileńską artylerfą.
Wojsko stałe bezbronne, a tu szykujący się atak z poblizkiego Bo
rysowa rzucił p o płoch na wy ższych oficerów w obozię l itewskim.
Zaczęto myśl e ć o ewakuacji Mińska. Tymczasem po d koniec
maja nadz wyczaj ludno było i gwarno w przepełnionem mieście ;
wchodziły jeszcze ściągane wojska z gł�bi kraju lub z pogranicza
jak 25. ma j a regi menty piesze buławy w i elki e j (I I), Radziwiłłów
(połowa VIII"go), 800 kaw. nar. SuJistrowskiego pod Wawrzeckim
i Kirkor we 400 koni swojego pułku4), a zaraz potem bataljon
pieszy Sapi ehy (VII). Wkrótce nadciągnął i Bielak z resztą swego
oddziału i rozdwojone siły jego pułku przed . str. p o łączyły się
z sobą . B i wa k ował y one na polach, częścią między lasami, odrzu
cone już o mil 29 od granicy rosyj s k i e j . W dniu l -go czerwca
ra chowan o W tym p ułku głów 5 1 0 i kon i 5 1 9 do natychmiastowego
z d atnych uż yci a 5) . Zbiegali gromadnie ziemianie u ch od z ą c y przed
Rosj anami w n ad z i e i , że gdy szyki skupione pod M ińs ki e m prze
mogą wroga, moż e i oni powrócą do ro d z i n nyc h siedlisk. Lecz
rozczarowanie nastąpiło prędko i wszystko zapowiadało rych ł e n ajście

I ) R a p o rt do Kom: Woj. z M iń sk a . Tamże T. VI. N 22.
2) Ekscerpt z r a p o rtów , przysiany I. V!. z Warszawy przez ks. Kaz.
Sapiehę gen. a rt. lit. Tamże T . VI. Ad N 1 4.
3) List Judyckiego 24. V. z Mińska do Wiirtembergi! w ko pj i, po
świadczonej przez k a p . Sessin ga. Tamże T. V I A d N 1 5 .
4) Kirkor M ichał z adjutanta J K M awansowa! 2 1 . III. 1 790 n a pul
ko w n i k a I pułku prz. str. (Ks. 6 lit O) .
.') Ko m e nderowano gl. 12 (koni 1 1 ) , na urlopie 27 (k. 23), chory ch 25
(k. I l ), w a re s z c i e l , zm a r fo 3, z b i e gI l , s t ra cono na wOjnie 28 (k . 32), ra
nion ych - (k. 2), braklo 13 (k. 9), nad ko m p l et 3, wszystkich nominalnie
gl. 575. Ładunków ostrych rozdano 6840 i w b a ga ża c h leżalo 1 5439, razem
22279 -- p ro c h u w t ab o rz e 383 funtów - w k as i e gotówki 55832 zł. 24 gr.
16 den. Pod Borysowem i na lukach przepadlo : karabinów 1 6, pistoletów 2 1 ,
pałaszów 1 9. (Raport stat. z pułku Bielaka 1 . VI. z M i ll s k a . Kopia�. rap.
lit. T. VI N 29.
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przec lwnika. Sądy ziemskie i komisja cyw.-woj. pod prezydencją
Lichodziejewskiego zamyślały o limicie, ukrywając archiwa, jak się .
to działo W innych powiatach, zaskoczonych znienacka ; ocalone
kasy z Chołopienicz i Bobrujska miano uwozić do Nowogródka,
a zapewne i akty rzeczyckie ; klasztory odmawiały przyjęcia depo
zytów ; ukrywano zboże - słowem zapanowało wielkie zamieszanie,
choć relacja o tern pochodzi jeszcze z 27 maja. Przed najściem
Rosjan Mińsk już opustoszał. Rozbiegła się szlachta ' okoliczna do
Słonima, Brześcia, Grodna i wszędzie potrochę, jak Antoni Swięto
rzecki z 4 synami i zięciem, jak Wiktor Daszkiewicz brat Ignacego
kasztelana mścisławskiego. Ten zaś pozostał, ale W aktach grodzkich
zawczasu oblatowany jego manifest uprzedzał, iż w razie wymuszenia
podpisu na Targowicę, nie b�dzie on ważny. Nie stało więc kan
dydatów do konfederacji, strwożyta zaś szlachtę wieść, że Hłasko
poseł orszański wzięty i przykuty do działa, a dwór mu spalono I).
;'
W końcu Judycki zameldował 29 maja Kom.-Wojskowej :
" Moskwa coraz na nas nastaje ... Dywizja generała Fersena podzie
liła się na dwoje, a druga już część pod komendą gen. Knorringa
od Swisloczy nam zachodzi. Toż potwierdziły i patrole . . . Zebrałem
radę przytomnych tu sztabs-oficerów...
Rozstrząsaliśmy punkta
następujące : 1 ) Że ordynansu inszego od Prześwietnej Komisji nie
mamy. jal< żeby się pod Mińsk ściągnąć, 2) że nie wiemy, czyli
od JOKsięcia Wirtemberskiego wsparcia spodziewać się lub nie bo on tylko pisał, radząc mi, żebym podawał mu projekta do uło
'
żen i a wojennych przygotowań - żebym posiłkował JWGenerala
Bielaka - źebym zasłonił Wilno i Kowno - i żebym nakoniec
przysłał mu JW. Generała Bielaka dla ułożenia się z nim o formo
wanie przedniej straży. Ja zaś wykonaĆ pierwszego nie moglem,
bo już wojnę mamy na głowie, zatem pro jektowanie jako rzecz
daleka ustąpić musi prędkiej rezolucji.., Bielak skarży się, iż nie
ma czem żywić ludzi i koni - posiłkiem moim bardziej bym go
ogłodził, a dać mu wielkiego nie mogę, bo bym siebie osłabił.
Zaleciłem mu zatem, aby, zatrudniając ile można Moskwę, coraz
do mnie się retirował, co też on i czyni. Wilna i Kowna zasłaniać
nie mogę, bo nie mam czem - -jedno odemnie leży o 25 mil,
drugie o 38. JW, Bielaka posłać nie mogłem dla projektowan ia
przedniej straży, bo on jest zatrudniony biciem się teraz... Od
przejeżdżających dowiaduję się, że (s)potkali JW. generała Crone
mmanna idącego ku mnie, ale bez armat. Posłałem natychmiasL.,
żeby pośpieszał, a jeżeli armat z sobą nie ma, żeby temuż poslań
cowi dał zlecenie do arsenału swego zebrania tych sztuk, jakie
tam są, i pocztą do mnie transportować ich kazałem - i naczej
Moskwa, co idzie do Wilna . pewnieby je zabrała. .. -Zdecydowała
rada, że w Mińsku czekać nie możemy. .. Zatem (postanowiłem)
żeby wszystek bagaż wprzód dzisiaj wysłać z Mińska ku Kojdanol) List J. Rzepnickiego 27. V. z Kuchcie do gen. Gorzeńskiego. Mili
taria T. VlIl. Dzial I I I N l - oryginał. Lista zbiegly ch i szczegól o Dasz
kiewiczu u Smoleńskiego : Targowica str. 1 06.
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Wit l sattl jutro z dywizją ruszę za nim. Przeprawimy śię pod
Stołpcami za Niemen I tam czekać będziemy pierwszej moskiewskiej

dywizji, jaka się i1asutiie... Piszę do generała Cronemmanna, żeby
ża mną do Stołpców zboczył i arm aty pocztą też tam sprowadzę;
J W. Bielakowi i Chlewińskiem\.t dałem ordynans, żeby do Stołpców
się retyrowal. Ma on (t. j; Chlewiński) zlecehie, żeby bronił
kaMego kroku, ale Mo.kale . artylerję i piechotę wprzód prowadzą.
a kawalerja idzie W tyle, zatem or! z jazdą samą opierać się niewiele. może " J);
.
Wojsko tedy 3 1 maja rozpocżęło odwrót z Mi Jlska do Koj
danowa\ przykryty zostaWioną na miejscu jazdą Bi elaka, 2-0 zaś
czerWCa, po jednodniowe!" postoju, jeszcze dalej, do Stołpców za
Niemen, wśród ponurego nastroju żołnierza. W późniejszych re
lacjach czytamy : "Obywatele, d o podpisu przymuszani, jedni, nie
mając ta d n e go innego lichronienia, ulegać są przymuszeni, inni
uchodzą w głąb kraju. Drogi I .karczmy są nimi napełnione....
Trwoga jest wielka nie tak z wkroczenia n ieprzyjaciela, jak raczej
zamieszania W komendzie l cofania się wojska naszego, które jest
W największym zapale, a· razem I żalu najmocniejszym, że, nie wi-,
dząc nieprzyjaciela, cofać się musi... Właśnie w tym momencie
powrócił podpułkownik Berken ... , oficer światły I oczywisty świadek. ..
Spotkał .. . o mil 1 2 od Mińska, między Kojdanowem i Stołpcem
(więc 2 czerwca), dość nagle rejterującego się ... Judyckiego z wiel
kiem zadziwieniem l żalem wojska... W czasie jego cofania się ...
żołnierze wołali do Berkena, gdy ipotkał Ich : Prowadźcie nas na
wroga - dokuczyło nam uciekać z naszym generałem... Mellin
(zaś)... szedł ku Mińskowi... z 8 ... (czy) z 4-ma tylko tysiącami
wojska nikczemnego, pełnego trwogi i złych wróżek, gdyż - mó
wią
że psy ustawiCznie wyją i szczekają, sowy huczą, robactwo
konie i ludzi tra.p i, co mają u ciebie za oznakę pewnej klęski " 2).
Tymczasem wróg podchodził do Mińska, ale wysunięte z pier
wszej kolumny podjazdy Mellina załatwiły już wszystko. Wojsko
litewskie przed Rosjanami znikało jak widma i nigdzie go dosięgnąć
nie byli w stanie, to też wojna przybierała dla nich charakter bez
piecznej gonitwy. I tym ra!:em miasto znowu stało otworem, bo
pikieta z pułku Bielaka ustąpiła- po godzinn�m starciu, ze stratą
4 towarzyszów wziętych do niewoli, a w ciąsu · tego czasu Bielak
ze swoją jazdą cofał się pośpiesznie do Kojdanowa, zniszczywszy
za sobą most na Swisłoczy. Mińsk b'ł stracony. Wieść o zajęciu
miasta bez oporu i ofiar' ździwiła Kreczetnikowa, ani nawet marzył
"O tak łatwej zdobyczy3).
Teraz Mellin się rozgospodarował i przestał tam do 7 czerwca
włącznie zajęty konfederacją, lecz szło z tern' ciężko... Brakowało
.
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l) Raport w kopiar. rap. lit. T. VI. N 22.
,) Stan. Potockie�o raport i list francuski ... VI. z Grodna do króla tamże T. VI N 35 i Ad N 35.
3) D zie nni k Kreczetnikowa (str. "1 - 42) i j ego raport 27. V.17. VI z nad
Uzły oraz list z tej1e daty do Platona Zubowa (Sbornik str. 362-365).

§zlachty. Gdy i b rak tywnoścl trochę dawał się jut we znaki
i wyludnienie Mińska pomieszało szyki, a konfederacja stanąć mu
siała, Kreczetnikow kazał ściągać zbiegów " chociażby niewielką ich
ilość .. , zapowiedziawszy stanowczo, żeby akt... był zrobiony " . Ale
zawiodły wszelkie wysiłki i aktu nie spisano wcale. Nie pomogły
elokubracje rosyjsko-targowickie, czytane po głównych kościołach;
ani listy naglące szlachtę · do rychłego przyjazdu rozesłane za
Wczasu - Mińsk wciąż świecił pustkami. Mellin , opuszczająe
m iasto S czerwca, złożył swą drażliwą m isję nieudaną w ręce bia�
łoruskiego ziemianina, Ignacego Sztejna konsyljarza konfederacji
orszańskiej, naturalnie z 500 rublami, pomocniczą strażą rosyjską
i epergicznyrri szłabs-oficerem I). Ten przyszly regimentarz mińskiej
Targowicy przywoził specjalne instrukcje Kossakowskiego, a nad
zwyczaj rozległe, mógł bowiem bez wyborów naznaczyć samowol
nie władze miejscowe i osadzić urzędy, łamać opór spotykany ' bo
dajby sekwestrem dóbr, a łatwo sobie wyobrazić, jak taki satrapa
bez czci i wiary broił bezkarnie2).
Mellin nie mógł już dłużej marudzić W Mińsku ; szykował się
atak i potrzebowano jego korpusu. Kreczetnikow zasłyszał od
szpiegów, że nasze uyki stanęły w Stołpcach, zkąd mogą się
zwrócić na Słuck albo Nieśwież dla spróbowania walki, chciał Więc
te siły zagarnąć lub rozpęqzić skombinowanym napadem korpusów
Mellina i Fersena. W tym celu kazał najpierw z Mińska wysłać
silny oddział dla wyśledzenia, gdzie Litwini staną na pewno, poczem
obu dowódzcom porozumieć się z sobą i tak kombinować swe
ruchy, by uderzyć w spólnie. Jeden zagroziłby z tyłu po odcięciu
odwrotu, drugi przypuszczeniem gwałtownego ataku czołowego
zniszczyłjJy przeciwnika albo go rozproszył, a korzystając z rozsypki,
przedewszystkiem zawładnął artylerją. Poczem każden' z wodzów
pójdzie w swoją stronę szlakiem wskazanym w marszruci e ; kto zaś
przetnie komunikacje, a kto wojsko rozgromi, zostawiono ich
uznaniu.·
Mellin naznaczył atale Stołpiec na ' 1 0 czerwca, o rozważanie
ukartowanego planu zajęło mu os�atnie chwile pobytu w Mińsku3).

Rohaczewski korpus Persen a. Wojsko w Rohacze
wie , zostawało wciąż pod zastępczą władzą Knorringa bez swego
wodza i bez artylerji. Fersen, przyszły zwycięzca z pod Maciejo
wic, ' w dniu wkraczania Rosjan, więc 22 maja, opuszczał dopiero
połocką kwaterę Kreczetnikowa, jadąc na stanowisko. Nadejście
dział polowych zapowiadane na 2-go czerwca zawiodło, bo nie zdą
żyły i jeszcze 6-go maszerowano bez nich. Tym sposobem pochód
l) Kreczetnikowa raport ?:l. V17. VI z n ad Uz/y (Sbornik str. 36�-364
'
i dziennik (str. 44).
�) Smoleński : Kon!. targ. str. 1 06.
3) Dziennik Kreczetnikowa $tr, 41 -42, 44.
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się op Ó ź nia! i w Ódz naczelny na�zekał na marudzenie k orpusÓw

;, z przyczyny ich niegotowości" .
Jak wiemy, wszystkie siły Fersena przeznaczono na pomoc
.
Kachowskiemu ; iniały się więc zjawić pod Dubienką przed wojskiem
koronnem i przecięciem odwrotu wywołać katastrofę. Lecz · już
bardzo wcześnie powstała wątpliwość, czy zdążą w porę, bo
przecie Fersen iść musiał W oczekiwaniu artylerji małymi marszami,
okolicę biedną, błotnistą i leśną, a uciążliwa i długa droga słała
się przed nim. Przytem Kreczetnikow nie sądził, że tak łatwo bez
oporu można W głąb Litwy zabrnąć daleko, wolał zawsze większą
rozporządzać siłą, by m niej ryzykować, i z tego względu pragnął
ten korpus zatrzymać przy sobie. Wiedz'ąc jak i gdzie trafiać,
użył wpływu Platona Zubowa i myśl - tę rzucił W arcy uniżonym
liście z 25-go maja, lecz zanim list d oszedł, Katarzyna zdecydowa
ła sama i to według życzeń naczelnego wodzaJ).
Rohaczew leżał w widłach przy zbiegu Druci i Dniepru,
wojska więc Druć przepływały, wstępując do Litwy. Kolumna Be
ningsena, wkroczywszy 22-go maja, słosownie do planu i ordynan
sów szła przepisaną marszrutą łączyć się z Mel\inem. Siły kor
pusu zmalały przez to do 5480, a że kozaków zostało tylko 240,
zażądano od wojskowego atamana Howajskiego GL., przysłania
czemprędzej 420 dońców, by posiadać lekkiej jazdy dwa pełne
pułki.
Dniem póiniej po Benningsenie, Knorring przeprawił resztę
wojska bez żadnej przeszkody i, jak wszyscy, rozesłał boczne- od
działy. Ten skraj Litwy okrywał Antoni Chlewiński niewielkiemi
siłami : dowodzonym przez siebie pułkiem przedniej straźy Zabiel/y
W 552 kon i i ze 1 50 W szWadronie kaw. nar. z brygady petyhor
skiej, w oWYtn szwadronie " mocno odartym i n ieuporządkowanym
do boju " . Dopiero we dWa' tygodnie po wybuchu wojny cały ten
oddział wzrósł z 700 do 1 225. Naturalnie tak mała paczka nie '
mogła powstrzymać naporu Knorringa i znóW siła rzeczy zmuszała
Chlewińskiego do ciągłej rejterady. Z tej garstki przed Roha
czewem nie było nikogo, ' Najbliższa komenda w głów 60 stała
o wiorst 7 i, dopiero ujrzawszy niespodzianie cwałujących przed
awangardą kozaków, wymieniała z daleka pierwsze strzały powi
talne, dopóki nie nadciągnt:li jegry. Widok piechoty i tak znacznej
przewagi zmusił do ustąpienia pod Bobrujsk2). , Chlewiński usilnie
pragnął utarczki, lecz w tych warunkach trudno walkę przyjmować.
Komendy też jego przy spotkaniu odchodziły bez wystrzału, gdyż
" Moskale w każdem postępowanlu swojem na przedzie mieli pie
chotę z armatami � (bataljonowemi), w awangardzie i w bocznej
straży jegrów, a kawalerję swoj,! za piechotą ukrywają " .
l} Listy Kreczctnikowa 1 2/23 V z Polocka i 1 / 1 2 VI z Michaliszek do
Zubowa - reskrypt Katarzyny 1 5/26 V (Sbornik str. 340, 37 1 , 352).
�) Kreczetnikowa raport 19/30 V z Uszacza (Sbornik str. 352-354)
i dziennik (str. 32-34). Chlewiński Antoni w pulku III prz. str. zostal
1 1 . III. 1 790 podpułko wnikiem, 9. VlII. 1791 pulkownikiem (Ks. 6 lit. O).

Teraz już Kreczetnikow, licząc na stałą pomoc Fersena,
przysyłał mu instrukcje. Kazał więc, zaraz po otrzymaniu artylerji,
przyśpieszyć pochód do Słucka, gdzie jakoby 1 000 wojska zaledwie
stoi, a na Słuck uderzać nie prędzej, aż Mellin Mińsk opanuje.
Poczem Fersen urządzi tani Targowicę, a przez nią bezpieczeń
stwo kraju i kurjerów ; założy magazyn żywności i szpital centralny
dla . siebie i Mellma, a zwiozą mu z Mińska ciężko chorych żoł
nierzy, więc lazaret zaopatrzy W siły lekarskie, środki apteczne
i materjalne, póiniej zestawi przed wymarszem odpowiednia załogę.
W o�dyna it" ie pisze charakterystycznie, że dość 1 20 piechoty z jedną
armatą, j dYeli Słuck ufortyfikowany, W przeciwnym razie wystarczy
sztabs-oficer z 20 kozakami do posyłek i dozoru chorych - jakby
wódz naczelny nie powinien Wiedzieć, gdzie są miejsca WarOWne
na terenie j uż wybuchłej wojny l).
Fersen przyszedł 26 maja do wsi Michałowa, nie napotkawszy
żadnego wojska na swojej drodze. a przodem pod Bobrujsk wysunął
kolumnę, złożoną z bataljonu jegrów estlandzkich, 2-ch rot muszkie 
terów i części kozaków. Chlewiński zaś W 1 20 koni przedniej
straży i z nędznym szwadronem kaw. nar., na nic nie przydatnym,
ustąpił 25-go maja do SWisłoczy, w górę Berezyny o wiorst 35,
osadzając promy w Ostrowiu, a w Bobrujsku pozostał major Piruski
z cząstl{ą lekkiej jazdy. Chlewiński, stanąwszy na miejscu, zaraz
odpędził ów nieszczęsny szwadron, zamierzając kraj osłaniać od
Bobrujska i Hluska wyłącznie swą jazdą. O złączeniu się z Bie
lakiem nie mógł nawet myśleć, boby Rosjanom drogę odsłonił, a sam
został odcięty. A brakło mu nie tylko piechoty i armat ; dotkliwie
uczuWać się dawał niedostatek żywności i pieniędzy. Skarży się
też w liście ; " Kiedy tak dłużej będzie, to bez wojny konie potraci m
we dwóch tygodniach. Jest wielu takich obywatelów, a mianowicie
włościan, że przed nami furaże ukrywają, że trzeba gwałtowności
używać... Kasa korpusowa już jest uboga, . przeto upraszam, żeby
suma z powiatu rzeczyckiego, w Mińsku lokowana, mogła być
pułkowi mojemu asygnowaną " . I n ic nie zyskał, bo Judycki z tej
kasy opędzał swe naglące wydatld. Bardzo krucho stał też z amu
nicją, bo (jak donosił) " kul takoż nie więcej mam jak na głowę
po 24 ładunki licząc, przeto, jeśli -będą mogli, aby kilka tysięcy
kul małego kalibru, podług naszej broni kawaleryjskiej, artylerja
mogła dostarczyć. Bagaże moje wszystkie i kasę z resztą amunicji
wysłałem do Dukory " .
Tymczasem kolumna rosyjska, przybywszy 26-go maja o 9-ej
wieczorem z 5-ma działkami do Zielonej Karczmy, pod samym
Bobrujskiem, zastała jakoby 250 żołnierzy, przedzielonych Berezyną
szeroką " na 40 sążni " , z poniszczonemi na niej przeprawami ; tej
zaś przeprawy broniono całą noc. Nazajutrz (27 maja) o 4-ej zrana,
gdy już piechota ustawiła na wybrzeżu swoje 4 armatki naprzeciw
miasta, Rosjanie zażądali » po przyjacielsku " przywrócenia komunikacji
l) Ordynanse Kreczetnikowa 13/24 i 18/29 V w jego diienniku str.
33, 36, 37.
Wojna Polsko-Rosyjska.
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I materjału na mosty. Major Piruski nie d ó pu§cił m i eszcZanom
wyświadczyć tej przysługi i przyjaciele dla postrachu dali z 'ar
m atek 4 wystrzał}'. To poskutkowało. Gdy ludność miasteczka,
przeratona bombardowaniem, w obawie rabunku, rzezi, pożaru ,
błagała Piruskiego o ustąpienie, komenda odeszła do Swisłocz}' l).
Zajęto opuszczon}' Bobrujsk, znalazłszy W nieusunięt}'ch składach
do 600 czetwertyn ' owsa i trochę siana. Przystąpiono zaraz do
stawiania dla korpusu pływającego mostu, a za uchodzącą komendą
poszła silna pogoń 2).
Zaczęła się teraz obława na tę arjergardę CJtewińskiego.
Według relacji szpiegów ci Litwini doszli do Swisłoczy i tam sta
nęli, więc dla sprawdzenia sypnęły się najprzód po obu wybrzeżach
Berezyny kozackie podjazdy, a gdy wieść nie myliła, poszedł spory
oddział z podpułkownikiem. by ich zachwycić lub wyparować i ten
kąt oczyścić. Lecz podpułkownik trudził si� napróżno ; w Swisło
czy 2-go czerwca nie zastał nikogo - krążyły słuchy, że komenda
przed dwoma dniami. odeszła do Słucka. Polowąnie znoWu zawiodło3).
Fersen po gotowym mo�cie przekroczył Berezynę i stanął
w Bobrujsku. Na placu ujrzał tam obelisk na pamiątkę 5-go maja
wzniesiony, z portretem króla i długim napisem, a że ten widok
raził jego oczy , kazał 'więc zamalować na kolor pomnika wszystkie
pochwały upadłej konstytucji, zostawiwszy resztę, a ta małostkowa
i dziecinna gorliwość uradowała Kreczetnikowa. Fersen 5-go czerwca
przeszedł do Hłuska i siedział tam do S-go, zasłyszawszy w drodze,
że dużo wojska z Warszawy ciągni e na Słonim do Nieświeża 4).
Chlewiński Rosjan obserwował z Iwania.
Początkowe ruchy tych wszystkich korpusów uderzająco do
siebie podobne. Wszystkie daleko rozpuściły zagony wśród drobnych,
zaWsze pomyślnych, harców z placówkami - wszystkie szły bez
armat, rozwiawszy wokoło nikłe kolumienki - wszystkie dowolnie
i bezkarnie burmistrzowały na przestworach Litwy jak w głębi
caratu. A nigdzie kule nie padły jak roje szarańczy, nigdzie si�
krew rzeką nie polała, jakby kraj posiadał wojsko nie do walki
z wrogiem, tylko do parad przy ucztach biesiady lub eskorty hetma
nów. A jednak, gdyby nowy jaki Czarniecki, Chodkiewicz, Sobieski
z gar.stką straceńców przelatywał jak piorun burzy od jednej do
drugiej kolumny, ścierał je po kolei, Rosjanie nie śmieliby tak hardo
i ryzykownie plądrować po Litwie, a gad targowicki nie wypełzłby
nigdy na światło dzienne dla odegrania roli grabarza własnego kraju 
zostałby W ciemnych norach nieznany historji. Wszak dawniej nam
nie nowina drobną paczką iść z gołą szablą lub długą kopją na
l) List Chlewińskiego 27 . V . ze Swisloczy do Judyckiego. Kopiar.
rap. lit. VI. Ad N 22. Piruski w pulku III prz. str. postąpił 9. VIII. 1 791 zt.
sztabs-rotmistrza na majora, 2. VI. 1792 na podpułkownika (Ks. 6 lit. O).
3) Dziennik Kreczetnikowa str. 39. Czetwertyn (czetwertyna) równa
się 2 korcom.
i) Tamże str. 40, 44.
ł) Tamie str. 40, «.
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fury armat, fia spIsy zjetone i mrowia najazdu - te mrow i a prż eó
lecieć na wylot i roznieść na strzępy, a potem dopiero szablę
z krwi obetrzeć i porachować, ile też na jednego leży wrogów
na polu. Lecz przeminęły słoneczne dni sławy, przyszły mroki
upadku i naród przestał wydawać ludzi, pokroju, energji i hartu
dawnych hetmanów.
Wszakże i wtedy Istniało jeszcze wojsko na Litwie - gdzież
wi�c je skryli 1 gdzie wódz naczelny ?
.

B ezczynność i usunięci e Wiirternberga. \\TUr;.
temberg wciąt siedział w Wołczynie, szukając sposobu, rak czas
dłużej marnować, gdy czas na wojnie nieobliczalną posiada wartość,
gdy wódz naczelny dla stworzenia podstawy przyszłych powodzeń
musi wytężać wszystkie zdolności swoje i podwładnych, wszelkie
możliwe uruchomić siły i środki, wszelkie możliwe łamać zapory,
by potem uchwycić w przelocie i wyzyskać chwilę pomyślną.
W jego cytowanym jut raporcie podkreśliliśmy wzmianl{ę o tej
Jakoby odnowionej ranie, o tern jak on zawczasu, przygotowując
króla i opinję do katastrofy, . czarnemi barwami malował położenie.
W tonie rozpaczliwym powtarzał to w pismach następnych, lecz
ten głos Kasandry, ta wieść hiobowa o bezgranicznym braku wszyst
kiego, oparta na krążących gawędach. Sam żadnego jeszcze od
działu na oczy nie widział ; nie czytał żadnej jeszcze urzędowej
relacji. Zapewne, wtedy i zawsze istniały u nas braki i to bardzo
dotkliwe - nie był od nich wolny żaden z naszych wodzów nawet
za dni dawnych, lecz tern żywszem światłem gra ich aureola, że
umieli prowadzić w ogień żołnierza często niepłatnego, obdartego,
głodnego. Wszak droga ks. Józefa i Kościuszki nie różami usłana,
zjeżyły ją ciernie, na jej końcu czekał zgon albo pogrom, lecz
przeszli do wdzięcznej pamięci kraju nieskalani i czyści, z nimbem
sławy na czole, bo do chorego organizmu narodu wnieśli balsam
kojący i pierwiastek odrodczej siły. Należało więc i Wilrtember
gowi uSUWać braki na Litwie w granicach możliwości, należało coś
robić, choć skutek niepewny.
Ale wódz naczelny nie chciał myśleć o niczem. W jego ra
portach, czczych i bezbarwnych, próżno byśmy szukali jakichkolwiek
danych o swoich i obcych, gdzie oni stoją i W jakiej sile. Nie
ma o tern słowa, jakby na walkę jeszcze się wcale nie zanosiło,
a tymczasem padły już strzały i krew trysnęła, już się skurczy'y
obszary państwa przy jego krawędziach, już wróg zagarniał bez
bronną Litwę.
Wilrtemberg zwalał na zmyśloną chorobę swą zbrodniczą bez
czynność. Nazajutrz po wkroczeniu Rosjan zaczyna raport słowami ;
" Konieczność zniewala mnie do zameldowania WKMości, że mi się
ból w nodze pogarsza i czyni zupełnie niezdolnym do ruszenia
W drogę. Chirurg przedstawia, że gdybym W tym czasie nie zasza
nował nogi, to może mi przeszkodzić W odbyciu kampanji i groziłoby
7*
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mi nawet rzucenie się gangreny. Nie zważając na to, N. Panie,
robię co tylko możliwe i byłbym w rozpaczy, gdyby WKMość sądził,
żem leniwy " . We dwa dni potem (25 maja) dodaj e : . Moja noga
zaWsze jeszcze przyczynia wiele cierpień i stanowczo mi przeszka
dza do wyruszenia w pole, czego pragnę gorąco l). O tej nodze
wzmiankuje w każdym raporcie i liście do króla. I tak 27 maja :
" Ból nogi trwa zawsze i zmusza prawie do leżenia W łóżku " i znoWu
dniem później : .Jeśli zwlekałem z wyjazdem, to, przyznaję się
WKMości, iż zatrzymały mnie smutne raporty . z . Litwy, dodawszy
do tego, że Istotnie jestem bardzo chory " ... . Ze z moją nogą źle,
jest bardzo prawdziwem... Nie rozumiem wcale, kto mógł rozpo
wszechnić słuchy, doprowadzające mnie do rozpaczy... Bądź co
bądź już zrobiłem(?) i zrobię jeszcze wszystko, aby się oprzeć armji
nieprzyjacielskiej... Człowiek honoru, jak ja, malo dba ·o to, co
. o nim m ówią, byle sumienie m iał czyste, jak jest właśnie ze mną ...
Moja niewinność przemówi za mną... Niczego bardziej nie pragnę,
jak być użytecznym WKM. i mojej ojczyźnie " . I tak bez końca2).
Gdy już nawet królowi było tego za dużo i - zapytał go, czy
chce i może jechać na wojnę, bo w przeciwnym razie innego wodza
mianuje na Litwie, a odpowiedzi żąda stanowszej i natychmiastowej,
Wiirtemberg zaniepokojony naznaczył 'na 2 czerwca wyjazd z Woł
czyn a, juź nie wzmiankując o bólu i gangrenie3). -- W rozmowie
ze Stanisławem Kostką Potockim gen. art. kor. powiedział otwarcie
6 czerwca, iż chorobę zmyślił, lecz szło mu o to, by tymczasem
skoncentrowano wojsk04). - Gdy wieść o mitycznych cierpieniach
nogi rozbiegła się w Warszawie, budząc podejrzenie o zdradę stanu,
I'Lucchesini zawikłany w tę brudną sprawę powiedział, mając na
myśli toczoną przez Prusy wojnę, że nie pozostaje ks. Wiirtem
berskiemu tylko iść nad Ren i tam głowę roztrzaskać. Ta głowa
w czasach Batorego spadłaby bliżej i prędzej - spadłaby w kraju pod toporem kata5).
Wiirtemberg tedy doilOSił królowi, że robi co można, roz- ·
patrzmy więc jego pisma w związku z działalnością. Otoż utyski
wanie na braki zapełnia raporty i tymi brakami wszystkiego pragnie
ocalić swój honor w oczach narodu, a widzieliśmy próbkę pisaną
21 maja. Tę myśl potem przeżuwa i czytamy w doniesieniu z 23-go :
J) Raporty Wiirtemberga 23, 25 i 30. V. z Wolczyna. Dwa pierwsze
po francuzku. Kopiar. rap. lit. T. V I N 4, 9 i 23. (Te trzy drukowane
w Sborniku str. 340-348. 356 -357).
') Raport Wiirtemberga 27. V. i dwa listy z 28. V. z W olczyna wszystko po francuzku (Kopiar. rap. lit. T. VI. N 1 5, 1 9, 1 6).
3) List króla z 'n. V. do ks. Józefa - Dembiński : korespondencja
str. 61 - 62.
ł ) .. Po wyjaśnieniach bez końca przyznał mi się, że udawal chorego
w Wolczynie, ale w dobrym celu, by WOjskom zostawić czas do zgroma·
dzenia się" - francuzki raport St. Potockiego 6. VI. ze Swierżnia do króla
w kopiar. rap. lit. T. VI. N 45.
6) Wolski Mikolaj : Obrona Stanislawa Augusta (Rocznik ,tow. hist.-Iit.
w Paryżu. Rok 1 867. Paryż 1 868. 8-ka str. 191). O tern wyrażeniu Lucehe
siniego wspomina król w kilku listach.

101 » Uważam za swój obowiązek przedstawić przed oczy WKMości
rzeczy, jak one stoją, dla tego by WKMość mógł coś zaradzić i dla
tego także, bym osłonięty był przed wszelkimi zarzutami w razie
jakiego wypadku... Nie będę w stanie dać odporu z tą garstką
ludzi wpjsku nieprzyjacielskiemu, co silnie na mnie się zwali trudny nawet byłby mi odwrót dla zachowania z innemi częściami
armji komunikacji, a tych winienem pilnować. Wszystko każe mi
drżeć przed następstwami i niegodny byłbym dobroci i zaufania,
jakiem mnie zaszczyca WKMość i Najjaśniejsza Rzeczpospolita,
gdybym przez uprzejmość lub z j akiegokolwiekbądź powodu chciał
przed Nim ukrywać nasze położenie " . - O ' brakach pisze zaraz
21 maja, że wojsko rozproszon e ; nie wie gdzie i ile go jest, bo
nikt nie składa raportu ; artylerja nie nadeszła ; brak magazynów
przysposobionych, map, wykazu dróg ; nawet armja nie uprzedzona
o jego władzy naczelnej, więc liczyć nie może na subordynację a to już zarzut poważnego kalibru. Istotnie, jeśli podwładni od
mówią posłuchu, czego dokaże najlepsza wola i usilna praca? Warto też sprawdzić słuszność tego zarzutu.
Powtarza 25 maja, iż dotkliwie czuje, a mocno go dziwi, że
generałowie litewscy tają . przed wojskiem tak ważną wiadomość
jak jego nominację, cytując jako dowód list Frankowskiego, zwraca
uwagę Stanisława Augusta na tę okoliczność i możliwe wyniki ;
żąda interwencji. I raz jeszcze 27-go Wraca do tego przedmiotu,
nadmieniając, że pierwszy dopiero zame'tdował mu się osobiście
gen. Wodzicki, a Judycki mocrio zagniewany. Dodaje nawet, nie
biorąc rzecz na serjo : » Ust�puję chętnie dowództwa generałowi
Judyckiemu, jeśli tak się podoba WKMości, by mnie go pozbawić,
tem bardziej, że się dowiaduję, iż ten generał drażliwy na punkcie
pozostawania pod moją komendą » I ). Zarzut ignorowania władzy Wiir
temberga dotyczy w pierwszej Iinji Judyckiego i Szymona Zabiełły,
lecz zauważmy, że oni obaj w rzeczywistości nie stawiali zaWad przy
spełnianiu zleceń, o ile te zlecenia nie przekraczały granic możli
wości. Zabiełło, dowodzący na papierze połową litewskiej siły
militarnej, oświadcza wśród mnóstWa ckliwych komplementów w liście
z 24 maja (odebranym w Wołczynie trzema dniami później), że
dostał ordynans Kom. . Woj. ( 1 O-go) i chętnie idzie pod jego roz
kazy, że w chwili, gdy Rosjanie zbliżyli się do Wilna na mil 20
i stali w Widzach, o nim jakby zapomniano i nikt mu już nie dawał
żadnych poleceń2). Dlaczego zaś Zabiełło i Judycki nie wysłali
żądanej piechoty w myśl Wiirtemberga, rozpatrzymy później, a na
teraz wystarczy wzmianka, że spełnienie rozkazu było' już nleziszczalne.
Judyckiego istotnie nominacja naczelnego wodza dotknęła bo
leśnie, ale akcentując tę okoliczność w liście do króla z 25 maja,
kończył jednak IW tonie odmiennym i bynajmniej kwestji nie stawiał
na ostrzu noża. Opamiętał si� też zaraz, że nie pora przysparzać
l) Przytoczony list z Wolczyna 27. V.
2) List Szym" labielly 24. V. z W ilna
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trudności W tak krytycznym ' czasie i, zanim list doszedł do rąk
Stanisława Augusta, pisał 24 maja do Wołczyna o stanie swej
dywizji , o wkroczeniu Rosjan, siłach Bielaka, artylerji nieświeżskiej.
braku dzia . żywności, pieniędzy, ładunków, ·0 ' wszystkiem, kończył
słowami : " Te okoliczności... przekładając W doniesieniu W. Ks.
Mości Dobrodziejowi, rozumiem, iż zbliżenie się Jego ku granicy
przyśpieszę. Oświadczam Mu razem żywą chęć dzielenia z Nim
słodkich obowiązków ku podźwignieniu ojczyzny; jeśli mi tylko
dozwoli stan zdrowia, który mię dzIś już przymusza zupełnie po
legać na JWgenerale Bielakul). Judycki więc czoło uchylił przed
młodszym W służbie generałem. Na razie niewyjaśniona wątpliwość,
czy Judycki uzna nad sobą władzę Wiirtemberga, odgrywała po
zornie wielką rolę w Wołczynie. Gdy tam po rozkazy przybył
(23 maja) gen. Wodzicki, wódz naczelny na tę okoliczność kładł
główny nacisk, czyniąc od niej zależnym swój wyjazd do Mińska,
a na drugim dopiero planie stawiał rzeczy tak ważne, jak skon
centrowanie tam wojska, nadejście dział polowych, zapełnienie
magazynów2). W dniu tej rozmowy, Wiirtemberga z Wodzickim,
Judycki wyprawiał do Wolezyna list rozwiewający wszelkie wntpli
wości. Zaraz na wstępie, . pragnąc napisać zgrabny komplement,
napisał niedorzeczność : " Z niewymowną czułością ubolewam, że
WXMość Dobrodziej tak naglony jesteś od P. Komisji Wojskowej
O. N. do formowania planty wojennej. Jest to nieszczęście repu
tacji, ale planta wszelka już dzisiaj późno byłaby formowana, gdy
nieprzyjaciel.. . już jest W kraju i coraz postępuje ku nam ... ' Za
ledwo przed jego przyjściem w jedno zebrać się potrafimy " . Dalej,
odpowiada na żądanie Wiirtemberga co do wysłania inżynierów
dla robienia zasiek, zrywania mostów i grobel, wyprawienia Bie
laka do narad w W ołczynie : ,,0 rozesłaniu (inżynierów)... na gra
nice, dowiaduję się od przytomnego tu W -go Imć Pana pułkownika
Ja s llskiego . . , że ci, wyprawieni jak najśpieszniej, bez pomocy,
Mej byłbym im nie odmówił , gdyby im prosić o nią było wolno,
JUŻ są rozpędzeni i niektórzy podobno zabrani. Zasieki są wielką
zawadą, kiedy strzelba jest za nimi, zaś wiadomo W. Ks. Mości
Dobrodziejowi. że ja dopiero pod Mińsk ściągnąłem dywizję moją
jestem od granicy bardzo daleko. Co do generała Bielaka. ten
I)

Cytowany list JUdyckiego z 24. V. z Mińska.

2) Wodzicki pisze: "Zastalem... księcia, ale nie znalazłem w nim dyspo

zycji do wyjazdu do Mińska. Sądzi.... że dopóki wojsko pod Mińsk nie zgro
madzi się, dopóki w tamtej stronie magazyny nie będą zaprowadzone. dopóki
park artyl.erji... nie stanie. a nadewszystko dopóki o podległOŚCi �enerata
Judyckiego nie zapewni się, dopóty obecność jego w Mińsku ani potrzebną,
a ni użyteczną być nie może, .. Przekladając atoli ks. I mCi, że obecność jego
w Mińsku ułatwi. . L. przyśpieszy założenie magazynów. byle tylko wy
znaczyl miejsca. które za najprzyzwoitsze do tego uzna - wystawiając mu
nareszcie naglące okoliczności i konieczną potrzebę. aby tymczasem.. . poIo
żenie kraju nieznajomego... poznać staral się i plan pewny operacji ulożyl wymogIem na nim przyrzeczenie. że wyjedzie do Mińska, ale nie prędzej
jak 29 currentis. bo na nogę chory". List 'n. V z Wlodawy do króla w k opj.
rap. lit. T. VI N 10.
.
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coraz ku mnie ustępuje. Dałem mu ordynans tamowania albo
przynajmniej zatrudniania wejścia Moskwie, ale on dotąd nie zna
lazł jeszcze pory, żeby znajomego męstwa mógł z roztropnością
użyć... Będę niewymownie kontent widzieć W. Ks. Mość Dobro
dzieja szczęśliwie przybyłego tu do Mińska i pragnę mocno, żebym
mógł się mieć lepiej na zdrowiu dla użycia tej satysfakcji " l). Jedy
nie forma odpowiedzi zwyczajnym listem na urzędowy ordynans
z 22 maja mogła -urazić Wilrtemberga, ale W gruncie tak judycki,
jak Szymon Zabiełło, nie odmawiali wcale posłuszeństwa.
Rozpatrzmy wreszcie odpowiedi Frankowskiego, stanowiącą
dowód konkretny i kamień obrazy w oczach naczelnego wodza.
Otóż i pułkownik Frankowski, dowodzący rezerwami reg. Grabow
skiego nie dał powodu do skarg wzasadnionych, okazując wiele
dobrej woli. W jakim zaś pisał tonie, posłuchajmy jego listu :
» Miałem honor odebrać ordynans j OWXMci Dobrodzieja, któremu,
jako nie będąc obwieszczony od generała komenderującego, że idę
pod komendę jOWKsiążęcej Mci Dobrodzieja, podług reguł służby
nie powinienbym ulegać. Atoli, że ten interes ściąga się do użytku
wojska i żeby wojsko w opóinieniu egzekucji nie cierpiało, zanio
słem do Prze. Komi. Cyw. Wojsk. !>rzeskiej rekwizycję, której
rezolUCję i prawo, które mi przysłała, mam honor jOWXMci Do
brodziejowi zasłać. jeżeli magazyn m a być tylko do Brześcia
założony, ja nie mam ludzi, żeby mogli doglądać, ani oficerów,
żeby mogli odbierać, gdyż są rozkomenderowani, a tych trzech, co
mam, są zajęci odbieraniem kantonistów i doglądaniem ich. Zaczem,
dopóki nie odbiorę ordynansu od swego gen. komenderującego
i póki moje komendy z kantonistami nie powrócą, najlepiejby było,
żeby jOWXMść Dobrodziej zesłał tu j ednego oficera, kilku towa
rzystwa i kilkunastu pocztów ze swej komendy, by ci tymczasem
formowaniem tego magazynu zaprzątm:1i się. ja z mojej osoby
wszelką pomoc upewniam i, gdy ordynans dostanę, że mam do
komendy JO WXMci Dobrodzieja należeć, bez dodania komendy
udzielnej zadość uczynić' temu ordynansowi bardzo mnie będzie
trudno, mało mając oficerów i żołnierzy przy tylu kantonistach.
Tym sposobem jOWXMść Dobrodziej uskutecznisz swój zamiar
uformowania magazynu i mnie uwolnisz od odpowiedzi komenderu
jącemu generałowi » 2). I to pisane VJ formie listu, a nie powinnego
raportu, lecz czy oficer zależny i przestrzegający porządku wojsko
wego mógł inaczej postąpić ? Wszak ordynanse ze sztabowej kwatery
naczelnego wodza przychodzą do generała dywizji, a nie wprost do
podwładnych, dla uniknięcia chaosu, możliwego przy skrzyżowaniu
się sprzecznych rozporządzeń. Widzieliśmy w Koronie, W jakiem
położeniu stanął Dzierżek, odbierając jednocześnie zlecenia ks. Po
niatowskiego, Komisji Wojskowej i Lubomirskiego. Skoro więc
l) Kopja listu Judyckiego 27. V z Mińska - kopjar. rap. lit. T. VI.

Ad N 1 9.

2)

List Frankowski.ego 23. V z Brześcia odebrany nazajutrz (Oryginal). ·

- 1 04 w tych wszystkich wypadkach nikt posłuszeństwa nie wypowiadał,
zarzut Wtirtemberga traci zńaczenie jako pozorny.
Raport z 23 maja naczelnego wodza mieści znowu zasłyszane
wieści niewesołe. Czytamy bowiem : "Jest głos powszechny, .te
wojska litewskie przeważn-i e w najwię�szym nieładzie, szczególniej
jazda ; że niemal zupełnie niewyćwiczone ; ilość zdolnych oficerów
bardzo mała ; kantoniści w drugich bataljonach ' prawie nadzy ; , regi
mentom brak sukna, płótna, skór do ich ubrania i jeszcze wcale
nie mają broni potrzebnej. Natychmiast wyszlę swoich adjutantów
dla obejrzenia wojsk z rozkazem. by mi złożyli raport szczegółowy
i dokładny� . Komisja Wojskowa wyjaśniała zarzut niezdatności"
zrobiony wojsku, tem : " iż w takim komplecie korpusy litewskie ...
oznaczone , jak sposobność skarbu Rzeczypospolitej do utrzymania
onych w porządnem ubraniu i uzbrojeniu wydostarczała. Wewnętrznie
zaś do ewolucji wojennych tyle mają sposobności, ile pojedyńcze
w korpusacli nakazywane musztra i odbyte, w przeszłorocznem
obozowaniu pod Mińskiem, wspólne między kawalerją i regimentami
egzercerunki usposobić onęż dozwoliły" 1).
Wreszcie Wiirtemberg dołącza do swego sprawozdania za
mierzany rozkład armji', uprzedzając z góry, że przez to nie osiągnie
żadnego celu. Czytamy : " Niech WKMość doda, że nie będę
w stanie dokonać żadnej koncentracjr, co jednak wojskom potrzebne
w obecnym czasie, że wszystkie moje działania powstrzyma brak
magazynów, a . tych się nie da założyć z tą szybkością, jakiej wy
ml;lgają , okoliczności, że ze względu, iż te wojska niewyćwiczone,
nie mogę rozliczać na wykonanie dobrych obrotów, a .one jedne
tyl�o według dzisiejszej taktyki decydują o pobiciu ni «� priyjaciela
lub o dokonaniu dobrej rejterady " .
w plan już streściliśmy przy
opisie armji litewskiej ; obecnie ordynansem ,z 22 maja, w sam
dzięń najścia Resjan, kazano Judyckiemu wprowadzić go w życie,
a przekonamy się zaraz do jakiego stopnia projekt niewykonalny.
Otóż · sam rdzeń wojska miał się skupić pod Mińskiem, a Za
biełłowie okrywać kolumnami Wilno i Kowno.
Dla ' stolicy Litwy przeznaczano głów 1 030 pod Szymonem
Zabiełłą
GL. to jest 505 piechoty w bataljonie z reg. VII i część
.
husarskiej brygady w 525 koni. Tymczasem tę piechotę. Sapiehy
wysłano właśnie w maju z Wilna w okolice Mińska w 'Sile głów 473
i stan(!ła zaraz po 25-m w obozie Judyckiego, więc już trudno
wyzyskać jej siły w obronie Wilna i już za pótno te siły zużywać
w forsownym marszu powrotnym. Kawalerję narodową Sulistrow
ski ego widzieliśmy w Połockiem i na skraju województwa wileń
skiego, rozsypaną na pograniczu koło Tołoczyna i W pełnym ku.
Mińskowi odwrocie. Bądi tam wprost ustępowała przed nieprzy
jacielem jak z Dzisny i Głębokiego, bądź w pobliże jak z Połocka
do Borysowa. Nic wi(!c nie było na osłonę stolicy z szyków wy
maganych planem. Szymon Zabiełło, !ajęty tworzeniem 2-go bataljonu
'
I) Nota KW. 25. V z podpisem JÓz. Niesiołowskiego w oj. nowog. jako
prezesa w kopjar. rap. lit. T. VI. Ad N 4.
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materjałem surowym, a pod ręką zebrano mu w Wileńskim kilkuset
ochotnil,ów i ci jeszcze nie wsiąkli do jego komendy. Żądał też
gwałtownie pomocy w regularnym żołnierzu, zwłaszcza nadesłania
jazdy (bo miał tylko 1 69 koni rezerwy z brygady husarskiej), by
bić się z podchodzącymi do Wilna Rosjanami.
Naglące listy o pomoc przychodziły z Wilna od Tyzenhauza
i · 2abiełly do króla i do Wiirtemberga - listy malujące dosadnie
trudne położenie. Tyzenhauz pisał 24 maja, iż rozr:lzielone kolumny
korpusu dynaburskiego » (biorąc furmanki) mają koło piątku lub
soboty ściągnąć pod Wilno " , co znaczy na 25-y lub 26-y, miasto
zaś » nie jest wojskiem krajowem opatrzone. Ale obywatele chcą
się bronić... Artylerją wąwozy opatrzymy' i ochotników rozstawimy
po g6rach " . Prócz pomocy wOjskowej żąda nagląco uspokojenia
pospólstwa, strwożonego kłamliwemi wieściami Targowiczan, by
choć z tej strony' nie mieć przeszkód W obronie : » 2 wielu m iaste
czek i z różnych stron odbieramy Mjpewniejsze doniesienia, że lud
prosty, osobliwie starościński, j est... (w)zburzony przeciwko ojczyźnie
przez malkontentów, którzy przez różne osoby wmawiają starościn
skim poddanym, że ich dawna wolność zamienioną dopiero w pod
daństwo została prawem, na (s)przedaż starostwa zapadlem " . Prosi
więc króla o wyświetlenie prawdy, o uniwersały » upewniające im
dawne swobody, wolności i dziedzictwo gruntów ". Potrzeba by
plebani z pominięciem biskupów istottC rzeczy wyjaśniali z ambon,
gdyż zwierzchność tutejsza duchowna, będąc niechętna konstytucji,
"
wszystkie zalecenia, przez jej ręce dotąd na prowincję przecho
dzące, bezskutecznemi czyniła... Księża,.. ci nawet, którzy są patrjo
tarni, przez bojaźń narażenia · się zwierzchności i jej zemsty, nie
mogą publicznego dawać prostocie oświecenia (co do tych pogłosek),
zwłaszcza że niejednemu to powiedziano, że powołaniem j est du
chownego Ewangelję, nie zaś konstytucję, ogłaszać " . Wspomnijmy
nawiasowo, iż Targowiczanie gorliwie i wszędzie szerzyli trwożne
wieści, by rozbudzić nienawiść do rządu i maszerującym wojskom
stwarzać szereg trudności. Stanisław Potocki uprzedzał potem
króla : » Szpiegów rosyjskich, ani lu.dzi złej wróżby nam tu nie
brakuje... Burzą lud bajką, która rozgniewa i zarazem rozśmieszy
W. K. M. Rozpowiadają, Najjaśniejszy Panie, że zapewniasz sobie
poparcie Turków ; żeś im obiecał 1 5 tysięcy dziewic wiejskich. Ta
śmieszna bajka powoduje ich ucieczkę w środek I!lSów i bagien " .
Targowica nie przebierała w środkach .
Tyzenhauz 24 maja uprzedzał jednocześnie Wiirtemberga, że
wróg podchodzi, a W Wilnie wszystkiego(?) 4 kompanje artylerji
Szymon 2abiełło donosił królowi, iż
i arsenał nie opróżniony l).
ordynanse Kom. Woj. i naczelnego . wodza spełniał, o ile się dały,
więc inżynierowie wysłani nad granice dla robienia zasieków, lecz
-

I) Listy Tyzenhauza 24, V z Wilna do króla i francuzki do Wiirtem
berga, list francuzki St. Potockiego 4. VI z Grodna tamże T. VI. Ad N 7, 1 5, 35.
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sam napróżno wyczekuje posiłków. Tymczasem ; "rezerwom, choć
w drobnej części będącym, zaleciłem ze wszystkich stron czynić
przesz-kodę i mitrężyć nieprzyjaciela w marszu" , jakby naprawdę
mogły czegoś dokazać. - Radząc sobie, gdy o nim zapomniano.
zabrał przechodzący regiment (III-ci) Grabowskiego. by przynajmniej
osłonić artylerję w . odwrocie. nie łudził się bowiem co do posiłków
i tern samem co do możności utrzymania stolicy. Raportował za
wczasu (25 maja) : .Nie mając . . . dostarczającej siły
nie mógłbym
eksponować miasta na klęskę, która by z bezsilnego odporu na nie
spaść miała " l). W następnym liście zapowiadał wyraźnie : • Przy
muszony więc będę... obronnie i bezpiecznie rejterować się ku
głównemu korpusowi... Z usilnością prosiłbym WKMości... o danie
mi znaczniejszej pomocy. . a życie i honor mój... daję W zakład.
upewniając tysiączne nad nieprzyjacielem awantaże. Najwięcej atoli
żądałbym kawalerji, bo wiek mój służąc, bardziej znajomy i przy
wykły do niej jestem... W trwodze tu powszechnej całego obywa
telstwa zaradzić sobie nie umiem. gdy arii od P. Komisji Wojsko
wej O. N., ani od J. O. księcia Imci Wirtemberskiego ... nie mam
sukkursujących ordynansów. Publiczność zalękniona dla nadchodzącej
Moskwy do mnie się garnie. szukając zasłony i bezpieczeństwa tak
dla kas cywilnych. do kilkukroć sto tysięcy wynoszących, jako też
i dla publicznych aktów. Niemniej żąda ocalenia broni. prochów
i wszelkiej" amunicji, W mieście znajdujących się... Zaleciłem arty
lerji tutejszej i pozostałej komendzie inżynierów, ażeby za zbliżeniem
się nieprzyjaciela ku WilnowL. gł�biej w kraj ku głównemu kor
pusowi pomknęły się... Kado podporucznik inżynierów, wysłany do
Drui dla rekognoskowania miejsc i zrobienia map. nie mógł swoj�j
dopełnić powinności dla wkroczenia nieprzyjacielskiego... (i) po
wrócił tu " . - Zawczasu tedy uprzątano kasy miejscowe i z dal
szych okolic. by nie wpadły w ręce przeciwnika. "Cywilną postawską
(jak pisał Zabiełlo) dziś przyjąłem do siebie, w której składzie jest
1 0 1 41 I złotych. Komisja porządkowa wileńska, mając 1 05 000,
a egzekcja 40 000. podobniei nalegają. bym takowe sumy przyjął,
lecz ja bez wyraźnego... ordynansu determinować się z domysłu nie
chciałbym... Wykomenderowałem... komendy dla odebrania destyno
wanej sumy na erekcję drugich bataljonów. pozostałą zaś sumę
(zł.) 332 708 g. 3 d. 1 71/2 dla transportu do komisarjatu wojsko
wego wykomenderowałem " 2).
W końcu leżący w sklepach wi
leńskich proch. ołów, ładunki zabrało wojsko ; kasy szły do Grodns3)
- słowem stolicę bez ratunku poświęcano Resjanom.
Nie lepiej ri�cz' stała z kolumną kowieńską. - W skład jej
wejść miały pod Michałem Zabiełłą GM. 2 bataljony piesze po
505 głów z regimentu I I-go buławy wielKiej i I I I-go Grabowskiego
oraz ;5 pułki przedniej straży : I-y Kirkora we 400 koni. I I-gi bułaWY
wielkiej w 559 pod Jeleńskim l V-y Byszewskiego w 500 wysłany
...•

-

1) Raport z Wilna tamże T. VI N 13.
2) List Szym. Zabielly 28. V z Wilna do króla tamże T. VI N 1 8.
3) List Tyzenhauza 27. V z W il na do króla tamże T. VI N 1 2.

- t O'L -

'
na Żmudź dla egzakcji. Razem, 1 0 1 0 bagnetów i 1 459 szabel,
wogóle 2469, więcej niż dwa razy tyle, �o dla Wilna, choć Kowno
leżało na przeciwległym krańcu Litwy od nieprzyjaciela. - Z pie
choty istn.iała na miejscu tylko rezerWa z reg. III (głów 1 89), sam
zaś bataljon w sile 499 maszerował z Kowna od t O maja W Mińskie
i po drodze pozostał przy Szymonie Zabielle, a 467 z reg. I I-go
od marca zajmowało Nowogródek. Z lekkiej jazdy pułk Kirkom
w 786 koni z Widz, pogranicza Kurlandji, · Drui nad Dżwiną, okolic
Tołoczyna ustępował przed Rosjanami do Głębokiego lub Mińska.
Pułk Jeleńskiego w 583 szabel ucierał się pod Bielakiem na po
graniczu, a Byszewskiego w 60 l , cały zostawiony w rezerwie, stał
bądź w niedalekich stosunkowo Kiejdanach (głów 502), bądź
w znacznie już dalszych Krynkacb za Grodnem lub osadził luki
od Prus i Kurlandji. - I tu kolumna nie dała się złożyć z wyma
ganych oddziałów, gdyż albo wojsko rozproszono po kraju, albo
się biły na drugim końcu Litwy.
Przeznaczony na wodza Michał Zabiełło nie miał tymczasem
nic do roboty. Pisał też : "Nie objąwszy dotąd żadnej komendy,
nie mam żadnego raportu do przesIania... (W Kownie) nie tylko
wojska nie ma .. , ale nawet nadzieji nie ma, aby tak prędko było...
Na list (Wilrtemberga) 20-go maja pisany... (Judycki) odpisał, że
to do drugiej dywizji należy... Ubolewam nad losem ojczyzny, że tyle
zawad jest ku obronie ... Co zaś do mnie .. , mogąc być użytecznym
gdzieindziej, jadę dO Wilna za rozkazem księcia Wirtemberskiego,
tembardziej że mój brat już jest odwołany, ażebym wstrzymał ko
mendę, jeżeli już się nie ruszyła ku głównemu korpusowi i... odpór
dał, lubo nie ma w Wilnie jak 2000(?) ... Ale z obywatelami, z ochoł11
i odwagą, jeżeli nieprzyjaciel podzielił na dwie kolu"1ny wojska swe .
a do Wilna nie będzie destynowanego jak kilka tysięcy, mniemam
że opanowawszy góry i wąwozy obsadziwszy. drugie zasieki zarzu
ciwszy, potrafimy wstrzymać n ieprzyjaciela ... Jeżeli komenda ściągni(
do Kowna, tak zaraz stanę tam, a raczej wprzód jeszcze, jak się
dowiem, że już w marszu będzie » 1).
Dalej, plan przeznaczał Bielakowi trzy pułki przedniej straży,
by się z nimi stary generał wysforował" na granice pod nieprzyjaciela.
osłaniając. główne siły w Mińsku. Tę lekką jazdę stanowiłyby pulki :
IV-y tegoż generała w 559 koni, III-i Chlewińskiego (dowódzcy
pułku dawniej buławy polnej, Wówczas Michała Zabielly) w takiejż':!
sile i reszta z I-o Kirkora w 345, razem głów 1 463. - Prócz
jazdy Kirkora znalazło się w tych stronach 552 Chlewińskiego
i 6 1 1 Bielaka. Widzieliśmy też pułk Chlewińskiego ze 1 50 końmi
kaw. nar. ustępujący z pod Rohaczewa , a tatarów Bielaka z garstkll
jazdy Sulistrowskiego w odwrocie na Borysów do Mińska przed
tołoczyńskim korpusem. Tu więc wojskami w odmiennym składzie
i ilości dowodzili Bielak i Chlewiński. - Przytern ucierającego się
Bielaka kazał sobie ,Wiirtemberg przysłać do Wołczyna dla narad
1) List 30. V z Wo!czyna do Gorzyńskiego tamże T. VI. Ad N 1 8.

. - 1 08 n/ld sformowaniem jego oddziału - cóż więc dziwnego, że na spóinio
ne żądanie odpisywał Judycki 24 maja : "przytomność ... Bielaka W tak
gwałtownych okazjach w blizkości granic bez przerwy j�st potrzebną - .
Widzimy z tego jasno, iż niepodobna już zgrupować t e trzy
kolumny w sposób nakazany, że ordynans w danej chwili nie do
wykonania. Zobaczymy też zaraz, bo sam rzut oka na siły wy
ątarcza, że upada i zarzut zrobiony Judyckiemu, iż wbrew. rozkazom
z 20 i 26 maja nie przerzucił z Mińska do Kowna 1 000 piechoty
i 2000 jazdy z odpowiednią artylerją lub nie wysIał do Wilna 2 ba
taljony pieszych i "przerosłą" liczbę kawalerji �ykomenderowanych l ).
Judycki słusznie odpowiadał : "Na dwa listy poprzednicze WXMości
Dobrodzieja i dzisiejszą, przez WjPami ' Berkena odebraną, ekspe
dycję razem mam honor odpisać. Chcesz WXMość, abym na żą
danie JW. Tyzenhauza posłał dwa bataljony, w bJizkości Wilna kon
systujące, dla zasłonienia tego miasta od \ 1 2 000 Moskwy albo,
jeśli już jest wzięte, dla odebrania go nazad... Mam honor donieść,
że w blizkości Wilna żaden bataljon mojej komendy nie stoi, ja zaś
sam... stałem pod Mińskjem obozem, w odległości od Wilna mil 25.
Mając bowie,n (wówczas) tylko pięć bataljonów piechoty i 1 200 koni
jazdy, szukany . od trzech razem generałów rosyjskich, musiałem
(potem) przez rozsądną retiradę stjłrać się wyjść z tego klina.,.
Mellin idzie na mnie od Borysowa i tam generał Bielak próżno
stara się tamować mu drogę... Od Bobrujska generał Fersen nastę
puje, a od Swisloczy generał Knorring " . Sam więc o sobie musiał
pomyśleć, zamiast bezcelowo osłabiać swe siły, a że to pisze
2 czerwca, więc czytamy : " Stanęłem dziś tu za Niemnem obozem
(w Stołpcach) i czekam najpierwszej okazji do spotkani a się.. , (ale)
artylerj i jeszcze nie mam... Po odebranie ofiary radziwiłłowskiej,
i rozpłat żołdu
. oraz odebrania przysięgi od milicji radziwiłłowskiej
dla tejże wysłałem natychmiast sztabs-oficera " .
Rozpatrzmy wreszcie główny I<orpus pod Mińskiem, jak go
zamyślano zgrupować według projektu. Nie Wliczając głów 600
z reg. Radziwiłłów, przebywających czasowo w Nieświeżu, nim
potem zostaną łącznikiem z armją ks. józefa, złoży korpus 4 ba
taljony koronne i 5 liteWskich. Z koronnych liczono 2 to jest
1 200 ludzi' w reg. I I-m Wodzickiego i tyl � ż w X-m Dzfałyńskiego,
z litewskich zaś 5 czyli resztę reg. VIII-o Radziwiłłów W 600 ba
gnetów i po 505 liczon e : z reg. I - go buławy wielkiej, IV-o judyc
ki ego (w tym czasie komendy Meyena), V-o Orabowskiego i VI-o
Niesiołowskiego, razem głów 5020 . w 9- u bataljonach pieszych.
Z jazdy regularnej : brygady kaw. nar. koronna Potockiego w 1 550
koni, z litewskich husarskiej część Sulistrowskiego w 800 i cała
petyhorska Twardowskiego w 1 325 -.:.. przytem z lekkiej jazdy ko
ronny pułk IV -y przedniej straży w 500 szefostwa naczelnego
wodza, razem 5975, a wogóle 8995.
.
l) Wyciąg z rozporządzeń Wlirtemberga bez daty, ale z mniejw. 28. V
tam że T. VI Ad N 18.
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Z tego bilansu sił odpada zaraz 'niemal połowa, bo 2400 ba
gnetów i 1 850 szabel czyli 4250 idących z Korony, żaden bowiem
oddział W tym czasie j eszcze nie przekroczył litewskiej granicy.
Zostają tedy wojska miejscowe. Z bataljonów pieszych ą l 9 żoł
nierza z reg. Radziwiłłów stanowiło załogę Słucka, 505 z reg. l-o
buławy wielkiej stało w Rakowie od lutego m. w. 500 z I V-o ko
mendy Meyena w samym Mińsku, 500 z V-o Grabowskiego w Brze
ściu lub gdzieś niedaleko w pochodzie do Słonima i 5 1 5 Niesio
łowskiego w poblizkim Kojdanowie. Natomiast z reg. II-o buławy '
wielkiej 467 szło z Nowogródka do Mińska, z VII-o Sapiehy 473
podchodziło dopiero do głównego obozu i w tymże kierunku 676
z VllI-o Radziwiłłów maszerowało z Nieświeża. Z jazdy kaw. TIlir.
�ulistrowskiego ucierała się od Połocka i Tołoczyna w rejteradzie
ku Mińskowi, a brygada Twardowskiego w drobnej części zdążała
z Chlewińskim od Rohaczewa również pod Mińsk, w części prze
ważnej stała w stronach Nieświeża. Tak w istocie wyglądała kon
centracja armJi litewskiej, gdy wróg zewsząd nadchodził. Pod
Mińskiem rozsypano wojska wszędzie po trochę, zamiast je skupić
w jedną zbitą masę, o czem dawno przed wojną myśleć należało. Nie
wiadomo nawet, jak ten chaos nazWać - zakrawało to trochę na
projekt obozu, trochę na rozległy kwaterunek wojskowy w czasach
niezmąconego niczem s,pokoju. O zaopatrzenie we wszelkie potrzeby,
o jakimś planie odporu, o wskazanie generałom poszczególnych
celów do dopięcia w myśl ogólnych zamierzeń - nie było mowy.
Każdy, własnym zostawiony siłom i intuicji, robił na swoją rękę,
co mu przyszło do głowy, a duch żaden nie ulatywaf nad wirami
chaosu.
Gdy raport z 25 maja · z dyzlokacją powyższą doszedł do
stolicy dwoma dniami później,' zawrzało oburzenie. Było widoczne m
nawet dla ślepych, że wódz naczelny, przesiadujący zdala od terenu
rozpoczętej walki - Wódz co jeszcze nie raczył nawet wojska
zobaczyć, a już rozkazami niewykOl)alnymi usiłuje zwiększyć zamie
szanie, pogarszając istniejący bez tego nieład - wódz co o niczem
nie myśli i nic nie robi, gdy tyle do roboty, a czas nie stoi, musi
zgubić wszystko. Komisja Wojskowa zażądała od króla zmiany
wodza na Litwie, zniecierpliwiona, że trzy jej ordynanse, naglące
Wiirtemberga do śpiesznego wyjazdu, pozostały bez skutku l).
A Stanisław August, gdy należało bezwłocznie oddać naczelnego
wodza pod sąd polowy, innemu zaś powierzyć ratunek zabagnionej
sprawy - jeszcze si� wahał.
. Wlirtemberg, nie wiedząc, jakie wrażenie wywołał w War
szawie, we dwa dni potem wysłał znów raport 25 maja. Prócz
utyskiwań nad tern, że wojska nic nie wiedzą o jego naczelnej
władzy, pisze, że i sam nie wie o niczem : " Czekam z niecierpli
wością powrotu kurjera, wysłanego do generała judyckiego, raz,
by znać powód, dla czego aż do . tej chwili nie mam od niego
l) Nota z 25. V tamże T. VI. Ad N 4.
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�8drlego ł a portu, ani nawet odpowiedzi ha moje i isty, raż, b; znaĆ
stan wojsk litewskich i połotenie nieprzyjaciela " , Donosi, że na
l(azał marsz przyśpieszać dążącym to Mińska posiłkom koronnym,
a wysłał tam przodem Wodzickiego z ogólnikową instrukcją, by
obejrzał zebrane już oddziały ; naradził się z Jtidyckim jakie zająć
stanO\Visko, zanim sam zjedzie, a z inżynierami jak przeszkadzać
Rosjanom, opatrzyć przytern najodpowiedniejsze miejsca na maga
zyny. Pragnąc takie składy mieć także na tyłach armji , nakazał
Prankowskiemu zwozić zsypkę z województwa brzeskiego, częścią
:10 samego Brześcia, częścią do Szereszowa, a � drży " na myśl,
co gromadtące się wojska będą jadły pod Mińskiem. Sam W Woł
e�ynie niespokojnie wyczekuje wieści od gen. Cichockiego o wy
prawionej z Warszawy artylerji, 8 przedewszystkiem żąda pośpiesznie
komisorjatu polowego i - na tern koniec.
W przeddzień pisania raportu Wtirtemberg czytał cytowany
list Fralikowskiego, rozwiewający wszelkie ułudy co do założenia
magazynu w Brześciu bez. przysłanych komend, lecz przyjął tylko
list do wiadomości i na tern zakończyła si� cała troska o żywność.
Instrukcja Wodzickiego nie taka znów ogólnikowa i niewiilna. jak
byśmy mogli wnioskować z raportu. Wodzicki na razie donosił
kI ólowi 27-go maja, że w czasie jego bytności w Wołczynie (25-go) :
" dał mi ksiąte I mć rozkaz, abym wyprawiwszy regiment szefostwa
mego z Włodawy w Mińskie, sam pocztą do Mińska najprzód pojechał
i tam stosownie do instrukcji i ordynansu, który mi tu ma przysłać,
urządzenia magazynów dojrzał i z inżynierami ułożył się. Stanąłem tu
(we Włodawie) dnia wczorajszego i czekam tego ordynansu, do
którego egzekucji z bojaźnią przystąpić mi przyjdzie, ile najmłod
szemu między generałami . . . , aby z ... jakiego nieprzewidzianego wy
padku wina na mnie . . . nie spadła. Nazajutrz Wodzicki, w oczeki- .
waniu instrukcji przed wyjazdem do Mińska, znów pisał do króla
zaniepokojony : " Nieczynność i indeterminacja księcia Imci Wtirtem
berga zgubić może ten korpus wojska, który się W Litwie zgroma
dza... Książe Imć, zamiast przedsiębrania prędkich i skutecznych
kroków do oparcia się nieprzyjacielowi, siedzi w Wołczynie, a mnie
przez swego adjutanta przysłał trzy blankiety. aby(m) na tych, po
pisawszy sobie ordynanse i dyspozycje, jakie sam chcę, jechał do
Mińska i objął bataljony litewskie w komendę, a z tymi, aby(m) si�
ku Brześciowi liteWskiemu rejterował, kazawszy gen,e ralowi Biela
Iwwi rejteradę kawalerją pokrywać, któremu ja, jako naj młodszy
generał-major .. nIe mam nic do rozkazania. Wyjeżdżam W tym mo
mencie, ale zbiegnę wprzód' do Wołczyna dla zdeterminowania
ksi�cia I mci, żeby sam w swojej osobie do Mińska wyjechał, a mnie
z regimentem moim, z regimentem Działyńskiego, z brygadą Poto
ckiego i z(e) swoim pułkiem, aby postawił od Grodna, gdyż inaczej
ten park artylerji, który wyszedł z Warszawy, będzie zabrany" l) .
Tak więc Wiirtemberg chciał wydać wrogom całą Litwę, nie
1) Listy Wodzickie�o 27. i 28. V z Wlodawy tamże
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spr6b owawszy orężnej rozprawy, a ten list Wodzickiego wystarcza,
by sąd wojenny potępił go i rozstrzelał We 24 godzin.
Zanim to Ważne pismo odebrał Stanisław August, ostrzeżenia sy
pały się ze stron rozmaitych i W Warszawie na Wiirtemberga zbierała
się burza. Usiłowano skłonić chwiejnego króla do czynów sta
nowczych i Ignacy Potocki pisał 26 maja : "jest podobno nadzieją
Waszej Królewskiej Mości, że X-że Wiirtemberg ma chęć zostawać
przy dalszej w Litwie komendzie - a zatem, że wczorajsze jego
pisanie było raczej skutkiem momentalnego humoru, nie zaŚ roz
ważnej determinacji. Winienem Waszą Królewską Mość zapewnić
przeciwnie. Ma pomieniony Książe najstalsze przedsięwzięci� takimi
iść krokami, aby był od komendy uwolniony. Dogodniej więc za
jedną razą ułatwić tę zawadę, aniżeli ją widzieć za kilka dni powtó
rzoną, a im dalej, tem bardziej całą plantę obrony zatrudniającą ...
Księżna generałowa (Czartoryska) jest jednego ze mną przekonania J).
Król jeszcze się wahał w dalszym ciągu i, zagroziwszy odjęciem
dowództwa, poprzestał na listownem zapytaniu, czy Wiirtemberg
chce, czy nie chce ruszać na wojnę, nagląc o stanowczą odpowiedź.
jednocześnie księżna Marja Wiirtemberska pod presją matki
zrobiła krok stanowczy i energiczny posłaniem mężowi pozwu roz
wodowego i przyjętym zwyczajem zamknęła się w klasztorze2).
Napisała przytem do króla w Berlinie i do rodziców Wiirtemberga,
zachęcana przez matkę, gdyż, według słów Niemcewicza, " ks. Izabella
Czartoryska usilnie popierała rozwód, a do rozpaczy ją doprowa
wadzało przekonanie, iż w chęci spokrewnienia się z panującymi
zmusiła córkę wbrew jej woli do wyjścia za zdrajcę kraju " 3).
Istotnie ks. Marja, skłoniona namową rodzków, szła za mąż bez
żadnego przywiązania, przełamawszy nawet wstręt i obrzydzenie.
jej ustrój duchowy tak daleko odbiegał od nikczemnego charakteru
męża. Kobieta to szlachetności niezwyczajnej, rozbrajająca wszyst
kich swą anielską dobrocią, natura marzycielska i uczuciowa aż do
egzaltacji, żyjąca tylko szczęściem drugich, zdofna do bezgranicznych
cierpień i poświęceń, przenoszonych długie lata bez skargi na ustacll.
Otoczyła ją ogólna sympatja całej rodziny męża, a tej nawet rozwód
przełamać nie zdołał tak dalece, że .żona cesarza Pawła do końca
życia najserdeczniejszy utrzymała stosunek. Ks. Ludwik Wiirtem
berg przy ożenieniu właściwie sprzedawał się tylko za pieniądze,
ustawicznie ich łaknąc na hulaszcze życie marnotrawcy. Dla pie
niędzy wstąpił on potem do naszego wojska ; dla pieniędzy ciągle
się płaszczył podle przed tęściem, spła � ającym jego długi, jednocieśnie
l) List 26. V z Warszawy. Oryginal w kodeksie bib. Czarto ry skićh
w Krakowie p. t. Korespondencja polska. Lit. P et g a 28. VII. 1 779 ad
7. I. 1 793. N 929.
2) Donosi o tem król już 27. V ks. Józefowi (Dembiński : Korespon
dencja str. 6 1 -62). Ks. Adam Czartoryski, brat rodzony, opowiadaJ Kalince
o klasztorze Wizytek w Warszawie, pamiętnik siostry, Zofji z Czartoryskich
Zamojskiej, wspomina o Sakramentkach (Dębicki Ludwik : PuJawy. T. IV str. 296).
3) Niemcewicz Julian Ursyn : Pamiętnik czasów moich. Pa ry ż 1 848 str. 182.
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wyniosły i niedelikatny wobec teściowej. Spostrze g łszy, �e �ona
całem sercem 19nie do swej rodziny, utrudniał jej zbliżenie się
W tym jedynie celu, by po każdej awanturze zrobionej wyłudzae
pieniądze. Pożycie ich z sobą stało się piekłem nie do zniesi'e nia.
Przy byle sposobności ks. Ludwik wypominał gburowato, że się
zniżył do małżeństwa, z panującej rodziny pochodząc, więc niech
mu za mezalians płacą ustawicznie. Brutalność jego, nie mając
granic, przechodziła wszelkie pojęcie . Dla charakterystyki człowieka
i rodzaju awantur dość wspomnieć, że chorą po połogu żonę za
włosy wyciągnął z łóżka ' i j edynie niesp odzianemu wej.ś ciu lekarza
zawdzięczała życie l).
Wiirtemberg jeszcze nie wiedział nic o rozwodzie. - Udziela
królowi 27 maja wieści, Jakie mu z obozu Judyckiego przywiózł
użyty za kurjera kapitan SułkoWski, niezbyt ściśle chyba powta
rzając zasłyszane relacje. Pisze bowiem, że gdy już Mellin (sic)
wkroczył w Połockie na czele 9000 zbroj nych i licznej artylerji , to
"nasze wojska nie są nawet zgromadione, lecz rozkwaterowane.
Są z wyjątkiem dziesięciu sztuk trzyfuntowych bez artylerji i, co
jeszcze gorzej, bez amunicji, posiadając tylko 60 ładunków na głowę.
Ponieważ i 12 000 z Dynaburga zdąża pod Wilno, wi�c dla rato
wania stolicy powtórzył Judyckiemu rozkaz, by na ppdwodach dla
pośpiechu wysyłał tam pomoc, zbadawszy drogę przed sobą lekką
kawaItrją. Inaczej wróg, gdy przełamie słaby opór W Wilnie, szedłby
prosto do Warszawy. Uważa za konieczne dać wojskom z pod
Mińska natychmiastowy rozkaz odwrotu i to aż pod Grodno,· a gdy
tam się złączy z artylerją, prowadzoną z Korony, nastanie dopiero
pora opierania si� z . przeciwległego krańca Litwy - korpu�owi
dynaburskiemu. Lecz i wtedy jeszcze król musi nadesłać nowe
posiłki, by powstrzymać idącego z Połocka Mellina (sic). DaL już
rozkaz Wodzickiemu, by wobec choroby Judyckiego wojska odpro
wadził z Mińska do Grodna. Dopomina się o przysłanie Silssmilcha,
bo mu niezbędny.
Dniem póiniej pisał już inaczej : "Gotów
jestem do wyjazdu i oczekuję tylko pułkownika Silssmilcha, by
w godzinę po jego przyjeździe siąść na wóz pocztowy " . - Na wy
mówki Stanisława Augusta wykręcał się pustemi słowami, że pragnie
być czynnym, że przywiązany do króla i przybranej ojczyzny itp.
Widząc z tonu królewskiego listu, że sprawa bierze obrót groźny,
zapowiada wprawdzie wyjazd do obozu, ale żąda znowu materjalnego
zasiłku, bo już się rozeszły wzięte na drogę dukaty. J akoby "obo
zowanie w Krakowie i pod Gołębiem (na manewrach) kosztowały
mnie sumy niezmierne... i pieniądze, jakie WK,Mość raczył kazać
mi doręczyć, zostały w znacznej części użyte na zatkanie kilku
z tych dziur. Zostaje mi już niewiele, a przewiduję nowe i duże
rozchody " . Potrzebne mu zatem pieniądze i Silssmilch, by potem
dokonać rejterady, a ten zapowiedziany odwrót do Grodna' groził
�

1) Dębicki ; Puławy. T. I str. 223-242. Wiirtenberg po rozwodzie ożenil
się powtórnie 28. I. 1797 z księżniczką Henryką Nassau-Weillurg.
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bdsłonlęc1em R osjanom swobodnej drogi do Warszawy jJó wydaniu
Litwy, danem zaś na wojnę złotem spłacał długi prywatne L) .
Rzecz prosta ten raport musiał bardziej zaostrzyć ton odpo�
wiedz i Stanisława Augusta, bo Wlirtemberg tłómaczył się długo
i wykrętnie nowem pismem z 30 maja : "Wyczytuję z niemałem
umartwieniem, iż dyspozycja, którą z ostrożności, każdego generała
czynności zdobiący, korpusom · wydać zamyślam, ażeby, w przypadku
oczywistej niesposobności oparcia się przemożnemu nieprzyjacielowi,
ku Grodnu rejterowały się, opacznie zrozumiana W krzywdzące
podaje mnie posądzenie, iżbym tymże korpusom bez zachowania
zwykłych prawideł rejterady, bez najmniejszego nieprzyjacielowi
oparcia się, do Grodna zbiegać się zezwolił. Przeto mam honor
W. Kr. Mości pokornie przełożyć, iż takowe urządzenie praecautive
tylko i w celu zachowania korpusów ku dzielniejszej kraju obronie
uczyniłem. Opaczne zaś dyspozycje, które w Gzasie wojny z częstej
odmiany okoliczności zdarzać się zwykłe, nie powinne podkomeJJdnych
generałów w tak wielki wprawiać ambaras,' gdyż równie W. Kr.
Mość mnie najwyższe swoje rozkazy podług potrzeby odmienić
zezwalasz, tal{ i ja na Ichm. generałów mnie podkomendnych roz
tropności, w stosownem do zdarzających się przypadków zaradzeniu,
polegać muszę " . W chwili, gdy Wlirtemberg wypisywał to, co nie
zdolne otumanić nikogo, w Warszawie już poprzedni jego raport
stanowił kroplę, przepełniającą czarę cierpliwości.
Król nareszcie przestał. się wahać i z Wilna wezWano do narad
w stolicy Szymona Zabiellę. W tym cza·sie, gdy odjeżdżający
z Warszawy dla objęcia komendy W Kownie, Michał Zabiełło, po
drodze zboczył do Wołczyna, Wlirtemberg zameldował królowi
W ·cytowanym raporcie : " Dałem zlecenie, ażeby (Zabiello) wprzód
do Wilna pojechał i do przyjazdu mego do Wilna i Kowna naj do
godniejsze ku obronie tych dwóch miejsc uczynił dyspozycje " . Sam
obiecuje ruszyć 2:go, czerwca " dla objeżdzania Mińska, Wilna
i Kowna, oraz dla ustanowienia jakiego korpusu pośredniego mi�dzy
temi miejscami i Grodnem, na którymby rejterujące się korpusy
wspierać się mogły, gdy tymczasem JW. Wodzicki jazdę i piechot�
z dywizji małopolskiej, do Litwy wyznaczoną, wraz z nadchodzącym
taborem artylerji pod Grodnem ulokować ma " . Ciągle więc krzy
żujące się sprzeczne ordynanse - przed paru dniami Wodzicki
dostał rozkaz zwrócenia wszystkich wojsk do Brześcia, obecnie do
Grodna ; posiłkom lwronnym Wskazano okolice Mińska jako cel
marszu, teraz znóW Grodno. Do Grodna też Wiirtemberg prosił
przysyłać mu wszelkie pisma na r�ce Wodzickieg02).
Dniem póiniej król dał faktycznie dymisję, bo wojsku ogłosil
w zbyt jedwabnych słowach : " Z uwagi na słaboś� zdrowia X-cia
Wirtemberskiego generał-lejtenanta, chcąc mu zostawić czas do
I

V.

w

l) francuskie pisma Wiirte mb e rga z Wotczyna : raport 27. V.. i list 28.
kopiar. rap. lit. T. VI. N 1 5 i 1 9.
2) Polski raport Wiirtemberga 30. V. z Wotczyna tamże T. VI N 23.
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- 1 14 pol epszenia jego, um,yśli1iśmy uwolnić go ,od kOlńenderoWailia korpu.
sem głównym w W-i m X-le Lit-im i komendę generalną wspomnia
nego korpusu oddać Ur-u Judyckiemu generał-lejtnantowi, którego,
aby rzeczony korpus wojska .W W-m X-je Lite-m za ' generalnego
komendanta znał i winne ordynansom jego pełni! posłuszeństwo
nakazujemy, zalecając, iżby n iniejszy ordynans wojsku nieodwłocznje
był ogłoszony. Dan w Warszawie dnia t -go czerwca t 792 roku " .
Ogłoszenie nastąpiło 4-go, a objęcie naczelnej władzy we trzy dni
potem. Jednqcześnie, by Wiirtemberg nie bróździ! w ciasnym nawet
zakresie jako szef pułku przedniej straży, król dał ordynans dowo
dzącemu mąjorowi Wedelstedtowi zameldować się Judyckiemu i od
niego tylko zależeć I ), Troską o zdrowie, zupełnie zbyteczną, oslaniano przed światem opinję zdrajcy.
Stanisław August ubolewał po niewczasie ; " Ten nieszczęsny
pobyt Wiirtemberga w Wołczynie narobił złego bez końca. Rosjanie
przez to zyskali nadzwyczaj wiele przestrzeni'(2).
\.

•

Ujawnienie zdrady WUrtemberga. Wtirtemberg
względnie dość długo nie wiedział o SWem 'usunięciu od władzy
nad wojskiem, lecz poźew rozwodowy dostał -3 0·go maja, zaraz po
wysIaniu raportu do króla, dwoma zaś dniami wcześniej groźny list
teściowej. Pękła więc bomba i sprawa bardzo kompromitująca
wielkiego nabierała rozgłosu. Na razie tem bardziej udawał chorego
i Wodzicki przesyła relację królowi : " 29 maja zbiegłem z Włodawy
do Wołczyna pocztą, .. znalazły X-cia Imci Wirtemberskiego mocno
słabego, upewnionym będąc, iż przyczyna choroby jego nagłej
i gwałtownej była ekspedycja, dnia wczorajszego z Warszawy ,
odebrana, a najbardziej - jak mówią - list X-żny Imci generałowej
ziem podolskich... Niespodzianie X-że JMć z łóżka wstał, tu do
nas (prócz Wodzickiego znajdował się tam wówczas bryg. Potocki
i podpułk. Berken) przyszedł L, podług teraźniejszego generała
Judyckiego raportu, plan uformował do złączenia korpusu pod
Grodno .. , częścią dla zaS'łonienia parku artylerji, jeszcze' nie przy
byłego, o którym, gdzie się zn.ajduje, żadnego nie ma dotąd raportu ...
Mocniej ani Kowna, ani Wilna osadzić nie mógł, komunikacje zaś
z innymi korpusami b 50 prawie mil. .. są przytrudne... Gdy dla
słabości zdrowia X-że Imć kilku" dniami wyjazd swój może spóźni
mnie jutro, najdalej pojutrze, z przyzwoitą wysyła instrukcją, aby
te korpusy (to znaczy brygadę ' Potockiego i Twardowskiego, 4-y
szwa dr. przedniej straży Wiirtemberga, bataljon Grabowskiego- i regi
menty koronne) pod Grodnem ulokować. Dziś podług WKMości
rozkazu, podpułkownika Berkena X-że wysłał do odebrania ludzi
z ofiary X-cia Radziwiłła i wysłuchania :ich przysięgi n a), Wiirtemberg
myślał ciągle <> ewakuaqji Litwy.
l) Z l. VI. (Oryginaly).

..

2) List 5. VI. do ks. Józefa. (Dembiński : Korespondencja str. 66- 67).
3) List z 29. V. w kopjar. rap. lit. T. VI. N 20.
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2: trudnego położenia, w jakiem się ex-generał en chd znalazł
osobiście, usiłował wybrnąć, szląc błagalne listy do Stanisława Au
gusta, by mu dopomógł przejednać żonę. Odegrał komedję długiego
paroksyzmu febry przed swym adjutantem, majorem Kleistem, a Kleist
dobrodusznie donosił królowi 30 maja, że febra czyniła wodza ,nie
zdolnym do pracy-i dopiero po niej był W stanie załatwiać sprawy
bieżące : "Przybyłem tu W nocy z 29 na 30 (maja)... Książe von
Wilrtemberg , .. 24 godzin przeleżał W silnej febrze, dziś jednak znowu
zdrowszy... Co się zaś tyczy położenia, w jakiem się ten korpus
znajduje, to co Jego Wysokość książe von Wilrtemberg donosi!
WKMości jest zupełnie prawdziwe. Tak może n ikt inny, tylko
szlachetny człowiek przemawiać... Prowadzić wojnę ... bez prochu
i ołowiu jest niemożliwe. Widzi więc WKMość, jak mało myślano
o rzeczonym korpusi,e » . ' I w innym liście : "Błagam WKMość na
kolanach o zainteresowanie się Jego Wysokością". - Kleist jeszcze
się nie poznał na Wilrtembergu1).
W dniu l czerwca, gdy król podpisywał odwołanie ze stano 
wiska, Wilrtemberg donosi, częściowo wyręczając się cudzą ręką :
"W chwili, gdy WKMość odbierze ten list, ja już wyjechałem do'
i\;\ińska, Kowna, Wilna i wszystkich tych miejsc, gdzie moja obecność
potrzebna. - Poświęcę mój spokój, moje życie, wreszcie wszystko,
'
co mogę mieć najdroższego - dla służby WKMości. Lecz, N. Panie,<
miej litość nad człowiekiem, który, w chwili gdy poświęca wszystko
dla dobra Ojczyzny, jest narażony na utratę kobiety ubóstwianej
- Iwbiety, z którą cieszyłem się w ciągu lat óśmiu szczęściem
najdoskonalszem. Racz, N. Panie, użyć władzy, jaką Wasza ludz
kość, Wasza dobroć daje nad swymi poddanymi - pogódź ją ze
mną. Zwróć ją temu, co będzie do ostatniej chwili swego życia,
N. Panie, najbarllziej gorliwym, najbardziej wdzięcznym i najbardziej
wiernym poddanym WKMości". I w p. s. : "Mój dobry Królu ! Zmu
szony byłem dyktować tamtą stronnicę - zanadto drżaJa mi ręka
i jesz�ze to czyni. - Przedstaw sobie człowieka, co po dwóch
atakach apopleksji, po 36 godzinach epilepsji i przy konwulsjach,
chwytających mnie i ustających, usiadł na wozie pocztowym do
Mińska, a wtedy, mój Władco, będziesz miał mój portret. - Jadę
dać się zabić - mój zamiar niewzruszony. - Wszystko straciłem
i chciałbym umrzeć przynajmniej jako małżonek kobiety ubóstwianej,
którą zaWsze kochałem i która zanadto stanowiła moje szczęście,
by, mnie co innego, niż śmierć, mogła z nią rozłączyć. - Nie sądź,
N. Panie, że to namiętność dyktuje te słowa - nie. - Ja sobie
plan utworzyłem i wykonuję go. Nie pozostaje mi jak błagać
WKMość o 3 rzeczy. - Mój testament na tem polega, by : 1 -0 za
opiekować ,się moją małżonką, którą czczę bałwochwalczo, i mojem
biednem dzieckiem - niedługo sierotą bez ojca. - ' 2-0 biednymi
ludźmi, których pozostawiam. - 3-0 pomagać po mojej śmierci

1 ) Listy niemieckie 30. V. i l. VI. z Wolczyna tamże T. VI. N 24 i Ad
N .26. Kleist (baron von) E. B. zostal 20. V. 1792 majorem w regim e ncie
!l. (ks. 6. lit. O).
.
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uregulowaniu mych interes6w. - Oto, mój drogi Władzco, ostatnia
wola, którą Ci powierzam. - Nie myśl, bym poświ(!cił Twe wojska
dla tego, aby dać się zabić - jam na to zanadto ludzki i moje
serce zanadto wrailiwe. Lecę do Bielaka - on często widzi nie
przyjaciela. Tam to wykonam swój zamiar, a on nieodwółalny. Uczynię nawet zawczasu wszelkie rozporządzenia do kampanji tym sposobem uspokój si�, mój drogi królu. Widzisz we mnie
uczciwego człowieka , mimo wszystko, co mogą powiedzieć... Ach !
gdybyś mi , oddał żonę ukochaną. .. Gdybyś ją zdołał przekonać r
życie byłoby za małem, by Ci oddać za wszystko, com Ci winien.
- Gdyby Ci się nie powiodło, to już powiedziałem, co jedynie
pozostaje mi do zrobienia I)".
takie m to poświęceniem chce sobie
�
zaskarbić łaski królewskie, chce zapewnie możno'ć powrotu ,d o
szczęścia domowego.
Dniem później (2 czerwca), mImo nogi boll!cej z gangreną
W p erspektywie, świeżego ataku apopleksji, epilepsji, febry, zbyt
wielu chorób naraz, by mógł naprawdę myśleć o wyjeździe - wi
dzimy go w Grodnie. l znów błaga króla o interwencję w sprawie
rozwodowej, usiłując usprawiedliwić mniemane powody swej bez
czynności, a nigdy nie przypuszczał, te ona taką niedolę rodzinną
sprowadzi. Dodaje patetycznie : " Moje serce tysiącem ran rozdarte.
J nie m ożna wyleczyć inaczej tylko wtedy, gdy moja małżonka
ukochana zwróci mi swoje . .. Nigdy nie chciałem porzucić służby
dla mojej Ojczyzny. Jakim sposobem można było uwierzyć, bym
na tyle był podłym i opuścił swoje stanowisko w chwili, gdy szło
o szczęście WKMości i N. Rzeczypospolitej. - Ach ! N. Panie, ile
wycierpiałem wskutek tego okrutnego posądzenia... Powiedziano,
że odmawiam dowództwa na Litwie z powodu chorej nogi - chcia- łem tylko w ten sposób, wyznaję otwarcie, zaczekać, aż działa
i wojska zrobiłyby więcej drogi. A potem, N. Panie, nie życząc
złego generałowi judyckiemu, ale to on, co mnie zniechęcił. Zawi
nilem W tej drugiej spra�ie, przyznaję, i miljony przeprosin szlę
WKMości " . Dawniej, gdy cały stan rzeczy na Litwie widział tylko
w ponurych barwach, obecnie aż do zbytku różowo na świat spo
gląda i za wiele obiecuje, zapowiadając kłamliwie, że napełnił ma
gazyny. że skoro dużo szlachty idzie na ochotnika, więc ocali
Wilno i Kowno : "Mam bardzo dobre wiadomości do udzielenia
WKMości i widz�, 1e generał judycki mylił się w swych raportach.
Rosjanie nie są od nas tak blizko, jak pisał, są dopiero w Bobrze
i Widzach. Tam odpoczywają. l stanowiska w Wilnie, Kownie i Miń
sku, odpowiadam za to N. Panie, będą dobrze strzeżone i bronić
się jak lwy będziemy. Między innemi WKMość zobaczy, że
nie byłem bezczynny w Wołcz}!nie, że są już znaczne magazyny
tutaj założone według dołączonego wykazu2). jest między innemi
wiele szlachty. co siądzie na koń i niezadługo. Byle tylko najlepszy
--

.

l) francuski list I . VI. z W olcz y na w kopjar. rap. lit. T. VI N 26.

2) furaży i zsypki komisja cyw.-woj. w Grodnie nakazała i obiecuje
dopiero dostawić:
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z królów oddał m i moją żonę, bez której nic nie potrafię - przy
sięgam to na Boga źywego. WKMość usłyszy o mnie i wtedy
dokażę cudów, bo duch mój, spokojny, będzie łatwiej pracować.
Tym sposobem, mój drogi Królu, polegaj na mnie - ja Cię nie
opuszczę i wojska nasze · zasłużą sobie na nazwę dzielnych i dja
błó w. . . Ruszam o czwartej do Wilna. Stworzę tam posterunek
za kosztowny. do zdobycia, co ich powstrzyma - dosyć znam si�
na tem, by módz za to odpowiadać. Postarałem się tu o żywność.
Znajdzie się jej nawet dła 20 000 łudzi, niczego nie zabraknie w tern moja już ambicja ... Uspokój mnie (królu), a zobaczysz, czego
dokażę - mój honor Ci to zapewnia " . P. S. : " W tej chwili mi
meldują, że mogę posiadać, ztąd o mil 1 2, małych beczek prochu
300 a 3 funty baryłko ; posłałem oficera dla sprawdzenia. Pewien
żyd 'p odjął się dostarczyć nam tysiąc beczek, jeżeli zechcą z nim
się ułożyć, gdyby więc nam zabrakło, mógłbym tego dostać.
Miejsce; gdzie jest tych 300 beczek - Razki " . Te mamiące na
dzieje, to usiłowanie wybielenia czarnej przeszłości płynęło nie
. tylko z chęci pogodzenict się z żoną. Istniały inne, głębsze przyczyny.
Wlirtemberg wiedział już wtedy, że w stolicy mogli go po- '
tępiać na podstawie namacalnego dowodu zdrady, dowodu z wła
snym jego podpisem, pewne bowiem listy wpadły w ręce królewskie.
Łudząc się nadzieją, że najważniejsze z nich ukryte albo zniszczone,
nie przestał pisać do Stanisława Augusta, a W cytowanym raporcie
z 2 czerwca napomyka mimochodem, iż kurjer do Berlina wiózł
tylko list do jego matki : " Rzuc.ono na mnie kamieniem z powodu
kurjera, wysłanego do Berlina. Otóż, N. Panie, wiesz, że tam
przebywa moja matka. Chciała zobaczyć syna niewidzianego od
lat sześciu i ten kurjer pojechał oświadczyć jej niemożliwość, co
do skutku tego oczekiwania " I). Daje to nam klucz do zrozumienia
i oceny we właściwem świetle powyższych jego wyjaśnłeń, obietnic,
oskarżań się, - kłamał prżytem rozmyślnie, bo pochwycony pakiet
nie zawierał żadnych listów do matki.
Nagłe wyzdrowienie Wilrtemberga i późniejszą ruchliwość za
dziwiającą spowodowała wieść, kurjerem otrzymana z Warszawy
od posła ' pruskiego, Lucchesiniemu, jak pisał Stanisław August
ks. Józefowi, " księżna generałowa powiedziała, że jej córka zwró
ciła się prosto do króla pruskiego, do ojca i matki swego męża
W sposób, co skonstatuje rzeczywistą stronę przewinień...
Sądzę,
że Lucchesini przewąchał listy Wirtemberga... co go potępiają " 2).
Po tej rozmowie z ks. Czartoryską kurjer natychmiast pędził do
żyta z 28036 dymów a 4 gar. beczek lit. 778 gar. 1 1 2 czyli korcy 4300 gar. 40
owsa
"
2976 " 32 "
a 16 "
"
"
" 13699 " 1 2
siana
"
a 2 kamienie ka mieni 56072 ( ka m i eń a 32 1.)
sromy tartej
a I
" 28036 ·
kor. 1 752 gar. 8
prócz tego zsypki : żyta
" 3504 " 16
owsa
(Specifikacja jako anneks do listu tamże T. VI. Ad N 27).
I ) francuzki list 2. VI. z G rodna tamże T. VI N 27.
�) List z 1 2. V I. - Dembiński : KorespondenCja str. 7 1 -72.
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Wołczyna, uprzedzając o grożącej katastrofie, a Lucchesini, bro
niący Wtirtemberga W procesie o rozwód, napewno był zamieszany
W te zdrajcze konszachty, jeżeli tylko sam do nich nie namówił,
o co go właśnie posąd.zał Bułhakow.
Z przejętymi listami rzecz się tak miała. Strzelec Wiirtem
berga, Pachle, chciał sekretnie przewieić przez pruską granicę
małą paczkę listów, a kapitan Sessing, jeden z adjutantów naczel
nego wodza, grający rołę niejasną w ,tej brudnej sprawie, zaopa
trzył strzelca vJ pasporty, niemiecki i polski, nadmieniając w polskim,
że go w osobistych sprawac� wypra wia do Łomży. Tam go też
zatrzymano. Ponieważ podpis na pasporcie nic nie mówił, Sessinga
nikt nie znał, nawet komisj a cyw,-woj. nie więdziala w jakim od
dziale i armji służy, a czas woj�nny nakazywał ostrożność, po
wzięto podejrzenie. Pachłe poszedf pod kłucz, a pasporty i listy
do Warszawyl). W jednym z nich Wiirtemberg donosi, że- do
wskazówek króla pruskiego stosuje się ściśle i przez to siostra,
następczyni tronu w, Rosji, nie znajdzie żadnego powodu do nie
zadowołenia2). Jak pisał Stanisław August do ks. JÓ,zefa ( 1 2 czerwca)
to, " w tych listach on sam przyznaje, że jego choroba była udaną
i· potem potwierdza zależności, nie do pogodzenia z jego chara
kterem polskiego gen erała " . W stolicy podejrzywano dotąd Wtir
temberga na podstawie zupełnej jego bezczynności lub działań,
zmierzających tylko do rozstroju, upatrując zdradę W tych krańco
wych sprzecznościach - obecnie przybył dowód niezbity. Pod
kanclerzy Chreptowicz zalecał najściślejszą tajemnicę, ale król,
podzielający ten pogląd ze wzgłędu na pruskiego alianta, wygadał
się i wiele już osób o tern wiedziało. Lucchesini natrętów, pra
gnących zręcznie wybadać szczwanego dyplomatę, zbywając pół
słówkami, że książe niepotrzebnie przyjął. dowództwo i . jeidził na
Litwę, tłumił w sobie wściekłość2).
Wiirtemberg bardzo krótko zabawił w Grodnie. Relacją o jego
pobycie . i zarządzonej zmianie rozporządzeń podaje list pułk. Pen
telskiego : "Dziś umyślnym kurjerem posłałem książęcy ordynans
JW. generałowi Wodzickiemu. iżby nie już do Grodna, ale prośto
do Mińska z całą dywizją maszerował. Regiment Działyńskich, tu
maszerujący, odbierze ordynans u mnie zostawiony, iżby zaraz,
wziąwszy z sobą z transportu warszawskiego lżejsze armaty,' do
Mińska pospieszał. Reszta zaś artylerji pod Grodnem zostaje się
i tych strzedz będzie rezerwa pozostała z kantonistami". - Wodzicki
nie wiedział nic o tej zmianie ani o usunięciu naczelnego wodza,
objaśniony dopiero przypadkowo, dostał inną m isję, o czem Sta
nisław Potocki meldował krółowi : "Pod Grodnem spotkałem ...
1) Pismo Kom. Cyw.-Woj. ziemi lomżyńskiej z 1 3. VI. do Wiirtem
berga. Podpisali je: Jan Bończa Skarżyński podkomorzy, jako prezydujący,
i komisarze : Jabłoński wojski lomżyński, Ignacy Kiścilnicki. ks. Pawel Gi
ziński i Henryk Drewnowski (Oryginał).
2) Kalinka : Ostatnie lata St. Au�usta Cz. II str. 387-388 (p. tam dzien.
.
nik B ulhakowa pod 26. V./6., Vi).
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Wodzickiego, jadącego z Brześcia ... Wodzicki żadnych dyspozycj i od
księcia Wirtemberskiego, zostawionych na piśmie, nie ma - ustnie
zaś ma takową, . aby, kapitana inżynierów Auvray do sjebie sprowa
dziwszy, obóz pod Grodnem z tamtej strony Niemna wytknął na
dywizję wojska koronnego.. ,- i największą czynił pilność do uprowi
dowania magazynów wraz z majorem kawalerji narodowej litewskiej,
Puzyną. Podług dyspozycji tej ... stać miały. . . (oddziały już wymie
nione i) komenda fizylierów z głów 1 50, przy parku z Białegosfoku
tu przyjść mająca . . . Wodzicki dnia jutrzejszego (5 czerwca) jedzie
z nami do Stołpców, a nim się tam układ z . . . Judyckim podług
rozkazu Waszej Królewskiej Mości uczyni, korpusa, destynowane
pod Grodno, zostawia w swym marszu, aby ich contra-ordynansami
nie nużyć. Te korpusa nie w obozie, ale rozlokowane około Grodna ...
i do marszu gotowe, stać będą pod komendą brygadjera. Potockiego" J).
Ex-wódz naczelny, ruszywszy z Grodna 5 czerwca o 8-mej
z rana, zdążył wieczorem dojechać do Wilna, gdzie także nie wie
dziano o niczem i gdzie według Tyzenhauza "bytność jego ożywiła
wszystkich obywateli"2). - Zaledwie isiadłszy z wózka pocztowego,
znów mami króla nadzieją powodzeń : "Przybyły tu przed chwilą mam
honor donieść WKMości.. , iż bardzo to widoczne, że raporty generała
lejtenanta Judyckiego, a stosownie do nich się regulowałem, były
sprzeczne i panicznym dyktow'ane strachem. . . Pochlebiam sobie, że
poparty gorliwością i odwagą, istniejącą w wojskach, nie tylko 'oprzeć
się przeciwnikowi, lecz go odrzucić (potrafię). . . Dałem rozkaz, by
WOjSIHi forsownym pochodem zbierały się pod Mińskiem i by regi
ment Żalińskiego (Działyńskiego), co się 'łJ Grodnie złączył z artylerją,
transportował (do Mińska) działa polowe ... Odpowiadam (za to), że
nasi wrogowie drogo zapłacą, bo teren daje mi sposobność do ich za
trzymania. Według wszystkich moich wiadomości Rosjanie, zwłaszcza
od strony Wilna, są słabi i żlożent z wojsk nieregularnych. Zdaje
się, iż pozycje przez nich zajmowane wskazują defensywę, gdyż
stoją między blotami, nie posuwając się wcale. To mnie upewnia,
że nas się boją .. : i zrobimy wszystko możliwe dła przekonania ich,
że się nie mylili... Dzielny żołnierz powinien wszędzie znaleźć środki
i ja też znajdę. Rzeczony generał (Judycki) cofnął wszystkie wojska
z pod Mińska. Pospieszam ztąd za dWie godziny, naprawdę · jakby
kurjer, zobaczę na własne oczy i poprawię wszystko... Artylerji
brakuje koni i wielu rzeczy. Racz, N. Panie, wskazać mi środki
na ten przedmiot oraz na ochotników .. , (bo) nawet włościanie ra
dziby się bić i zgłaszają się" 3). Usiłuje więc kozłem ofiarnym
uczynić Judyckiego, gdyż opanowany niby bez powodu lękiem pa
nicznym, wprowadził raportami niepotrzebny zamęt.
W Wilnie Michał Zabielło, podobnie jak Kleist, trzymał dobro
dusznie stronę Wiirtemberga, wierząc w jego gwiazdę. Poprzednio

1) List Pentelskiego

3.

Vł z Grodna i raport St. Potockiego 4. VI

z Grodna w kopjar. rap. lit. T. VI Ad N 35 i N 35.
2) List 4. VI

z Wilna do k róla tamże T. VI N 36.

3) francuzki list 3. VI z Wilna tamże T. VI N 33.
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już pisał : " Najrzetelniej (z)najduję niedostatek a!!Junicji wojskowej,
którym jak najrychlej zapobiedz trzeba chQć przysłaniem poczty to
jest odmieniając furmanów, aby dniem i nocą szli... Książe Wirtem
betski doznaje wiele przeciwności co do wykonania jego rozkazów,
co nas wszystkich w wielki ambaras wprawia... Wirtemberg przy
rzekł w 56 godzin po mnie stanąć w Wilnie, a potem wszędzie
być" . I znów donosił 4 czerwca : " Wtirtemberg przyjechał pełen
zapału i czynny. Tej nocy udaje się do Mińska objąć dowództwo
i szukać nieprzyjaciela i, mam powód mniemać, że /dokaże rzeczy,
godnych swego imienia. Był tu przyjęty z wielką radością - spo
dziewamy się po nim wiele " I ).
Poczem ex-wódz naczelny pomknął szybko ze stolicy litewskiej
do Mińska jeszcze przed ogłoszeniem, iż wojska idą pod inną władzą
naczelną, a ledwie opuścił Wilno, ogłoszenie zaraz nastąpiło. Król
donosił ks. Józefowi, że jak dawniej bezczyn'ność W iirtemberga
zaciężyła zgubnie na szali wypadków, tak " teraz znoWu jego nad
zwyczajna ruchliwość, powodująca, że tak szybko biegł do Grodna,
do Wilna, że kurjer wiozący mu oawołanie nie mógł go jeszcze
4-0 dogonić w Wilnie, zkąd tylko co odjechał, donosząc. że jedzie
prosto do Mińska walczyć i pobić Rosjan, nb. nie wiedział pisząc
mi to, ze juz Rosjanie zawładnęli Mińskiem i judycki ze swą dy
wizją, główną na Litwie, był już w Słołpcu nad Niemnem w woj.
n owogrodzkiem. Są ludzie utrzymujący, iż im wiadomo, ze ma
zamiar dać się wziąść do niewoli pierwszym Rosjanom, których
będzie mógł spotkać. jeśli mu się to nie zdarzy, znajdzie właśnIe
u judyckiego rozkaz, przelewający główne dowództwo od ks. Wir
temberskiego na judyckiego. Zastanie Stanisława Potockiego i Wa
wrzeckiego, co mu to potwierdzą bardzo kategorycznie.. . Michał .
Zabiełlo jest w Wilnie starać się uczynić dla zachowania Wilna
i Kowna, co będzie po ludzku możliwe. Ale pobyt Wlrłemberga
W Wołczynie tak dalece popsuł" wstęp do rzeczy, że nie można za
nic odpowiadać " 2).
Ex-wódz, zasłyszawszy W drodze o Rosjanach w Mińsku,
zboczył, szukając głównej kwatery, i w Swierzniu stanął 6 czerwca.
Tam dopiero, dowiedziawszy się o wszystkiem, ujrzał nagłe W ju
dyckim swojego następcę. Chciał tedy w obronie " ojczyzny " walczyć
bodajby w szeregu jak prosty gemejna, lecz nowy wódz odrzucił
tę chęć podejrzaną, gdyż i sam nie zdradzał ochoty korzystania
z tak wątpliwej pomocy i nie chciał przychylnej dać odpowiedzi
bez wiedzy i woli Stanisława Augusta3). Wtedy Wtirtemberg, gdy
z judyckim sprawa szła ciężko, zwróci! się do Stanisława Potoc
kiego, a ten przebieg rozmowy streścił w liście do król a : " Zaledwie
tu wy'siadłem, gdy zaszła awantura dosyć nieprzyjemna. Ks. Wilr
temberg... przyszedł mnie przyłapać... Ponieważ rozkaz WKMości
·
1) Listy : M. Zabiełly 30. V z Wolczyna do gen. OQrzeI1skiego i fran
cuzki 4. VI z Wilna do króla tamże T VI. Ad N 18 i N 37.
2) Cytowany list z 8. VI w zbiorze DembiI1ski e go str. 67-68.
3) Król pisze do ks. Józefa 1 2. VI tamże str. 7 1 -72.
. .•
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usuwał go od słuzby z powodu choroby, więc czuj ąc się zdrowym ,
usiłował zatrzymać dowództwo... Tego poranku miał on w tej
kwestji dość żywą rozprawę z Judyckim. PowiedziCJłem mu, że ta
rzecz W · żaden sposób mnie nie dotyczy, że mam rozkaz WKMości
przybyć do P-a Judyckiego jako do dowódzcy wojska, nawet by go
ogłosić jako" takiego, że... uwazam P-a Judyckiego za naczelnego
wodza dopóty, póki spodoba się WKMości zostawić go na tern
stanowisku... Powiedział mi książe, że się z Miru nie ruszy, co
ztąd o mil dwie, przed odebraniem odpowiedzi WKMości na list,
który chciał posIać Mu kurjerem » J).
Wtirtemberg, ujrzawszy, ze nie ma co robić w obozie, ze już
zdemaskowano zdrajcę, wróci! z niczem · do Grodna. Nie przestając
zaWsze sluzyć gen.-Iejtenantem w wojsku koronnetn, gdyż go dopiero
usunięto z naczelnego dowództwa, lecz jeszcze to nie dymisja, posta
nowił prosić o nią W liście do króla, 8-go czerwca : » Smutne polo
żenie, w jakiem się znajduję odnośnie do mojego zdrowia, każe mi
błagać WKMość o udzielenie urlopu dla kąpieli w Wilhelmsbath,
Jesli
gdyż niezbędnie iCh potrzebuję, aby przyjść do . siebie.
WKMość, wbrew wszelkim oczekiwaniom, odmówiłby żądanej łaski , ....
proszę Go, by zechciał przyjąć moją dymisję i pozostać przekona
nym o gorliwości, jakąbym okazał w sp'e łnianiu swoich obowiązków
i w usługach dla nowej mojej Ojczyzny, gdyby mi zdrowie nie
leżało na przeszkodzie i nie pozbawiło możności przekonania Cię,
N. Panie, i N. Rzeczpospolity, iż mogłem być zaliczony do liczby
najwierniejszych jej poddanych » 2). Król, mając w rękach dowód
zdrady Wilrtemberga, zamiast go postawić przed sądem polowym,
puścił bezkarnie do Wilhelmsbadu i z tern pozwoleniem zbrodniarz
stanu przejechał następnie polską granicę3).
Po tern, co zaszło, dłuższy pobył Wilrtemberga W Grodnie
nie mial juz celu, szykował się więc do wyjazdu zajęty paleniem
wielu dokumentów w kominku i kuchni, oraz długiem pisaniem
w ciągu kilku godzin4). Zbytecznie dodawać, że to już nie papiery
wojskowe, a te zresztą mu nigdy nie leżały na sercu. Do jakiego
zaś stopnia nimi poniewierał, świadczy fakt, że cały stos dokumen
tów znaleziono W Grodnie 2-go lipca pod łóżkiem j ego adjutanta.
Ó w adjutant, St. Chamont, po trzytygodniowym pobycie odjeżdżał
do armji, nie uważając za potrzebne wszystkie te pisma odesłać
do głównej kwatery lub gen. Gorzeńskiemu. Zrobiono to i bez
niego, a mieściły przeważnie dawane lub odbierane rozkazy i listy
.
poufne5).
I)

Fran cu zk i

T. VI N 45.

list St. Potock lego

b.

VI ze Swierznia kopiar. w rap.

lit.

z Grodna 8. VI tamże T. VI N 44 (i w Sborniku str. 366).
) List króla z 1 4. VI do ks. Józefa w zbiorze Dembińskiego str. 74-75.
4) List chor. Wincentego rllaski 14. VI z Sokólki do króla. Oryginał
w kodeksie b i b . Czartoryskich w Krakowie N 922 p. t. Korespondencja polska.
Li t. H. l. K. a 26. /II. 1 778 ad 25. IX. 1792.
5) Ordynansów Kom. Woj. l ub królewskich 20 i jeden Stan. Augusta
do Wedelstedta, 3 1 raportów podwladnycb, przytem kopje ro.:porządzeJ1 co
2) Francuzki list

'
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- 1 2� Wiirtemberg w drodze do Prus zatrzymał się W pobliżu
Warszawy, W Okuniewie, i ztamtąd znoWu rozsyłał pisma, zapytując
np. I I -go czerwca komisję cyw.-woj. W Łomży, jakiem prawem
zatrzymała jego strzelca, a ta wyjaśniła potulnie, że podpis niezna
nego Sessinga jej nie wystarczał, listy już . odesłano, a na rozkaz
kanclerza Małachowskiego, dany w imieniu Straży, strzelec Pachle
g-go czerwca wypuszczony z więzienia z nowym, powrotnym
pasportem do Wołczyna 1). Raportowano gen. Gorzeńskiernu, że
w Okuniewie Wiirtemberg zniszczyl list jakiś po przeczytaniu,
odebrany kurjerem, i kamerdynera pchnął do Lucchesiniego z jakąś
misją podejrzaną2). Sam zaś, zwróciwszy się wprost do Gorzeńskiego
przesyłał na jego ręce pakiet papierów dla posła pruskiego, żądając
przytern zwrotu drogą urzędową przyjętej korespondencji3). Poczem
niepoznany przenocował sekretnie na Pradze Jz 1 3 na 1 4 czerwca),
W Woli kryjomo rozmówił się z Lucchesinim.. i, wziąwszy pocztę
do Błonia,
. odjechał spoko'jnie4).
A Stanisław Awgust zmiękł od razu po reklamacji posła
pruskiego i uległem zwróceniem przejętych 'papierów, wypuścił
z ręki jawny dowód zdrady5), nawet nie sporządziwszy z nich ani .
kaiki, ani zwykłej kopji. Chociaż l istów nie znamy W dosłownem
brzmieniu, l ecz król treść ich zakomunikował sztafetą 5 czerwca
bawiącemu w Berlinie Ignacemu Potockiemu : Okazało się, że to
dwa listy naszego księcia Wiirtemberga do Mauclaira. Na wierzchu
napisano. co następuje : P r z e z c z ł o w i e k a z a u f a n e g o
i n a m o i m k o n i u z a p o I s k ą g r a n i c ę, a W P r u s a c h
j a ko k u rj e r . P r z yj e ż d ż a j m ó j d r o g i p r zyj a ci e l u
t y I k o n a d w a d n i d o G r o d n a, . g d z i e j a w t e d y
b ę d ę, a z t a m t ą d m o ż e s z o d j e c h a ć, d o k ą d C I
w i a d o m o » . To mnie skłoniło do rozerwania kopert. Zawierały
w środku inne pismo do Bischoffwerdera, które (w tekście użyto
n

do żołdu, komputu, marszów, francuzki list króla z 28. V, poufny gen. Ci
chockiego zaraz po podanej deklaracji B ułhakowa, 2 od Judyckiego, 2 czyjeś
raporty z 3. VI. do króla wcale nie odesIane, 2 relacje o wkroczeniu Rosjan itd.
(List kamerdynera królewskiego, Jakóba Hausmanna, 4. VII. z G rodna do
St. Augusta w oryginale i spis papierów, przesIanych pocztą 7. VU. bez podpisu).
l) Cytowana odpowiedź komisji z 13. VI w oryginale.
2) "Ksiąźe ... w tym momencie ( 13. VI) wyjechał do Warszawy. Ile wy
rozu,mieć moglem, jest myślą księcia widzieć się z JW. Luccbesinim i p rze
jecbać incognito przez Warszawę. Tenże JO. książe Imć posylal dnia wczo
rajszego kamerdynera swego, nazwiskiem Louis Woelifel do JW-o Lucehe
siniego z listami... Razem ze mną przybyla do Okuniewa dziś przed poludniem
sztafeta do księcia, na który ksiąźe natychrnilist odpisał i przez tegoż kamer
dynera poslal do Warszawy, a 1ist ten, który odebral, natycbmiast zdarl...
(Na rozkaz Wlirtemberga) potem pisalem paszporta dla dwóch ludti, strzelca
i kucharza, który ztąd posy/a do Wolczyna z listem do koniuszego swego ...
Sessinga kapitana zastałem w Okuniewie... Nie wiem pewnie. ale podobno
stanie książe w austtrji z(a) Skarysiewiem, .n a polu będącej". Raport J. Skro_O
dzkiego 1 3. VI z Okuniewa w kopjar. rap. lit. T. VI. Ad N 54.
3) Fra nc u z k i liścik z Okuniewa 1 2. VI. tamże T. VI.
4) Dziennik Bulhakowa pod 3/1 4. VI. u Kalinki str. 396.
ó) Tamże
.
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liczby mnogIe), więc czy myłka, czy listów było kilka ? - ale
prędzej błąd ortograficzny) dotyczyły wszystkie tych objaśnień, jakich
mu Mauclair powinien udzielić, o awanturniczem ukryciu się w kla
sztorze księżny Wiirtemberskiej, co on wyłącznie przypisuje teściowej,
którą obrzuca zniewagami . przy tej sposobności. Dołącza dla Mau
claira kilka listów swej żony, do siebie pisanych, i te nadzwyczaj
są uczuciowe, a w nich powiada, że to matka ją zmusiła do
nakreślenia owego listu, co mu oznajmia o jej schronieniu się
do klasztoru i o jej decyzji, by z niego nie wychodzić. W liście do
Mauclaira są słowa następujące : " t a c h o r o b a , j a k ą n a s z
d r o g i k r ó I k a z a ł m i u d a w a ć » - i w innym ustępie
· tegoż listu mówi sam o sobie : " p o n i e W a ż z m y ś I a j ą c c h 0r o b ę " . - Trzeba jeszcze Panu wiedzieć. że książe Wiirtemberg,
po przyznaniu się W ustępach wyżej przytoczonych, iż wymyślił
chorobę na rozkaz króla pruskiego i że wreszcie dlatego przyjął
dowództwo, by - jak utrzymuje - uratować swą żonę, powiada
jeszcze Mauclairowi : » Chcą, widzę to jasno, poróżnić mię z Rosją
i to dlatego zmuszają mnie do dowództwa niegodziwościami. Trzeba
objaśnić i cesarzowę i moją matkę, jeśli uważasz to za potrzebne.
Powiedz im, że potrzeba znać moją teściowę, lecz nie należy tego
dać po sobie poznać - byłaby zdolną kazać mnIe otruć. Napisz
to także do wielkiej księżny l).
Po odebraniu depeszy Ignacy
Potocki poruszył tę drażliwą kwestję z matką ex-wodza ( 1 1 czerWca
w zamku Bellevue w pobliżu Berlina), a u nas trochę wcześniej
Lucchesini, prowadząc w urzędowym charakterze rozmowę z Chrepto
wiczem, użalał się mocno, iż Wiirtemberg śmiał do swej sprawy wmie
szać k róla pruskiego, przypisując mu jakieś rady czy wskazówki�).
Stanisław August doczekał się, że Wiirtemberg, mając już
w kieszeni kompromitujące listy, przysłał mu z Berlina 25 czerwca
hardą odprawę. To nowe pismo, " tak mało umiarkowane jak się
król wyraził, mieściło ironiczną uwagę, że po tem, co zaszło, już
mu nic nie dolega, bo : " podróż, jaką tylko co odbyłem z Litwy
do Berlina, o tyle przywróciła mi zdrowie, że jestem w stanie prosić
króla pruskiego, mego Łaskawego zwierzchnika, by zechciał użyć
mnie w wojsku, które utworzy nad brzegami Renu, na co ' raczył
się zgodzić. - Mam zaszczyt o tem zawiadomić WKMość, prosząc,
by zechciał przyjąć moją dymisję ze służby wojskowej w Polsce.
n ,

l) Król tyle tylko podal w cudzyslowach : .Par un bomme affid r avec
mon cheval j usqu'au del� des frontieres de la Pologne et comme courrier
en Prusse. Viens, mon cher ami, seulement pour deux j ours a Grodno, ou
je serai pour lors et de l� tu pourras aIler, ou tu sais... Cette maladie, que
notre cher Roi m'ordonna de feindre... Puisque faisant le malade... On
veut. j e le vois c1airement, me brouiller avec la Russie, c'est pour cela qu'on
me force par des infamies au commandement. Il faut ·instruire et · l'impe
ratrice et ma mere, si tu le juges a propos. Dis leurs, qu'ił faut connaitre ma
belle mere, mais ił ne faut pas en faire semblant (sic), elle serait capable de
me faire empoisonner, ecris le aussi a la grande duchesse". francuzki tekst
pisma Stan. Augusta podaje w notach Askenazy : Przymierze polsko-pruskie.
Kraków, 1 900. Str. 234-235.
2) List Piatolego 6. VI. do Ign. Potockiego tamże str. 246-247.

- 1 24 Chciałbym Ci oświadczyć N. Panie, że z żalem ten krok zrobiłem,
lecz nie zostawało mi żadnego wyjścia, gdyż to WKMość swoimi
czynami postawił mnie w takiem położeniu, n a jakie żaden porządny
człoWi e k nie powinien być narażony... P. S. Mam honor odesłać
WKMości order orła białego, który mi zechciał udzieł1ć " l). W sposób
więc tak szorstki dał sam' sobie dymisję.
Król znfósl cierpliwie bolesne lekceważenie, żałując może po
lIiewczasie, że kierowały nim względy na trzy dwory ościenne, a te
względy żadnych nie przyniosły korzyści - że dał sobie wyłudzić
tak Ważne l isty, mogące przynajmnfej rozgłoszeniem w druku ujawnić
zdradę w obliczu świata, bo już żądanie głowy za przestępstwo
stanu nie leżało w charakterze a.ni słabego Stanisława Augusta,
ani też miękkich łudzi tych czasóW. - W odpowiedzi na l ist bez
czelny, krół przez swego posła w Berlinie, ks. jabłonowskiego ,
przesłał mu zaświadczenie Komisji Wojskowej, że według prawideł
służby dopiero wtedy dają u nas dymisję, gdy już nastąpi zdanie
rachunku z powierzonych funduszów, a stwierdzi Kom. Woj. i dany
oddział armji, że nikt już żadnych nie rości pretensji2). Naturałnie
o wyliczeniu się z 1 2000 dukatów, o zwrocie pieniędzy. wzięty,ch
lIa wojnę, a przeważnie wydanych na spłat długów prywatnych, na
owe "zapchanie kilku dziur", nie było więcej mowy, trudno zaś
uWażać raport Wiirtemberga, od niechcenia 1 3 czerwca w Okuniewie
rzucony Komisji Wojskowej, za dokładny, dowodami poparty · ra
chunek. Pisał on wtedy : "Dopełniam ordynans N. Pana, dnia
2-go mca b,ieżącego datowany, zdając rachunek Prześwietnej Ko
misji z sumy 1 2 000 czerwo. złł., którą miałem sobie powierzoną na
ekspensa ekstra-ordynaryjne. Tenże ordynans załecał mi oddać
gotowe pieniądze, które się znajdować będą W kasie, ekstra-ordyna
ryjnej ekspenzy, JW. judyckiemu generałowi-Iejtenantowi. Lecz pierwej
jeszcze, nIm widziałem, że komendy mieć nie będę, JW. Potocld
generał artylerji koronnej rozkazał Imć Panu Chamant, chorążemu
regimentu 5 fizylierów, który był komenderowany do kancelarji mojej
i zawiadywał kasą, ażeby natychmiast jechał do Stołpców, gdzie
tenże Imć Pan Chamant chorąży, przybywszy, oddał 8000 czerwo
nych złł-tych JW. judyckiemu .. , lecz na to nie odebrałem dotychczas
kwitu (nb. Chaumont zameldował Potockiemu, że w kasie było
7500 #). Prześwietna komisja znajdzie W porachunku moim, który
wspieram kwitami przyłączonymi, że n iektóre sumy są ' w�płacone
pod waru!1kiem zdania z nich kalkulacji, jako to : .jW. Wodzickiemu
generałowi majorowi 1 00 ff, Ichmć Panom : WedelstedŁąwi majorowi
1 00 H, podpulkownikowi Berkenowi 300 ff, JW. Michałowi Zabielle
generalowi-Iejtenantowi 500 ff, Ichmć P. P. : Puzynie majorowi 200 ff,
majorowi Kleist 1 00 H, chorążemu Skrodzidemu 50 ft. Za ordy
nansem N. Pana . . . na piacę milicj i jjOO. książąt Radziwiłłów,
w służbę Rzpltej oddanej, wydałem z kasy 1 9875 zlł. gr. 1 0 podług
kwitu Imć Pana Berkena podpułkownika, który był posłany z tymi
l) Tekst francuski w kopiar. rap. lit. T. V I N 79 (i w Sborniku str. 390).
2) List Króla z 29. VI(. do ks. Józefa w zbiorze Dembiflskiego str. 1 23 - 1 24,
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pIeniędzmi do Mińska. Wypłaciłem JW. Michałowi ZabielIe .. . płacę
generała-Iejtenanta i szefowską w sumie złł-tych 7750, która ma
być zwrócona z kasy generalnej. A w pakiecie zapieczętowanym
przesyłam Prześwietnej Komisji resztę gotowych pien iędzy 235 #
złotych 1 6 gr. 20. - Wóz kancelaryjny z kuframi, czterema kot'imi,
z szorami i siodłami jest oddany w Grodnie JW. Potockiemu bry
gadjerowi, który tam miał komendę. Ten jest istotny rachunek,
który zdaję z sumy 1 2 000 =1=1:... Spodziewam się, iż przez wzgląd
.
na wielkie wydatki, które poniosłem w slużbie RzpJtej, a miano. wicie będąc komenderowanym pod Kraków i pod Gołąb, nie będ�
rekwirowany o oddanie wyznaczonej mi sumy na sprawunek ekwi
pażu, gdyż rzetelnie obróciłem tę sumę na to, na co była prze
znaczona ... Chamant. ., który był komenderowany do kancelarj i mojej
i oną zawiadywał, zostawił część papierów, do niej należących,
W Wołczynie, a reszta została w Grodnie " l).
Tak zakończył Wlirtemberg karjerę wojskową w Polsce, spla
mioną zdradą kraju i przeniewierstwem publicznego grosza, a i syn jego,
urodzony z ksi�żniczki Czartoryskiej, ohydną pamięć po sobie zostawił.
Ani Stanisław August, ani ludzie składający óWczesną Komisję
W oj skową wiedzieć nie mogli o tern, o czem my dziś wiemy, gdy
nam tajne archiwa pallstw ościennyc� częściowo stanęły otworem,
Nie przeczuwano wtedy, że Wiirtemberg w -armji pruskiej nie prze
stat n igdy służyć, a rolę swą w Polsce odegrywa I, korzystając
z urlopu - że w sprawie tego urlopu Lucchesini pisał do swego
króla i do Bischhoffwerdera, a król bez wiedzy ministrów wyraził
swą zgodę w odręcznem piśmie z 5 listopada 1 788. Nie prze
czuwano, że Wiirtemberg marzył o · koronie, a te zwodnicze nadzieje
Lucchesini zręcznie podsycał za więdzą i zgodą króla pruskiego,
jak świadczy reskrypt przyszłego aljanta, nakazujący posłowi łudzić
go w dalszym ciągu tą marą purpury. Nie przeczuwano, jak dalece
Berlin z n iepokojem przyglądał się naszym reformom wojskowym
i pragnął za wszelką cenę dodatnie 'Skutki ulepszeń spaczyć w za
rodku - jak Dył potrzebny agent, posiadający wpływ i powagę
w naszem ministerjum wojny. Ludzie ówczesni, stojący u rudla
polskiego rządu czytać nie mogli, co. pisał Lucchesini, gdy lekce
ważąc Komisję Wojskową w przekonaniu, że armji dobrze zorga
nizować nigdy' n i e potrafi, dodał jednak te znaczące słowa jeszcze
1 2 listopada 1 788 w depeszy do Fryderyka Wilhelma I I : " Formacja
wojska b�dzie bardzo błędną. a skutki jej mało n iebezpieczne . . .
(Gdyby s i ę jednak pomylono, to) jeden ustęp z deklaracji naszej
( 1 2 paidziernika), dotycząfcy powiększenia armji do starczyłby nam.
jak mi się zdaje, pretekst dobry, by tego olbrzyma zadusić w kołysce " 2).

l) Kopia raportu z 13. VI. z Okuni ewa w kopiar. rap. lit. T. VI. N 1 00.
2) Artykuł Dembińskiego : .Początek wielkiego sejmu. Lucchesini",
w Przeglądzie polskim. Kraków, 1907, str. 41 43, 45.
-

ROZDZIAŁ m.
J udycki wodZem naczel nym. - Dobry nastrój ducha. - Obóz pod Swierź
niem. - Bitwa pol Mirem.
Dalsze ruchy Mellinna i pólnocnych kor
pusów. - Utrata Wilna i Ko yn a - Przysięga kowieńska. - Działania
f ersena, zajęcie Nieświefa i Slon i ma - Judycki w Grod n ie przestaje być
wodzem.
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Judycki wodzem naczelnym. Dobry n astrój
ducha. Obóz p o d Swier1:niem. W chwili, gdy Stanisław
August podpisywał 1 czerwca odwołanie Wilrtemberga ze stano
wiska, mijało dni d�iesięć od czasu wkroczenia korpusów rosyjskich.
Judycki, po otrzymaniu swej nominacji, objął 7-0 naczelne do
wództwo, więc niepowodzenia nasze i postępy nieprzyjaciół, zaszłe
w tym krótkim okresie przejściQwym, obciążają rachunek zdemasko
wanego zdrajcy. W dniu, gdy Judycki obejmował opłakany spadek
po Wilrtembergu, Rosjanie zajęli już rozległy pas pogranicza, całą
wschodnią Litwę, zagroziwszy poważnie jej stolicy. A bezkarnie
postąpili daleko, korpus bowiem Dołgorukowa stał w okolicach
Michaliszek, Kossakowskiego nad Uzłą przy Nawrze, Mettina
w Mińsku, Fersena w Hłusku n a pośredniem stanowisku między
Bobrujskiem a Słuckiem. Przed nimi leżał jeszcze szmat kraju
otworem i to teren przedstawiający po większej części płaskie
n iziny, gdzieniegdzie błotniste i leśne, bez jarów, gór, wąwozów,
tych warowni naturalnych, umożliwiających opór najeźdzcom sła
bemi nawet siłami.
Kraj zews:l-ąd otwarty, trudny do obrony byle jaką armją,
osłaniały rozsypane paczki wojska bez zdolnych wodzów, z żołnie
rzem, wprawdzie ochoczym i żądnym walki, lecz z wojną nie
obytym i w żadne potrzeby nie zaopatrzonym. Dość wspomnieć,
że główny trorpus Judyckiego liczył 1 1 1 puszkarzy przy 1 0 działach
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5-łuhtowych i pocisków po 300 na armatę l) ; W ładownicy pieszy
szeregowiec niósł 60 naboi przeciętnie jako cały zapas posiadany ;
jeździec siedział często na koniu lichym, niezdatnym, okaleczonym;
zapewne i na równie mizernem siod i e,- a nie p-osiadał wcale na"
.
miotu ; brakło wszelkich rekwizytów niezbędnych, szpitali, składów
żywności i furażu ; za sobą miano W Nieświeżl.t jedyne miejsce
jako tako oszańcowane. A posiłki koronne i artylerja jeszcze
daleko od pola wojny, a na m iejscu wodzowie bez głowy i bez
radni, bez planu i jasno wytkniętego celu, nie umieli użyć sił
posiadanych, żołnierza zaś demoralizował widziany chaos nie do
pojęcia, tyle Litwy straconej, ciągłe bez walki pomyślnej uchodzenie
przed wrogiem. jednak ten żołnierz, pozbawiony wszystkiego, sta
nowił wdzięczny materjał na bitną armję , rwał się do boju i widzie
liśmy, gdy Berken pędził z rozkazem do judyckiego, jak mijający
go gemejni wołali z szeregów, by ich prowadzić na wroga, bo nie
chcą uciekać. Stanisław Potocki donosił Gorzeńskiemu przed bitwą
pod Mirem : " Ile Moskale znużeni wojną wzdychają za odpoczyn
kiem, tyl� nasi czubów żądają " 2) i nie jedno jeszcze świadectwo
tego rodzaju przechowały źródła. Szło tylko o rozumny kierunek
naczelny - szło o wodza z głową i energją, a, mimo tylu roz
licznych braków, można było rozbić nie jednego z generałów rosyj
kich, niedbałyćh, niedołężnych i ograniczonych. Ludzi na wodzów
wytwarza wojna, lecz niezbędne przygotowanie, wrodzone zdolności
z podkładem fachowej wiedzy, a tego właśnie wówczas zabrakło.
Na czele armji litewskiej stanął ów "poczciwy i osobiście
odważny, ale nie widziawszy nigdy wojny", hr. na Łojowie józef
judycki, człowiek pod względem wojskowym bez żadnych zdolności
i wyksztalcenia3). - Rad cudzych riie słuchał przez zarozumiałość,
nie posiadał miru u żołnierza, ani zaufania, i to tak dalece, że go
w wojsku powszechnie nienawidzono, bo próżnością i cierpkim
traktowaniem podwładnych pozrażał wielu. Wzniósłszy się "na
paluszkach wzdętej pychy", brał lekkomyślnie na swoje barki ciężar
nie do udźwignienia - kierunek słabej, w nic. nie zaopatrzonej
l) S1:Iłkowski Józef (późniejszy general i znany adjutant Napoleona) :
Pamiętniki str. 21 1. - Był on synem naturalnym ks. Franciszka Sulkowskiego
i, choć wychowany przez stryja, ks. AU2"usta, wyrobił się na osobistość
bardzo prawą, bardzo zdolną i bardzo tęgą pod każdym względem. Do
kraju gorąco przywiązany, a tego juź uczucia nie zaszczepil z pewnością
ks. August, pobierający sekretnie pensję od ambasady rosyjskiej. Spotykamy
jego kwity, dane Stackelbergowi, z 8. VIII. 1775 na 1000 dukatów za pomoc
przy marszałkowaniu Radzie Nieustającej - a potem caly ich szereg z 31.
III. 1 778, 8: VIII. 1778 oraz z VII, VIII, IX, X, XI i XII. 1779 na ogólną sumę
1 570 dukatów. (Tamże przedmowy str. 45 - 46). Potem ów kasztelan kaliski
wystawia znowu. k wit 3 1 . I. 1788 z odbioru 1200 dukatów na rachunek swojej
rocznej pensji, oznaczonej przez Katarzynę na 3000. Wogóle znaleziono
w paJacu Igelstroma 57 kwitów Sułkowskiego od 1 775 do 1785 r. (Szwarce
Bronislaw, a de facto Nowakowski ks. Wac!aw Kapucyn, Warszawa w roku
1 794 str. 56).
2) List z 9. VI. z pod Mira w kopjar. rap, lit. T. VI. Ad N 48.
3) Judycki GL. zostal 2. V. 1792 szefem reg. IV-go po zniesieniu bulaw
polnych (ks. 6. lit. O).

1 28 a nnji , wśród licznych wrogów, przy tylu spi�trzonych trttJnosc i ach,
gdy mniema nie wojskowych głosiło, �e n ie tylko ze zbrojną masą,
l ecz nawet z kompanją nie dalby sobie rady. Przyszłość stwierdziła
zupełną niezdatność wodza, a los dla nas złowrogi sprawił, że po
zdrajcy, psującym rozmyślnie wszelkie szallse wojny, sprawę ujttł
w s�e ręce skończony niedołęga.
Potocki tak malował królowi położenie danej chwili i sylwetkę
nowego generała. en chef w liście z 4 czerwca dOlloszącym o tern,
o czem nie chciał pisać w urz�dowym raporcie : "Nic nie byłoby
łatwiejszem niż obrona, mimo opóźnień, spowodowanych przez olw
liczności, i btędqw rozmyślnych lub nie, popelnionych przez do
wÓuzców. - Trzeba tylko człowieka, coby posiadał zdolność ich
naprawienia - dotychczas takiego człowieka n ie widzę... Wojsko
bez zbiegów, pałające chęcią bici� się mimo zniechęcenia, w jh iem
go z upodobaniem - że tak powiem - pogrążają. Gdyby się
wzięto zawczasu, nigdy może nie byłoby lepszej sposobności do
wyrobienia sobie wielkiego nazwiska tak tanim kosztem - nie jest
ona jeszcze zupełnie straconą, ale się wymyka i być może zostaje
tylko chwila do uchwycenia tej (sposobności)... Stracono już wiele
kraju, a o niego krok za krokiem było mo�na walczyć z przeciw- ,
nikiem . . , lecz zła woła księcia Wiirtemberga i małostkowa zazdrość
Judyckiego ... wszystko niszczyła aż do tego czasu... Spostrzegam
z talem, iż naznaczenie Judyckiego wielu zniechęci. Oficerowie
żadnego nie mają zaufania w jego zdolnościach - kraj sądzi go
tak samo. Wogóle on ani szanowany, ani lubiony - sam żyje jak
odludek, jego zaś pyszałkowatość oburza nań całkowicie umysły
jednych i drugich. Tysiąc głupich bajek przyczyni się, aby go
zgubić" l). - Wiele prawdy w tym obrazku, zwłaszcza o Judyckim.
Znano W stolicy słabą stronę umysłu n aczelnego wodza i król
posłał mu na pomoc całe grono doradzców, nie zwróciwszy uwagi,
�e Judycki, niezdolny pojąć rozumnych planów, może odrzucić ich
pomysły przez chęć postawienia na swojem, że się nie zorjentuje
wśród sprzecznych projektów i zbity z tropu wybierze n ajgorszy.
Rozpatrzmy imienną listę tego pocztu ludzi, powołanych do '
rządzenia głównym kierownikiem, W roli aktorów ukrytych bolesnego
dramatu, a z tokiem wypadków poznamy ich głębiej. Najprzód
więc gen. Józef Wodzicki prawy i dość biegły, któremu dwoma
laty później kula armatnia urwała głow� pod Szczekocinami. Dalej
Maciej Frankowski, nad wyraz słabych zdolności taktycz nych , a lu
biący rej wodzić wszędzie i wszystkiem kierować. W hierarchji
wojskowej świeżo posunięto go z pułkownika na generała-majora,
a pod względem umysłowym mógł on śmiało rywalizować ze swoim
kolegą, Arnoldem Byszewskim. Dziękczynny list Frankowskiego za
rangę do króla posłuży nam do poznania człowieka i jego poglądów,
'
a ciekawy jako próbka stylu : "Względem korpusów, wyznaczonych
do obrony W ilna i Kowna, żadne korpus nie było ordynansowane
I) francuski list 4. VI. z G rodna w kopjar. rap. lit. T . VI. A d N 35.

I

i nie ruszyło ... Judyckiemu nie .z dało się, mając w' blizkośc i nie
przyjaciela, o którego mocy dokładnej wiadomości jeszcze nie mamy,
odrywać korpusy dla zasłony Wilna i Kowna, bo by i tam nie
pospieszały na obronę i tutejsze korpus osłabiłoby się... Są zaś
aktualnie W obozie i na wioskach (2 czerwca) pod Stołpcami : 7 ba
taljonów pi echoty, 200, jazdy lekkiej, 500 kawalerji narodowej bry·
gady pierwszej ... Dziś będzie m robić układ, W jakim porządku mamy
stanąć W przypadku, gdyby nas atakował n ieprzyjaciel. Wszystko
się spóźniło, Najjaśniejszy Panie. Artylerją jeszcze nle przyszła ...
i W samej rzeczy... inszego środka nie m asz, jak rejterować sie ku
Grodnowi... i, upatrzywszy dobrą pozycję lub porę pomyślną, rys
kować bitwę " I). ,Nie uchodził wszakże w oczach współczesnych
za okrągłe zero, jakiem był istotnie, i Potocki pochlebną opinj�
wyraził królowi : " Frankowski jest tutaj (od 1 czerwca). Jak się
zdaje, posiada o n całkowite zaufanie Judyckiego i niezawodnie
bardzo dobrze ono umieszczone " 2). Prócz tych dwóch członków
rady poufnej znaleźli się jeszcze : Michał Zabiełło, lecz ten prze
bywając W Wilnie, nie wywierał wpływu z takiego oddalenia " dobry ", jak go król nazywał, Józef Bielak GM., tatar w wojsku
osiwiały, odwagi szalonej, lecz jako wódz nieprzezorny i ociężały
wiekiem; i' umysłem - majorowie : baron Kleist i Michał Wedelstedt,
obaj pracowici i zdolni. Najwięcej jednak rachowano na dwie
znane W kraju osobistości, że, zyskawszy zaufanie wodza, pod jego
firmą poprowadzą wszystko, a pod tym względem bardzo pewnych
siebie, owych, tak zwanych przez Bułhakowa " wartogłowów " , Sta
nisława Kostkę Potoc1<iego i Tomasza Wawrzeckiego. Pierwszy
z n ich, świetny móWca czteroletniego sejmu, nosił tytuł generała
art. kor., lecz bardzo mało znał się na rzeczy - drugi, chorąży
lit. i poseł brasławski, nie górow� , wiedzą wojskową nad swoim
kolegą3).
Było więc komu radzić, lecz w tern gronie za mało liczono
kompetentnych, a za wiele opiekunów ; stanowili zaś ciało zbiorowe
zbyt ociężałe i paraliżujące możliwą jeszcze energję działania
u chwiejnego wodza. Nie tego pokroju ludzie zdołaliby uratować
Litwę w tak krytycznej chwili i słusznie żalił się StanisłaW August,
gdy już opieszałością nie odwrócił nie�zczęścia : " Książe Wirtem
berski, dla swoich sekretnych porozumień z Berl inem tak wiele
popsuł ' w Litwie, że lubom jemu teraz komendę odjął pod pre
tekstem zdrowia, jednak bardzo mi trudno naprawić tak wielkie
szkody " 4).
Judycki W pierwszym 'zaraz raporcie obiecywał przestrzegać
ściśle danej sobie instrukcji, zapowiadając przytern " roztropne na
radzenie się z(e) świeżo przybyłem od W. Kr. Mości JMP. generałem
./

'
I) Ze Stolpców 2. VI. tamże T. VI. N 30.
2) Raport francuski 6. VI. ze Ś wierzna tamże T. VI. N 45.
3) Listy króla z 5. i 12. VI. do ks. Józefa (Dembiński : Korespondencja

str. 66-67, 71 -72, - Dziennik Bu/hakowa �Kalinka Cz. II. str. 387-388).
4) List z 9. VI. do B ukatego (Kalinka Cz. II. str. 214).
'

W_jnl Pollko-Rosyjska.
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artyletJi koronnej i iimymi " l), lecz chyba własnych słów nie
brał nigdy n a , serjo. Zgubiłby si� wśród tylu zdań i nie wiedząc,
kogo słuchać, alboby nic nie robił, albo popełniał bł�dy straszliwe zobaczymy też, jak niedorzeczne, zgubne, potworne podsuwano
myśli i jak mu łatwo trafiały one do przekonania. Wkrófce Ju
dyckiemu tak okazały sztab doradców począł zawadzać, prędko też .
pozbył się Wodzickiego, kazawszy mu z Grodna przyprowadzić
nadeszłe posiłki z Korony, naglone do pośpiechu, a niecierpliwie
wyczekiwane2) .
Posiłki marudziły i stotnie, żółwie odbywając pochody lub wy
poc zy n k i bez żadnej potrzeby.
Potocki meldował królowi : " Wyje
chawszy z Warszawy dnia :5 praesentis ... (i) i w Białymstoku dnia
-l w wieczór stanąwszy, zastałem park artylerji, z Warszawy wy
prawiony i jut oddany oficerowi od artylerji litewskiej, z(e) 40 tylko
ludzi złożonej, trzy dni bez usprawiedliWienia przyczyn n iepotrzebnie
l!tojący. Nakazałem wi�c, aby podpułkownik (fizyljerów) Kijeński
ruszył dnia dzisiejszego o godzinie trzeciej do dnia i najpóiniej na
dzień 6 praesentis rano w Grodnie z parkiem, konwojowanym
przez 240 ludzi, stawał " . Wspomnijmy nawiasowo, że Potocki
m iał prawo dawać ordynanse i żądać posłuchu, przywoził bowiem
rozległe pełnomocnictwa, gdyż i Sapieha gen. art. oddał pod jego
władz,ę wszystkie na Litwie podległe sobie komendy w tym rodzaju
broni I król nakazał wszelkim oddziałom wojska Rzpltej spełniać
jego zlecenia i rekwizycje, dotyczące osłony parku, idącego ze
stolicy3). Na mocy tej władzy pisze Potocki ; " Wydałem . ordynans
CroI1emmannowi,. , ażeby 4 kompanje z(e) sztabs-oficerem natych
m iast... wykomenderował do Grodna dla podzielenia na baterje całej
wyprawy, która z Warszawy wyszła, jakoteż ażeby sumę trzykroć
kilkadziesiąt tysięcy, na wyprawę artylerji litewskiej w kasie tejże
zaległą, transportował do Grodna, zkąd do Warszawy... przesłaną
. będzie4)... O dezercji w wojsku naszem prawie nie słychać.
W marszu, od Warszawy do Białegostoku z parkiem artylerji,
żadnego nie było dezertera i urazili się prawie żołnierze, w Bia-'
łymstoku słysząc zapytanie, czy który z artylerji nie uciekł. Woźnice
nawet, mimo rozsianych o n ich W Warszawie bajek, jednego tylko
z koniem mieli dezertera, drugiego dla kradzieży odpędzili.
Konie
parkowe (oprócz zatarcia si� od szorów) w najlepszym są stanie -'
jeden tylko zdechł ; trzy jako n iezdatne porzucić musiano. Furaż
po drodze jest wszędzie. Starać się tylko należy, ażeby dla nie
porządnego komend układu nie czekali po dni kilka chłopi z fura
żem po drogach, jak si� stało między Białymstokiem i Grodnem,
l) Raport ze Świerzchna 7. VI. w kopjar. rap. lit. T. VI. N 39:
") Król 14. VI. donosi ks. Józefowi (Dembiński : Korespondencja str.
74 - 75).
3) Kopie ordynansów w kopjar. rap. l i t. T. VI. Ad N 48. Rozkazy z l. VI.
.) Tamż� 2 rozkazy z 4. V I. - Zaleca przytem, by kompanje najpóźniej
1 2. VI. stanęly w Grodnie, a sz labs-oficer zameldował się Wodzickiemti lub
jego zastępcy (był nim wówczas bryg. Potocki). Ten zaś, co konwoj uj e
kasę, ma zaczekać w Grodnie na dalsze rozkazy Potockie liro.

-
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grlzie nadto nakazano n a popasy p o 1 50 korcy oWsa i siana
w proporcji, gdy go nie, trzeba było nad 50 " l). W Grodnie ocze
kiwano parku 6 czerwca, tymczasem kap. Sessing, pędzący jako
kurjer, meldował dniem później : ,, (s)potkałem park artylerji o milę
od Grodna. . Korpusa tak blizkie są Grodna) że regimenŁ , ;. Dzia
łyńskiego o jeden nocleg, regiment... Wodzickiego o dwa noclegi,
brygada Potockiego o dwa noclegi, a pułk ... Xcia Wirtemberskiego
(600 koni) o trzy noclegi ód Grodna stoją " 2).
Powoli formował się obóz z wojsk koronnych, a królowi pod
sUWano myśli, by go trochę wzmocnić żywiołem nielicznym, ale
bardzo tęgim i chętnym, ściągnąwszy walającą się gdzieniegdzie broń
bez pożytku.
Osądziliśmy z JW. Wawrzeckim (pisze Potocki) . ..
"
potrzebę zostawienia strzelców z puszcz Waszej Królewskiej Mości,
którzyby tu nawet nieumundurowani służyć mogli i wielkiem by się
stali zasileniem słabej tutejszej dywizji. Tych strzelców czyby
w korpusie Waszej Królewskiej Mości Kurpicy zastąpić nie mogli.
Broń pozostała po bataljonie Waszej Królewskiej Mości już po ozęści
lepsza wybrana i resztę, ile będzie moina, zreperować każemy.
Jest także sztuk kilkaset broni w Kamieńcu Litewskiem po spieszo
nych regimentach w roku t 775. Wie o tern Imci Pan Jagmin i tę
by, w tej potrzebie zreperowawszy, użyć można. W Brześciu także
znajdować się ma, a może i w wielu innych miejscach " . - Wa
wrzecki dodaje : " Ekonomja brzeska sto strzelców, tutejsza (gro
dzieńska) z olitską dwieście strzelców zgromadziły, a to pod pre
tekstem sprawować się mającego pod Warszawą polowania. Sto
brzeskich można wziąść do Warszawy, dwieście tutejszych życzyłbym
zostawić tutaj - wiadomi miejsc, puszcz i lasów , przeszkadzając
przechodu Moskalom, pożyteczniej tu słt.:żyliby niż w obozie, zwłaszcza
na odkrytym Wołyniu...
Prosiłbym WKMości o rozkaz przez
kurjera, ażeby(m) ich z drogi do Grodna powrócił" 3).
W głównej kWaterze Judyckiego, jeśli pozornie było komu
radzić, a W rzeczy samej przy takim składzie pomocników trudno
czegoś dobrego oczekiwać, to W każdym razie było nad czem radzić.
PrÓcz kwestji taktycznych, należało przy tylu bral{ach i słabych
stronach przyjmować drobną n awet pomoc, skądkolwiek by przycho
dziła - należało wyzyskać ofiarność ogółu i po'wszecllną żądzę
walki nie tylko u żołnierza, lecz przejawiającą się wszędzie zasiłkiem
w. ludziach i środkach. Małe to stosunkowo rzeczy, niezdolne
zapełnić wszechstronnych luk lub przeważyć " szali, lecz przy niedo
łęstwie wodzów rosyjskich, przy bezładnie czasem idących korpusach
przeciwnika, przy słabej osłonie ich taborów i komunikacji, niczem
pogardzać nie wolno, co może wrogom zaszkodzić. Wówczas par
tyzantka dobrze zorganizowana, poparta drobnym zasiłkiem W regu
larnym żołnierzu i oficerach, zjawiająca się w głębi zajętego kraju
•

l) Ra'port Potockiego 4. VI. z Grodna do króla tamże T. VI. N 35.
2) Raport 7. VI. z Grodna do Gorzeńskiego tamże T. VI. N 41.
3) Z Grodna 4. VI. raport Potockiego i list Wawrzeckiego tamże T.
VI. N 35 i Ad N 35.
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-- 1 32 ł inikająca, niepochwytna jak widma, mogła znacznie obezwładnić
siłę napotu, odciągnąwszy część Rosjan z Iinji czołowej na tyły
armji. Wiadomo, iż wojsko wkraczające do cudzego kraju, im dalej
odchodzi od własnych granic, tern bardziej maleje - cóż dopiero
gdyby na kaMym kroku jeżyły się przeszkody, gdyby te trudności
spotęgowało teatralne zjawisko króla w litewskim obozie, a ono
już samo, stanoWiąc hasło do powszechnych poświęceń, wzmogłoby
wysiłki i podniosło ducha. I stniały warunki po temu, lec� nie umiano
zużytkoWać i ch W porę, marnując zapał narodu, W Koronie i Litwie
Widoczny wszędzie w formach naj rozmaitszych.
A zapał niewątpliwy i parę faktów, zaszłych W tym czasie,
przytaczamy na dowód. Gdy Judycki ustępował z po� Mińska prze
lano ź rozkazu miejscowej komisji cyw.-woj. ściągnięte już podatki
do kas pułkowych, a do pulwerkarów prochy, istniejące W rękach
prywatnych l). Opiekun nieletniego ks. Dominika Radziwiłła z Nie
świeża zapowiadał oddanie na potrzeby kraju t i OO-tu zbrojnych,
zamków, dział, amunicji2). Kantonistów w ostatniej chwili dostawiano
zewsząd chętnie ł prędko, zebrało się ich wkrótce 2-3000, lecz
odeszli do Brześcia na wyszkolenie w służbie, po broń, mundury,
czasem i obuwie3). Mieszczanie wileńscy, sporządziwszy kresy,
tądali jeszcze utworzenia milicji, a tamtejsza szlachta konnych
ochotników i Szymon Zabiełło, ustępując ze stolicy litewskiej, zabrał
wol antarjuszów 1 60 pieszych i t 03 jeźdiców4).
J akób Nag6rski. podkomorzy i pułkownik generalny żmudzki,
złoży! przed władzami oświadczenie tego rodzaju : " Laty ociążony,
gdy boleję nad n iesposobnością wieku, którego siły nie czynią mi
ufności tyle. abym zdolnie W teraźniejszej potrzebie obrony kraju
osobiście mógł służyć ojczyźnie mojej, jak każe powinność i jak
zniewala przekonanie , .przy najgorliwszej chęci, cieszy mnie W tym
razie . jako obywatela i jako ojca wiek synów moich : Jana, rotmistrza
kaw. nar. W WX-a L-o. posła z X-a żmudz-o, sędziego sejmowego, �
Kajetana , chorążego ptt-u szawelskiego X-a żmudz-o i nie oddzielny
w ich sercach sentyment najsIlniejszego przywiązania ku ojczyźnie,
prawu i królowi. W tym sposobie wypłacając się n iejako tylko
z osoby przez zastępstwo synów, przenikniony jestem świętością
obowiązków dla ojczyzny, abym nie oszczędzał dla 'niej majątku,
jaki Opatrzność na wolnej ziemi Rzpltej posiadać dozwoliła, a któ
rego nie tylko części, ale całości nigdy sprawiedliwiej, nigdy lepiej
i chwalebniej poświęcić nie można, jako kiedy idzie o ojcżyzny
szczęśliwość, rządu n iepodległość, o prawa świętość i razem naszą
całość. Z, tej pobudki część majątku ochoczo w ofierze na potrzebę
l) Sulkowskiego pami ętn ik str. 21 3.
2 ) Prócz tego ó w opiekun. ks. Maciej Radziwill kasztelan_wileński,
skladal ofiary i w swoim imieniu (Ko llsiytucja p. t. Wdzięczność ... dla Ra
dziwillów, oblatowana 26. N., w Vol um i nach legum, T. IX. str. 451 i list
króla 23. V. do ks. Józefa u Dembińskiego str. 58 - 59).

3) Sulkowskiego pamiętnik str. 213, a stwierdzają to raporty.
4) Raport Sz. ZabieUy 1 4. VI z Olkienik (streszczony w Militarjach
T. VIII. D ział I N 1 1 8, a całkowity w kopjar. rap. lit. T. VI. Ad N 5�).
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obrony pospolitej poświęcając, sumę sto tysięcy złotych polskich
na uformowanie stukonnej chorągwi determinuję, syna mojego rotmi
strza kawaler. nar. wojsk W-o X-a L-o, jako już będącego W powo
łaniu służby wojennej, chcąc mieć za naczelnika tej chorągwi. Na
ten zaciąg, przez n iegoż uczynić się mający, SUr.1ę sto tysięcy
złotych polskich zaraz jemu wypłacam i oddaję, na którą ma przed
prześwietną komisją cywilno - wojskowCl porządkową województwa
wileńskiego złożyć rewers, że oną, do rąk swoich zaliczoną. odebrał
wedle przeznaczenia mojego, już to na zaciągnienie jak tylko być
może naj prędzej chorągwi stukonnej, już to na uzbrojenie onej nale
życie, już to na opatrzenie we wszystkie rekwizyta, amunicją, oraz
potrzeby wszelkie polowe tak, jak najdokładniejszy przepis kawalerji
wyciąga i jak wymaga naj porządniejsza obozowa wyprawa. Po
uformowaniu takowej stukonnej chorągwi, W konie, rynsztunek,
w amunicją i wszelki sprzęt obozowy opatrzonej, na żołd Rzpltej
odda i sam z nią stawić się ma do komendy, która jemu przezna
czoną zostanie od WOjskowej władzy, w ręku J-o Kr. Mci teraz
złożonej, pod subordynacją, której zostając ścisłą do czasu, jaki
zamierzony będzie, n ieść ma życie na obronę kraju i praw wolnego
narodu, i pomnieć, że najświętszy honor slużyć ojczyźnie, najcel
niej sza sława umrzeć za ojczyznę, najpomyślniejsza szczęśliwość
żyć w wolnej tylko i niepodległej ojczyźnie. Niniejsze to oświad
czenie moje, własną podpisane ręką, do akt komisji cywilno-wojskowej
porządkowej województwa wileńskiego wprowadzone mieć chcę " 1).
Jednocześnie Jan Nagórski kwituje z odbioru owych 1 00 000 zł.,
a w dziewięć dni potem pisze do króla : " Na hasło WKMęci P-a
M-o Młgo - zwyciężyć albo umrzeć - ktokolwiek ma cnotę Polaka
i . . . kocha honor, kto wierny królowi i prawu.. , ten na obronę tego
wszystkiego, co mu dawniej przemocy okrutna ręka wydrzeć usiłuje,
majątek i siły swe w świętym ... n iesie zapale... Zajęty więc egze
kucją ojca mego woli, n iosę WKMęci P-u M-u Mł-u doniesienie,
że oprócz tych stu ludzi, z funduszu wzmienionej ofiary wystawić
się mających, drugie tyleż ochotników, W konie i wszelkie wojenne
rekwizyta w najprędszym czasie (opatrzonych), niezawodnie mieć
spodziewam się, których dalsze utrzymanie, że moją przechodzi
sytuację, składam pokornie... prośby, abym, za przyjściem onych
do życzonej odemnie, a od WKMęci... akceptowanej komendy
WJ P-a Twardowskiego brygadjera, żołd dla nich z rozkazu WKMęci
zapewniony znajdował. Na to gdy czekam rychłej i łaskawej Pań
skiej odpowiedzi, mam powinność swojem i tych, których obok
siebie do posług Ojczyzny widzę skorych, zaręczyć imieniem, że
krew nasza jest własnością ojczyzny i WKMęci. Dysponuj nią
podług upodobania. Prowadź nas ukazaną przez Siebie do sławy
,

l) Akt na sesji polączonej komisji porząd. cyw.-wojsk. i policyjnej
magistratu wileńskiego 5. VI stwierdzili podpisami : Mateusz Sejbutt Roma
nowicz ex-deputat, szambelan i prezydujący oraz Warzyniec Orzechowski
budowniczy mozyrski i pisarz magistratu VI Wilnie (kopjar. rap. lit. T. VII
Militaria. Ad N 47).

134 drogą, a nie zawstydzimy tych nadziei, jakieś, Najjaśniejszy Panie,
w waleczności twego położył ludu" I) . Cóż, gdy sam król h asła :
" Zwyciężyć albo umrzeć " nie brał nigdy do serca, a W ciągu
długiego panowania kroczył " drogą sławy· rok tylko jeden - zaraz
.
po ustawie 5 maja.
I nie są to bynajmniej wypadki sporadyczne ; ogół chciał walki
i dostrzegamy podobne objawy na całem terYtorjum Rzeczypospo
litej. Judycki w pierwszym raporcie żąda od króla przysłania mu
na ręce przywileju dla Możejki łowczego trockiego "na przewod
nictwo obywatelom , którzy z różnych powiatów garnąć się do niego
mogą", gdyż w czasie wojny nabierała mocy prawnej konstytucja
p. t. "Przyspieszenie obywatelskiego bezpieczeństwa", orzekająca,
że wszyscy na żądanie króla lub miejscowych ziemian mogą się
zbroić masowo w obronie kraju2). W Warszawie ppułk. Mi<;hał
Trębicki kompletował pospiesznie 3-ci bataljon lekkiej piechoty i nie
zbywało . mu na ochotnikach, żądał tylko dla oficerów "forszusu mi
ekwipaż", -bo za dni kilka .ruszają na Litwę3). . Z ' drugiego zliś
krańca Rzpltej, z niezagrożonej Wielkopolski dochodziły wieści, że
zbierane składki idą pomyślnie i same kobiety dały więcej niż
3000 dukatów, o czem Stanisław August wspomina już 23 maja,
a pisze nieraz -w swych listach o najpomyślniejszym n astroju Litwy4).
Tern większa szkoda, że dozwolono upaść podniosłoś�i ducha.
Rosjanie tymczasem brnęli dalej w głąb Litwy. Dołgorukow wzmoc
niony posiłkami Kossakowskiego zamierzał owładnąć Wilnem Fersen groził uderzeniem na Słuck, potem Nieśwież i flank Judyc
kiego - Mellin z poblizkiego Mińska planował czołowy atak n a
pozycje pod Stołpcami, n i e wiedząc jeszcze, że głównt siły stały
już za Niemnem, w Swierżniu. Wyznaczono na 1 0 czerwca ogarnięcie,
rozbicie i zabranie do niewoli armji litewskiej - a w naszym obozie
grasowała po staremu poprzednia bezczynność.
Przypominamy, ze Judycki, kiedy jeszcze zajmował stanowisko
zależne od Wiirtemberga, czekał bezmyślnie podchodzących Rosjan
Mellina, nie wiedząc, co czynić. Pod naciskiem, nie tyle ordynan
sów, co swoich oficerów, skupił w obozie pod Mińskiem reszt�
rozsypanych w kilkumilowym promieniu oddziałków. Zebrano tym
sposo�em 6 bat. pieszych : z regimentu I-o buławy wielkiej (przy
byłych przed 25 maja głów 505), l I-o również buławy wielkiej (gł. 467
od 25-0), IV-o Judyckiego (mniejwięcej gł. 500 rozkwaterowanych
na miejscu), VI-o Niesiołowskiego (5 1 5 przed 25-m maja), VII-o Sa
piehy (475 mniejw. od 26-0) i VllI-o Radziwiłłów bataljon 2-i (676
od 25-0), razem 3 1 36. Wszystkie przywiodły swoje 3-funtówki,
prócz piechoty Sapiehy, liczono więc 10 armatek obsługiwanych
przez l l l puszkarzy. Z jazdy regularnej była tylko WÓWczas bry
gada husarska Sulistrowskiego (w 1 325 kClOi, z nich 800 przyszło
I) List 1 4.

VI. z Przewalki tamże T. VII, N 47.
T. lX, str. 455.
3) Prośba 8. VI do kr61a w kopjar. rap. lit. T. VII, Militaria N 42.
4) Do ks. Józefa u Dembiftskiego str. 58-59.
2) Z 31. V w Voluminach, legum
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25 maja, reszta z Bielakiem), z l ekkiej : pulk l-y Kirkora (786 koni,
z nich 400 ad 25-0), i IV-y Bielaka, stanowiący arjergardę (6 1 1 ),
razem 1 397 lekkiej. a wogóle koni 2722, wszystkiego zaś głów 5969.
Z�znaczmy tutaj, że z komendy Bielaka ubył caly pułk II przedniej
straży Jelenskiego w 583 koni, wysłany do Wilna z rozkazu Wiir
temberga i spotkamy t� jazdę n a rekonesansie 9 czerwca w od
dziale Szymona Zabiel/y. Z takiemi siłami Judycki postanowił
ustąpić z Minska, bojąc się napadu przed nadejściem artylerji po
lowej. Wówczas jeszcze ·s ztab doradzców .nie istniał, ale ich rolę
zastąpiła złożona na prędce rada wojenna, zdecydowawszy odwrót
do Stołpców i zajęcia tam lepszego stanowiska, z Niemnem tuż za
sobą. I usłuchał tej .,roztropnie przedsięwziętej" rady. Nie widząc
wcale nieprzyjaciela, opuścił tedy miasto 31 maja i, po jednodnio
wym rasztaku w Kojdanowie, znalazł się 2 czerwca w Stołpcach,
na n owej pozycji o wiorst już 70 odsunięty od Minska, gdzie tego
dnia właśnie wchodzili Rosjanie.
StanisłaW Potocki, częściowo z drogi na podstawie zasłysza
nych od wojskowych wieści, częściowo z samego już obozu, opi
sywał królowi topografię miejscowości i własne wrażenia. Donosi
więc z Grodna 4 czerwca, że Chamonta z 7500 dukatami w kasie
ekspensy ekstra-ordynaryjnej wysIał do J udyckiego ; kurjera, napróżno
przez Wołczyn i Grodno goniącego Wiirtemberga, skierował do
Wilna ; sam zaś nazajutrz do dnia z Wawrzeckim jedzie do Stołpców,
gdzie "stanął teraz Judycki obozem . . . prawem skrzydłem przyparty
do Niemna, który w wielu miejscach brodem przejść można, a frontem
ku bagnu. Na lewem skrzydle ma górzyste pola, a w tyle wioska
Swierż(eń), gdzie główna jego kwatera"I). W chwili gdy Potocki
kreślił swój raport, nie wiedziano W Grodnie, że obóz główny
opuścił już Swierżen, powstała bowiem wątpliwość -przy bliższe m
zbadaniu miejscowości, czy ona bezpieczna i dobrze obrana szukano lepszej i część armji, przeszedłszy rzekę, znalazła ją
3 czerwca na jej lewem wybrzeżu pod Starym Swierżniem. Z tego
właśnie Swierżnia pisze Potocki : "Przybyliśmy dziś wieczorem . . .
d o generała Judyckiego . . . przyjął n a s bardzo przyjaźnie. Mały jego
obóz dosyć w porządku, przyczem całą prawie kawalerję, pozba
wioną namiotów, zmuszony jest rozkwaterować po wioskach oko
licznych. Wynika z tego, że gdy nieprzyjaciel stoi ztąd o 5 mil
co najwyż.ej2), jazda musi przepędzać całkowite noce na dworze,
co n iewymownie nuży żołnierza. O ile sądzić mogę z tej garstld ,
com tutaj widział, kaWalerja nader piękna i konie w najlepszym
stanie. Piechota wydała mi się możliwą ; w ogólności wojska pełne
zapału i dobrej woIL,. Dostr�eglem trochę oziębienia mi�dzy Ju
dyckim, a Bielakiem ; Wawrzecki obwinia o to drugiego z nich"3).
Pierwsze więc wrażenie względnie dość jeszcze korzystne, ale już
l) Raport 4. VI z G rod n a w kopjar. rap. lit. T. VI N 35.
2) Wieść niedokladna. Mełlin 6. VI stal jeszcze Mińsku, skąd ruszył 8-0,
jego zaś awangarda tak daleko postąpić nie m ogla.
3 ) Raport francuzki Potockiego 6. VI w kopjaT. rap. lit. T. VI N 45.

1 56 -

..

po dniach pIęCIU Potocki pisał inaczej. Judycki zajmował Swierżeń
do 8 czerwca włącznie w około rozglądając się z obaw1ł, czy go
Rosjanie nie myślą okrążać, bo o ich poruszeniach słabe miał
pojęcie. Liczył u Me11ina już z kolumną rohaczewskiego korpusu
"do 8 lul> 10 tysięcy", dość nawet dokładnie, gdyż w istocie stało
'
tam 9600, i te siły mu najwięcej napędzały strachu.
W tym czasie nadciągające komendy litewskie zwiększyły
główny obóz w Stołpcach, a potem w Ś wierżniu i skład pieszych
oddziałów uległ zmianom·jakościowym. Najwcześniej przybył ściągnięty
ze Słucka pozostały bataljon (l-y) z reg. VIII-go Radziwiłłów (gl. 6 1 9),
bo Frankowski W 'liście z 2 czerwca wzmiankuje już o 7-u bata
Ijonach piechoty. Judycki 7 czerwca w s woim raporcie liczy także
7, ale zachodzi tutaj pewna niedokładność, gdyż wówcz,a s ubyła
piechota Sapiehy (gl. 473), wysłana na pomoc Chlewińskiemu, przybył
natomiast jeden bataljon nazajutrz, a podejść już musiał tak nieda
leko, że go widoczni e Judycki wciągnął zawczasu do swojego
rachunku. Był to ów bataljon z reg. V-go, Grabowskiego, masze
rujący przy końcu maja z Brześcia do Mińska w sile głów 500
i zatrzymany w Połonce contr-ol dynansem Wifrtemberga, nakazującym
zawróCić go do Grodna. Szef Grabowski zdala od swojej komendy
jeszcze 7 czerwca przesiadywał W Grodniel), ale jego piechota
nadciągnęła sama do obozu pod Świerżnem i Potocki 9-go donosił
królowi : ,Szczęściem dla nas batalion Grabowskiego przybył wczo
raj " . Pod koniec obozowania stało więc 7 bataljonów (w głów
5782), w odmiennym tylko składzie. Za to pomoc znaczniejsza
nadeszła W kawalerji. Zaraz po 4 czerWca z okolic Nieświeża
nadciągnęła brygada petyhorska Twardowskie g o� zapewne tylko
w 1 1 25 koni, gdyż óW szwadron " mocno obdarty " , po 25-go maja
odpędzony ze Swisłoczy .szukać swojej komendy ' , chociaż zdążył
ją znaleźć, ale za to 200, chyba z marszu, posłano Chlewińskiemu
do Słucka i te prz)' nim zostały. Na ogół więc siły Judyckiego
wzrosły o płów 1 77 1 , wynosząc 7740 wszystkiego.
W ódz n aczelny dopiero po nadejściu jakiegokol wiel< oddziału
z Korony zamyślał zmierzyć się z Mellinem : . Sam na tę kolumnę,
którą mam na froncie od Mińska. uderzyć nie omieszkam, jak tylko
na wszystkie strony ostrożne. i roztropne poczynię obserwacje, aby
nie być ogarnionym lub przerżniętym " . Możliwość flankowego ruchu
Fersena mniej go zastanawiała, wiedział bowiem , że jeszcze marudzi
daleko, że wprzó d pójdzie do Słucka, więc dla wzmocnienia śledzącej
go kolumny Chlewińskiego, postanowił wysłać mu posiłki. I w rzeczy
samej wnet po 2 czerwca, jeśli nie 2-0 wieczorem. szedł tam gen.
Frankowski z rozkazem ataku między Słuckiem a Urzeczem, wiodąc
pieszy bataljon i pułk przedniej straży. Judycki pozostał na miejscu,
obiecując rozprawić się z Rosjanami, poczem dopiero, jak mel
dował królowi : " to ułatwiwszy (co znaczy po rozpędzeniu 9600
l) Raport Sessinga, kap. i adj . dywizji małopolskiej,
Gorzyńskiego tamże T. VI N 41.
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1 37 Mellina), resztę sił ku obronie Wilna i Kowna obrócę " 1). Jakieby
to siły i czy możliwe, by zdążyły W porę, o tem zapewne nie
myślał poważnie.
Wsparcie Chlewińskiemu przychodziło W porę, gdyż istotnie
o nim zapomniano. Pisał też tV liście do króla : " Od komenderu
jącycp generałów z korpusem opuszczony zostałem. . . Od czasu
, wejścia Moskwy . . . od Rohaczewa pod komendą . . . Fersen(a) i . .. Knor
ring(a) starałem się czynić onym dywersję od Bobrujska chociaż
tylko z jednym moim pułkiem przez dwa tygodnie (nie liczy już
bowiem szwadronu ka walerji Twardowskiego), a nie doczekawszy
się sukkursu, usuwałem się pod Słuck, mając jednak tę dywizję na
oku
Cóż więc dziwnego, że tylko z pułkiem III-m przedniej
straży w 552 koni dywersja poprzestać musiała na śledzeniu prze
ciwnika . lub drobnych starciach z jego forpocztami. " (Dopiero
5 'junii przysłany mi sukkms do Słucka : jeden bataljon piechoty od
7-go regimentu (było tego gl. 473) z podpułkownikiem Grabowskim
i majorem Sobeckim, armat polowych (3 funt.) dwie, takoż od bry
gady drugiej litewskiej kawalerji koni dwieście z porucznikiem
Korsakiem. Przeto moglem większą dywersi� czynić komendzie
Fersena, który, że był często naszymi podjazdami i patrolami spo
tykany, a nawet i z(e) znacznym awantażem, wstrzymywał się
w Hłusku " . W istocie Fersen, od 4 do 7 czerwca włącznie, na
próżno W Hłusku wyczekiwał nadejścia dział polowych, a wszystkie
"
"
" dywersje i " awantaże polegały na urywaniu n iekiedy zbyt daleko
zapędzonych przednich straży rosyjskich. Jakiego rodzaju te starcia
początkowe, czytamy W raporcie Chlewińskiego : " Dnia wczoraj
szego (8 czerwca) Moskwa, ruszywszy się z pod Hłuska, przybyła
'nad Oresę rzekę i część za tą rzeką to jest o półtory mili od
Urzecza stanęła obozem. Z tej strony zaś rzeki były kozaki
w wiosce i po różnych miejscach w lasach zasadzone. Posyłałem
zatem komendę, aby te komendki kozackie pospędzać. Jakoż dnia
wczorajszego rano komenda, złożona z brygady i pułku we 40-kilka
koni, uderzyła na wioskę Utoczkę, 'kozaków wypędziła, a zatem
przestraszeni inni z lasów pozmykali za Oresę. Dnia dzisiejszego
patrol od Urzecza napotkał Moskalów kilkanaście koni i tych prze
pędził... (Rosjanie) na 3 trakta, pod Słuck aż, m.i eli ciągnąć. Ja
tedy, nie chcąc być opasanym W Słucku, wyszedłem z korpusem
na równe pola i stoję dziś w Iwaniu, oczekując Moskalów ku
Słuckowi, a pryncypalnie opierać się będę w Baranowie " 2) Na
dejściem posiłku, zabraniem chyba załogi Słucka t. j. głów ze 2 1 8
rezerwy reg. I V-o, szefostwa naczelnego wodza, oddział Chlewiń
skiego wzrósł z 552 na 1443. Co zaś do pułku przedniej straży,
a nim mogła być tylko j azda Kirkora, to pułk zaraz powrócił
z Frankowskim do Swierżnia. Zamiast atakować Fersena w pobliżu
Urzecza wracał on z niczem, nie widząc nawet Rosjan, oddalonych
n.

l) Raport J udyckiego 7. VI ze Swierżnia tamże T. VI N 39.
�) Wyciąg z raportu Chlewińskiego 9. VI z Iwania tamże T. VI Ad N 49.

- 1 58 kilkomilową przestrzenią. Frankowski, zmókłszy w pochodzie po
rządnie na desZczu . wolał odegrać przy Judyckim rolę Mentora, _
niż się narazić na spotkanie z kulamj1).
Chlewiński wychwalał uzyskanych z posiłkiem podkomendnych,
pisząc, iz jest niemal " bez bojaini pn:y wyż. wzmienionych godnych
oficyerach . . , którzy i ,odwagą i dobrą radą mię wspierają " 2) . Fersen
zaś, 8 czerwca ruszywszy z H/uska Wciąż bez artylerji, ' rozpo
czynał kroki zaczepne, a na tę właśnie chwilę czatowano w obozie
Judyckiego w ułudnej nadziei, że wzmocniony posiłkami Chlewiński
zdoła opóźnić pochód korpusu. N� czem te mgliste nadzieje oparto,
trudno zrozumieć, czytamy jednak W raporcie Potockiego : ,,(Fersen)
miał następować od strony Słucka, lecz go tam jeszcze ' niema,
i Chlewiński z Sobeckim na czele kolumny z dwóch tysięcy(?)
głów czeka nań przy wyjściu jego z bagien, z lasów i z wązkich
grobel, położonych przy Hłusku, którędy podchodzi w okolice
Słucka. . . Nie licząc tych dwóch tysięcy ludzi, z którymi Chle
wiński powsłrzymuje(?) Fersena it.d. " 3). Potem rozwiały się ułudy
i tenze Stan. Potocki inaczej pisał już z Grodna 1 5 czerwca :
" Położenie Chlewińskiego bardzo ślizkie .. , gdyż (Fersen) ma trzy
tysiące głów, a Chlewiński tylko dwa " - cóż dopiero, gdyby wie
dział dokładnie, że liczono u jednego 5480, u drugiego 1 445.
Judycki zaś "za upatrzeniem lepszej pozycji " stał ciągle
w Swierżl!iu, z awangardą W Stołpcach, a manewry na tern stano
wisku byłyby nawet arcy-zabawne, gdyby to wszystko nie takie
smutne.
.

Bitwa p o d Mi re m . Kreczetnikow wiedział tyle tylko
2 czerwca, że po ewakuacji Mińska Judycki ustąpił do Kojdanowa,
lecz dalszy kierunek odwrotu przedstawia mu się mglisto. Sądził,
że Litwini znajdą punkt oparcia i koncentracji pod wałami Nie
świeża lub Słucka.
W tern przypuszczeniu dał zaraz ordynans
korpusowi Fersena, najbardziej zostającemu w tyle, by złączonemi
z Mellinem siłami uderzali razem na przeciwnika i po rozbiciu za
władnęli jego artylerją, co podkreśla z naciskiem. Potem każden
-

1) Pamiętnik Sulkowskiego str. 2 1 8. Myli się tylko, utrzymując, że
Frankowski przestal na deszczu 3 dni bezczynnie - nie byto na to czasu.
Widzimy 11;0 2. VI jeszcze w Swierżn iu, zkąd datował swój list do k róla.
Idąc z pułkiem jazdy mógł wyprzedzić piećhotę i stanąć w Slucku przed S-m,
ale go znów spotykamy w głó wnym obozie na parę dni przed bitwą' pod
Mirem. Myli się również co do punktu wyjścia tego oddzia!u, nie ruszyl
on bowiem wcale z Kojdanowa, lecz ze Swierżnia i póżniej. O tem, że to
Frankowski chodzil z tą komendą, wiemy li tylko z tego pamiętnika, ale go
pośrednl0 stwierdzają źródla, a pułk nie mógł przecie samowolnie zawrócić
z powrotem, nie spełniwszy rozkazu. Chlewiński o tej efemerycznej pomocy
nie wspomniał nawet słówkiem. Wógółe pamiętnik Sulkowskiego jest żró
dłem dostarczającem wiele ciekawych szczegó!ów, ale bardzo oględnie trzeba
z niego korzystać tam, gdZie autor nie występuje jako świadek naoczny.
2) List 14. VI z Ostrowia do króla w kopjar. rap. lit. T. VI N 58.
3) Raport francuzki Poto<:kiego 9. VI ze Swierżnia do króla tamże
T. VI N 48.
.
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pójdzie w swoją stronę, . więc rohaczewski korpus do Słonima, po
zorganizowaniu Targowicy w Słucku, a tołoczyńskiemu korpusowi
dawniejsze Instrukcje przepisywały marsz na Nowogródek.
Ten rozkaz Kreczetnikowa przyszedł najpierw do Mińska,
a Mellin, 5 czerwca wyprawiając go dalej, zawiadamiał sekretnie Fer
sena, że Litwini stoją nad Niemnem, więc ruch donioślejszy
w swoich nastę p stwach, gdyby ze Słucka pomknąć szybko pod Sto!p
ce i, stanąwszy na tyłach armji J udyckiego, zagrozić odcięciem, je
dnocześnie zaś on sam zdąży 1 0 czerwca z atakiem czołowym i w tym
celu rusza dwoma dniami wcześniej. - I to jednak możliwe, że,
na samą wieść o ciągnących z Mińska Rosjanach, Litwini uciekną,
a gdy poniszczone mosty n a Niemnie muszą opóźnić przeprawę
i szybkość pościgu, wóWczas Fersen ma sposobność rozpędzenia
uchodzących, a po przebyciu rzeki Mellin pospieszy niszczyć roz
bitków 1 ). W obu więc razach dwustronne uderzenie zapowia
dało pogrom przeciwnika, a sił przemagających posiadano do
zbytku. Korpus tołoczyński, wzmocniony oddziałem Benningsena,
liczył głów 9602, rohaczewskiemu zostawało jeszcze przed otrzyma
niem artylerji 5480, raze!!! z 1 5000. Podajemy początkowe cyfry bez
zmiany ze względu, iż bardzo niewiele ubyło z szeregu w forpocz
towych starcia - zresztą l uki, powstałe skutkiem śmierci, chorób,
komend zostawionych W zajętym kraju, zapełniał rekrut brany przy
musowo. Siły ilościowe Rosjan, nawet zredukowane, nie spadną
niżej 1 4000 ludzi okrągło, j est więc już komu
sidła n astawić, osa.
czyć ostęp i wywołać katastrofę.
W obozie nad Niemnem nie podejrzewano istnienia planów,
grożących wzięciem we dwa ognie, a nie nadeszła tam jeszcze
artylerja i nie stało środków do odparcia napadu. Choć żaden
z niedbale pisanych raportów Judyckiego nie wykazuje nigdzie sił
ilościowych, podając rozproszone tylko wzmianki o składzie ja
kościowym i to nie zupełnie, ale go po cześci wyręczyły źródła
i na ich podstawie dokładnie możemy sobie przedstawić obóz-
litewski. Z piechoty posiadano tam zawsze 7 bataljonów: z reg.
I-o i II-o buławy wielkiej (gl. 505 i 467), IV-o szefostwa Judyc
kiego (mniej więcej 500), V-o Grabowskiego (500), VI-o Niesio
łowskiego (51 5) i oba z VIII-o imienia Radziwiłłów (6 1 9 i 676),
razem bagnetów 5782. Z jazdy regularnej obie brygady kaw. nar.,
husarską Sulistrowskiego (w 1 525 koni) i petyhorską Twardowskiego
(w 1 1 25) czyli, jak je nazywano, kowieńską i pińską, więc 2450
szabel. Z lekkiej 2 pułki przedniej straży : I-y Kirkora (78_6) i IV-y
Bielaka (6 1 1 ), razem 1 597. Wprawdzie o roli W bitwie konnicy
Kirkora źródła nie przechowały najmniejszej bodaj wzmianki ; wi
docznie stała w odwodzie, a może z Bielakiem2). Wogóle liczono
l) Rozkaz Kreczetnikowa 22. V/2. VI fersenowi i sekretne - pismo
Mellina 25 V/S. VI do Fersena tamże T. VI Ad N 57.
2) Gdyby z milczenia żródel o konnicy Kirkora w starciach pod
Swierżniem i Mirem wyprowadzić wniosek, że ona została przy Chlewińskim
i frankowski bez niej wrócil do obozu, toby istotnie podnioslo sUy tej ko.
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kawalerji gl. 5847. Dodawszy I I I artylerzystów, otrzymamy ogół
sił J udyckiego W ilości 7740 żołnierza. I tu bierzemy z tablicy
cyfry ustalone, pomijając dotychczasowe straty, gdyż wszelki, ubytek,
chyba tak nikłych dosięgał rozmiarów, że nie ziłważy wcale na szali.
Wyłączając z rachunku siły Persena, zestawienie cyfr wyka
zuje, że Litwini posiadali piechoty 5782, a Rosjanie 6540, odpo
wiednie zaś l iczby co do jazdy regularnej wypadają 2450 i 1 500,
co do lekkiej 1 397 i 1380, razem konnicy 5847 i 2880, artyle
rzystów 1 1 1 przy l O-u małych, bataljonowych armatkach 5-funto
wego kalibru i 582 przy 1 3-u działach polowych 6'0 i 1 2-funtowych,
nie licząc wcale 5·funtówek - razem 7740 przeciw 9602. Górowali
więc Rosjanie głównie artylerją i znacznie piechotą, co do jazdy
słabsi, wogóle przewaga niezbyt przygniatająca i taki Kościuszko
dałby sob i e radę. Wspomnijmy nawiasowo, uprzedzając wypadki,
że stosunek sił obustronnych zmienił się trochę w ostatniej chwili
na naszą korzyść.
Potocki, rozgoryczony uporem Judyckiego, malowąJ !<ró!owi
dosadnie, ale prawdziwie nieład W obozie : "Posiadamy. .. ludzi
W proporcyi mniej więcej równej piechoty i jazdy... - Siły na
sze obecne wynoszą wszystkiego z 8 tysięcy głów... Kleist .i We
delstedt na szcz�ście tu przybyli, by nam dopomódz do wprowa
dzenia porządku j pracujemy jak W ciężkich robotach, ale zadanie
nie takie łatWe. Wawrzecki i ja b.y1iśmy zniechęceni...
Pierw
szem naszem staraniem stało się pozyskanie wiadomości pewnych ...
Żyli tlltaj z dnia na dzień, cofając się ciągle a nie bardzo wiedząc
dla czego". "Początkowe dwa dni naszego pobytu zostały użyte
na zaprowadzenie trochę ładu W obozie, czego potrzebował gwał
townie, i któremu by zabrakło wszystkiego" l).
W rzeczy sa
mej żołnierza trapił niedostatek wszelkiego' rodzaju ; odczuwał on
dotkliwie brak namiotu, żywności, furażu, znużenie bezsennych no
cy spędzanych na gołej ziemi, brak zaufania do wodzów i brak
dział polowych z odpowiednim zapasem pocisków, gdy wróg mógł
si� zjawić niespodzianie przed frontem obozu. I stotnie trudno pojąć,
dla czego artylerja lwronna szła tak. opieszale, dla czego nie ścią, gnięto armat wileńskich, dla czego o tem wszystkiem nie myślano
za wczasu.
Z pobliskiego Nieświeża jakoby zdjęte z wałów dzia
ła przyszły i odeszły z powrotem dla braku odpowiedniej osady do
walki w polu. Pod koniec obozowania począł coraz silniej doskwie
rać glód, bo w okolicy wyczerpanej zdobywano żywność i furaż
-

-

lumny do 2000 z górą, jak w przybliżeniu i okrągłych cyfrach podawał Po
tocki, ale ilościowe jego dane często wzbudzają poważne wątpli W OŚCi, a prze
czy temu stanowczo raport l istowny Chlewińskiego z Ostrowia 1 4. VI.
Wymienia on drobiazgowo jakość otrzymanego posilku od początku wOjny,
częściowo ilość i przysłanych podkomendnych, bylby więc i o pułku Ki rkora
wspomniał" bOdaj slówkiem. Skłonni jesteśmy mniemać, że Tatarzy Kirkora
z początku walczy li obok Tatarów Bielaka, a w sam dzień bitwy stali w od
wodzie i potem dzielili losy tych swoich pobratymców.
1) Raporty francuzki e Potockiego 9. VI o S tej wieczorem i o północy
�e Swierinja do !<.róla t a m żę T. VI N 48 i z Mira ,() północy.
-
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z niesłychanym , trudem, magazyny sformowane na p�pierze świeciły
pustkami i dopiero piekarnie, w myśl pułk. J asitlskiego, stojącego
na czele inżyni eryi, założone W Nieświeżu, zaspakajały choć w dro
bnej cz�ści palące potrzeby l). Twardowski, opisując Gorzeńskiemu
chwile przeżyte W tym chaosie, zaznacza ; " Nie tak jest n ieprzy
jaciel straszny jak głód i strapierunek (sic) w obozie. Szpiegów
dobrych nie mamy - rady częste, a bez sekretu. Jeśli się temu
nie za pobieży, nic zrobić nie zdołamy... Obozu nie umiemy obie
rać, a przecież to rzeczą wielką" 2) .
W Swierżniu wódz naczelny, zamiast się troszczyć o działa
i żywność, pisał do króla : " Ledwie W tal<iej przez różne obroty
starałem się postawić sytuacji, że do otoczenia mnie i zagarnienia
przez wojska nieprzyjacielskie, tymczasowe mogłem uczynić prze
By je poznać dokła
szkody " 3), to też ze wszech miar ciekawe.
dnie, najpierw potrzebna topografja terenu.
Stołpce od Starego Swierżnia przegradza Niemen, stanowiąc
bardzo słabą zasłonę. Wije on si� kręto wśród blotnistych nizin
jeszcze w tem miejscu mały i wązki ; czc;ste deszcze nie o wiele
podniosły poziom jego wody ; zresztą najpotężniejsza rzeka na świe
cie nie zatrzyma wroga i chodzi o to, ile jej przebycie pochłonie
ofiar i czasu. Judycki główną kwaterę w Swierżniu zabezpieczył
po obu stronach ustawieniem o 25 kroków silnych pocztów jazdy,
resztę kawalerji umieścił przeważnie W Stołpcach, już za Niemnem,
z l ichym mostem na rzece, rzuconym na łodziach, a raz burzą zer
wanym. Przytern rozsiał z rzadka w około obozu malutkie pla
cówki, a te, nie przedstawiając żadnej ochrony, sta ły za blizko,
więc byle popłoch bez poważnej przyczyny zaraz odbiłby się
alarmem W obozie, grożąc wywołaniem paniki u żołnierza z wojną
n ieotrzaskanego. Piechota zajęła stanowiska pod Swierżniem roz
ciągniętą linją, na wzgórkach w odległości od Niemna z jakie 2000
I,roków, a ze zwróconem l ewem skrzydłem do rzeki. Ustawiła się
więc frontem do Nieświeia, zkąd tylko Fersen mógłby kiedyś nad
ciągnąć, choć na razie nic nie groziło z tej strony, bo n awet je
szcze Słucka nie minęli Rosjanie. Atak niewątpliwie czekał od
Mińska i Mellin trafiłby właśnie na flank litewski. Taki rozkład
Frankowsldego z wyprawy na Fersena. Poczem
trwał do powrotu
.
Frankowski rzucił myśl nową i oryginalną, myśl zbicia z tropu
przeciwnika, nadchodzącego z Mińska i Słucka, codziennem prze
stawianiem piechoty, a po naradach z Judyckim poczęto ją wyko
nywać jako celową i istotnie bałamucącą generałów rosyjskich.
Każdej więc nocy zmieniano front i na przestrzeni jednego prosto
kąta, czyli "kw.adratu podłużnego" według nomenklatury -n aczelnego

1) Pamiętnik Sułkowskiego str. 220, 219.
Jasiński Jakób zostal w inżynierji lit. 1 1 . I. 1790 podpułkownikiem,
13. I. 1792 pułkownikiem (Ks. 6 lit. O).
2) List Twardowskiego 15. VI z Bytenia do gen. Gorzyńskiego w kopj.
rap. lit. T. VI N 60.
3) Cytowany raport z 7. VI tamże.
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wodza. piec1Jota zajmowała na przemian to linję wydłużonego boku
tej figury geometryc�ej, to linję przekątną i w ten sposób zaWsze
jeden fla n k zostawał narażony na atakJ). Szczęściem Rosjanie stali
za daleko, by złączonymi korpusami wyzyskać efektowną stronę po
zycji, W prz eciwnym razie te nocne ewolucje, bez potrzeby nużą
ce żolnierza , mogły sprowadzić niebywałą klęskę. Słusznie Kleist
potem uprzedzał króla, by odebrać naczelną władzę z rąk "eines
sol ge n Ign oranten"
o ile bow'iem taki Kossakowski więcej zna
czył dla Rosjan n iż cały korpus, o tyle uzdrowienie stosunków woj
skowych na Litwie należało zacząć od usunięcia Judyckiego od
wszelkiej ko m en dy.
Wtem 8 czerwca, gdy MeWn ruszył z Mińska na pozycje
litewskie, do obozu pod Swierżniem nadleciał goniec Chlewińskiego
z przej ętym u kurjera rozkazem Kreczetnikowa i sekretnem pismem
Mellina 2). Przypadek pokrzyżował rosyjskie zamiary ; plan ich
odkryto i potem zarzucili go sami. Tegoż dnia Mellin, zasłyszawszy
W marszu o losie kurjera, poznał, że tylko na własnych polegać
musi siłach, bo Fersen marudzi, o niczem nie wiedząc, i już nie
- zdążyłby 'tJ porę na pole b itwy. Judycki �ro zumiał, w jakiej matni
go zastaną skombinOWane uderzenia Rosjan, pojął, że musi broń
złożyć lub uciekać rozbity.
Gdy poch\vycone u kozaka papiery otworzyły oczy na groźne
poło żenie, z ł o żo n o z rana 9 czerWca rad� wojenną, by się lepiej
, zorjentować w zmienionych warunkach. Chciano na razie uniknąć
walki i obmyśleć jaki& plan na przyszłość, a o wyniku narady po
wiadamiają króla pisma Potockiego. Donosi więc tegoż dnia o 5-ej
wieczorem : . Przygotowują siC; napaść na n as jutro, skutkiem czego
zmieniamy obozowisko i ztąd ustępujem o półtory mili do Mira
dla tego tylko, by stanąć na pi�knej równinie i módz spożytkować
jazdę, gdyż bardzo nam zawadzał las wielki, położony między
Stołpcam i i Kojdanowem, gdzie Rosjanie, jak mniemam, przenocują.
Tymczasem Bielak sto i spokojnie w Stołpcach ze swą awangardą
dla zamaskowania ruchu w naszym obozie. Zawsze b�dzie on mieć
czas do złączenia się z nami... W tej chwili dowiadujemy sie, iż
Rosjanie o półtory ' mili od nas rozpinają namioty. To nam nie
przeszkodzi zmienić pozycję jeszcze dziś wieczorem " . , I w kilka
godzin Potocki z nowego już stanowiska w Mirze kreśli słów kilka
do Gorzeńskiego : "Piszę . . . po północy, znużony i znudzony i trochę
n a wet febry mający, lecz z tego tylko kontent, że nam jutro lub
pojutrze przyjdzie się spotkać porządnie z Mellinem i że, wyszedłszy
-

,

1) Wierzyć temu trudno, gdyby nie pamiętnik bardzo zdolnego wojsko
wego, jakiem byJ Sulkowski (str. 2 1 7 - 2 1 8). Myli się tylko stanowczo,
nadmieniając, że wojska zwracały się ty/em do korpusu palackiego
ataku
z tej strony nie oczekiwano, ani też byl możliwy ze względu na odległość.
Jest to cenne źródlo pomimo wielu i wielkich niedokladności - ztąd braliśmy
uzupełnienia do rękopismiennych raportów polskich i drukowanych ros yjskich.
2) Dalsze szczególy ruchu M\dlina z jego raportu Vi dzienniku K reczet
nikowa str. 46.
-

1 43 z bagien i lasów, awantażowną dla naszej kawalerji mamy sytuację.
Ta była jedyna przyczyna przeniesienia o milę(?) obozu naszego
ze Swierżnia do Mira " I) .
Rozprawy na radzie wojennej nie ograniczyły się rzuceniem
myśli odwrotu, powzięto inną jeszcze decyzję, a zamiast własnemi
opowiadać słowami . wolimy wyręczyć się relacją n aocznego świadka
dlaz achowania barwy tych czasów i poglądów danej chwili. Pisze
więc Potocki w cytowanem liście do króla : " Skutkiem układu, za
szłego dziś z rana (9 Clf rwca). . . judycki dał rozkaz ... Wodzickiemu,
by się koniecznie udał do Grodna i ztamtąd na czele wojsk koron
nych postąpił aż · do Bielicy, leżącej o mil 1 4 od Grodna , a na
prostej drodze ku nam j zarazem n a drodze do Wilna. Gdyby
szczęście nie dopisało, nasz odwrót będzie zabezpieczony, nasz
tył i Grodno osłonięte I przeciwnicy, jeśli chcieli w . błąd nas
wprowadzić zmyślonymi raportami, nie potrafią odgadnąć, czy te
wojska zwrócą się do nas czy do Wilna " . - W innym liście do
króla dodaje z Mira o północy : " (Wodzickiego) zastałem tutaj ;
powstrzymał go brak koni... Odebrałem dwa listy od Michała Za
biełły. . . Trudno zrozumieć powody, przeszkadzające Rosjanom
W dostaniu się (do stolicy litewskiej) .. , gdyż im . drogi otwarte.
Nie mogąc ocalić Wilna bez zniszczenia się samym, poprzestaliśmy
na zabezpieczeniu Zabielle odwrotu na Bielicę. dokąd Wodzicki...
uda się z wojskiem.. . Dotąd zaledwie zdołaliśmy ułożyć chwilowy
plan obrony... Oto nasze cele : jeśli zbijem Mellina, pójdzicmy bić
Fersena i tak następnie - jeśli klęską nas spotka, usuwamy się
do Grodna W możliwie najlepszym porządku, o ile potrafi m " . Dwoma dniami później, 1 1 czerwca, Wodzicki pisze do króla,
jeszcze nie wiedząc o zaszłej bitwie : " Z rozkazu ...judyckiego,
a bardziej generała Potockiego ... do Grodna pl zybyłem dla zebrania
dywizji koronnej i maszerowania pod Bielicę, w Lidzkie, i tam
uformowania obozu nad Niemnem. Gdy się już wszystkie nasze
koronne zeszły korpusy, dnia jutrzejszego ruszam, wprzód jednak
Grodno opatrzywszy przyzwoitym do obrony garnizonem. 6 armat
6-funt. i 3 haubice ze stosowną amunicją do generała Potockiego
pod Mir wysyłam, z sobą zaś 4 armat 6 funt. i 2 h aubice biorę. Tu
jeszcze dla obrony dosyć artylerji zostaje... T� mi kazano wziąść
pozycj�, abym . . . judyckiego od Mira jako i generała Zabiełły,
z Wilna do Lidy (dążącego), mógł sukkursować. - Obywatele
z województwa mińskiego do Nowogródka, Szczuczyna, Grodna się
rejterują. Ci tak grzeczni dla wojska koronnego są i wszystkiego
Litwa dostarcza, (że) trzeba być im wdzięcznym i nie rejterować
się ... Trzymam Moskali za mało odważnych, kiedy z tej pozycji
obozu (pod Świerżnem) i z tego nieładu nie profitowal i " 2).
'
Armaty Wodzickiego już do Mira nie nadeszły, ale w dniu
9 czerWca z rana, gdy w Swierżniu debatowano nad przeniesieniem

l) List Potockiegu 9. VI. z Mira w kopiar. rap. lit. T. VI Ad N
��

List Wodzickiego 1 1 . VI. z Grodna do króla tamże

T.

48.

VI N 52.

-

obozu, zjawił
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niespodzia n ie transport artylerji wileńskiej. Major
dział 1 2, same 5-funtówki. Uradowany
Potocki pisał do k r ól a tego dnia wieczorem : "Szczęściem dla nas
b at a l j o n Grabowskiego p rzy był wczoraj i dziesięć sztuk armat
5-funtowych d z iś z W i lna z trzema kompanjami artylerji - w , taki
sposób posiadamy wogóle 22 działa 5-funtowe " J). Potocki nie
mylił się c o d o ogólnej liczby armatek, ale się mylił co do ilości
p rzyprowadzon,)'ch, bo W l i ści e Cronemmanna z 5 czerwca czytamy :
"Vietinghoffa z 1 2-ma armatami, �, których 2 radziwiłłowskie mniej
do użycia są zdatne; (z) 3-ma komparjami do Nieświeża pod ko
mendę i dyspozycję... JudyckiegQ posłałem" i w dniu 9 czerwca :
" M a j o r V i e t i n gh offe n także z armatami , do obozu pod Stołpce
przybył" , właściwie do Swierżnia, a pisze ze Skidła na domysł
jako o fak.cie jut dokonańym2) W . ' kgm.panjach rachować można
gł ów 438 w ogóle, co podniosło' siły judyckJego do cyfry mniej
więcej 8 1 78.
Z te m wojskiem wódz naczelny postanowił wykonać zdecy
do wa ny z rana zamiar rady Wojennej i ustąpić do Mira. Zwijano
tedy obóz i rozpoczął się odwrót trwający ' od wieczora do ,późnej
nocy, a za rzeką została arjergarda i Bielak, z rozkazetl! wstrzy
mywania konni�ą Rosjan u przeprawy, drobne zaś placówki wysu
nięto za daleko p od stanowiska nieprzyjacielskie. Nie zachodziła
obawa, by w t:azie popłochu , stłoczona jazda na jedynym moście
m ogła część swoich � e pch ną� do wody, gdyż Niemien płytki w tych
miejscach posiadał jeszcze brody.
W ódz naczelny nie miał pojęcia o ruchach i ówczesnej po
zycji -rohaczewskiego korpusu, a przejęła go trwogą widoczna chęć
u Mellina do działań z aczepnych . . j eszcze bowiem o północy do
latywał z nad Niemna huk wystrzałów, wymienianych m iędzy pla
cówkami, sygnalizujący zamiar· blizkiego sforsowania przejścia. ju
dycki słyszał ogień 'i w ciągu odwrótu, lecz nie posłał zbadać, co
się tam dzieje, w Mirze zaś wygodnie zażywał wczasu, a sen mu do
p isał jeszcze z rana nazajutrz, kle�y nad rzeką już na dobre
walczono.
Potocki o półnócy donosi królowi : "W tej chwili wojska ma
szerują z obozu pod Swierżni'em do tutejszego. Kiedy wychodziły,
strzały karabinowe były gęste między naszemi a rosyjskiemi wede
tami. Donoszą o korzyściach' obozowiska, rozciągającego się dosyć
daleko... Obóz nasz na wzniesieniu,
lewe skrzydło bronione przez
.
olbrzymi zamek. .. , góruje ze wszystkich stron nad niezmiern�
równiną, gdzie bić się potrzeba w ezystem polu, co nie jest w guś
cie kozaków i baszkirów (?), a tego pełno u Mellina (?)". Zdania
Potockiego i Wawrzeckiego w sprawach wojskowych przyjmować
Vietynghoffen

p r z y wi ó z ł
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1) Raport francuzki Potockiego 9. VI. o S-ej wieczorem ze Swierżnia
tamże T. VI. N 48.
2) Listy Cronemmanna : 3, VI. z Dąbrowni do króla i niemiecki 9. VI.
ze Skidla do Wiirtemberga tamże T. VI N 34 i Ad N 48.
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należy cum gl'atlo salis. Obaj oni przybyli , chcąc poprawie wszystko,
Wtirtemberg popsui, bez żadnego wszakże uzdolnienia po
temu. Potocki, choć generał artylerji po odjęciu rangi marszałkowi
Targowicy, pierwszy raz w życiu zobaczył wojnę i znalazł si� w
rozgwarze obozu wobec przeciwnika. Drugi z nich, zostawszy
dyktatorem po Kościuszce dwoma laty póiniej, nie wykazał żadnych
zdolności militarnych. To też korzyści nowego obozowiska arcy
wątpliwe i poranek mial przyn ieść rozczarowanie.
Twardowski
inaczej pisał do Gorzeńskiego : »W nocy z dnia 9-go na l O-ty
ruszyliśmy z obozu pod ' Sta rym Świerżniem w obóz pod Mir, a sta
nąwszy. . . na wytkni ętem . . . miejscu przez inżynierów, (s)postrzeg1iśmy,
że to miejsce nie... zdatn e . . . z racj i , że flanki n i e były n iczem
okryte, że wody nie było i że rejterada wypadała przez miasto Mir,
a tern samem przez defi1e » I).
. Strzały, podczas marszu i W nocy słyszane, pochodziły nie
tylko od drobniutkich placówek lub szpic podjazdowych. Mellin
zapragnął dostać języka i wiedzieć dokładnie od schwytanych j eńców,
j aka nasza siła, jaki duch W wojsku i porządek w obozie, jak wy
gląda m iej scowość i zajęte pozycje. Wysłał w tym celu na przednIe
straże kilkuset kozaków, by już koniecznie sprawili się dobrze, roz
porządzając tak znaczną siłą. Kozacy, ruszywszy n a zwiady bardzo
pewni siebie, napadli w lesie podjazd idący we 40 koni, lecz podjazd
bronił się dzielnie, zagarnąć nie dał i, strzelając, ustępował do swoich
zwoll1a i W por.ządku. A gdy mu w pomoc do stu jeźdzcó w n ad
biegło, zwrócili na miejscu i wszyscy polecieli na wroga, co koń
wyskoczy, Szarża była tak gwałtowną, że pod jej parciem prysła
przewaga kozacka, nastał pościg i siekanie pierzchających w różne
strony. Padło z nich wielu lub leżeli ranni i zamiast przywieźć
jeńców M.eJJinowi, sami stracili 20-tu wziętych do niewoi i2). Na
razie w naszej konnicy to pierwsze drobne powodzenie podniosło
ducha, a wódz rosyjski po tym zawodzie postanowił działać naza
jutrz całą masą wojska.
Zaświtał poranek 1 0 czerWca. Judycki, przybywszy do M ira,
gdy się zwrócił frontem do n ieprzyj aciela, arjergarda została aWan
gardą, a Bielak już od stron Świerżnia stał nad lewem wybrzeżem
Niemna, na pagórku wzniesionym nad równiną nadrzeczną, i zekał
na wroga . . Wcześnie z rana dostrzeżono Rosjan w 1 000 koni pod
Stołpcami, przechodzących wpław Niemen3). Bielak patrzał spokojnie '
na przepFawę tego zwiastuna korpusu, a gdy ją wykonano, z e
wzgórza zeszedł na n izinę i, zostawiwszy na niej w odwodzie jazdę
regularną Sulistrowskiego, z lekką sam szalony przypuścił atak na
konnicę przeciwnika . Rozbił ją uderzeniem piofunowem, ścigał do
wybrzeża i za Niemen przerzucił, a gdy jedni rąbali uciel<ających,
CO

1) List Twardowskiego 1 5. VI. z B yt eni a do Gorzeńskie�o tamże
T. VI N 60.
�) Sulkowskiego pamiętnik str. 221 .
8 ) Może część pułku smoleńskiego, gdyż raport Mellina wymienia
wtedy 2-ch rannych dragunów (Dzien. Krecz. str. 49).
Wojllll Polsko·Rosyjskr..
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trochę biorąc d() niewoli, drudzy na karkach Ro�jan pomknęli za
rzecznym terenem .
Lecz W tym czasie n iepostrzeżenie przeszedł dolny bieg Niemna
kon ny pułk (iziumski zapewne) i zdążył uderzyć w naj słabszą stronę
wszelkiej jazdy, bo na jej skrzydło. Nagle 41kazanie się Rosjan na
lewym flanku i atak nieoczekiwany st10czył kon n icę B ielaka na
ró wni nie, a gdy kaw. nar. chciała j ą wesprzeć, sama pod naporem
uciekaj ących i napastników, złamawszy szeregi, ustąpiła w nieładzie.
Ten atak skrzydłowy, zawsze niebezpieczny, wyniknął z niedbalstwa
Bielaka. Zamiast dużo kawalerji trzymać bezczynnie, jakby spo
kojnych widzóW bohaterstwa, należalo rozesłać część po wybrzeżach
dla śledzenia, czy prze ciwn ik wyżej lub niżej nie zamyśla o prze
prawie, potem boczny oddział rzucić na niego i szarżę u przedzić.
A nagły zwrot szczęścia zagroził poważnie. Rosjanom nadbiegł
świeży posiłek i wróciła część rozbitków, a tę nową pomoc radI o
Wano do 1 500 koni , gdy nasza awangarda już dobrze zmieszana
\
W nieładzie i niepokoju.
Stary generał zrozumiał, że nie wolno zmarnOWać ani chwili,
bo od niej zawisło wszystko - że tylko n owy szał odwagi uratuje
jego jazdę, a potrzeba własnym przykładem podnieść w niej dijcha .
Naprędce sformowawszy stukonny z górą orszak ze swoich Tatarów,
sam podniecony fatalizmem wschodu, ' z głową schyloną a szablą
w ręku , zwrócił się na wroga, szukając śmierci lub ocalenia. A tuż
za nim Tatarzy rwal i jak halny wicher i reszta jazdy, uniesiona
przykładem wodza, sformowawszy się szybko, poleciała w ogień.
Rosjano m nawykłym do napadów większemi siłami, zawsze imponuje
Nie wytrzymali
odwaga i zawsze dzielny opór zbija ich z tropu.
też szarży rozpaczliwej i , gdy stratowano przednie ich szeregi,
reszta się rozbiegła po okolicznych błoniach . Bielak zaś, powaliwszy
najbliższych impetem koni, rąbał rozpierzchniętych aż do Niemna,
zagnał na błota i wielu potopił. Szał ocalił awangardę, dowiódłszy
raz jeszcze, że potęga przykładu, nawet młodego żołnierza czyni
bohaterem i potrafi on obalić silniejszego wroga, byle go dobrze
p oprowadzono przez ludzi n i eugiętych i nieulęknionych.
Podczas tej drugiej szarży Rosjanom nadeszła piechota i zało
żyli oaterję, a gdy działa zah uczały i pociski przez rzekę zaczęły
przelatywać, nie było celu walczyć z podchodzącym ze świeżemi
siłami do przeprawy wrogiem, bo brak piechoty zepsuł szanse boju,
choć działa rosyjskie omal nie wpadły nam w ręce. Bielak więc
znoWU sformował swą jazdę i ,_ ust�pując powoli w kierunlm Mira,
o pół mili od niego stanął W polu obozem, nie rozesławszy żadnych
patro l i podczas noclegu, a Rosjanie już n i e śmieli naciskać go w od
wrocie. Mellin przeszedł rzekę po gotowym moście i zajął Świerień I).
Te ranne starcia trwały godzin ze trzy, a jazda, cudem wy
brnąwszy z opałów, walczyła świetn ie - szkoda, że poraz przed
ostatni w litewskiej kampanji. Pomyślne ataki zwykle pochłaniają
l)

Sulkowskiego p a m i ę t n i k str. 225 - 227.
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mn iej ofiar, to też padło na polu naszych kilkunastu i Rosjan 40
1 50 według Judyckiego, a odpowiednie cyfry w liście Wołodkowicza
wynoszą 40 i ze 1 70, ale już liczył zabitych i rannych l). Rzecz
prosta straty przeciwnika podane w przybliżeniu i za wysoko, ale
prawdziwych darmo byśmy szukal i w urzędowych raportach . w każdym razie o wiele przechodziły nasze. Melli n poznał, że nawet
ze słabemi siłami litewskiemi trzebą się liczyć i to bardzo poważnie.
Lecz w ostatecznym wyniku znowu odwrót awangardy dla
braku poparcia . Potocki przesyłał na razie swoje wrażenia : » Gdy
ten list piszę do WKMości, cnotliwy Wawrzecki wykrzykuje głośno
i gorzko się skarży nie bez słuszności. . . Użalamy się n i e dla tego,
żeśmy zostali przez Rosjan pobici, ale że ich pobić nie umiemy
tak, jak byśmy mogli. - Generał Mellin dotrzymał nam słowa --'
jego straż przednia zaatakowała naszą o czwartej z rana. Kleist;
widocznie tracący głowę jak dziecko, przyszedł mnie obudzić cały
przerażony, mówiąc, żeśmy straceni. - Judycki, n i ewidzialny
w obozie, spał j ak zazwyczaj. Kazałem wysunąć naszych siedm
bataJjonów p iechoty, by poprzeć atak ze swej strony . (nl>. Potocki
przy n aczelnym wodzu nie miał nic do rozkazania), a tymczasem
poleciałem z Wawrzeckim do przedn ich straży, gdzie walczono za
wzięcie. Naszą składała wyłącznie jazda, w rosyjskiej był bataljon
pieszy, dziala (i konnica)... Mimo tych korzyści została odrzucona
ze stratą. . . Sława dnia dzisiejszego należy przeważnie do l -szej.
brygady. Widziałem wyprzęgane konie od armat rosyjskich przez
naszych szeregowców. . . Według raportu bardzie; dokładnego, jaki
w te; chwili odbieramy, straciliśmy tylko 22 ludzi, gdyż kil1m po
wróciło z e stron rozm aitych . Stratę Rosjan obliczają aż do 1 70
ludzi. Kilku jeńców rosyjskich ... podaje siły Mellina n a 9 tysięcy
te, co dziś widziano, wyglądały zaledwie na głów 5 tysięcy. . . , (ale)
możliwe, że trochę odłączył, by iść na Uzdę, coby nam tył zajęło,
gdybyśmy wczoraj nie zmienili obozu. Mówią nam o Rosjanach
w tamtej stronie . . . " I wracając do rannej walki, dodaj e : . " Zadzi
wiony n ieruchawością naszej piechoty, gdy jeden tylko bataljon , 
gdyby nadszedł j eździe na pomoc, wprawiłby Rosjan w ,(wielkie)
zamieszanie, zawróciłem (z pola) na powrót. - J akież było, .
N . Panie, moje zdziwienie, ujrzawszy piechotę, i dącą (z obozu
wstecz) do miasta wśród zawad, sprawianych przez bagaże. Zo
stałaby pastwą Rosja n, gdyby straż przedn i a i jazda (regularna) nie
była odparła ich wysiłków. P ierwszym powodem tego odwrotu: było
pożałowania godne przebudzenie się Judyckiego, potem przezorność
Kleista i Frankowskiego, którzy mu w głowę nakładli , że gdyby
piechot� spotkało j akie niepowodzenie, nie miałaby zabezpieczonego
odwrotu, co w części mogło być i prawdą, lecz nie chodziło przecie
o odejście, ale o pobicie Mell ina ze szczętem, co było nieunik
nionem. Zamiast tego poszli w wielkim nieporządku zabezpieczyć
1 8. V I

l) Raport Judyckiego 14. VI ze SIonima i list Józefa Wolodkowicza
z Grodna do GorzeI1skiego z relacją na podstawie ustnych opowiadań
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1 48 -ręjtetadc: piechocie z tamtej strony m iasta, ku wielkiemu zmar
twieniu żołnierzy, Wawrzeckiego i memu.
Po powrocie z tej pię
knej wyprawy (porannej), gdzie jazdę wystawiono na rzeź pewną
dla braku poparcia, mimo zadziwiającej brawąry, jaką okazała i jaka
jll ocaliła jedynie z tak złej przygody - głupota tem łatwiej zrozu
miała (a tem don iośl ejsza), iż jazda uważała się za zdradzoną
proponowaliśmy, Wawrzecki i ja, sprawę poprawić, atakując natych
miastowo przeciwnika, oszołomion ego uderzeniem, l ecz na dobitek
tamiar (ten) zan iechany pod róźnymi pozorami... - Odłożono to do
n a stępnego poranku. Obawiam się, N. Panie, by nas Rosjanie nie
uprzedzili tej jeszcze nocy, coby wprawiło w wielki ambaras
· i w bezład, ńieunikniony z wojskami tak świeżemi jak n asze. Co do
nas, N. Panie, wątpimy, by zdecydowano się tutaj kiedykolwiek
do atakowani a Rosjan. Rady generała Frankowskiego i brygadjera
Twardowskiego zawsze biorą górę nad (radami) B ielaka i naszemi,
zbytecznie więc nam tu pozostawać i niemal powzi ęliśmy zamiar
usunięcia się po ·zobaczeniu, co przyniesie noc dzisiejsza i ranek
jutrzejszy... Po małej naradzie, którą mieliśmy przed chwilą, i co
mnie zmusiła do przerwania tego listu, nie pozostaje nam jak ztąd
się wycofać. Przedstawialiśmy tym panom, ż e m ogą przedsięwzjąść
tylko trzy rzeczy: p o pi erwsze - poprawić nazajutrz dzisiejsze
głupstwo, jeśli jeszcze możliwe do poprawienia - po drugie: zam
knllĆ się W obozie oszańcowanym, co mi się wydaje w ich guście,
zostąć ze wszystkich stron opasanym przez Rosjan i zgi nąć z głodu,
uledz zdobyciu albo broń ·złożyć - po trzecie: ustąpić na Grodno
i odsłonić całą Litwę. - (Oświadczyliśmy tym panom), że zosta
wiamy im prawo wyboru, ale prosimy, aby coś wybrali. Na to
wszystko, nie tłómacząc się jasno, Frankowski i Twardowski od
rzekli, że nasze wojska jeszcze za młode, by się puścić na walkę
- iż mała wojna (partyzantka) była j edyną, jaka dla nich dostępna,
że idzie więc nie tyle, by pobić nieprzyjaciela, jak o to, by go · nie
pokoić. - Ponieważ to proroctwo ziści się niewątpliwie i obiecuje
nam tylko szereg klęsk, nie chcemy, N. Panie, zostawać tego. smu
hlymi świadkami " I).
Teraz z kolei posłuchajmy ustępu z listu
Twardowsk!ego: " Musieliśmy ... stanąć obozem na· drugiej stronie . . .
Mira, zostawiając miasto przed frontem.
Dnia l O-go właśnie,
gdyśmy za Mir przechodzili do obozu, atakował nieprzyjaciel awan
gardę naszą, pod Stołpcami stojącą, a że atakował z kawalerją
i z infanterją, armaty , mającą, awangarda nasza· cofnąć się musiała
o milę. Tegoż dnia, jako i poprzedzających, była rada, na której
się i ja znajdowałem... Generał artylerji i . . . Wawrzecki propono
wali, aby uderzyć na nieprzyjaciela. Ja to odradzałem z przyczyn,
że nie wiell1Y o sile nieprzyjaciela, że żołnierz przez ustawicz n ą
niesenność i pod gołym niebem l eżenie, a zwłaszcza ka walerja,
tudzież przez głód cif:żki, czego ludzie i konie d�świadczaH, byli
-
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niezmiernie znużeni, a zatem trzeba im było wprzód(y) dać wy
począć - nakoniec, że gdybyśmy się nie utrzymali, caly kraj zostałby
. otworzonym nieprzyjacielowi. Radziłem raczej stanąć w awanta
żownem miejscu obozem i ten obóz wzmocnić, a tem samem dać
wypocząć żołnierzowi i żywność sprowadzić. Za tern zdaniem była
większość" !). - Przytoczyliśmy debaty narady wojennej w dwu
stronnem ośwłetleniu dla ' charal<terystyki
czasów, ludzi i nastroju
.
chwili.
Generałowie po prostu nie wiedzieli, co robić, mimo narad,
nie doprowadzających długo do żadnego wyniku. Wciąż ścierały
się zdania, czy przyjm o wać bitwę, choć jej Judycki W zasadzie
nie chciał, czy ustąpić w porządku. Wreszcie przeważyły poglądy
wodza, lecz zamiar od wcielenia go w życie rozdzielała przepaść.
Judycki umieszcza lakoniczną wzmiankę w późniejszym raporcie,
że gdy wieść o ustąpieniu Bielaka doszła do niego. " spodziewając
się znaleźć nieprzyjaciela tą bitwą znużonego i chcąc z tej okazji
profitować, tegoż dnia z południa wykomenderowałem przeciw niemu
bataljon piechoty z 2-ma armatami i 300 kawalerW - rzecz cie
kawa, jaką szkodę zrobiłyby korpusowi tak słabe siły? Nie poszły
jednak zaraz, czekając rozkazu W obozie gotowe do m arszu, przo
dem tylko ruszył podjazd z Jasińskim dla zbadania gruntu. Ruszył
i wkrótce powrócił z niczem, nie dotarłszy blizko do stanowisk
rosyjskich, spędzony przemagającą kupą kozactwa i straszną ulewą.
"
" Dla nadzwyczajnego deszczu wojska pod Mirem' mokły bezczynnie,
nie zachowując żadnej ostrożności, Bielak również bez troski wypo
czywał po boju i nikt podjazdami nie oświecał okolicy, nikt nie
śledził Rosjan, nikt też nie miał pojecia . . gdzie są i co robią. Gdyby
MelIin wiedział o tern, pośpieszyłby może " z tej okazji profitowae .
W armji ks. Józefa jednak w tym czasie podjazdy gęsto cho
dziły pod Lubarem W tak ulewne burze, że broń zamokłą nabijano
po trzy razy, że czasem " pobocznik pobocznika swegl) nie widział " ,
że żołnierze błądzili po okolicy przesłoniętej strugami spadającej
wody, gleba zaś rozmokła, ciężka i tłusta większą czyniła prze
szkodę, niźli najgorsze glinki l itewskie. Zresztą deszcz lał zarÓWno
i w rosyjskim obozie i właśnie możeby nasze siły poważniejsze
zeszły wroga znienacka i wyzyskały popłoch. Tymczasem niepo
myślny star atmosferyczny nie przeszkadzał MeIlinowi postąpić
prawie o milę i w polu rozbić namioty. I tak noc upłynęła bez
obustronnych alarmów, a deszczyk mżył bez przerwy jeszcze z rana
nazajutrz.
Wojsko litewskie biwakowało rozmieszczone długą lin ją. Zajęła
ją piechota i jazda, umieściwszy przed frontem swoje 3-funtówki,
skrzydła zaś niczem nie zabezpieczone wisiały w powietrzu. O żadnej
rezerwie chyba wtedy nie pomyślano. Przed nimi na wzgórku leżała
mieścina, osadzona generałami , zawalona taborem bagaży - jeszcze
tamże.

I) Cytowa'1y list Twardowskiego 15.

VI.

z Bytenia du Gorzcńshiego_

1 50 zaś dalej, o jakie z 1 000 kroków stał od miasta przedzielony pa
rowem potężny zamek, opasany wałem, panujący nad groblą na
Mira nce, prawym dopływem U szy usypaną, zajęty przez 2·i bataljon
i m ienia Radz iwiłłóW z dwoma a rmatkam i 1). W dzień bitwy użyto
zamczysl<o na sldad tornistrów, zdjętych z piech oty dla ulżenia
ciężaru. W taldem położeniu zasypiano spokojnie, nie mając żadnych
od szpiegów relacyj o stanowisku Mellina.
Również bezczynnie i bezmyślnie przemijał do południa dzieli
1 1 czerwca. Ale Mellin, już zasłyszawszy o pozycji Mira i rozło
żeniu · wojska, o n ieładzie i braku czujnośc,i, o wadliwym szyku
i niedołęztwie generałów, p o stanowił atakować. Zwyczajem uży
wanym na woj nie tureckiej, takiej -wojnie " śl epych z jednookimi \
<;:0 i o naszej można powiedzieć, rozesłał z rana boczne oddziały,
by pod wieczór w chwi li, gdy sam zacznie wywierać napór od
czoła, uderzały na skrzydła lub tyły armji l itewskiej. Odejściem
tych dwutysi ącznych kolumn osłabiony do 5600 żołnierza czekał,
aż przejdą daleko zatoczone półkola, by czas rozliczywszy, natrzeć
W chwili właściwej . Przy takich u nas porządkach i takich wodzach
znoWu groza pogromu iawisła nad wojskiem - nieprzeczuwana.
W Mirze tymczasem poranek upływał na ciągłych sporach
Potockiego z J udyckim. Generał a rtylerj i dowodził, że trzeba
wresczcie zasięgnąć języka o przeciwni1m, że sam po to pójdzie,
wytropi go W okolicy, dotrze do obozu i przyniesie coś pewnego.
Na radzie wojennej, jak pisał do króla, " przekonany, że na nas
uderzą, jeśli nie uprzedzimy nieprzyjaciela - bojąc się zresztą
nocnego napadu, któryby nas zgubił ostatecznie - zażądaliśmy
j ako łaski, by się na coś zdecydowano. Stanęło wi�c na tern, że
zmieni si� obóz i pójdą się schronić pod działa Nieświeża. Nale
�ało temu zdaniu ustąpić, choć naszem nie było. Wskutek tego
zaproponowano wysłanie dość silnego oddziału na zwiady pod nie
przyjaciela, podcza s gdy wojsko zwinie bagaże i pójdzie pod Nie
śwież, oddalony od Mira o cztery tylko mile. O'ś wiadczyliśmy się, . .
Wawrzecki i j a , towarzyszyć tej kolumnie i przyprowadzić j ą nazad
zdrową i całą " . ' Wódz naczelny opierał się długo, w końcu zmiękł
i z południa ruszył t;ekonesans, złożony z 500 głów w bataljonie
pieszym z reg. V-o pod majorem Grabowskim, ze wziętej na
ochotnika jazdy W 400 koni Sulistrowskiego pod vice-brygadjerem
józefem Wawrzeckim i z 4-a armatkami2). Poszedł także pułk.
jasiński i maj. WedelsŁedt, przytem : �jW. Potocki generał artylerji
i (Tomasz) Wawrzecki poseł brasfawski jechać raczyl i " . judycki,
nie chcąc walki w myśl rady wojennej , słusznie się sprzeciwiał
pochodowi tej kolumny, wynikały bowiem loicznie dwa tylko na
stępstwa : albo l udzie (a ich tysiąc niespełna), napadłszy na cały
obóz, zginą ogarnięci ciżbą, gdy sił nie m iano do marnowania l ) Wspaniały ten zamek o S-u basztach zmurowaC na przełomie XV-XVI
wieku Jerzy IIlinicz marsz. lit. Dziś jeszcze imponują zwaliska swoim ogromem.
2) Raport JUdyckiego podaje 300 koni list Wolodkowicza na pod
stawie relacyj tegoż Judyckiego liczy do 400 i 400 wymienia Potocki.
,
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albo reszta wojska pójdzie na ratunek, awanturując się w bój nie
potrzebny i nie zamierzany, bez planu i celu, w jakiejś stronie
nie zbadanej pod względem strategicznym i - poniesi'e klęskę.
Lecz klamka zapadla.
Rekonesans, w półtory godziny podchodząc do Załuża, na
potkał łańcuch rozstawionych wedet. Jazda W mgnieniu ol{a zdusiła
z kolei i czaty i placówki, więc droga do obozu stała już otworem,
bo MeIIin nie umieścił ani głównych straży, ani krążących patrołi.
Nagle też na wzgórku, przed rozłożonym W dole obozem w odle
głości » jak Ujazdów odnośnie do Łazienek » , zjawili się Litwini,
ujrzawszy wszystko w największym nieładzie i rozprężeniu. Mellin,
projektujący trzystronny atak na pozycje Mira, ani przypuszczał,
że go napadną we własnem _ legowisku, że mu zdejmą przednie
straże tak gładkó i zręcznie, iż wieść nawet nie dojdzie o podcho
dzącym nieprzyjacielu. Powstała więc narazie trwoga i zamieszanie
nie do opisania, nie wiedziano bowiem, czy to drobna kolumna,
czy też nachodzi cała siła . Judyckiego, a wówczas korpus, osła
biony rozesłaniem skrzydłowych oddziałów, może uledz zmiażdżeniu
wobec przewagi. U Rosjan , gdy zamiast działall -zaczepnych trzeba
bylo szybko przechodzić do obronnych, alarm i bezmyślna krząta
nina obezwładniała trwogą żołnierzy i Litwini zaczęli strzelać w ich
bezładną kupę.
Potocki, olśniony wrażeniem, jakie nagłe ukazanie się kolumny
czyniło na wrogu, wysłał zaraz adjutanta z kartką do Judyckiego,
wzywając do wyzyskania nieładu bez żadnej zwłoki, bo właśnie to
chwila jedyna, gdy można przeciwnika rozbić ze szczętem. P isze
on do króla : "Obóz rozłożył się w dole oparty o wioskę. Niedługo
ujrzeliśmy całą armję rosyjską, co wyszła za namioty W wielkim
nieładzie. Mogła wynosić głów ze cztery tysiące. Gdybyśmy w tej
porze byli w większej sile, obóz i wojska zostałyby nam W ręku,
- co zakomunikowałem natychmiast J udyckiemu » . Wódz naczelny,
marząc o laurach zwycięzcy, ruszył też z całą siłą na zgniecenie
Rosjan, zapomniawszy o radzie wojennej i o własnem zdaniu.
Ruszył, nie przeczuwając, że tą awanturą sam na razie unika
napadu ze stron rozmaitych i ten napad opóźnia przenosinami . do
.
innej miejscowości.
Ale Judycki szedł już zapóźno po wieniec wawrzynu. MeIlin,
, oceniając ważność chwili, że niepodobna dopuścić do ogólnej paniki,
niepewny jeszcze, czy za widzianem na wzgórzu wojskiem nie kryją
się siły poważniejsze, zaczął na krótko działać sprężyście. Czem
prędzej wysunąwszy jazdę na czoło, za jej plecami formował piechotę,
a jednocześnie z wysypanych pospiesznie bateryj silny otwarto ogień.
Bój armatni ograniczył się na kilkunastu wystrzałach, danych z obu
stron oddzielnie, lecz wszystkie dziaJa grały nieszkodliwie. Naszych
4 dla małego kalibru Jlie sięgały kulami na taką odległość, ich znowu
1 3 większego wagomiaru, źle celowane ze strachu i nieuctwa, góro
wały, płosząc tylko konie, a nie pomyślano zaWczasu o ich ostrze
laniu. Strat też nie byJo w szeregach litewskich, jak świadczy
•

I

- 1 52 Potocki : "Rosjanie " wymierzyli na nas wszystkie swoje d i iała. Wy
trzymaliśmy ich ogień tem cierpliwiej, że pociski przelatywały nam
nad głowami i w tej całej rozprawie żaden człowiek nie został
draśnięty " .
Potocki jako najstarszy rangą dowódzca, pierwszy raz w życiu
grający tę rolę niewdzięczną, słał kartkę po kartce z żądaniem
rychłej pumocy, nie chodziło zaś o wsparcie doraźne, lecz o uru
chomienie c ałej siły rozporządzalnej. Twardowski pisze : " Generał
artylerji przysłał najprzód po suklwrs, a potem, ażeby cały obóz
ruszył w celu atakowania n ieprzyjaciela, który. .. miał być w m ałej
bardzo l iczbie i podły. Wymaszerowaliśmy tedy z obozu tak, jak
na m ałą liczbę nieprzyjaciela i (w) zaufaniu, �e go pobijem zapewne,
a zatem nie kazaliśmy cofać się bagażom " . Tymczasem pod Załużem
żadna pomoc nie nadchodziła i Potocki, widząc, że po wyśledzeniu '
miejsca obozu nic nie zrobił próq; wywołania marnego popioch,u
i nic nie zrobi tak małą paczką, dał ro;kaz odwrotu. Rosjanie zaś,
zająwszy prędko opuszczone wzgórze, rozwinęli pięć kolumn do
pościgu. Szly tak obie strony bez żadnego starcia. Potocki od
czasu do czasu zwracał się frontem, lecz widok tylu postępujących
wrogów działał zastraszająco na młodego żołnierz a, szli też nasi
zwolna z początku, potem coraz szybciej, w końcu rozbiegliby się
bezładnie, gdyby nie ujrzany z da"leka bataljon, idący na pomoc.
Zjawisko piechoty podniosło ducha i rekonesans do"konał w porządku
rejterady do swoich.
Potocki , wbrew Twardowskiemu, inaczej kreśli koniec swego
odwrotu, wyrażając nawet podejrzane ździwienie na widok podcho
dzących sił Judyckiego : " Cofnęliśmy się spokojnie w stronę Mira
długo i bez skutku kanonowani przez Rosjan. Przeszliśmy drogi
niemal trzy czwarte mili i tylko ćwierć nam zostawała, by \}1rócić
do Mira . Zamiarem naszym było odprowadzić bataljon i samym
natychmiast wyjechać do Warszawy, gdy bataljonowi kazano stanąć.
Ukazał się inny, to znowu trzeci, w końcu wszystkie siedm ujrzano
na równinie, _zanim któśkolwiek zdołał zrozumieć, czego chciano
właściwie . Chciano właściwie na jego zachęty uderzać całą mocą.
Tymczasem wódz naczelny. pchnąwszy pod Zaluże pieszy
posiłek, w pewnej za nim odleglości słał po kolei to pułk Bielaka,
to brygadę Twardowskiego, w końcu sam m aszerował z wojskami
obozu. I Rosjanie podchodzili z daieka jeszcze n iewidzialni, sypiąc
6-io i 1 2-to funtowe pociski ze swych dział polowych , zanosiło się
więc na bitwę. W opuszczonym " zaś M.irze zdolny kapitan Tettau,
250-iu ludźmi z bat. 2-go imienia Radziwiłłów przy 2-ch armatkach,
obsadził wały zamczyska, zapełnionego kupą tornistrów, i w mia
steczku został cały tabór prawie bez osłony. A gdy n a polu wróg,
choć jeszcze daleki, zbliżał się ciągle, gęsto z armat strzelając,
Judyclei się zachwiał w stanowczej chwili i, zamiast doglądać usta
wiania wojska, złożył znowu radę wojenną, by mu zdecydowała, czy
walczyć. czy odejść. Rozprawy w czyste m polu dosyć burzliwe
przeciągały się długo. Jak pisze Potocki, " każden się pytał, " co
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zamierzano przedsiębrać, gdy nam wreszcie oznajmili, że Rosjanie
podchodzą z atakiem. Wawrzecki i ja rzuciliśmy sobie spojrzenie
znaczące, żeby ich zdecydować do_kroku stanowczego : do ustąpienia
póki czas jeszcze lub do sta wiania wojska w porządnym szyku bo
jowym i do pochodu na przeciwnika , którego siły, wiedzieliśmy, że
dużo ' od naszych słabsze. Nie powzięto ż adnego postanowienia,
żadnego nie' wydano rozkazu, wszystko puszczając n a los szczęścia.
Wkrótce Rosjanie, uszykowawszy się w rozdole, gdzieśmy ich odkryć
nie mogli, poczęli do nas sililie z dział walić... Próbowaliśmy
z Wawrzeckim zaklinać, by coś wreszcie przedsięwzięto - próbo
waliśmy prosić, by nam pozwolono działać, a odpowiadamy za
skutek w niespełna godzinę. Wszystko nadaremnie. Judycki wykazał
więcej zimnej krwi i brawury, niż kto bądź z jego doradzców, lecz
to oni właśnie mu przeszkadzali pójść za naszem zdaniem i (radami)
Bielaka, polegającemi n a tern, by iść na Rosjan i wypędzić z ich
kryjówki. l sami doradzcy tracili głowę, nie podając ż adnego (pro
jektu)... Nareszcie powzięto zamiar, a był nim właśnie zamiar
odejścia »
Te narady trwały niemal dwie godziny, ich zaś wyniku wojsko
tymczasem czekało pod broni ą i ogniem, na szczęście nieszkodliwym,
nie będąc w stanie odpowiedzieć na grę artylerji. Ustawiono je
w szyk bojowy, czy też pod kierunkiem niższych oficerów ustawiło
się same, bo przy takich porządkach to nie t) Iko możliwe, ale
nawet bardzo prawdopodobne. Pierwszą Iinję utworzyła piechota
i jazda t. j. na lewo bataljon z reg. V-o, Grabowskiego, ten co
wchodził ao składu kolumny rekonesansowej, i na prawo bat. z reg.
l-o buławy wielkiej - obok sta nęła po flankach brygada pińska.
W drugą, długą Iinję szykowały się bataljony piesze : z reg. II-o
buławy wielkiej, IV-o Judyckiego, VI-o Niesiołowskiego i V I I I-o
Radziwiłłów z dodatkiem zapewne reszty 2 - 0 bataljonu tej piechoty
radziwiłłowskiej i dla tego może Potocki w swym l iście wymienia
7, a nie jak Judycki 6 bataljonów. Skrzydła okryła jazda,. więc
po krańcach Bielak ze swą l ekką konnicą (nie wiadomo, czy
z własnym tylko pułkiem, czy i z pułkiem Kirkora), oraz kaw. nar.
Sulistrowskiego w 8 chorągwi na każdym końcu I ) . Wódz naczelny
dołącza do swego raportu (z 1 4 czerwca) " plan na prędce zro
biony " , to też bardzo niedbały, z fałszywie wyl<azanym kierunkiem
parowu, i tam oznacza literami a i b stanowiska oddziałów pierWszej
-

•

l) O ilości Chorągwi Sulistrowskiego z najd ujemy wzmiankę w liście
nacz. wodza z I. VIII do króla : • z jednego skrzydła, gdzie stalo 8 chorągw i
od brygad y pierwszej . . . " (kopiar. rap. lit. T. VI N 96). - My l ni e stanowczo
utrzymuje wielu p am iętnikarzy, nawet taki Sulkowski, że wojsko formowało
Jedną tylko linję. Wszystkie ź ródla rękopiśmienne obalają to mniemanie, a
one nie byle jakie, bo raport Judyckiego i listy Wolodkiewicza i T war
dowskiego. Na tych to źródłacIJ , uzupelnionych częściowo p am iętniki e m
Sułkowskiego, opieramy do końca bitwy nasze opowiadanie. Z Sulkowskie
go np., co stwierdza dalszy tok wypadków, bierzemy szyk konnicy. Ju
dycki bowiem, wspomniawszy dość jeszcze doklodnie, jak na jego raporty,
o szyk u piechoty, napomknął t ylko ogólnikowo o kawalerii na skrzydlach
bez bliższego określenia jakOŚCi i ilości.
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Plan bitwy pod Mirem między Mellioem i Judyckim 11
Plan dołączony do raportu Judyckiego.
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linii i drugiej. Umieszcza tam jeszcza jakąś swoją jazdę z boku
na prawo, W pobliżu drogi nieświezkiej, bez bliższej wzmianki
w planie
raporcie, a zapewne będzie to część lekkiej konnicy,
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może Kirkora. O zabezpieczeniu skrzydeł, o odwodzie z tyłu,
o I'ozsypaniu z przodu łańcucha tyraljerów chyba mowy nie było.
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Teren:zaś przedstawiał przed dalszym frontem wzgórze od strony,
zkąd nachodzili Rosjanie - wzgórze pasmami krzaków zarosłe,

•
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małą pochyłością ku naszej pozycji. Na lewo słały się błonia
kilku miejscach wzgórzyste - na prawo wązki parąw prowadził
na równinę, W swoim biegu coraz płytszy i coraz szerszy. W takiem
położeniu oczekiwano, z powodu trwających narad, nadejścia wroga
lub rozkazu odwrotu. '
Mellin na razie l iczył mniej więcej głów 5600, Judycki z 80009,
l ecz Rosjanie przeważali artylerją, a 4000 w ich kolumnach flankowych
czyniło jednocześnie swe oskrzydlające obroty. Gdy już Meltin dojrzał
z daleka rozwiane linje l itewskie, stanąwszy na miejscu, szykował
się w jedną wśród huczących zawsze armat. Jak zwykle przed
bitwą chciał ostrzelać pozycję, dając czas zarazem oddalonym 
kolumnom na dokonanie skombinowanych ruchów. I tak wojska
nieprzy;azne patrzały na siebie z daleka, a n iepodobna zrozumieć,
dlaczego Rosjanie wydali się Judycki�mu daleko liczniejsi, niżdi
przypuszczał, skoro sam W raporcie przed i po bitwie obliczał ich
nawet trochę za wysoko. na 1 0 000, a WÓWczas stało przed nim
cokolwiek więcej niż połowa. Trudno również pojąć dlaczego tak
strasznie przerażała kanonada, że iródła podkreślają jej siłę wy
jątkową, że jak potem wspomina _Sułkowski, takiej ; nastarsi nawet
tołnierze nasi nie pamięta1i " . a dział W trzech baterjach rosyjskich
narachowoł moc2), gdy wszystkiego mieli polowych 1 3 i przy 7.u
bataljonach p ieszych po kilka 3-funtówek.
Gdy wodzowie wracali po ukończeniu długiej narady z myślą
odwrotu pod Nieświei, wypadek już uniemożliwił prawidłowe wy
konanie powziętej decyzji. Podkreśliliśmy, że kanonada trwała nie
ustannie, a wojska, pozbawione możności odpowiedzenia na nią,
czekały niecierpliwie, zalęknione rykiem ognia i brakiem wyższej
władzy na swoim froncie. Przeciwnik obrzucał granatami pole i te
zawyczaj pękały daleko za szeregami, strat w ludziacp prawie nie
przynosząc, lecz lwnie i żołnierze, nie obyci z takim hukiem,
n iepokoili się coraz bardziej.. Raport Judyckiego objaśnia "granaty
nigdy od wojska naszego nie widziane" i właśnie dla tego, trzask
rozerwanych ścian bomby, błyski ognia dobyte z jej wydrążenia,
odłamy pocisków latające W powietrzu czynily na naszej jeidzie
wrażenie, że wróg ją otoczył i pali zewsząd. Wód2 naczelny za
długo, bo przeszło półtory godziny, trzymał młodego żołnierza bez
czynnie pod grzmotem armat, więc i serc!! koni i serca ludzi biły
nerwowo.
" Wreszcie te nieszczęśliwe pociski wywarły swój skutek".
Szęść chorągwi brygady Sulistrowskiego, z liczby 8-u ustawionych
na prawym krańcu Iinji odwodowej, zwróciwszy cugle, w szalonym
impecie uciekało do Mira, roznosząc między ludnością wieść o zu
pełnym pogromie i wszędzie szerząc panikę. Próżno sztabs-oficerowie
i sam Judycki, to ostro, to łagodnie, próbowali opamiętać żołnierza
W

-'

l) Strącamy 323 na załogę zamkową w Mirze i na eskortę bagażów.
Judycki rozpowiada! Wolodkowiczowi o silach znacznie mniejszych, "do
6000" wszystkiego, lecz trudno liczyć na dokladność jego zeznań.
.) Aż 80 (str. 231), ale to myłka druku, a tych iest sporo.
,

..

1 [)7' i zatr.zymac ten pęd żywiołowy.

Zwątlenie ducha od psychicznych
pobudek nie daje się zmieniać na poczekaniu, na darmo więc poszły
wszelkie wysiłki i jazda leciała, niewstrzymana jak powódź, gdy
płynną masą rwie tamy z granitu. A gdy dniem pierwej walczyła
świetnie, wtedy już tylko
. w ucieczce z pola okazywała całą swą
lotność.
Takie chwile w bitwie niesłychanie groźne, bo WÓWczas tłum,
pod spotęgowanem działaniu nastroju, bezwiednie przyjmuje wra·
żenia i popełnia czyny - nie myśląc, a zanim powróci sam do
równowagi, nie da się okiełznać. Takie chwile są tem straszliwsze,
że panikę szerzą błyskawicznie tak zaraźliwą, jak mato co na
świecie. Za przykładem też G-u chorągwi poszła reszta brygady
kowieńskiej i . pierzchła w rozsypce część jazdy Twardówskiego,
okrywająca piechotę na obu skrzydłach Iinji czołowej I). Z całej
kaw. nar. zostata na polu zaledwie część trzecia , więc z 800 koni
- a tego już za mało, bo na pułk lekkiej jazdy . Bielaka, stojący
bezładnie w drugiej linji, trudno już rozliczać - chwiał się on
także. Stary generał przez wrodzone niedbalstwo ani . pomyślał, by
go trzymać karnie i w porządku, bodajby tylko skupieniem w szwa·
drony. Tatarzy Bielaka tworzyli większe lub mniejsze grupy nie·
kształtne, rzucone linją łamaną, a pod wpływem przerażenia także
j uż blizcy do ucieczki, choć jeszcze stali na polu czas jakiś.
Widok skrzydeł odsłoniętych przejął strachem bataljony. "Nieład
- nadmienia Potocki - przeniknął do piechoty i wzmagał się co
chwila", w końcu reg. I-y buławy wielkiej już złamał szeregi, już
się rozpryskiwał zbity w kupę niekształtną, lecz oficerowie przy
osobistym udziale Judyckiego potrafili nadludzkim wysiłkiem oprzy·
tomnić żołnierza i, sf.ormowawszy na nowo bataljon, przywiedli go
z powrotem ua prawy flank odkrytej Iinji piechotnej. Toż samo
zaszło i z tejże nazwy regimentem II-m W linji odwodowej, tylko
w mniejszym stopniu. A tu groza położenia więl<sza niż pod Zie·
leńcam i , bo tam miano czem zapełnić lukę po zbiegłych 3-ch bata·
Ijonach, stała wszystka konnica i dobrze z dział- bito. Tu straszne
tchórzo$two jazdy czyniło piechotę bezbronną, bo w razie silnego
naporu Rosjan jakąż osłonę W bitwie lub odwrocie stanowić mogła
reszta kawalerji, już zdemoralizowana ? - Gdyby Mellin umiał
w przelocie chwilę szczęścia uchwycić i rzucił całą siłę na te strzępy
bojowego szyku, byłby wszystko zdruzgotał jednem uderzeniem armja z pod Mira przestałaby istnieć.
Judycki oddał zbiegów pod sąd polowy, nakazawszy karać
z całą surowością prawa qla rzucenia postrachu i komisja złożona
z 3-ch sztabs · oficerów (pułkownicy : Jasiński od inżynierów,
.

..

l) Utrzymujemy to na podstawie raportu Judyckiego z 1 4. VI i Ii!ltu
Wolodkowicza z 1 8-0, wbrew Twardowskiemu, choć prawdę stwierdzal slo·
wem honoru. Pisze on 29. VI do króla (kopiar. rap. lit. T. VI N 89), zaprze
czając relacji Gazety narodowej i ob c ej , streszczającej wlaściwie raport
J udyi:kiego. Pam : t;tnikal ze podają, żę zbie gla wszv�tka j�zda bez wyjątku tak znowu nie bylo.
'

•
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Rymiński z reg. l-o i podpułkownik Berken z V-o) przystąpiła
t 4 czerWca do swoich czynności. Nie znamy sądowego przebiegu
tej sprawy, ale kawalerja narodowa Sulistrowskiego wyjść z niej
musiała z opinją zaszarganą, skoro jej vice-brygadjer, Józef Wa
wrzecki, 3 sierpnia pisze do króla : " Poniosła - brygada... W akcji
pod Mirem plamę przez kilku oficer6w, mało umiejących cenić
swój honor i dobrą reputację. Nie powinnoby to krzywdzić cały
ten korpus, co się szczegól nie do małej liczby kary wartych osób
ściąga, lecz ja nie mogę... wspomnieć bez uczucia żalu i zmar
twienia, iż jestem w tym korpusie, który w oczach powszechności.. .
stracił swą reputację... (i) żądam tylko tego dla siebie względu,
byś Wasza Królewska Mość do innego korpusu łaskawie mnie
tranzlokować raczył " l). Duży szwank na opinji poniosła również
kaw. nar. pińska, szeroko zwłaszcza chodziły krzywdzące ją słuchy,
a niesłusznie. że z pola uciekli wszyscy co do nogi. Twardowski
zażądał sądu, by oczyścić z zarzutu siebie i brygadę, że " si�
sromotnie rozpierzchnęła » , przedstawiając przyszej komisji pięć
punktów do zbadania, ale, jak się zdaje, szybki rozwój wypadków
przeszkodził rozjaśnieniu tej sprawy'). Już to przyznać należy, że
w ostatnich czasach niepodległego bytu kawalerja narodowa, zapo
mniawszy o dniach dawnej sławy, stanowiła żywioł straszliwie
rozhukany, niezmiernie trudny do ujęcia w karby dyscypliny, a tą
niesfornością i zbiegostwem "Z ognia plamiła niegdyś świetne karty
swoich dziejów. Wszak, w obliczu uszykowanych Rosjan i Pru
saków pod Szczekocinami, _dwa szwadrony ganiało po polu przed
idziwi()nym wrogiem, nieświadomym tego, że między nimi ru�zył
szarak z pod miedzy. Gdyby choć tę fantazję okupiła stara odwaga,
lecz wtedy i ta przeminęła, dopiero potem nieszczęścia rozbiorów
zbudziły ją do życia w dawnej postaci.
Tymczasem MelJin dostrzegł zamieszanie i szyk nasz rozbity
zbiegostwem jazdy, chciał też, lecz nie potrafił wyzyskać popłochu.
Na razie znikł z oczów, by nie widziano, co zamierza czynić i za
kryty terenem, nie chcąc nacierać szeroko rozwiniętym frontem,
kazał bataljonom pieszym formować od środka wązkie kolumny.
Tym sposobem, gdy poprzednio prostokąty, przedstawiające bataljon
na planie, leżały wzdłuż linji poziomej, to obe-cnie zmieniły kie
runek i każden z nich szykował się w linjach zwróconych prosto
padle do poprzednio zajmowanej, tworząc między sobą szerokie
luki. Przez te otwory, obok śpieszącej na bój ręczny piechoty
szybko szła artylerja i nie długo ujrzano ją na szczycie wzgórza
przed frontem Judyckiego, ale już ukośnie, bardziej na lewo i dalej
od Wielkiej Wsi odsuniętą. Smitt, podziwiając te obroty jal<o nie
zwykłe na owe czasy, pisze efektownie, że działa polowe pod
osłoną jazdy wieziono " galopem " , Zapomniał, że konie ciągnęły
l) Raport JÓz. Waw rzeckiego 3. VIII z Warszawy w kopiar. rap. lit.
T. VI N 1 85.
'
2) Prośba brygady II-ej 26. VI z Grodna bez podpisu tamże T.
VI N 90.
_
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WóWczas armaty tylko podczas marszu, a na pozycji wyręczali ich
ludzie i tak szybko nie mogli przenosić ciężarów pod górę. Dość,
że artylerja, zgrupowana poprzednio w 3 baterje, obecnie opano
wawszy wzniesione miejsce, utworzyła jedną wielką, otwierając
ogień sypanymi na ukos pociskami ze zdwojoną szybkością - ów
właśnie ogień, jakiego n iby najstarsi żołnierze nie pamiętali.
Zaraz potem Mellin j edno ze swych skrzydeł, pchnięte na
przód przeciwko naszemu lewemu flankowi, wychylił z za wzgórza
i, nie wiedzieć dlaczego, Rosjanie tam stanęli na miejscu, może
czekając, aż podejdą bliżej lada chwila oczekiwane oddziały i woj
sko l itewskie wezmą we trzy ognie. Gdyby, n ie tracąc jednej
minuty, jazdę z przeciwległego krańca naszej linji rzucić błyska
wicznie na ukryte jeszcze skrzydło rosyjskie, obalić go i stratować,
WóWczas zniesieni e tego flanku zmroziłoby trwogą całe wojsko
Mellina, a W dalszych następstwach, dla ratowania dział i piechoty,
musiałby on usunąć batęrję i za daleko podane skrzydło pozostałe,
litewskie zaś bataljony miałyby pole dokazywać bagnetem l). L�cz
trudno o tern nawet zamarzyć przy tal<im Judyckim. Wodzowie
tracili głowę, w chwili krytycznej nie zdolni do śmiałych rzutów,
ryzykownych i wymagających wielkiej odwagi, co by jednak od razu
odwróciły szalę. A wkrótce nie stało już jazdy, by szarżę wykonać.
Tatarzy Bielaka, po kwadrJlnsie zdwojonego huku wystrzałów
z baterji wzgórza, uciekli do Mira pokazanym przez kaw. nar.
szlakiem, choć nie tak z kopyta. Piechota została na polu odsłonięta
i bezbronna. a -już nad nad siły tej reszty z brygady pińskiej ocalić
ją od zagłady przed energicznym naciskiem Mellina. Na szczęście
atak rosyjski nie następował z przyczyn trudnych do pojęcia.
A upływały teraz chwile niebezpieczne, coraz straszliwsze, i w nich
dopiero n,asz pieszy żołnierz, pragnąc zmyć plamę popłochu W czasie
zbiegostwa jazdy, wykazał n iezwykłą wartość bojową, spełniwszy
do ostatka ciężki obowiązek wytrwale i zaszczytnie. Pod gradem
pocisków, widząc na . czele oHcerów z Frankowskim, świecących
przykładem, gemejni, niezmieszani ucieczką Bielaka, stali W ponurem
milczeniu rozpaczy jak mur niewzruszony. Kule już dobrze ryły
W ich szeregach i kła dłyby pokotem, gdyby artylerzyści rosyjscy
umieli celować ; jednak n ikt tyłu nie podał, nikt się nie ukrył po
między trupami, żadnego potem w odwrocie nie liczono zbiega,.
Lecz dłuższy opór już nie osiągał żadnego celu, bo w słońcu,
schylonem ku zachodowi, błysnęły w oddali bagnety piechotne i spisy
kawalerji. Ujrzano z dwóch stron kolumny, wysłane porankiem
dla obejścia pozycji . Z tyłu, na prawo od Mira, podchodził Ben
ningsen z bataljonem pieszym muszkieterów muromskich (głów 480)
i 6-u SZWadronami pułku lekkiej jazdy i ziumskiej (głów 880, a ra
ze� 1 360), z tyłu zaś również, ale trochę ukośnie, od strony Mira
i Zukowego Borku, Bukshewden wiódł w l O-u szwadronach pt4łk
l) Trafną tę uwagę robi Sulkowski (str. 231 ), niezwyklych już wów
czas zdolności wojskowych.
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dragonów smoleńskich (gl. 1 500) i zapewne bataljon jegr6w est
l andzkich (gl. 600}, choć o nim wtedy jeszcze nie wspominają
źródła rosyjskie ) . Obaj prowadzić m usieli kozaków, wymienionych
W raporcie n aszego wodza, a przemilczanych w doniesieniu Mellina.
Rosjanie trzymali znowu Judyckiego w . rękach. Już zagroziło
zupełne otoczenie, a WóWczas albo ginąć W rozpacznym przechodzie
po trupach- wroga, albo broń złożyć. Odwrót, nakazany żelazną
koniecznością, n ależało ' rozpoczynać natychmiast i to w porządku
I spokojnie, a wódz naczelny, straciwszy głowę do r.eszty, nie
wiedział, co _czynić, gdy o . losie stąnowiła .każda niemal minuta.
O tej chwili krytycznej donosił ' I<rólowi : " Przytomność podała
środek wyjścia " , lecz to ni,e- jego wcale zasługa. Wtedy Jasiński
podsun!lł myśl przemknięcia parowem ·na prawo, w kierunku nie�
świezkiego traktu, jedynenl ujściem, jakie jeszcze zostało. Przyjęto
pomysł momentlllnie bez zwykłych u )uąyckiego narad, mogących
się tym , razem zakoficzyć W niewoli u, wroga. Piechota o 8-ej
wieczorem opuszczała plac boju. Zwijając się w kolumny zwolna
i porządnie, osłonięta jazdą Twardowskiego, wkrótce zanurzyła się
w parowie i n astało cofapie, W wązką j ego, szyję. MeIlin i z tego
n awet I n i e skorzystał, gdy_ zmiana siyku podawała możność zmie: szania wszystkich rodzajów broni w jeden tłum zbity i zgniecenia
pod silhem p arciem. InnY wódz byłby wóWczas zniósł Judyckiego,
' lecz oca-1iły go. j edynie ospałe ruchy prze9iwnika.
Dopiero, gdy wojsko, · wychyliws:by się z parowu , dosięgło
równiny, ko�act i , �ziumcy, wypaalsży z lasu, rzucili się szarżą bez
żadnej energji. Twardowski odłamem swej jazdy, co mu wytrwał
w polu,- zwrócił czoło kit wrogom, atak Jiprzedził, lecz zaraz zmie
szane prawe l jego . śkrzy�ło ustąpiło bezładnie. Prysło dla tego, że
gdy liczniejszy iheciwOik , atal<ował szerzej' roz\�iniętą linją, a nasza
j azda przegroąziłą od Rosjan . własną piechotę, ta przywitała prze
ciwni�a porządną - salwą ognia i kule świsnęły i w swoich i w obcych.
Mellin i tej j eszcze . chwili -nie wyzyskał poparciem napadu świeżemi
siłami i do P uścJ.ł do ódbicia ataku. Gdy bowiem kozacy i część
iziumców ścierała się z ustępującą w nieładzie jazdą, reszta Ro
sjan, lecąc na odkrytą ' piechotę, podbiegła blizko, zakotłowała
się i uszła "ze znaczną klęską" ', bo piechota zwrp,cona na miej
scu zjeżyła bagnety i gę'ste z ' flint · i armat hu_knęły wystrzały2).
_

-

- l) Sklad kolumn nie lłodariy, lecz wnioskujemy na podstawie p'óźniej
szych wzmianek w raporcie Mellina (Dziennik, Krecz. str. 48-49). Wyszcze
gólnil to wszystko pod tymi wodzami w czasie pościgu za Bielakiem do
Mira i za Judyckim, a chyba posylal .najbardziej wysunięte- oddziały swego
korpusu. Na naszym planie stan·owiska tych kolumn pod lit. c i d.
') List Sulkowskiego 1 4. VII -pisany z obozu ZabieUy wspomina mylnie,
�e w tym wlaśnie ataku zabito p,.lkownika karabinierów rosyjskich. List
ten nie zgadza się z pamiętnikiem w wielu drobiazgach. Zachodzi przytern
w ielka wątpliwość, czy Sulkowski, należący do strzelców regimentu Dzia
lyńskiego, byl osobiście pod Mirem, jako ochotnik za zgodą swej władzy.
Zapewne slyszal on tylko relacje o bitwie od znajomych uczestników boju
i d o 14 lipca (o ile data prawdziwa), zebrał może szczególy n iepewne. Wy
dawca drukował tę ksil\żkę, tlómaczoną z f ra n cus kiego, niedbale z wielką

--
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Wnioskować można, ż e tylko Benningsen napIerał w6wczas
jazdą I).
Twardowski znów swoich uporządkował i Wojska ustępowały
bardzo pośpiesznie bez żadnego już starcia, a Mellin zająwszy
opuszczoną pozycję, żegnał Judyckiego z oddali nieszkodłiwym ry
kiem swoich dział polowych. Wskutek ucieczki konnicy do Mira,
wódz rosyjski rozbił faktyczni� wojsko litewskie na dwa odłamy 
bez własnej zasługi. I teraz oddzielnie śledzić musimy losy roz
dwojonych szyków.
Judycki marszem forsownym odchodził noc całą bez żadnego
pościgu wbrew twierdzeniu Rosjan. Raport Mellina podaje, że
Benningsen z jazdą iziumską i muromską piechotą dognał Litwinów,
a zatrzymawszy uciekających, przełamał ich mimo silnego ognia,
że gonił wiorst ośm, biorąc niewolnika i rąbiąc po drodze, że ' za
niechał dalszego nacisku z przyczyny nocnych ciemności, znużenia
ludzi i ustałych' koni. To wszystko n ieprawda. Zródła, bardzo
liczne, nigdzie nic o tern nie napomykają, a raport Judyckiego pisze
wyraźnie : "Gdy kolumna nasza już zupełnie na trakt nieświezki
wyszła, nieprzyjaciel ścigać nas nie śmiał". Przeciwnik �oże na
prawdę lękał się zasadzek, może ' go zniechęcił rozpaczliwy opór,
stawiany na blizką metę po przebyciu parowu. Dość, że Judycki
bez przeszkód maszerował szybko szlakiem na Nieśwież, lecz nie
dochodząc do tej "fortecy", posłał tam tylko część artylerji i ba
taljon imienia Radziwiłłów na załogę zamkową, sam zawrócił na
prawo i, po przejściu Uszy i zniesieniu mostu, późną już nocą do
ciągnął do Snowa, wciąż eskortowany przez jazdę Twardowskiego.
Judycki, gdy 1 4 czerwca pisał swój raport ze. Słonima, nie
miał pojęcia ani o ' stanowisku rohaczewskiego korpusu, ani o Iw
lumnie na straconej placówce, co go śledziła, czytamy bowiem :
" O . . Chlewińskim . . . nie doszła mnie j eszcze wiadomość, o którego
los lękam się, jeżeli roztropnej podług przestrogi mojej nie przed
sięwziął retirady, bo od generała Mellina tył mu teraz mógłby być
wzięty". ' Dziwne, że wódz naczelny we trzy dni po bitwie nie
wiedział jeszcze, iż wówczas właśnie Chlewiński osłaniał jego od
wrót, zjawiwszy się W chwili, kiedy go najmniej oczekiwano. Kreśli
on, jednocześnie z Judyckim, swoje ruchy i cele w liście do króla :
» Fersen" nje doczekawszy się wiadomości od Mellina, przedsięwziął
mnie W Słucku z trzech stron atakować. Ja o tern uwiadomiony
i pamiętając na dzień dziesiąty junii podług planty Mellina, majacznie
.

i lością rażących błędów.
Zaznaczmy przy tej sposobności, żę w żródłach
rękopiś mien nych nazwą karabinierów oznaczono rozmaite oddzialy piesze
i jezdne (np. muszkieterów lub dragonów), przy wykłs zy może nazywać
gwardję konną lit ("karabinierowie gwardji ), co nas nie powinno w bląd
wprowadzać.
l) Twardowski samochwalczo sobie przypisywał zaslugę piechoty, pi
sze bowiem do Oorzeńskiego 15. VI : "Na cofających (się) nas wyslaJ nie
przyjaciel karabinierów, ale go z brygadą moją wstrzymalem i atakowalem.
Stracilem tam ludzi kilku ale n ieprzyjaciel więcej i jednego sztabs-oficera.
Dalej j uż nas nieprzyjaciel nie napastował".
�

"

,

Wtjlla Pollko-Rol)'jlka.
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szartnyc1ując przed Fersenem, uchodziłem ku Nieświeżowi, aby
Fersen nie przyspieszył na przerżnięcie rejterady wojsku naszemu
podług powyższej planty... (Z pod Mira) kazano czynić rejteradę,
które to wojsko nasze jak najspieszniej korpusami oddzielnymi ucho
dziło, chociaż onego nikt nie gonił, i zmordowanyćh ludzi po drodze
gubiło. A że generał Fersen o tern nic nie wiedział, przeto odwa
żyłem się ' ile możności zasłaniać rejteradę. Na moje szczęście, czyli
na szczęście uciekających, nikt mnie dotąd nie atakował. Ja dziś
znajduję . się z moim korpusem w Ostrowiu, w pozycji o kilka mil
od Mira i Nieświeża, i cofać się będę ku Slonimowi. Zbieram po
gubionych po drodze żołnierzy od różnych bataljonów i kawalerji...
Wojsko nasze litewskie, chociaż przestraszone przez nierząd, jednak
całe ; W potyCZC€ mało ludzi utraciło , - zebrane znowu będzie
użyteczne . . . Najjaśniejszy Panie, lud twój ochoczy i wierny, za Pana
swego i Ojczyzn� najmężniej stanie przeciwko nieprzyjaciela, prosi
tylko - o dobrych wodzów" I ) . Chlewiński, nie wiedząc nic o po
stanowionem w dniu bitwy ustąpieniu pod Nieśwież, bezwiednie
ryzykował dużo. i mógł łatwo Fersena naprowadzić na rozbitki
z pod Mira.. Gdyby wódz rosyjski energicznie ścigał to majaczne
szarmyclowanie całą swoją siłą, byłby właśnie "przyspieczył" W porę,
by choć w części uskutecznić "plantę Mellina'-'.
W Mirze tymczasem został kapitan Ludwik Tetłau z 250-ciu
ludźmi w ząmczysku, a z m iasteczka pospiesznie usuwano tabory
i te ocalały. prócz nieznacznej części. Słusznie pisze Twardowski :
» Opatrzność prawdziwie zrządziła, żeśmy całego bagażu nie stracili.
Gdyby był nieprzyjaciel wysłał... dobrą pogoń, nicby było nie uszło
- bagaże nasze i mała eskorta byłyby przepadły" . Wszyscy żoł
nierze szemrzą głośno, że są zdrajcy między nami. Ja temu nie
wierzę, ale ile, że taka opinja " 2). Jazda zaś Sulistrowskiego przez
Mir drobnymi hufcami przeleciała jak burza, nieznacznie topniejąc
po drodze, niektórzy bowiem bez śladu znikli z szeregów, jakby
dym rozwiany wichru powiewem, i już należało ich szukać - po
własnych domach. Potocki i Warzecki, sami zawczasu uszedłszy
z pola, usiłowali napróżno opamiętać zbiegów. Pierwszy z nich '
donosił królowi : " Znaczna część jazd}' przechodziła miasto w wielkim
nieładzie i pośpiechu. Robiliśmy wszystko możliwe, by ją powtrzy
mać, lecz za całą odpowiedź (starczyło), iż cnotliwy Wawrzecki
ujrzał się trzykrotnie w takiem położeniu, że mu omal (kulą) łba nie
roztrzaskano. Widząc, że z tymi panami nie ma nic do roboty,
pomknęliśmy się we dwóch ku Nowogródkowi na drogę do Grodna » .
Istotnie Potocki miał już dosyć dowództwa, kanonady, wrażeń i konno
galopem " pomknął" ostro do Grodna, zamykając tym czynem swą
bezpośrednią działalność wojskową w obliczu zbrojnego wroga.
Stanął na miejscu We 24 niespełna godzin zmęczony i chory,
I) List ChlewiÓ"skiego 14. VI z Ostrowia do króla w kopi ar. rap. lit.
T. VI N 58.
2) List Twardowskie�o 1 5. VI z Bytenia do Gorzel1skiego ta m że T.
VI N 60.

�
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z Grodna bowiem datuje 1 3 czerwca swój raport do króla, a pisze
w nim : ,; Przybywszy wczoraj do Grodna .. , silna febra zatrzymała
mnie w łóżku" . Niewygodna to była . jazda i lamentował też przed
. królem : » Udawszy się do naszej kwatery (w Mirze), nie znaleźliśmy
już więcej swoich ekwipaży i ludzi. Zdawał� się, ż� poszli drogą
do Grodna według naszego rannego ul<ładu, lecz widocznie w tern
zamieszaniu udali się za ekwipażami Judyckiego, co się zwrócił do
Nieświeża. W ten sposób jesteśmy ze wszystkiego ogołoceni " .
Przechodząc o d spraw osobistych d o szerszych, nadmienia : "Prawdę
powiedziawszy, to kilka pocisków rozstrzygnęło o wyniku tego dnia,
(wykazując) szczególniej zupełną niezdatność generała i, jego do
radzców" 1).
Mellin, nie umiejąc zorganizować pogoni za Judyckim, chciał
przynajmniej za swój I�k doznany wyjść z pełnemi rękami. Nęciły
go bagaże. Zapóźno pchnął swoich do Mira na łupież taboru,
a sam z tyłu nadążał. Poszli jegry Bukshewdena2) i p�dem pognali
kozacy, w swoim żywiole, czując brak oporu. Jak piszą źródła,
"
" chciwi zawsze zdobyczy... hurmem za rabunkiem lecieli .
Kozacy zrazu nieostrożnie pędzili do celu pewni bezkarności,
lecz strach wziął górę, i zaczekali na j egrów est1andzkich, by pod
chodzić razem i wpaść do Mira. Nareszcie W mrokach wieczoru
lecieli już po grobli blizkó ogrodu, a przednia część dopadła wąwozu,
rozdzielającego zamek od 'mieściny. " Wówczas Tettau dostrzegł ich
z daleka i, zdążywszy skryć swoich za wałami zamczyska, przypuścił
wroga na strzał pistoletu i naraz wypalił na groblę kartaczami
z dwóch armat i wszystkich flint piechoty. PJ:zeciwnik stropiony
nie mógł na razie dostrzedz, zkąd niespodzianie padły wystrzały,
a od nich na grobli kilkudziesięciu zwaliło się z koni i zawrzało
w wąwozie, zapchanym strwożoną kupą kozactwa.
Sądzili, że
zasadzka za parkanem ogrodu i napróżno go roznieśli, podziura
wiwszy kulami, lecz widząc, że Litwini zaczajeni gdzieindziej, uciekło
wszystk03). Nie długo potem Tettau dopatrzył podchodzenie głów
nych sił Mellina. Nie namyślając się chwili, cichutko i z 'zimną
krwią, uprowadził piechotę ' i działa tylnem wyjściem zamku bez
straty nawet żołnierza', prześliznął się na szlak przez miasteczko
nie zauważony, szybko doszedł do taborów i osłonił w marszu dług i
1) Raport francuski Potockiego 13. VI z Grodna do króla często cytowany tamże T. VI N 54.
2) Sulkowski w pamiętniku i list Wolodowicza wymieniają karabinie
rów (muszkieterów), Mellin pisze o jegrach (estlandzkich).
3) O kilkudziesięciu padlych i lI,cieczce Rosjan wspomina Judycki w ra
porcie i Twardowski w liście. - Sułkowski pisze w pamiętniku, że w tym
czasie nadchodzili śladem kozaków Tatarzy Bielaka i Bielak, przyparlszy z ty
lu wtloczonych w wąwóz Rosjan, urządził rzeż straszliwą i by/by wysiekaJ
wszystkich, gdyby nie widoczne już zbliżanie się Mellina. - Nie wytrzy
muj e tó krytyki i żródla milczą, milczy nawet sam Sulkowski w liście
z 1 4, VI!. Ten list zresztą zawiera 'w iele blędnych informacji, sprzecznych
z raportami, i bardzo malo polegać na nim można.
Ludwik Tettau w reg. Vlll-m potem awansowal 8. Vlll 1792 z ka
pitana z kompanją na m'ajora (ks. 6 lit. O).
1 1*

Szfiur bagaży. i obóz namiotowy. MeIlin zajął W · Mirze opuszczone
obozówisko.
Taki przebieg bitwy, mówiąc słowami listu Twardowskiego
bez
planty
zaczętej i bez planty skończonej " . Nasi wojskowi jedno
"
myśln ie przyznają, iż Judyckiego ocaliły tylko . błędy przeciwnika.
"Już ... bardzo na ś1izkim stopniu znajdowała się dywizja i zapewne
byłaby zniesiona, gdyby cokolwiek żwawiej nieprzyjaciel natarł " do tej opinji Wołodkowicza dodać możemy, że tego dnia znalazła
się po kilkakroć w takiem położeniu. Wawrzecki z Grodna 1 6-go
czerwca donosi królowi : " Nierozsądek oczywisty generałów moskie
Sam wódz naczelny, prosząc
.
wskich od ostatniej ... uwolnił
klęski
o urlop listem z Węgrowa l lipca, tłómaczył się naiwnie : " Słabość,
coraz się zwiększająca i blizkiem niebezpieczeństwem. .. paraliżu
gt ożąca, wystawia ... potrzebc:. . . kuracji... (u) wód krzeszowickich . . .
(Pod Mirem) przeciwko kanonadzie nieprzyjacielskiej 1 2-sto funto
wych armat, nieustannie robionej, sam tylko z 3-ch funtowemi
i wcale nieprzyjaciela nie sięgającemi stać musiałem. Od większej
liczby. . . już ze trzech stron otoczony, rejteradę przedsięwziąwszy,
opuszczony od kawalerji zostałem, bo z jednego skrzydła, gdzie
stało 8 chorągwi od brygady pierwszej, dwie tylko chorągwie zostały,
a reszta uciekła. Kiedy chłopi, do ciCłgnienia armat użyci, bo za
przęgów do nich skarbowych n i e było, za pierwszem uderzeniem
z armat nieprzYjacielskich, ' z końmi pouciekali .. , wtenczas... nie
mogłem zyskać żadnego awantażu i ten właśnie pozostał mi naj
wic:kszy, żem wojsko z widocznej zguby potrafił wyprowadzić " I).
Naturalnie źródła rosyjskie kreślą inaczej fazy tego boju.
Według doniesień Mellina zaraz na wstępie jego przednie straże
wzięły 1 0 niewolnika, a pod samymi Stołpcami 6 oficerów i 24 żoł
nierzy, Bielak. zaś z awangardą ścigany " stracił mnóstwo zabitych
i rannych " . Takie korzyści zapłacił życiem l kozak zabity, a ranami
2-ch dragonów i 7-u kozaków. Późniejszy napad Potockiego na
obóz, końcowy nacisk nieudany na ustępujące do Nieświeża wojsko,
początkowe niepowodzenia w starciach nad Niemnem znikły na
papierze raportu. Nawet jegry jakoby wyparli. od razu Litwinów
z Mira i zamku, a wówczas Bukshewden dragonami smoleńskimi
pędził wiorst 9 uciekającego Bielaka. W całej bitwie wzięto do
1 50 jeńców, a padło " do 400 " , straty zaś rosyjskie prócz postrze
lanych koni , ograniczyly się do 6 zabitych i 2 1 rannych. Te cyfry
w ostatnim (po wojnie) wykazie Kreczetnikowa skoczyły na 7 i 30.
Błysnął też odwagą cały szereg bohaterów z dowódzcami na czele,
przedstawiony Katarzynie do nagrofily, awansu, urzędowej pochwały2).
�.

T.
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l) List Judyckiego 1 . YII z Węgrowa do
. króla w kopiar. rap. lit.

N %.

2) Raport Kreczetnikowa 5/ 1 6. VI .z Wornian (Sbornik str. 376-377)
i MeIlina (w dzienniku Krecz. str. 46, 48-49). Wyróżnili się prócz Mellina,
Bukshewdena, Benninjtsena jeszcze : pułkownicy Mikołaj Zubow, Rokosowski,
Sipiagin, ks. Aleksy Gorczakow - podpulkownicy : Rylejew, Baumgarte n "-
ks Ratajew,
premier-major Aleksander Jakowlew - secund-majorowie :
Andrzej Gotowicki, ks. Wasyl Mai\welow - kapitani : fok, Pawel Stukalow
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delstedta stracili Rosjanie ze 200 ludzi.
Polskie źródła nie podają na razie ilości swoich zabitych
i rannych, a Wołodkowicz; pisz�cy 1 8 czerwca na zasadzie póź
niejszych obliczeń i opowiadań naczelnego wodza, wzmiankuj e :
" Naszych ... więcej nie zginęlo jak 56 - już. .. pewnie wiadomo . . .
Podziękować trzeba Bogu, że przy takim . . . nieporządku wyratowali
się nasi, bo sami generałowie mówią, iż noga jedna, nie wiem,
czyby uszła, gdyby nieprzyjaciel umiał korzystać ... (Rosjan) najmniej
do 500 padło " l ) . Z naszych oficerów nie zginął żaden, kilku tylko
raniono, ale z szeregów ubyło trochę niewolnika, lecz brak źródeł
nie pozwala ująć tę lukę w cyfrę okresloną, j eden tylko 'gen. Fran
kowski podawał ją w przybliżeniu " może ze 60 " 2). Potem, w celu
ich użycia do zawiązku armji targowickiej, zmuszano jeńców do
przysięgi, a oporny.ch lub podejrzanych Katarzyna zleciła odsyłać
zaraz do Tweru, gdzie generał- gubernator Archarow za rządzi w myśl
jej rozkazu " o przyzwoitem i ch utrzymaniu " . N a razie jednych ode
słano do Sienna, drugich Kossalcowskiemu3). Przytern cesarzOWa
darowuje temuż Kossakowskiemu dwie zdobyte pod Mirem armaty
dla wojsk konfederacji .!) lecz w rzeczywistości wzięto tylko jedną
3-funtówkę, daną przez ks. Kazimierza Nestora Sapiehę i porzuconą
z powodu, że ją zagwoździ! wsunięty ładunek5).
Ponieśliśmy straty nie tylko w ludziach, koniach i armatce.
Przepadła nie wielka część bagaży, ale między nimi znajdowało się
archiwum i sam Bielak postradał sporo. Jak pisze w liście do
Gorzeńskiego : " Kocz mój sześciokonny, w nim cały mój ekwipaż,
paradny na konia ubiór, pałasz w złoto oprawny, pistolety, srebra
nie mało, w szkatule gotowej sumy tysiąc trzydzieści czerwonych
złotych, kancelarję wojskową od dywizji l -szej przy mnie będącą.
Dosyć .. , (że) z górą (na) czterdzieści tysięcy poniosłem szkody. . .
Chudemu pachołkowi wielką jest (stratą) " 6). Zabrano trochę furażu,
(wziąl jeńców i armatę)
porucznicy : Jakób Gotowicki, Stepan Hudyma,
Kuźmin, Frengolt, Neibour, - podporucznicy : Borys Baumgarten, Łuniewski ,
· franciszek Komarowski, Juszkow, Szczogolew - praporszczyk Parczewski
(z fran. Komarnickim wzięli armatę) - kwatermistrz pu/kowy Kwitka sztyk-junkry : Szetalow, GoHwiński - adjutanci : Preżeńcow, Szirajew przy tern rotmistrz Andrzej Czormow i kornet fedor Bolgarow. - W tej liś
cie spotykamy nazwiska Polaków lub o czysto polskiem brzmieniu.
I) Raport ogólny 29. V I z Grodna wymienia przygodnie zabitych pod
Mirem 4-ch z reg. IV-o i I ł -u z V-o.
2) List frankowskiego 2 1 . VI z Wolpy do kap. 'Trzaskowskiego
w kopiar. rap. lit. T VI Ad N 62.
3) Rozkaz Kreczetnikowa Mel linowi (Dziennik nacz. wodza str. 46, 53).
4) Resk rypt Katarzyny z ł2(?3. VI w Sborniku str. 385.
ó) Raport artylerji lit. z 8. VlII wymienia drobiazgowo wszelkie ponie.
sione na wojnie straty (kopiar. rap. lit. T VII Militarja N 223).
6) List Bielaka 1 7. VI z pod S!onima tamże T VI Ad N 78. - Potem
podał urzędownie l. VIII z Mińska ,,�pecyfikację straty mojej", gdzie wy.
mienia to wszystko ogólnikowo, dodając : "Ekwipaż Bielaka, adjutanta ...
przy mnie będącego, z moim ekwipażem zginął, dukatów 98 wynoszący.
Rotmistrza Ulana razem z moim ekwipażem zginęło zł. pol. 300. - Na_.
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żywności, namiotów, amuntcJ I l innych przyborów l), w ludziach zaś
zwyciężeni mniej stracili od zwycięzców i można powiedzieć pod
tym względem, że Mellin ·zadał pyrrusowy pogrom.
Ale największą klęską - to upadek ducha u żołnierzy po tem
pierwszem starciu na większą skalę, zachwianie zaufania do wodzów
wskutek jaskrawo wykazanego niedoł�stwa, opóźnienie koncentracji
spowodowane rozdwojeniem wojska na kołujące kolumny, zbie
gostwo z szeregów uciekającej jazdy, odsłonięcie nowego pasa bez
bronnej Litwy.
Przebieg boju udowodnił, że tylko na piechotę można roz
liczać w złej i dobrej dołi. Artylerzystom brakowało pola n8
wyświetlenie swoich zdolności, a jazda .okryła się hańbą. Pieszy
żołnierz świetnie chrzest krwi odbył w ogniu, a początkowe zamie
szanie, i to tyłko w dwóch bataljonach zaszł.e, możemy przebaczyć,
pomnąc, że to nie zaprawieni W bojach weterani, lecz ludzie świeżo
- od domowych oderwani zajęć, co pierwszy raz w życiu słyszeli
gwiżdżące wokoło kule. Za · to dla generałów niema okoliczności łago
dzących żadnych, bo cóż z tego, że Judycki ciągle życie narażał, z zi
mną krwią uwijając się w najgorętszym ogniu - od naczelnego wodza
wymagamy głowy i kierunku, a nie osobistej brawury w boju.
Nie warto statystycznie obliczać, ile MelIin i Judycki popełnili
rażących błędów w długiem pasmie omyłek i komu pod tym względem
przyznać palmę pierwszeństwa. Obaj kierownicy przeciwnych obozów
.
warci byli siebie.

Dalsze ruchy Mellina i pójnocnych kor p usów.
Utrata Wilna i Kowna. Przysięga kOWIeńska.
W Grodnie lub pobliżu zaledwie skupiono wszystkie posiłki ko
ronne, już część z nich Wodzicki w dzień po bitwie pod Mirem
mieśnika Tupalskiego, przy kancelarii wojskowej będącego, razem z moim
ekwipażem telroż ekwipaż, do 30 nerwonych zloty ch wynoszący, zginąl
pod Mirem.. Dla których o bonifikację ... dopraszam się" (tamże T. V I Ad
O lupach na Bielaku wspomina Smitt : O Suworowie Cz. II. str.
N 172) .
270-27 1 .
Jerzy Adamowicz ppor. inżynierji, ze szkoty kadetów, stracH
caly bagaż i "zapas pieniężny (list jego bez daty do króla z prośbą o wyna
grodzenie szkody w Militariach T. V I I I Dz. II N 99 w oryginale). - Bie
l ak pod koniec wojny w liście bez daty (z 30. VI!) polecal królowi Jurewicza
porucznika kaw. nar., bo . "był w akcjach pod Mirem i Stolpcami, równie z Jmć.
Panem Reutem wszędzie (się) znajdując" (koPi ar. rap. lit. T. V I Ad N 162).
Jurewicz w bryg. I kaw. nar. postąpil 2. VIII 179Z z porucznika na ma
jora. Reutt tamże rotmistrzęm od 25. I 1 792 (ks. 6 lit. O).
') Reg. V-y PawIa Grabowskieg.o na rozkaz g en. ar. !. zlożyl w zamku
swoje tornistry pod ochroną 3-ch �emejnów i wszystkie utracil w ilości
458. Znajdowal0 się w nich przeważnie po 2 pary czechczerów, czasem
spodnie sukienne, wlasne rzeczy i pieniądze - każde n zaś trzymał koszule
i drobne utensylja. Ładunków zarząd regimentu rozdal po 60 na żolnierza.
w dniu wymarszu z Brześcia czyli 282óO, z nich wystrze lono pod Mirem
180 i tyleż zabrali Rosjanie w zamku. Prócz tego komisoriat rozdal w Gro
dnie po 10 ladunków każdemu czyli 47 1 0 i, co dzi wniejsza, wszystkie prze
padly ..przez wykręcenie broni 9 razy i l wystrzał pod Mirem". Przepadl
również wóz z 33 narmotami, 24 kocio/ki itp. lSpecylikacja Berkena przy
rapo' rcie z 9. VIII Oryginal).
-

-
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posłał do Bielicy w myśl ułożonego z Judyckim planu, tymczasem
wynik boju wytworzył nowe położenie i potrzebę nowej zmiany
projektów. Siłą faktu dochodziło do tej ostateczności, jakiej tak
pragnął uniknąć Wawrzecki, gdy pisał do króla 1 6 czerwca :
"Mojem było, jest i zaWsze będzie zdaniem słabe kolumny mo
skiewskie po osobnie znosić, przeszkadzać ich łączeniu się, a zgro
madzenie naszego wojska pod Grodno mieć za punkt ostatni,
z kilku chyba wielkich przegranych batalji wynikający - nie zaś
bez znacznej bi y do tej straszliwej przychódzić . ostateczności.
Michał Zabiello Wodzicki tegoż są zdania " l).
Potocki zr IZU napomykał królowi ogólnikowo : "Ułożę się ·
z Wodzickim, by pozostał w Grodnie z wojskami koronnemi i z par
kiem artylerji, dopóki go nie dojdzIe bezpośredni rozkaz WKM.
Dwa tysiące głów, odchodzących z Grodna (do Bielicy, zwrócone
z drogi) będą tutaj jednego z tych dni, w ten sposób to wojsko
(koronne złączone z Iitewskiem) przewyższy tamte (Rosjan z p.od
Mira) i liczbą i porządkiem. Byłoby godnem pożałowanla, gdyby
je zaawanturować pod rozkazami Judyckiego i śmiem zaklinać WKM.,
byś dobrze zważył doniosłość tej sprawy " . Należy przytern po
myśleć zawczasu o potrzebach żołnierzy, by w danej chwili nieład
i braki nie sparaliżowały energji dziafania, więc "komisorjat polowy
byłby w Grodnie niezbędny równie dla tego, jak i dla tamtego
wojska. Nioporzą.dek w tym kierunku był wielki i często zbywało
na· wszystkiem . . . 'tutaj magazyny napełnione zbożem, trudno jednak
dostać chleba (i) wczoraj zabrakło go żołnierzom " 2). Potocki pisał
znowu dniem później. ( 1 4 czerwca), gdy się już projekt skrystali
zował jaśniej : "Opuszczam Grodno dopiero za dwadzieścia cztery
godzin ... Ułożyliśmy, Wawrzecki, Michał Zabielło, Wodzicki i ja,
plan następujący. Wodzicki i Zabiełło Michał zostaną tutaj dla
okrycia parku artylerji, aż do nowego rozkazu, przychodzącego
wprost od WKM. Michał Zabiełło bierze na siebie chwilowo swo
jego brata (Szymona Zabiełłę), uznając, iż on pełen gorliwości, ale
bez głowy. Co zaś do Wodzickiego, to on zatrzyma komendę nad
szykami koronnemi i we wszystkiem porozumiewać się będzie z Mi
chałem Zabiełłą, dopóki nie spodoba się WKM. zarządzić inaczej.
Zamiar ten żadnych nie przedstawia stron ujemnych, bo (Zabiełło)
z Wodzickięm zupełnie zgodni i on wszystko (zresztą) zostawia
in statu quo, zazdrości (tylko) dowództwa Szymonowi Zabiel\e, któ
rego władzy nie mniej obawiać się można niż (komendy) Judyckiego . . .
Wielkie było zadowolenie z tego, c o Michał (Zabiełło) poczynił
w Wilnie. Wawrzecki, także kontent z układów tutejszych, ośmiela
się prosić WKM. o danie mu (t. j. Mich. Zabielle) głównego nad
wojskami dowództwa z nal<azem, by we wszystkiem działał zgodnie
z Wodzickim. Nie widzę w tej chwili, N. Panie, innego wyjścia
l) List T. Wawrzeckiego 16. VI z Grodna do króla w kopiar rap. lit.
T. VI N 67.
2) Raport francuski S, Potockiel!o 1 3. VI z Grodna do króla tamże
T. VI N 54.

l eg i bardzo chętnie dołączam mą prośbę do prośby Wawrzeckiego" .
Wszyscy oni faktycznie wyłamywali się teraz z pod posłuszeństwa
Judyckiemu, a z narady wynikało, by przy nowym wodzu naczelnym
wskrzesić dawną radę opiekuńczą, zredukowaną z całego sztabu do
jednej tylko osoby. Dalej, Potocki donosi królowi o potrzebie od
wołania wysłanej nad Niemen kolumny, co jut zaszła dość daleko :
" Wodzicki posunął Działyńskiego z jego regimentem, dwa szwadrony
jaztly, strzelców 1 20 z regimentu własnego i z 6-a-armatami :5 funt.
at do Bielicy, ztąd o mil 1'5, dla zabezpieczenia rejterady naszym
i obrony w przejściu Niemna.- By ten rozkaz wykonać, zostaje mu
do zrobienia marsz pięciodniowy, gdyż był rozlokowany ztąd o mil 1 0,
w Szczuczynie, gdzie go spotkałem w powrocie z Nowogródka ...
Nie odebraliśmy... (od judyckiego) żadnej wiadomości bezpośredniej
i... nie wiemy, co się z nim stało. Tylko cośmy rozesłali
. ludzi
pewnych na wszystkie strony dla powzięcia języka n l).
judycki po bitwie znalazł się w bok odrzuconym-. z przeważną
częścią swojego wojska, znużoną walką i marszem forsownym, zgnę
bioną wrażeniem boju i uchodzenia przed zwycięzkim wrogiem,
z widmem głodu w perspektywie. Nikt nie wiedział. na razie, co
zaszło z rozbiegłą jazdą i bagażami - czy Mellin bystrym pocho
dem nie wysunie się naprzód, odcinając odwrót do Grodl1a, czy
z tylu rohaczewski korpus nie nadąża pospiesznie. W smutnym
nastroju rozbitki doszły ze Snowa do Słonima. I w takiej chwili
niepewności i rozprzężenia Judycki opuścił swe szyki, zamiast f,ku
piać co prędzej rozsypane oddziały, zamiast samemu na czele
podnosić upadłego ducha, zamiast, dostawszy języka, stawiać prze
ciwnikowi w powolnym odwr-ocie wszelkie zapory możliwe, zamiast
każdą piędź ziemi oddawać dopiero wskutek nieubłaganej konieczności.
Wydał on bez w�lki rozległy szmat kraju do Grodna, " dokąd
(meldował) jak najprędzej z tego miejsca udaję się i dalsze ku
·
oparciu się nieprzyjacielowi z największym hazardem i usilnością
przedsiębiorę środki " 2). I we trzy dni po bitwie wyjechał prosto na
Mosty, zaraz po napisaniu raportu, a WawrzecJd donosił królowi
1 6 czerwca : "judycki sam z zebraną po fatalnem rozpierzchnieniu
częścią kawalerji zbliża się do Grodna. Korpus jego złączone
z Chlewińskim " . Dwoma dniami potem Wołodkowicz już pisze
o jego pobycie na miejscu.
W Słonimie wódz naczelny złożył radę wojenną i ta zdecydo
wała, że, wobec zupełnego braku wszelkich zapasów, trzeba odłam
wojska jeszcze podzielić na drobne kolumny w celu łatwiejszego
przeżywienia w marszu. Wykonano postanowienie, a rozesłane
ordynanse wskazywały Grodno jako punkt zborny, nie określając
żadnej marszruty, bez pewności czy i taki rozkaz ogólnikowy dojdzie
do jazdy błądzącej W niewiadomych stronach. Bezczynnego wodza
zastąpił w części Frankowski i wojska ruszyły dowolnie obraną
I) List francuski · PotOCkiego 1 4. VI z G rodna do król a tamie T. VI N 55.
a)

Cytowany rallort Judyckiego 1 4. VI
.

ze
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drogą, katde ll oddział samopas. Nastala reJtefada batdzo niepo
dobna do odwrotu KsenofonŁa.
CI, co razem z judyckim odchoQzili z Mira do Slonlma, roz·
padli się teraz na dwie kolumny. jedna kołowała przez Zdzięcioł,
Dereczyn, Zelwę, Wolkowysk i Wolpęj druga szła prawie w ich
�lady z lekkiem zboczeniem na lewo między Zelwą a Wołkowyskiem,
przez Izabelin I) . Ta zaś j azda, co zbiegła z pola bitwy, rozsypała
się za Mirem na drobne paczki, błądzące po okolicy. Jedrti. ć()�
zasłyszawszy o _zamierzonym odwrocie judyckiego pod Nieśwież,
a potem w drodze o pobycie jego w Słonimie, tam 'się przedzierali,
koluląc w pochodzie. Małe wit.:c g Ol PY nadchodziły, szukając swej
komendy i swojego wodza. Kap. Trzaskowskiemu w Brześciu poseł
rzeczycki " Soltan mówił, iż przez Słonim przejetdżając, widżiał się
z porucznikiem janiszewskim od kawalerji (Sulistrowskiego), któret1
po rozpsypaniu 'się wojska naszego przybiegł do Słonima, a wkrótce
za nim, jal< tu inny znoWu obywatel doniósł, do kilkudziesiąt towa
rzystwa ze sztandarami " 2). Tych zbiegów powoli zaczął skupiać
Bielak. Pisał on w liście do Gorzeńskiego 1 7 czerwca : " Zebrałem
brygady pułku i bataljony (nb. jazdy, nie piesze) dq kupy i teraz
maszeruję ... z całem wojskiem do Grodna... U nas źle się dziej e ,
u komendantów ... jedności nie ma, a ztąd w wojsku niedostatek
wielki na furaż i wiktuały. Koni... wiele brakuje jako to : pobitych,
zabranych i po1ylleczonych " 3). Ktoby jednak sądził, że konnica
szła do Grodna jedną zwartą kolumną, myliłby się grubo. Jazda
ciągnęła pod Bielakiem kupami w 200 do 500 koni i 21 czerwca
wstąpiła do obozu pod Grodnem, gdy jednocześnie Frankowski stał
w Wolpie, a W ciągu dwóch dni najbliższych oczekiWano skoncen
trowania wszystkich wojsk z pod Mira4). W tym czasie armja
l itewsko-polska zajfl10wala już tylko zachodni skraj Litwy.
Kreczetnikow na wieść o judyckim w okolicach Slonima sądził,
że może on stanie w tern miejscu w razie otrzymania pomocy
wojskowej, każe więc znowu wspólnemi siłami uderzać' obu południo
wym korpusom; by raz już z nim skończyć. Ale Litwini odeszli
prędko, więc Mellin i Fersen spelniali dalej swoje i nstrukcje. Oddział
Benningsena, opuściwszy Mir 1 4 czerwca, poszedł blokować Nieśwież
l) Sułkowski (str. 235) mylnie \vymienia bardzo już daleko wysunięte
z boku Krynki. - Mylnie także Wolodkowicz donosi królowi ( 1 8. V I), że
Frankowski i Bielak stoją na trakcie slonimskim, w Myszy, gdyż Mysz leży
za blizko Snowa w tyle za Slonimem, a wojsko w tym czasie dużo dalej
postąpilo i frankowski 21. VI z Wolpy wyprawial swój list do Trzas
kowskiego. Wojska nie maszerowaly także prawem wybrzeżem Niemna,
na Szcz�czyn i SkideI, jak to wspominal Kalince ks. Adam Czartoryski (Ka
linka : Zywot Tad. Tyszkiewicza. Peznań 1 853, 8-ka str. 2 1 . Autor czer
paf materjal do litewskiej kampanii 1 792- r. z opowiadań naocznego świadka,
ks. Czartoryskiego, adjutanta trzech z kolei wodzów naczelnych).
2) Raport Trzaskowskiego 1 5. VI z Brześcia w kopiar. rap. lit. T.
VI N 59.
3) List Bielaka 1 7. V1 o pól mili od Slonima do Oorzeńskiego tamże
T. VI Ad N 78.
4) Poprzednie żródla : Judycki, Wolodkowicz, Sti1lcOwski (str. 235),
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- 1 70 -do nadejścia · rohaczewskiego korpusu, Mełlin zaś 1 5-0 przeszedł
do Korelicz i nazajutrz sam z przednią strażą zajął Nowogródek,
a postój tam jego miał się długo przeciągnąć. Zastał, jak wszędzie,
pustki kompletne, nikogo ze szlachty, wywiezione archiwum. Korpus
tedy wypoczywał w myśl poprzednich rozkazów, ścigając dwumie
s ięczny zapas żywności z przeznaczeniem połowy jej na suchary.
Sam wódz zajął się niewdzięczną misj ą tworzenia z niczego Tar
gowicy, czekając z dalszym pochodem nadejścia Rosjan do Lidy,
co dopiero nastąpiło w dniu 29 czerwca. Z nudów tropił, czy
szlachta po dworach nie ukrywa broni, a gdy jej "trochę przewą
chano w Smolewiczach i Dukorze, u Moniuszki i Oszterta, zniszczył
j ą, by sobie oszczędzić kłopotu z przewożeniem - nie był to
widocznie cenny oręż naddziadówl).
.
W ciągu tych dwóch tygodni, gdyśmy śledzili bitwę pod
Mirem i pochód wojsk .Judyckiego do Grodna, a Mellina do Nowo
gródka, postąpiły znacznie oba północne korpt1sy rosyjskie. Zosta
wiliśmy je na stanowiskach z 7 czerwca, Dolgorukowa w pobliżu
Michaliszek, Kossakowskiego z Kreczetnikowem pod Nawrą.
W namiocie głównego wodza rozpocz�to narady, jak napaść
na Wilno wobec możności tęgiego oporu, gdyż wieści chodziły nie
pokojące. Szpiegi Dołgorukowa donieśli, że 5 czerwca przybył tam
Szymon Zabiełło w 6000, przyprowadzono działa, zbroją mieszczan
i . ochotników, co wszystko znacznie wzmocniło istniejący garnizon
i każe zaciętej oczekiwać walki. Relacje, jakie odbierał Kossa
kowski, stwierdzając te słuchy, podawały ilość regularnego żołnierza
na 8000, popartego wzburzanym ludem, _rwącym się do oręża pod
wpływem silnej agitacji Tyzenhauza i ks. Bohusza, a głuche po
głoski o aresztowaniu biskupa Massalskiego przep,loszyły stronnictwo
rosyjskie. Postanowiono tedy większe uruchomić siły, poparciem
Dołgorukowa polową korpusu z Kossakowskim na czele, jak tylko
mu się zdrowie cokolwiek polepszy. w tym czasie bowiem przyszły
hetman polny chorował na podagrę otoczony troskliwą opieką
i wieziono go z trudem2).
Zaraz jakoś nastała poprawa w cennem dla Rosjan zdrowiu
Kossakowskiego i już 8 czerwca ruszył on do Michaliszek, gdzie
według rozliczenia czasu powinien już zastać skupione siły powol
nego Dołgorukowa. A że ten liczył 9470 z 1 6 działami, połowa
zaś wysłanego na pomoc korpusu z jakie 4000 i 4 armaty3), razem
') Dziennik Kreczetnikowa (str. 50-52, 55) i je�o raport 5/ 1 6. VI z Wornian (w Sborniku str. 377).
2) Dziennik Kreczetnikowa (str. 43) i list 27. V/7. VI z nad Uzły do
Platona Zubowa (w Sborniku str. 364�365).
3) Ś ciśle 4385 gdyby szło o dokładność arytmetyczną, nie o dane żró
dłowe, ale przy ich braku wyrażenia "polowa korpusu" brać nie należy
w dosłown�m znaczeniu. Raporty rosyjskie nie wymieniają jakościowego
skladu tej polowy. Podano tylko przygodnie w wysIanym, rezerwowym
od�ziale Denisowa 2. bat. (cały pulk) muszkieterów narwskich (więc gl. 1 720),
200 pieszych jegrów estlandzkich, jakiCh każden dowódca korpusu mial po
kilkuset, o raz 4 �zw. dragonów PSkowskich (koni 576), razem 2496.
•
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złączone dawało to już poważną cyfrę do 1 3500 głów, wyrówny
wającą całej armji litewskiej. W celu osaczenia Wilna ze wszystkich
stron naraz, zmuszając tern załogę do złożenia broni, kazano Kossa
kowskiemu szybkim naprzód marszem odciąć odwrót do Grodna,
Dołgorukowowi iść prosto na miasto, zająwszy Niemenczyn boczną
kolumną l). Gdyby zaś i to jeszcze nie wystarczało, Kreczetnilww
obiecywal stanąć niedaleko z resztą korpusu i W razie potrzeby
pchnąć ją do boju.
Spełnił też przyrzeczenie. Ruszywszy z Nawry 9 czerwca,
nocował w odległych o wiorst 24 Mokrzycach, n azajutrz dalej
o 1 9 w SWirze, gdzie dzień wypoczywał, a 1 2-go po 2 1 -wiorsto
wyni pochodzie stanął już za Wilją, w Michal iszkach. Porzuciwszy
tam ciężki obóz, szedł lekko jeszcze wiorst 1 6 do Wornian
( 1 3 czerwca) i znalazł się w pobriżu wysłanych kolumn i w goto
wości bojowej. Tymczasem Dołgorukow w tych samych Micha
liszkach przeszedł rzek� dwoma dniami wcześniej (1 O-go), zaraz
potem złączył się z Ko.s sakowskim i poszli różnemi drogami na
'stolicę Litwy2).
Wilno nie było w stanie się oprzeć nawet siłom o wiele
słabszym. Szymon Zabielło liczył na papierze połowę armji litew
skiej w swojej dywizji, lecz w rzeczywistości niemal wszystko
wsiąkło do kolumny pod Miiiskiem, a pozostała nieznacząca nic
resztka. Cronemmann, widząc położenie zdesperowane, postanowił
zawczasu usunąć artylerję. Rachował i on na papierze 3 1 maja
głów 1 029 w 7-u kompanjach, ale naprawd� 87 1 , bo 1 1 1 odeszło
do obozu Judyckiego i 47 do Białegostoku dla przyjęcia transportu
z działami koronnemP). Najwcześniej wysłanQ trochę zapasu do
radziwiłłowskiej " fortecy" , lecz z tern nie szło gładko. Czytamy
w jego listach z 28 maja i 3 czerwca : " Daremny byłby zamiar
bronienia się (w Wilnie) .. , czemprędzej więc proch, skałki najętym
furmanem nie bez trudności i znacznego kosztu transportowałem
do Nieświeża
Wypadło nająć 75 koni i płacić od. każdego po
2 zl. za milę, ale, jak pisał, .. przesłać razem ołowiu i papieru dla
n iedostatku koni nie mogłem, który w cekhauzie ulokowałem.
Dopiero, gdy powróciły już konie, pisałem do. .. Tyzenhauza .. , aby
ten ołów i ryz papieru 500 n atychmiast wysyłał do Nieświeża » .
I nie poszły tam wcale dla trudności dostawy, a gdy potem wy
p ad/o wszystko przewozić do Grodna, stary generał, pozbawiony
środków i możności czerpania z kasy, użalał się" 9 czerwca przed
Wiirtembergiem : " O/ów. . . poleciłem z wileńskiego cekhauzu w ciągu
2 dni sprowadzić do Grodna . Pan chorąży Tiesenhausen pisze mi,
_

» .

l) Je�rów estlandzkich 60, szwadron karabinierów (gl. 1 53) i 1 00 ko
zaków, pod sztabs-oficerem.
2) Dziennik Kreczetnikowa (str. 43-45), raporty 27. V /7. VI z nad Uz1y,
5/ 1 6. VI z Wornian (w Sborniku str. 362-364, 374-375) i list 1 / 1 2. VI z Mi
chaliszek do Pla. Zubowa (tamże str. 371 ) .
3) Raporty statystyczne Cronemmanna 3 1 . V z Wilna (tamże T . VI
N 46 i Ad N 46). Do Bialegostoku ruszyl kap . Spensberger, ppor. Obniski,
4 unter-oficerów, dobosz i 40 gemejnów.
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i e transport kosztuje 4000 fI. i te z naszej kasy muszę je zapłacić.
Proszę. . . oświecić mnie .. , czy ja mam całkowitę kasę... generałowi
Potockiemu oddać ? " Jeśli" więc takie trudności napotykało wysłanie
drobnego stosunkowo transportu, jakież oczekiwały przy usuwaniu
dział i amunicji, broni i wszelkich zasobów arsenatu, lecz w ostat
niej chwili ofiarność mieszkańców stolicy ułatwiła zadanie.
Prócz prochu i skałek wszystkie zapasy do 26 maja . Ieżały
nietknięte i Cronemmann pozostał głuchy na rekwizycje wydania
armat, przychodzące od Judyckiego albo Zabiełły. Wszyscy się
gorzko t1a to użalali. Michał Zabiełło 4 cze�ca pisze do króla :
» Cronemmanti utrzymuje, że zależy bezpośrednio tylko od Komisji
Wojskowej i od generała artylerji .. , nie chcąc zostawić dwóch dział
dla bataljonH z 3-go regimentu " ; podobnież 1 0 czerwca lamentował
Szymon Zabielło : » na dwie rekwizycje moje nie ' dał do infanterji
armat, zawsze wymawiając się, że ani amunicji, ani potrzebnych
koni nie ma" .
Dopiero pod koniec maja zacz�to wszystko usuwać na wit:lką
skalę. Cronemmann rapol'tówał 28-0 : " Armat sztuk 20, kartacze,
kule i inne rekwizyta do gotowości opatrzyłem. . . Dostawiło miasto
koni, ile miało i mogło, tak do armat po parze. . jako też pod
amunicję . . . Z ofiary obywatelskiej. .. Wołodkiewicz-a 4 .. , Lachnicki
- vice-prezydent 2 konie pod armaty do-stawili (na własność) . . . Kilka
jeszcze wozów zabrać nie mogłem. O milę od Wilna do wsi So
lenniki z takową wyprawą kompanie trzy - wysłałem ... 27 maja na
mocy danego mi ordynansu od ... Zabiełły ... Sam zaś z resztą ludzi
pozostałem dla uprzątnienia i udyspon.owania reszty w cekhauzie
rekwizytów ... Myślę sam (się) dziś wynieść, zostawiWSZy tylko�in
clusive chorych z marudnikami, po 1 5 od kompanji pod komendą
podporucznika-ceugwarta. Przedsięwziąłem udać się do Lipniszek
i lwia, gdzie stanąwszy, jeżeli!?y zbliżał się nieprzyjaciel, przez. . .
Niemen natychmiast stara·l bym się przeprawić i I m Nieświeżowi
lub Brześciu Litewskiemu \'.1 edług okoliczności udałbym się " 1).
Typowe to wszystko, dowodżi zaś, jak dalece przy niedołęztwie
naczelnej władzy generałowie, pozbawieni instrukcji i jednolitego
kierunku, myśleli tylko o sobie, działając na własną rękę. Nie
lepszym od innych był i stojący na czele artylerji wileńskiej. Ru
szył też istotnie 27 maja, a - 3 czerWca spotykamy go z zamiarem
dalszego marszu � Dąbrowni, o pół mili od Lidy, gdzi� go doszedł
nowy rozkaz i w innym zawróci! kierunku. Pisał wtedy do króla :
"Sam zaś, zabrawszy armaty, jakie tylko były. . , sztuk 20, kule,
szarfamunicję, kartacze, broni 69 sztuk , nie mając wozów pod amu
nicję, na furmankach upakowałem i... 27 (de facto 28) maja wy
tnas�erowalem z Wilna do Lipniszek. Ztamtąd przedSięwziałem . . .
około Słonima lub Nieświeża (dokąd właśnie zmierzał Fersen) ocze
kiwać ordynansu. Teraz zaS, gdy zachodzi rozkaz WKMości, abym
się ku Grodnowi udał, mam za powinność tenże rozkaz wypełnić,
1) Raport Conęmmanna 28.

V z
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- 1 75 biorąc z sobą 8 armat z kilkuset wystrzałami i kasą, przeprawić
się przez Niemen pod Piaskowcami i zbliżać się będę ku Grorlnowi" J).
Wówczas już siły jego stopniały i liczba armat z 20 spadła na 8,
gdyż major Vietinghoffen poprowadził Judyckiemu 3 kompanje
z 1 2 działami i zapasem pocisków. Owych zaś kilkaset wystrzlłłów,
wspomnianych w liście, zawierało ładunków z kulami 1 39, z kar
taczami 86 i czołgających pocisków 24, razem 249, wszystko bez
skarbowych wozów i koni2) i to doprowadził pomyślnie n a Skideł
do Grodna 1 2 czerwca. Przypominamy, że armaty były wyłącznie
małego 3 funt. kalibru-, wynikało więc z tego, iż w stosunku do
artylerji rosyjskiej nasze kule zaledwie donosiły n a połowę ich mety.
Dział polowych większego wagomiaru, tak potrzebnych na wojnie
6 i 12 funt. Litwa nie posiadała wcale i dopiero ż Korony nadeszły
do Gro dna. Cronemmann z drogi posłał list do Wiirtemberga,
malujący dosadnie ludzi i stosunki : "Unter-ceugwartowi Narkiewi
czowi zleciłem ' z kilkoma inwalidami, niezdolnymi do marszu, zostać
przy cekhauzie dla pilnowania budynku, drzewa, laboratorjum . . .
Michał Z&biełlo kazał i c h przewieić d o Grodna, gdzie ci ludzie
ani mnie, ani Rosjanom, nie są potrzebni. Ja więc każ� inwalidów
napowrót do Wilna wysłać do cekhauzu " 3), by choć wrogom nie
potrzebni, szli do niewoli. W rezultacie ocalał przynajmniej arsenał
litewski.
S Iadem wywożonej artylerji poszedł wkrótce Szymon Zabiełło
Datował on z Niemieży już 3 1
z n iewielkiem garnizonem Wilna.
maja swój list d o króla : » Nie będąc w stanie przy małej liczbie
tołnierza dać nieprzyjacielowi odporu . . . (i) 30 maja z Wilna wyma
szerowawszy, o milę za miastem, na trakcie oszmiańskim ku głów
nemu korpusowi, ulokowałem si� tak, .. aby(m), mając ciągłą komu
nikację z artylerją, o mil trzy stojącą, był w stanie zasłonienia onej " .
Zawczesna to była ewakuacja, bo Rosjanie stali daleko i nic jeszcze
nie groziło tak prędko. W opuszczonem mieście zostały " komendy
rezerwowe, jak są przeznaczone do erygowania drugich bataljonów »·.
Na odchodnem tylko, jak pisze Zabiełło, " przykazałem, ażeby za
zbliżeniem się nieprzyjaciela tychże rekrutów na bezpieczne prze
prowadzili miejsce " . Na Wilno sarn naglądał z pobliża, zawsze
będąc w ciężkich kłopotach pieniężnych. Donosił też słusznie :
» Komisja Wojskowa... ordynansem (z) dnia 25 maja... zaleciła
wszystkie kasy regimentowe i pułkowe, prócz jednomiesi�cznego
żołdu , do kasy generalnej jOKsięcia ... Wirtemberskiego transporto
Wać. To ja dopełniwszy, .. przekładam, iż w wydarzonych marszach
i transmarszach, tudzież na wysyłanie sztafet i szpiegów, nie rozu
miem, zkąd będziemy mieli potrzebny na wydatki fundusz, gdy
wszystkie pieniądze do kasy generalnej przetransportowane będą4):
l) List tegoż 3. VI z Dąbrowni do króla tamże T. VI N 34.
2) Ra port tegoż 16. VI z Grodna, zawierający podzia! artylerji polsko

litewskiej na baterje, tamże T. VI A d N 69.
3) List niemiecki tegoż 9. VI ze Skidel do Wiirtemberga tamże
T. VI Ad N 48.
�) List Szy. Zabielly 31. V z N ie mieźy do króla tamże T. VI N 25.
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Kom . Woj. milczała uporczywie, król również, wódz naczelny
w rachunek nie wchodził, a potrzeby rosły. Czytamy znowu t 4-0
czerwca : " Żądałbym, Najjaśniejszy Panie, wiedzieć, zkąd będę mial
na opłacenie lennimgów fundusz, ponieważ komisja porządkowa wi
leńska n ie dała m i więcej jak t 70 gotowymi (pieniędzmi) i zegarek
od kilkunastu dukatów. Ustawnie nawet przychodzą ochotnicy,
a każdy chce służyć na koniu, i dla tych nie mam z czego szafo
wać. Dopraszam się ... (o) etat dla tychże woluntarjuszów, wedle
którego mają być opłacanym j 1) " . Zostawiony bez środków radził
też sobie, jak się dało i umiał, a ratowały go wręczone do prze
chowania kasy powiatowe z Wilna i Postaw j egzakcja skarbowa.
Wkrótce przybyl do pomocy Szymonowi Zabieli e brat jego
stryjeczny, M.ichał, i znalazłszy się w gorącej atmosferze stolicy,
pod wrazeniem ogólnego zapału podsuwał królowi myśli bardzo
radykalne jak na owe czasy, i z tego powodu zostawione bez od
powiedzi. Pisze 4 czerwca : " (W Wilnie) zastałem wszystkiego
3-ci regiment pieszy pod komendą mojego brata, bez armat i bez
namiotów... Mimo to, Najjaśniejszy Panie, 3-ci regiment jak
i wszystkie wojska, jakie w Wilnie widziano, pełne są zapału.
Ziemiani e województwa wileńskiego i mieszkańcy stolicy taką samą
przejęci gorliwością. Zniechęcenie, jakieby nieobecność wojsk po
winna sprowadzić, nie wywarło wpływu na ich energję, nawet na
włościan nieszczęsnego powiatu brasławskiego, nawet na chłopów
rosyjskich, osiadłych w tym kraju pogranicznym, i ci mieli ochotę
bronić się. Powiat ten przymuszony ustąpił pod groibami i nie ma
(tam) uczciwego ziemianina, coby podpisał dobrowolnie akt tej
rzekomej konfederacji, gdzie młody Manuzzi jest konsyljarzem .. .
Nosi on mundur rosyjski i najbardziej zawzięty n a własną ojczyznę .. .
Wilno, a raczej Jego okolice, nadają się dobrze do obrony, kraj tu
pokrywają doliny, wąwozy, lasy, rozdoły, jary i znaczny oddział
(Rosjan) da się zatrzymać małą garstką ludzi. Żądam, by nam zgro
madzono wszystkich strzelców wiejskich, u z b r o j o n o m i e s z
c z a n, skompletowano ochotników, a broń zabierzemy prywatną " 2).
Stanisław ' August czytał potem podobną propozycję w liście swojego
"
" Pepi , dalej nawet idącą, lecz zbrojeniem mieszczan i wlościaństwa
bał si� w czasach wrzącego fermentu We Francji rozpętać siły
olbrzyma W strachu, że ta broń obosieczna zwrócić się może na
wrogów i swoich. Wolał czekać apatycznie niepewnej przyszłości,
uważając już Litw� za straconą.
Istotnie zapanowały tam opłakane stosunki i coraz gorsze
nadchodziły wieści, a generałowie bezradni potracili głowy. Szymon
Zabiełło raportował królowi 7 czerwca : " Moskwa już tu prawie
pod samem Wilnem, bo tylko o mil ośm... Mam nader małą ko
mendę - tylko regiment 3-ci głów 500 i komendę przedniej strazy
pułku Byszewskiego głów 340, licząc w to chorych i bez koni ...
I)

T.

VI

List tegoz 1 4 VI z Olkienik do króla tam źe T . V I Ad 58.
francuski Mich. Zabielly 4. VI z Wilna do króla tamźe

2) List
N 37.
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- 1 75 Porządek zamieszany. Nie m a ani regimentów i pułków między
sobą komunikacji, ani do generałów, ani też między samymi gene
rałami... Gdzie JW. judycki i gdzie 'główny korpus - tego nie
wiemy, bo ani ordynansów, ani też komunikacji nie mamy. Ja małą
garstką robię tyllw kontrmarsze kolo Wilna i gdzie się mam udać nie wiem... Stoję teraz o mil dwie od Wilna, na trakcie grodzień
skim w okolo ,Waki. Przewozy, czółna, baty wszystkie zabrałem
i kordonik mały od Wilna zaciągnąłem, nie wypuszczając żadnego
obywatela z Wilna, aby i Moskwa o niczem nie wiedziała, a do
Wilna jadących ściśle egzaminuję. Kresy po wszystkich traktach
l ozstawiłem ; patrole dzień i noc chodzą .. , Brat mój, poseł inflancki,
generał-Iejtenant, zaprząta się porządkiem miasta, lecz i ten ko
mendy nie ma, tylko woluntarjuszów zbiera . . . (Ja) z miasta zabrałem'
prochy, ołów i wszelką amunicję; niemniej też woluntarjuszów za
bieram ... (i) czekam tylko, co m i Wasza Królewska Mość ... każesz
dalej robie I).
Wódz naczelny, zajęty sobą i głównym obozem, zapomniał
istotnie o Wilnie i rozsypanych komendach na północnej Litwie,
ale komunikacje nie Rosjanie przeci�li, lecz zaniedbali swoi. Siły
Szymo,na Za�iełły wzrosly do 840 regularnego żołnierza, bo do
500 pieszych przybyła jazda Byszewskiego, wprawdzie jeszcze nie
cały pułk, jak go starano się ściągnąć, ale zaWsze część znaczna
W 540 koni. Bardzo prędko oddział miał się jeszcze zwiększyć
o cały pułk jeleńskiego i resztę Byszewskiego. Wspomina o tem
w raporcie 1 0 czerwca, wzmiankując o pi€ chocie : " Infanterji nie
mam więcej nad 598 (licząc w to chorych i marudów) >> , ale cyfry
niedbale zestawione wymagają zaWsze sprostowania. Rosjanie tym
czasem podchodzili coraz bliżej i już się zanosiło na drobne
utarczki z przedniemi ich strażami, jak 9-0, o czem czytamy we
wspomnianym raporcie : "Za zbliżeniem się Moskwy. . . uważałem
(i1a) wielu gorliwych obywatelów, którzyby . na zemstę byli wysta
wieni. Mialem wzgląd na ich przynajmniej ruchome majątki, srebra,
klejnoty .. , niemniej też na pozostałą W Wilnie amunicję i wiele
rekwizytów... O rekrutach, chociaż żadnego nie mam ordynansu,
myśleć jednak muszę. Cofam · zatem wszystkich tak z Wilna jako
też i z Kowna na jedno miejsce do Grodna, zaleciWszy onym "
zabrać wszelkie rekwizyta... (i) ja... z garstką moją cofać się
muszę ku Grodnowi... (Tymczasem) . . , stanąwszy w dobrej pozycji
(w Wace) dnia 9 junii wykomenderowałem 700 koni to jest z pułku . . .
Byszewskiego 400, a z pułku... Jeleńskiego (Idóry za ordynansem
jOXcia... Wirtemberskiego tu pod Wilnem stanął)... 300, pod ko
mendą Liszewskiego podpułkownika .. , któremu zaleciłem wszelką
ostrożność, ażeby na armaty nie nasuwali się, a oraz ażeby się
staral kilkuset przerżnąó kozaków. Nie uwierzysz, Miłościwy Panie,
z jaką to żołnierze szli ochotą. . . Kiedy się kawalerja dowiedziała,
że kozaków 1 000(?) i karabinierów 500 przeprawiło się na tę
l) Raport Szy, ZabieUy 7. VI z Wilna do króla tamże T. VI N 42,

1 76 stronę Wilji, szli jak na lep i zapewne noga by ich nie uszła.
Ale, gdy się nasi zbliżali, cofnęła się zaraz kawalerja moskiewska
ku infanterji, dla tych więc przyczyn, a nadewszystko lękając się
'z asadzek W ciemnych puszczach i drugiej, idącej od Bystrzycy,
kolumny� cofnąć się musiała kawalerja nasza . . . GbYbym miał przy...
infaterji armaty, odwatyłbym się może ... zasadzkami przynajmniej
czynić przeszkody nieprzyjacielowi... Wojsko moskiewskie stoi obo
zem, na polu okopawszy się, na tej stronie Wilji od Michaliszek
na samym trakcie wileńskim, o mil 6 i pół od Wilna » l).
Stolica litewska pustoszała powoli. Tyzenhauz donosił z drogi
królowi : " Dla zbliżonej... Moskwy musiałem się usunąć do Grodna . ..
, I tak wszyscy obywatele, I<:kający się gwałtu i przemocy, rozsypali
się W różne strony kraju. To, co tylko mogło być dla nieprzyja
ciela zasileniem, .. w sam jeszcze czas uwiezionem i miasta . . . zostało
jako to : proch, ołowie, broń, kasy, archiwa, ofiary, ochotników
kilkuset, wszystko to do wojska naszego oddanem i prowadzonem
jest do Grodna " 2). To samo pisał i Michał ZabieBo : » Wszystko
uratowaliśmy z Wilna... Sulistrowski pisarz pomagał nam nadzwy
czajnie " . W ostatniej ' niemal chwili komisja wileńska cyw.-wojsk.
zdała ochotników pieszych 1 60 i konnych 1 03, a Szymon Zabiełło
włączył czasoWo jednych do reg. I I I-o, drugich do pułku V -o, By
szewskiego, sformowawszy z nich szwadron oddzielny pod szambe
lanem Alojzym Bujniekim. Zabiełło pisze o nich : » w wi<:kszej
nierównie części (chodzą) w(e) własnem jeszcze odzieniu i bez
broni - są jednak na wozach n iektóre dla (n)ich rekwizyta, broń
i mundury. Przy rozruchu, dla odgłosu zbliżonego nieprzyjaciela
w mieście, musiałem i tych ludzi innym traktem ku Grodnowi ordy
nować " 3), a spotkamy jch później.
Do Grodna dążyła w końcu kolumna Szymona Zabiełły i spo
tykamy ją 1 4 czerwca w - Olkienikach, 20-0 na miejscu. Warto też
obliczyć, jakie siły prowadzono rozmaitemi drogami z północnej
Litwy do głównego teraz obozu wojsk połączonych Korony i. Litwy.
Michał Zabiełło donosił 2 1 -0 : "Korpus z Wilna, który przymasze
rował już, jest bez namiotów i wozów amunicyjnych. Piechoły ba
taljon jeden pułku 3-go, szefostwa gen. insp. Grabowskiego, skła
dający si�:z głów 505, do służby głów 477. Pułk konny Byszewskiego
bez namiotów, J eleńskiego bez namiotów, 900. In summa całego .
wojska litewskiego 1 377. Reszty innych zebranych w małej liczbie
milicji i wolonter.6w później . . . doniosę WKMości » .
Cyf.ry w ten sposób zestawione nie dają jeszcze odpowiedzi
na nasze pytanie, uwzględniano tu . bowiem wyłącznie żołnierza
Iinjowego i taką jego Ilość, jaka każdej chwili gotowa iść w ogień
na wroga, lecz źródła dostępne ' pozwalają lukę uzupełnić. Pomi
jamy i my ochotników jako materjał surowy i na razie nie do
użycia, bo ludzi przeważnie bez broni i mundurów niewdrożonych
l) Raport Szy. Zabielly 1 0. VI z Waki do króla tamże T. VI N 50.

2)

List A. Tyzenhauza

II.

VI z Oran do króla tamże

T.

VI Ad 53.

3) List Szy. Zabielly 14 VI z Olkienik do I!:róla tamże T. VI Ad N 58.

d o służby. Pomijamy z tych samych powod ów zbieraninę ' kanŁon i
stów na drugie bataljony piesze, stanowiące w dodatku , jakościowo
kadry niepewne i zawsze podległe ilościowo silnym wahanipm cy
frowym. Ale trudno pominąć W rachunku rezerwy, formujące z kan
tonistów te drugie bataljony, gdyż w tym celu odrywano z linji
naj zdolniejszych instruktorów i w czasie wojennym pozbawiono się
korzyści doraźnych dla niepewnej przyszło�ci. Na dowód przyta
czamy list Pawła Grabowskiego gen.-insp. z tegl? względu typowy,
że identyczne stosunki panowały wszędzie. Ow szef, szukając
swojego regimentu, a nie wiedząc, gdzie go ma znaleźć, pisze
z drogi do Gorzeńskiego ; "Wszystkie pułki litewskie po kilkaset
rekrutów do 2-go ' bataljonu mają, którzy na miejscu swoich kon
systencjów znajdują się... Z tymi rekrutami wielki jest ambaras, bo
najprzód kilku oficerów do nich odłączyć trzeba było z t -go ba
taljonu, co uszczerbek naturalnie... uczyniło, ile w czasie wojny...
Powtóre, ludzi nie odzianych, nie okrytych, z wielką tr,u dnością
przychodzi (się) utrzymywać i póki człowiek munduru nie włoży
na siebie, póty trudno go traktować po żołniersku. Potrzecie, broni
rekruci nie mają, a zatem prócz maszerowania niczego go uczyć
nie można, a chłop , W sukmanie, ' w szerokich gaciach i w łapciach
na nogach, jak wszyscy nasi chłopi litewscy, nie może być dojrzfl
nym jak maszeruje; gdy mu nóg i kolan' nie widać.:. Potrzeba ko, niecznie (dla mego oddziału) ... ośmiu lub dziesięciu oficerów" którzy
jedynie zaprzątać się będą tresowaniem i egzercytowaniem ludzi
w garnizonie... Jaknajrychlej ubrać potrzeba żołnierza .. , broń po
trzeba także dla rekrutów przystawić... W teraźniejszym czasie,
dawszy człowiekowi pozyturę, nauczywszy go chodzić, odłożywszy
handgryfy na bok, dobrze i prędko trzeba go uczyć nabijać... Mój
pułk- bardzo jest ubogi w zdatnych oficerów, że tylko jeden major
Ziomecki jest dobrym sztabs-oficerem" l). Naturalnie takich życzeń
nikt nie uwzględniał. Wracając do przerwanego rachunku, to liczono
w reg. I II-m Orabowskiego głów 499 i w rezerwie z reg. Sapiehy 240,
tyle też stało 3 czerWca w Niemiezy, pod samem Wilnem, jak po
daje statystyczny raport Szymona Zabiełły2). Dołączyć jeszcze należy
1 89 rezerwy z reg. III., ściągniętej z Kowna, i 145 w · chorągwiach
węgierskich obu buław litewskich zabranych z Wilna, a otrzymamy
ogólną cyfrę 1 075 bagnetów3). Z jazdy regularnej chyba do końca
'
stała zaWsze W stolicy rezerwa kaw. nar. Sulistrowskiego w 1 G'9
koni4). Z jazdy lekkiej 2 pulki przedniej straży : I1-gi buławy wielkfej,
l) List PawIa Grabowskiego 9. VI z Syrokomli do Gorzeńskiego
tamże T. VI N 47.
2) Raport S. Zabie/ly 3. VI z Niemieży (oryginal) liczy reg. VII gl. 509
t. j. 240 rezerwy i 269 kantonisłów. Ilość tych drugich malala gwaltownie,
w końcu kwietnia rachowano ich bowiem ' 498 wedlug raportu (także
w oryginale).
'
3) Pomijamy 234 rezerwy z reg. II-o bul. W. jako zawsze stojących
w Grodnie 'na miejscu.
..,
'
4) Tyle wykazuje ogólna tabela wojska z 9. V I , a . w, pelu 1325
pod
'
Judyckim (Rap. z k om p lit. T. V N 46 - orygina�).
"

,

.

Woju Pollko-Ro.Jj.ka.

12

1 78 -

komendy Jeleńskiego, w 585, szabel i V-ty sżefostwa Byszew
skiego W 56 1 1), razem 1 1 44, wogóle zaś jazdy 1 31 5, a wszystkiego
głów 2386, prócz artylerji tworzącej pod Cronemmannem część zu
pełnie oddzielną. Wynik cyfrowy . bardzo tu odskakuje od raportu
Zabiełły, a niedokładność i niedbalstwo jego doniesień widoczne . .
" Woluntarjuszów" zebranoby sporo, gdyby więcej czasu. Lecz
tzutki i energiczny Antoni Tyzenhauz, chorąży wileński i jedno
głośnie obrany ( 1 4 kwietnia) prezydent stolicy2), meldował już
27 maja : "Ochotników spisujemy, lecz, że nikt z(e) znaczniejszych
nie stanął n a czele, bardzo opieszale zapisują się ; n�wet bojaźń,
żeby nie wpaść w ręce zbliżającego się nieprzyjaciela, wielkiem jest
odstręczeniem"!!). Dniem p óźniej Szymon Zabiełło podawał w liście
cyfrę więcej określoną : ,�W województwie wileńskiem znajduje się
kilkuset ochotników, którzyby życzyli pod komendą moją wziąć
udział (w wojnie). Lecz, Miłościwy Panie, do tak słabej siły, przy .
jaki ej teraz zostawiony jestem, przyjmować onych nie odważam się,
ażebym (ich) nie wystawiał W bezsilności na niebezpieczeństwo . . .
Gdybym jednak otrzymał potrzebne zasilenie, pewny jestem, że
z gorliwości tych to ofiarujących się nie mało miałbym awantażu"4).
'
Tak więc bezkarny pochód przeciwnika, chaos wewnętrzny, brak
W stolicy niezbc:dnej załogi, a poparcia w regularnym żołnierzu
sparaliżowały organizację ochotników na większą skalę. A gdy
brak wojska i braI, nadzieji, by jakie nadeszło, skazywał Wilno na
wydanie go wrogom b�z walki, należało przynajmniej choć tę garstkę
żądnych boju ludzi ocalić dla przyszłości.
W wigilję najścia Rosjan do Wilna, 1 2 czerwca, nastała pustka
straszliwa co do żywiołu najbardziej potrzebnego do 'rekonfederacji
szlachta już gromadnie opuściła miasto; komisja miejscowa po
limicie znikła, pozostał magistrat silnie ilościowo i jakościowo prze
rzedzony. Nazajutrz zarząd miejski pojechał do blizkiej kwatery
Kossakowskiego i Dołgorukowa z Oświadczeniem, że stolica bez
bronna nie zamyśla o oporze i z tego tytułu liczy na 'Względność
ze strony Rosjan. Obaj generałowie zapewnili, że krzywd i gwałtów
nie należy się obawiać. Przednie więc straże rosyjskie, podstępując
pod Wilno 1 3 czerwca, istotnie zastały je opuszczonem, a Zabiełłę
daleko na trakcie grodzieńskim z piechotą, osłoniętą o 2 mile już
za miastem idącą konnicII. Przeciwnik, urą,dowany ważną zdobyczą,
zaniechał pościgu, tembardziej przecięcia odwrotu wobec tak znacz
nego oddalenia się Litwinów, podjazdy tylko poszły do Waki i ko
zacy Kossakowskiego dla powzięcia języka dotarli jakoby do od
ległego o mil pięć Szumska, zkąd przywiedli schwytanych 5-citl
�

I) Z ogólnej liczby 601 podan o : w marszu 538. y komenderówce 23,
" Krynkach ze sztabem 40 (Rap. stat. S. Krzeczowskiego 1 5. VI z Kry ne k
w kopiar. rap. lit. T. VI N 62).
�) Vice -prezyde n tem Wilna zostal również ŚWiltly i prawy Antoni
Lachnicki.
3) List Tyzenhauza 27. V z Wilna do
Zablilly 28. V z Wilna do

4) List S.

w kopiar. rap lit T. VI N
króla tamte T. V I N 1 8.

króla

. .
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kawalerzystów. Szymon Zahiełlo odsadził się już znacznie ; t 4- czerwca
stał w Olkienikach.
Zajęcie stolicy przyszło bardzo łatwo. Kossakowski, Wzmo
cniony częścią dynaburskiego korpusu, 1 4-go pchnął przed- sobą
Denisowa i ten z dwoma b'ataljonami muszkieterów, narwskich
i kurskich, pod wodzą swoich pułkowników, Millera i BekIeszowa,
wszedł do Wilna i na wszystkich ulicach porozstawiał straże, "by .
nikt nie mógł dopuścić się krzywd na mieszkańcach i najmniejszego
ucisku " . Jednocześnie podpułkownik Melisino, z kozakami Kirejewa
i Werszynina (zapewne Leonowa l ) opanował okoliczne drogi do
Grodna, Trok, Kowna, nikogo nie przepuszczając, drugi zaś pod:
pułkownik, Durasow, zagrodził u przedmieścia oddziałem szlak, od
Niemieża w niewielkiej od Melisina odległości. Poczem Kossakowski
w roli oswobodziciela wjechał do Wilna, gdzie po dWóch latach
'
miał, pójść na szubienic� - lecz wówczas wIdział tylko twarze,
jak sam pisze w raporcie, promieniejące radością z pobytu wroga
w samem sercu Litwy, słyszał deklaracj� Bułhakowa powszechnie
uznawaną za świętość2). Dołgorukow przeszedł przez miasto i na
drodze grodzieńskiej rozbił namioty, pilnowany W pochodzie przez
Denisowa, by żaden żołnierz nie śmiał dopuścić się wybryków, by
wogóle nikt nie wchodził do Wilna, ani wychodził bez biletu Kossa
kowskiego. Te środki ostrożności, rzekomo W celu uniknięcia
awantur przedsiębrane, to słabe obsadzenie stolicy obliczone na
stworzenie pozoru, że konfederacja staje dobrowolnie - bez żadnego
nacisku, pisało się wyłącznie dla Katarzyny, wiedząc, że prawda do
niej tak łatwo nie dojdzie3). Cała też troska o spokój i mienie
ludności była wielką blagą, bo nie dbano ani o mieszczan, ani
o poblizkie wioski i dwory. Zaraz tez na wstępie splondrowar,e
okolice padły ofiarą i nazajutrz po okupacji Rosjanie mieli wbród
żywności, a rozsyłani w około kozacy wyspecjalizowali się W tro.
pieniu ukrytych zapasów.
W Wilnie zapanowała trwoga i ulice opustoszały. Ciekawe
szczegóły podają listy . bezimiennego emisarjusza do Michała Zabiełły
1 6 czerwca i do jego adjutanta, kap. SuchodoJca, mniej więcej 20-0,
a pisane (jak objaśnia Zabiełlo) " przez jednego szanownego oby
watela, który jedynie t gorliwości ku ojczyznie i W. Kr. M. zostal
się umyślnie w Wilnie, aby dokładne mnie czynił wiadomości,
l) Ź ródla rosyjskie wymieniają pulko W erszynina, lecz takiego nie bylo
w carej armji Kreczetnikowa i chyba wówczas Werszynin dowodził czasowo
kozakami Leonowa. Kossakowski w catym korpusie mial tylko jeden pulk
Denisowa, a Dolgorukow dwa dońskie : Leonowa i Kirejewa. Niema też
śladu, by w czasie wojny R.osjanom przysylano jakie posiłki.
2) "Po wjeżdzie moim do miasta zauważyć się dawała radość na
wszystkich obliczach .i zadowolenie z n aszego przybycia i ci. którzy przyśłi
do mnie ... , uważają za świętość wydaną w imieniu Jej Cesarskiej Mości
deklarację".
3) Kreczetnikowa : raport 5/16. VI z Wornian (Sbornik str. 374-375),
dziennik (str. 44-46, 48) i list do Kossakowskie go z 29. V/9. VI (Sbornik
str. 366-367) oraz raport Kossakowskiego 3/ 14. VI z Wilna (tamie str. 372- 373) .
1 2'"
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'
hatab;ąc się na zemstę i niebezpieczeństwo » 1). Te re1acje donoszą :,
" W wieczór t 5'-go praesentis kozaki wszystkie okol o przedmieść
wzięli miejsca i 50 ,koni od Hulanl<i postawili przy mQście, nikogo
nie wypuszczając, ani wpuszczając do miasta. Szczęściem osobli
wem, że siodła sprawunku .. : Nagórskiego godzinami dwoma uwie
ziono pierwej i już po zachodzie słolica kilku wolonterów wjechało
z a Ponaty. Jeden tylko nieostrożny wpadł w ręce (Rosjan). We
czwartek, o godzinie 6 tano, bliższe na przedmieściach poczty
objęła piechota, a kozacy wyprawieni na furaż za most o mil 5 i 4.
O godzinie 8 wszedł bataljon piechoty przez Niemiecką ulicę do
trockiej bramy, pod Pohulankę, a drugi bataljon innego pułku przez
Zamkową do arsenału i izby sądowej, którą natychmiast otoczono . . .
żołnierzem, jako i arsenał, wyłamawszy zapartą bramę. Zwrócono
zaraz bataljon z pola i w mieś<;ie przy każdej kamienicy postawiono
szyldwacha, a na rogach ulic i przy klasztorach od kilku osób
wartę. Do miasta, ani z miasta nie puszczano, hauptwach zrobiono
i armat 4 zatoczono. O godzinie 1 1 wszedł pułk karabinierów
w części od 500 koni, w kwadrąns. bałaljon piechoty, rotą strzelców
i część głównej a rtylerji od sztuk sześciu. Zą nim znowu bataljon
piechoty, rota strzelców i, druga część artylerji od sztuk 4. Dalej,
bataljon piechoty, znowu 6 sztuk artylerji głównej, a za nią kara
binierów 600, wozy namiotowe, amunicyjne ... długo robiły paradę
przez godzinę całą. Reszta wozów lazaretowych... szły od Ostrej
Bramy koło wałów, mimo hylzenowski pałac do obozu, który, idąc ...
mimo Hulank�, rozciągał się na wzgórkach pod S. Stefan, a W drugą
stronę aż ku Ponarowi... Artylerji głównej (mają) sztuk 1 6, jJOlo
wych ... 1 0 (widocznie więc Kreczetnikow dodał jeszcze 6 w ostatniej
chwili)... Jest sztuk 6 po 8 i 1 0 koni, reszta po koni 4, niektóre
po 6... Chorych wiele w wozach, wielu idących konwalescensów.
Lazarety i inne Qbozowe rekwizyta porządne, furażu dostatkiem ,
konie tłuste, ale karabiniery . . . i lud i konie bardzo ciężkie... Wozów
była liczba ni.ezmierna, bo ciągiem szły od pierwszej aż do S-tej ...
Op miasta pierwszy wchodził Oenisow z pułkownikiem Bekielzow
(Bekleszowem) i Arseniewem generał-majorem... W mieście wszel
kiej spokojności przestrzegają, mimo oboz(u) nie puszczają nikogo,
wyjeżdżającym dają pasporty po egzaminie " .
" Po wejściu wojsk wszystkich przyjechali o drugiej Kossako
wski z Dołhorukiem. Generałowie stanęli w mieście, wszyscy zaś
w obozie. Pan Rudnicki i Manuzzowie przybyli razem. . . Nakazano
(dostawić) 400 beczek mąl<i, furaż przez miasto dan}! zabrali. . .
Furażowanie zaś rozciągnęli aż p o Wiłkomierz i a ż d o Giełwań
z drugiej strony, a z trżeciej aż pod Bystrzycę. Chleb, gorzałkę,
piwo płacą ; ia mąkę, krupy, siano i żyto nic nie dają ; woły, krowy,
świnie gwałtem po wsiach i dworach biorą. Dziwnym sposobem
furażowanie prędko idzie - we czwartek przyszli, a w piątek ze
wszystkich stron już wieziono wszystko... Tak to nasi głodem mę
czyli się; a Moskalom jest " .
I)

R.aport M.

Zabielly 2 1 . VI z Grod.na.
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" Pocztę warszawską, p(rzez) Kowno dziś przybyłą, odebrano
i nawet gazety nie dano n ikomu, miała zaś być to poczta nadzwy- ·
czajnie wielka, jak powiada m i Pan Essen... Do ge!1erała Zabiełły
były listy i duże paki... Z poczty więcej nieprzyjaciel dowiaduje
się, aniżeli z(e) szpiegów za miljon rubli kupionych, a co więcej
robi to wie10m nieszczęście albo szykany i zmartwienie, czego mie
liśmy W Wilnie wiele doświadczenia... Na miłość Boga, wstrzy
mujcie pocztę W Grodnie, bo siebie i ludzi zgubicie i obywateli
służyć wam zrobicie niezdolnymi, a nieprzyjacielowi wszystko wia
domem będzie i Wasze obroty zllan e » .
" Kossakowski jako zbawca 9jczyzny gada, drwi z polskiego
zapału, szydzi z wojska, żartuje z rejterady, obiecuje iść prosto do
Warszawy.. . Dziwy (on) wyrabia, między inn'emi i to, że 1 5-go
praesentis (w piątek) akademję całą otoczył wartą i zamkniętą od
1 2-tej ... trzymano W areszcie do 5-tej ... (Kossakowski) na Poczobuta
wygaduje pioruny .. , miał kuć (go) do armaty, Bohusza posłać do
Kamczat�i z Karpowiczem i Tomaszewskim w kompanji . . . Bohuszowi
(z) 24 ludzi przydano Wartę . . , t 2 na dole, t 2 żołnierzy w pokojach . . .
N a instancję generałowej Wiettinghoffowej wartę od akademji · od�
ciągnięto, a z Bohuszem widzieć się tylko pozwolił " . Ks. Bohusz,
energiczny i kierujący dawniej Tyzenhauzem, czynny i bm-dzo gor
liwy, najwięcej wzbudzal nienawiści. Podejrzenie, iż trzęsie zawią
zanym tu klubem, l przejęte listy przedstawiły go w oczach Rosjan
w świetle niebezpiecznego agitatora, ale się skończyło na przetrzy
maniu prałata W dokuczliwym areszcie l). Dalej, wspomniane relacje
podają : " Karpowicza po calem mieście szul<ano i Tomaszewskiego 
jakieś dzikie do tych osób pretensj e " . Bekleszew napróino ks.
Michała Karpowicza szukał w akademji, bo go w Wilnie nie było.
Uszedł zawczasu, jal<by przeczuwając, że mu grozi areszt nie tyle
za gorące kazania, co za posądzenie o tajny współudział w aresztowaniu
biskupa Massalskiego i Mateusza Zyniewa starostę berznickiego.
Kossakowski "Tomaszewskiemu... tyle łaski oświadczył, że przez
generałowę (Wiettinghoff) radził i kazał, aby koniecznie wyjechał,
nie czekając jutra. Zatem Tomaszewski, I takim radom i naleganiom
przyjacielskim ulegając, djabli wiedzą za co i po co i dokąd, wy
jechał z Wilna incognito w sobotę i będzie z wami widzieć się
w Grodnie 2 1 -0 junii... Bardzo dobr.ze, że P, Tyzenhauz i Lach
nicki wyjechali... Podobno chce Kossakowski, aby żadnego nie było
uczciwego świadka jego wielkich obywatelskich czynów, więc jedn ego
nastraszyć, zagrozić drugiemu, trzeciego przytrzymać, czwartego
wypędzić, żeby nie było takiego, coby czasem cichą pogadał, pobu
dził albo co by jak szpieg siedział... Nie umiem Waszmość Panu
wyrazić, jaka boleść, rozpacz i żal w Wilnie i w obywatelach oko
licznie, kiedy widzą swoją gorliwość i zapał znikczemniony (zmarno
wany). Jęki tylko po ulicach, a płacz po domach i narzekanie na
l) Pisze o tern także Wawrzecki
skiego - kopiar. rap. lit. T. VII N 90.
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nieczułość rządu czy Komisji Wojskowej. Tyle powiatów wydać
na łup i wygodę MoskalóW ! " 1).
Gdy wojska t 4 cz'erwca bez bębnów i muzyki przedefilowały
przez miasto do obozu, wodzowie rosyjscy roLtasowali się zaraz
po cudzych palacach
W rynku pałac podskarbiny Brzostowskiej
zajął Kossakowski i Abramowiczowej starościny starodubowskiej - ,
Denisow, Paca na rybnym końcu - Arseniew, Karpia n a ulicy
Trockiej - Dołgorukow. A w mieście, jak pisze inna relacja
naocznego świadka z t 7 czerwca, " trudno wyrazić konsternację
i smutek powszechny, któren czytać motna w 'o czach i postawie
najdrobniejszego nawet, pospólstwa. Z(e) znaczniejszych ' nikogo
w mieście nie widać ; a jeśli i są którzy z prałatów i kanoników, to
w bardzo małej liczbie. Ci w domach siedzą, ledwie do kościoła
W) ruszają się.
Z dam prawie wszystkie do klasztorów schroniły
s ię i tam w cichości mieszkają " .
W takiej pustce z konfederacją szło niezmiernie ciętko, choć
wzywające szlachtę listy Kossakowskiego latały nieustannie i uwijał
się gorliwie białorusin Zenowicz z owym radcą dworu Piotrem
Grocholskim, spisującym dziennik Kreczetnikowa2). Wzywani ' się
rozbiegli ' albo uchylali i Targowica z wielkim trudem werbowała
popleczników, szlachta bowiem, uprzedzona zawczasu przez wysłań
ców królewskich, Brzostowskiego i Sulistrowskiego, żeby opuszczać
dwory i z a mki dla uniknięcia nacisku i tern samem uniemotliwienia
albo powstrzymania konfederacji, poszła za tą radą::).
Postanowiono przynajmniej, nie odkładając, przyprowadzić zaraz
mieszczan do przysięgi na Targowicę, a łatwe to zadanie poprze
dzało zawsze samą konfederację. Tedy 1 6 czerwca, jak opisuje
cytowana relacja, "w sobotę zawołano mieszczan dawniejszych
magistratowych do Kossakowskiego, który w oczach innych gene
rałów oświadczył im, że imperatorowa ulitowała się nad ich sytuacją,
nieszczęśliwą przez nowe sejmu terainiejszego municypalności urzą
dzenie, w którem łudzono i ch mniemaną wolnością i podniesieniem
stanu ich miejskiego, a W istocie niszczono właściwe ich przywileje
-

l) List anonima 1 6. VI z Kowna do M. 7abiełly i kopja l istu tegoż mniej
Ow anonim
wiecej 20. VI do kap. Suchodolca tamże T. VI Ad N 75.
umyślnie wyjechaJ do Kowna dla przesIania pocztą listu. Jako anneks do
/ącz.óno jeszcze kartkę bez daty i podpisu naturalnie : "Lista obywatelów nie
życzliwych (w Wilnie). Szefowie : Szadurski sędzia ziemiallski, Jgnacy
Szwykowski ex-sędzia grodzki, Górski ex-sędzia grodzki, Jundził podkomorzy
grodzie i'\ skL - Komisarze graniczni : Jazdowski, Zlobicki. -- Cezary Sawaniewski mostowniczy, Romanowicz pulk., Kontryn skarbnik, Ogonowski ,
Waiyński deputat (syn podkomorzego), PomerzYliski sędzia, Ciemnotorski
Zdecydowani : Kamiński sędzia ziemski, Marcinkiewicz
iaworyt Jundzily.
podczaszy i sędzia graniczny, Kozieł ex-sędzia, Byliliski szambelan, ''''a żyński
podkomorzy oszmiański. - Chwiejni : Romanowicz poseł, Korsak sędzia
i poseł, Giedrejciowie, Stempkowski, Kleczkowski sędzia trocki, Zaleski
wojski lit., Godaszewski sędzia mirski".
'
2) Raport Kreczetnikowa 5/16. VI z Wornian zwie go Zinowiczem
(Sbornik str. 375).
3) Dziennik Kreczełnikowa str. 42.
-

•

-

- 1 85

�

i, niepotrzebnie stan ich podwyższając, istotne im w pożytkach
czyniono krzywdy. Zwatając W nich małą ochotę (do przysięgi),
oświadczyl, iż przymuszeni nie będą, ale jeśli z tej ofiarowanej
łaski korzystać nie będą chcieli, tedy dozwolone będzie kozakom
godzinowe W mieście pohulanie " . To poskutkowało, wiedzieli bo
wiem, że i Kossakowski na wiatr nie rzucał podobnej groiby i na ·
czem polegała hulanka takiej dziczy. Gdy opór wobec ludzi, nie
gardzących najpodlejszym środkiem, stawał się niemożliwym, więc
" po tych wszystkich perswazjach i pogrótkach mieszczanie skłonili
'Się do przysięgi, którą i wykonali w kościele św.. Jana, gdzie ko
mendarzowi kazano zaśpiewać : Te Deum, czasu którego uderzono
na rynku kilka razy z armat... Kazano też mieszczanom podpisać
list do biskupa inflanckiego, prosząc, aby tu przybył dla dania im
protekcji i zasłony powagą swoją l"). W taki sposób Kossakowski
załatwił się z " łykami " i ludność Wilna. zmuszona trwogą przed
siłą brutalną, składała przysięgę, tam zaś, gdzie obawa nie istniała,
.
wręcz odlnawiano.
Podobny wypadek zaszedł w tym czasie W królewskiem mia
steczku Dziśnie w Połockiem. Marszałek Korsak zażądał od Sie
wersa . " jako najbliższej- komendy W
zaczu, dużego oddziału, " by
postrachem upór przełamać " . Siewers nie wiedząc, co robić, pisał
do gubernatora połockiego, a ten pchnął z Rosji Szeplelowa G. L.
z calym pułkiem kozackim, z Dryssy do Połocka. Kreczetnikow
niezadowolony, że zależny od niego podpułkownik wkracza w zakres
działań naczelnego ' wodza, zganił mu ostro krok zbyt pospieszny,
a Korsakowi posłał reprymendę. "że trzeba 'używać lepszych spo
sobów przekonywania, by ludność przyciągnąć dobrowolnie na swoją
stronę, i dalekim być od wszelkich postrachów albo tet przymusu " ,
jakby sam w takich razach postępował inaczej. Kozaków cofnął
za kordon, rozstawiszy ich jednak nad granicą od Dzisny z -tem,
by szli na egzekucję, zabierając darmo żywność ł furaż, jeśliby
mieszczanie nie ulegli Korsakowi2).
W Wilnie, by rychlej i łatwiej zawiązać konfederację, na co
czekały z dalszym pochodem dwa północne korpusy, wódz naczelny
kazał na razie oszczędzać mieszkańców i ziemian okolicznych,
zwłaszcza przy ściąganiu miesięcznej żywności i furażu dla obu
tych kolumn. Zaleca więc kupić 5000 czetwertyn mąki po cenie
istniejącej, byle nie drożej od 2 1/2 rs., a Kossakowski wkrótce' zebrał
1 2 000 prowiantu i owsa dla magazynów w Wilnie, Kownie i So
lecznikach. Zakladano centralny szpital wojskowy, usiłując wy·
zyskać pomoc Targowiczan we wszelkich l<ierunkach możliwych.
Między innemi, konfederacji, pilnowanej przez wydelegowanego
czasowo Arseniewa GM., każe Kreczetnikow śledzić przychodzącą
i odchodzącą pocztę przy pomocy jednego lub dWóch oficerów
I) Smoleriski : kont. targowicka str. 109- 1 1 1 na podstawie rękopisu
Karpiriskiego T. I str. 79-83 i dziennik Kreczetnikowa str. 51 na zasadzie ra
portu Kossakowskiego.
2) Dz ie nnik Kreczetnikowa str. 47.
•

- lM Iwrskiego pułku i tyluż dodanych dygnitarzy targowićkich, z prawem
1<Ol}fislcaty. . lisłów - dalej, połapanych zbiegów rosyjskich dostawiać
do ' najbliiszych komend, "dopóki się zdarza, ż� niektórzy dezertują
z wojska w .celu (popełniania) przestępstw, drudzy zaŚ z powodu
występnego nałogu pijaństwa " - w końcu f!nbroić ludność, grożąc
ukrywającym broń całą surowością prawa w czasie wojennymi).
Ostatnie to rozporz.ądzenie mało skutkowało i wszędzie po�
trochę znajdowano broni ' tajemnie przechowanej. Secund - major '
Ginkulio, zostawiony W Głębokiem dla strzeżenia bezpiecznej komu
nikacji na tyłach armji, meldował, że i mieszczanie tamtejsi posiadają
sekretnie strzelby, szable, pistolety i trębacz zbiegły z klasztoru
wydał, że Karmelici ukrywają broń, przez wojsko zostawioną, jakieś
cztery kufry zamknięte i siodła z przyborami n a całe głów tysiąc.
Choć cyfra oczywiście · grubo po;esadzona, kazano jednak zabrać
:
to wszystko2). ,
Z ruchów wojskowych 'najważniejszem wówczas było wysłanie
l 'l czerwca, więc w dzień wejścia Rosjan do stolicy lite.wskiej,
gel}.-maj. Chruszczewa na zajęcie ' Kowna i skonfederowanie Zmudzi.
W 'kolumnie; odłączonej z korpusu Kossakowskiego i Dołgoruko\\ls,
dano mu z piechoty batalj. grenadjerów (petersburskich, prze
ciętnie głów ' 825), 60 jegrów est1andzkich t 2 roty muszkieterów
kurskich, or!lz jazdy 2 szW. karabinierów (z ' pułku jamburskiego
czy' irige rmanlandzkiego gł. 306) i 1 00 kozaków, przy 3-ch ,arma
tach pułkowych. Instrukcje, jak działać, przez kogo i kto ma być
"
" dobrowolnie wybranym, pisał Kossakowski, nakazawszy przYJem '
sekwestrować dobra na rzecz konfederacji upatrzonych zawczasu
osób, pod pozorem ich wrogiego usposobienia, a w rzeczywistości,
by sainemu z rodziną porządnie się ohłowić. Ściąganiem doch o du
z-ajmie się oficer, zostawiony w Kownie po odejśCiu Chruszczewa,
lecz. Krećzetnikow, upatrzywszy w tern pole do niezmiernych nadużyć
i niechcąc rozjątrz ać oPinji publicznej, gdy! niezorganizowana Targo
wica w Wilnie . nakazywała wielką oględność, zmienił instrukcję
w tym . sens.ie, by oficer działał wspólnie z dodanym urzędnikiem
konfederacji. Zawiodła tym razem Kossakowskiego chęć zaspo
kojenia osobistej zem'sty pod płaszczem rosyjskim, a chciwości
w sposób ' p'niktykowanych potem grabieży na dużą skal�3). Dość
wsp.omnieć dla chanikterystyki typowe zdarzenie. Wkrótce Szymon
K{)s s-ako\vski na mocy sancitum konfederacji nałożył sekwestr na
dobra MiChała Ogińskiego i ten, za samą tylko protekcję w sprawie
zWr-otu mająt.k ów, musiał biskupowi Kossakowskiemu wręczyć cesję
itatostwa, przynoszącego 2000 dukatów dochodu, na korzyść ja
kiegoś przyjaciela roaziny i ' dwa rewersy po ' 200 000 zł. każde n
.
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1) -Tamże sk 53, 55.
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2) Wszelką broń z klasztoru odesIano gen. Arseniewu do Wilna dla
wojsk konfederacji, a kufry, Qędące ,depozytem iakie�oś szambelana, zostaly
nadal u przeora. - .Dziennik K�eczetnikowa ·str. 5 1 , 55, 66. .
3) Tamże str. 47, 55 i raport - Kreczetnikowa 5/16. VI z Wornian
.
w Sborniku str. 375.
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- 1 85 na J,mię » hetmana z woli narodu » . Pieniądze. przepadły, choć
okazało się potem, ze Targowica nie może kasować wyroku, jakiego
n igdy nie wydawała, bo sancitum nie istniało, a Platon Zubow za
przeczył, by Szymonowi Kossakowskiemu posyłał kiedykolwiek ta
jemny nakaz sekwestru J). I w ręce takiej szajki lotrów bez czci
i wiary wydano całą Litwę·
.
Kreczetnikow z polową korpusu Kossakowskiego zajmował
wciąż Worniąny, reszta zaś wojsl< odeszła do Wilna, utworzywszy
z siłami Dołgorukowa jeden zmieszany konglomerat . Dolgorukow
także ' nie rozporządza! . yJ całości posiadaną kolumną, osłabił go
bowiem oddział wysłany z Chruszczewem.
Mając na celu napad na Grodno, pchn ięto jako awangardę
Denisowa do Lidy, dokąd zmierzał w przyszłości sam wódz na
czelny. Denisow w dniu zajęcia Wilna liczył w swym oddziale
2 bat. muszkieterów narwskich i kurskich, wzięte z kolumny Kossa
kowskiego i Dołgorulwwa. Ordynanse z 1 8 i 20 czerwca naka
zywały mu zrazu zająć W Sołecznikach wysunięte stanowisko, potem
tak stosować szybkość pochodu, by 25-go stanął juz na miejscu,
a ńiezwłocznie przez wysłaną komendę zawiadomiwszy Mellina
w Nowogródku o swojem nadejściu, sam zajął się ściąganiem za
pasów mąki . i wypiekiem sucharów, czekając na główny korpus
1 Kreczetnikowa.
Za awangardą posIano Dolgorukowa, zlecając ruszać 22 czer
'
wca z Wilna pod Wasyliszki i, zająwszy tam o mil 5 od Lidy
pośrednią pozycję w kierunku Grodna, przestać następnie dwa dni·
na m iejscu, tymczasem chleb wypiekając. Dołgorukow, wystąpiwszy
stosownie do rozkazu, 28-0 stanął u celu. Wódz naczelny, zamy
ślając jeszcze paradować na obchodzie w stolicy, pozostał trzy dni
W Worriianach, a wszystkie siły rozdwojonego korpusu Kossa
lwwskiego wysłał przodem do Lidy. Rosjanie tedy ruszyli zwolna,
przebywszy w ciągu tygodni a wiorst 1 1 9, przedzielających te dwie
miejscowości. Z początku szli trzy dni z rzędu, 22 czerwca z Wor
nian do Słóbqdki, nazajutrz do Oszmiany2).
Chruszczew tymczasem 20-0 wszedł spokojnie do Kowna, nie
zastawszy wojsk , ani szlachty3), a rzecz ciekawa, jak pojął swą
misję� Przybył on z instrukją Kreczetnikowa, by po zajęciu miasta
i. okolic SKonfederował te strony stosownie do specjalnych wska
zówel{ Kossakowsldego. Poczem, zostawiwszy garnizon na miejscu,
powtórzy to samo W Trokach i z resztą kolumny złączy się z Doł
gorukowem w pochodzie na Grodno. Stabs-oficerowi, stojącemu
w Kownie na czele załogi, k azano zawiązywać konfederacje w Wil
lwmierzu, Poniewieźtt, Rossieniach, w Oszmianie zaś zorganizuje
wszystko Kossakowski, przygotowawszy grunt zaWczasu wysłaniem
l) Ogiński Michał: Memoires T. I-IV Paris-Geneve 1826, S-ka.
T. 1,
str. 1 97-199, 2 1 3.
2) Dziennik Kreczetnikowa str. 5 1 , 55-57, 62, 66, Z W orn ian do Slo
bódki wiorst 1 5, ztamtąd do Oszmiany 16 .
. 3) Raport jego tamże str. 56.
-

-
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j ednego z obrothych agentów, jakich zawsze potrafił wyciągać
z ukrycia na światło dzienne.
Chruszczew wziął się bez zwłoki arcy gorliwie do spełnienia
poleceli i to nazajutrz po zajęciu Kowna, 21 czerwca, i - prze
holował. Kossakowski W nowem pismie kazał mu zwlekać jeszcze
czas jakiś, dopóki nie stanie W Wilnie konfederacja generalna i nie
przybędą wysłani konsyljarze, by pod ich okiem ściślej przestrze
l4ano wszelkich form zwyczajowych, lecz rozkaz nie mógł nadątyć
w porę, skoro fakt uprzedził lub z nim . jednocześnie pisano ordynans.
Chruszczew słynął zamiłowaniem rabunku i grabieży wszel
l<iego rodzaju, na tej drodze wyspecjalizował się znakomicie i po
stąpił daleko, lecz nigdy w tyciu nie badał dyplomacji. Zapewne
zdrowy rozsądek przedstawiał mu jasno, że Katarzynę, rządzącą
despotycznie li siebie w domu, niezbyt zachwycają wolności polskie,
rozpasane aż do anal'chji -'- te tłumiąc bezwzględnie wszelki objaw
samodzielny w kraju, nie zechce na serjo podsycać u sąsiada wy
bujałej indywidualności, co rozsadzała budowę państwową - że,
uznając tylko nieskrępowane tządy z Bożej łaski, nie oslabi idei
monarchicznej przywróceniem Stanislawa Augusta do poprzedniej
nicości, na wzór dackich królów, dłutowanych w marmurze ze
związane mi rękami, co tak W Kaniowie ucieszyły Szczęsnego - że
jeśli cesarzOWa traci ludzi i zaprzepaszćza wielkie środki pieniężne,
to chyba nie dla dogodzenia kilku warchołom, niezadowolonym ze
zmian dokonanych przez cały naród w ustroju rządowym - a jeśli
to czyni, to własne cele musi mieć na widoku i cała dektamacja
o bezinteresowności jest wielką blagą. Czując się w pustem mia
steczku samowładnym panem wylęknionej ludności i zasłyszawszy
może, że czyn spełniony posiada pewną wagę u dyplomatów, zrobił
śmiałe posunięcie na szachownicy politycznej. Sp�dzonym do ka
tedry mieszczanom kazał przysięgać na zniszczenie konstytucji 5-0
maja podług roty ogólnej i za jednym rozmachem na wierność
Katarzynie. Wystraszeni mieszczanie, osłaniając skórę przed nahajką
kozacką, a mienie przed rabunkiem, rozkaz wykonali bez szemrania
i znienacka przybyło cesarzowej 200 z górą poddanych, Iio tyle
podpisów okryło akt stwierdzający ten podwójny jurament. Potęga
rozumu czasowego satrapy w Kownie nie sięgała tak daleko, by
pojąć, że jedna przysięga wyklucza drugą, że Targowica zastrzegała
całość granic w -- myśl deklaracji Bułhakowa, podanej w imieniu
imperatorowej, że bezwiednie może ujawnił najskrytsze tajniki gabi
netu petersburskiego, otwierając w Rzpltej oczy zaślepionym. Dość,
że fakt miał miejsce i ucieszony Chruszczew zameldował go raportem
do głównej kwatery.
Kreczetnik ow wpadł we wściekłość. Natychmiast 25 czerwca
zawiadomił przez kurjera magistrat kowieński, że podpisywano wła
ściwie akt targowicki, " a Jej Cesarska Mość ze swojej tylko wspa
niałomyślności opiekuje się Rzp1tą, ułatwiając przywrócenie dawnych
praw, nie przyjmuje zaś przysięgi na wierność od tadnych miast
polskich i miasteczek " . Chruszczewa uprzedził, że po dwóch dniach
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stanie konfederacja generalna i ta go już wyr�czy W organizowaniu
ziem i powiatów. Obawiając si� dalszych tego rodzaju robót dyplo
matycznych na własną rękę, każe mu zaraz ruszać do Wasyliszek,
od1ączywszy ze swego oddziału pół szwadronu karabinierów, I S-u
kozaków, GO-u jegrów pieszych ze swym oficerem i 2 roty muszkie
terów kurskich z jedną . armatą jako garnizon Kowna pod secund
majorem. W odpowiedzi- Chruszczew obiecuje 27 czerwca rozpocząć
pochód z częścią jazdy i kozakami, dniem zaś później ruszy piechota
i złączy się z nim W Olicie u przeprawy przez Niemen, dążyć więc
zamierzał prawem wybrzeżem. W Orana ch stanął z kolumną
30-0 czerwca l ) .

Działania Fersena, zajęcie Nieśwłeża i Słonima.
Fersen z rohaczewskim korpusem, zapadłszy w błota i lasy, długo
siedział bezczynnie w okolicach Hłusl<a, czekając na artylerję.
Właściwie nic nie tamowało dalszego pochodu, gdyż przed
nim leżał kraj otwarty i bezbronny ai do Nieświeża, bo do jakiegoż
odporu była zdolną uwijająca się kolumna Chlewińskiego ?
W kOllcU, gdy inne korpusy zabrnęły W głąb Litwy, należało
coś robić i Fersen 1 1 czerwca, w dzień bitwy pod Mirem, zajął
Iliebroniony Słuck, a jednocześnie zdążyła tam nareszcie jego arty
lerja2). Tym brakiem dział polowych tłómaczył swą ociężałą nieru
chawość, lecz pozór nieudolnie wyszukany nie zbałamuciłby nikogo.
Wszak przeciw Chlewińskiemu armaty niekoniecznie potrzebne,
wystarczały bataljonowe, pod Nieświeżem znów przydałyby się
działa oblężnicze dużego wagomiaru, łecz ich nie posiadał ni Wów
czas, ni putem - wszak jedyny oddział litewski, jaki go obserwował,
znikł po bitwie pod Mirem, ustępując z rozbitkami Judyckiego do
Grodna i odtąd Iliebronione nikim i niczem przestrzenie słały się
daleko przed korpusem rohaczewsl<im. Fersen 1 2 czerwca przeszedł
do Romanowa (wiorst 23), ztamtąd po dwóch nowych marszach
stanął 1 5-0 pod murami Nieświeża, ujrza wszy zamek w obronnym
stanie i blokujący go oddział Benningsena. Złączył tam siły posia
dane po odbyciu S4-wiorstowego pochodu ze Słucka3).
Nieśwież, stolica ordynacji ks. Radziwiłłów i główna ich rezy
dencja, mógł stawiać Fersenowi długi i skuteczny opór, jal<o Wa
rowny trochę z natury i z szańcami w porządku. Uchodził też za
jedyną fortecę na Litwie. Na ciasnej wyspie zamek, z wysmukle
dzwigniętą wysoką wieżą, stanowiącą wyborny punkt obserwacyjny
we wszystkich kierunkach, wzniósł ks. Mikołaj Krzysztof "Sierotka '
w r. 1 584. Mury opasywał wysoki wał ziemny, łatwy w czasie
szturmu do ostrzelania z wysuniętych czterech narożników. Dalej,
za wałem biegła wokoło fosa szeroka i głęboka, za nią jeszcze
l) Raport Kreczetnikowa 5.'16 Vl z Wornian i 5/16. VI z Wilna
(Sbornik str. 374-375, 392-394) oraz jego dziennik str. 5 1 , 56-58, 67.
2) Dziennik Kreczetnikowa streszcza odbierane raporty
str. 52.
.
3) Tamże strona 52, 56.

-
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szły kryte przejścia ostrokołem zabezpieczone. W okrąg zamku
leżdly grząskie trzęsawiska lub obszary zalane rozległymi sławami,
.
Pionierskim i Panietiskim. Tak zwanem przez "Panie Kochanku"
morzem albeńskiem wiodła na zewnątrz jedyna tylko grobla, wydłu
żOlla i wązka, z rzuconym mostem murowanym tui: pod szańcami,
broniona w dodatku basztą wjazdową. Nad brzegiem przeciwległym
w kierunku Iinji powietrznej, najkrótszej od zamku. rozsiadło się
liche miasteczko.
Załoga wynosi/a tysiąc ludzi niespełna. odłączonych w Snowiu
od wojsk Judyckiego. Przypuściwszy, i:e pod Mirem w tym oddziale
strat nie poniesiono lub prawie nie poniesiono, znalazło się ściśle
glów 867 t. L 676 w bat. 2-m reg. VIII-o· i 1 9 1 artylerzystów
litewskich I), bez swoich dział i amunicji, gdyi: takowe oddali Ra
dziwiłłowie wraz z zamkiem na użytek kraju. Przytem liczono
m óte drugie tyle wojsk nadwornych, źródła bowiem wspominają
o kozalcach słuckich2).
O tej milicji nadmienialiśmy już przygodnie, że z głównego
obozu posylano oficera dla odebrania przysięgi, a potem Berken
dostał 1 9 875 11:1 złp. na jej utrzymanie, szczupłość zaś tej sumy
wskazuje, iż IIość zbrojnych nie dosięgła iapowiedzianej cyfry
1 1 00 głów. Scisłego wykazu źródła nasze wojskowe nie podają,
a sprawujący opiekę w ordynacji ks. Maciej Radziwiłł tłómaczy
1 1 czerwca królowi, dlaczego milicja zeszła do mniejszych roz
miarów : " Z bolem serca znalazłem za przyjazdem moim do Nieświeża
odjętą sposobność przystawienia tej mil icji, którąm dawniej przy
stawić obowiązał się, gdy, nie wiem z jakiego przywidzenia lub
potrzeby, dozwolono moskiewskiemu wojsku posunąć się w nasze
granice tak głęboko, iż stojąc około Mińska, a teraz i Kojdanowa,
zabrało pod swoją pilność dobra ksi·ęcia Dominika, a przez to zna
l az/a się ciężkość wyciągnienia żołnierza ta m rolą zaj�tego." Wsze
lako tak ochoczy znalazł się żołnierz, iż trzystu kozaków prawie
manowcami dostało się do Nieświeża i blizko trzystu strzelców ;
co się zaś tyczy piechoty, tej dwieście, zupełnie umundurowanej,
i sześćdziesiąt artylerji dostarczyłem ... Wydałem ordynans, aby gdzie
się może zdatny żołnierz znaleźć, który dawniej w milicji ś. p. wo
jewody wileńskiego służył, aby ten był w pogotą.wiu ; ale o broń
i umundurowanie ja myśleć nie wydołam żadnym sposobem. Do
trzech, ani dwóch tysięcy żadnym . sposobem dostarczyć niepodobtyJ.
bo tych dawnych ś. p. ksi�cia wojewody milicjantów wiele już po
wymierało, a wielu się pożeniło" 3). Na czele załogi zamkowej stał,
1 ) Major WietynghoH, sztabs.-kap. Bil lewicz, por. Raabe, podpor. Tro
janowski, sztyk-junkier Deckert, unter-oficerów 19, b om bardje rów 20, kano
nierów 1 33, doboszów 3, rzemieślników 9 i felc zerów 2 z dwoma wozami
kOJTIpaniqnymi (Raport art. lit, z 8. VlII w kopjar. rap. lit. T. VII N 223).
2) Zród.l a mówią o 803 żołnierzach, przyprowadzonych potem do
przysięgi, i 30 oficerach, co się musieli rewersować, ale na dokładności cyfro
wej nie można polegać. W dodatku wszystkie te źródła, odnośnie do Nie
świeża, mętne i nie zawsze zgodne.
3) Smoleński : Targowica str. 1 44- 1 45.
.
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jako komendant wyznaczony przez naczelnego wodza, pułkownik
Dominik Dederko, człowiek nacechowany ślamazarnością i straszliwie
tępym umysłem, " niezdatny, stawający nawet na zawadzie innym
W wypełnianiu powinności przez swą głupowatą rozlazłość" . Trudno
zrobić gorszy wybór na tak ważne stanowisko, a judycki rozpo
wiadał w kółku zaufanych, " ze znalazł dobry środek pozbycia się
głupca " I) . Armja czynna zyskała na usunięciu zawalidrogi, lecz
przyszłość Nieświeża w rozpaczliwie czarnych rysowała się kon
turach. Kwestja jeszcze, czy z jednem niedołęzfwem miano tu do
czynienia2).
Fersenowi przyprowadzono do Słu�ka 1 3 dział polowych, nie
było więc z czego ani rozwalać grubych murów zamku, ani go za
sypać gradem pocisków i głód jedynie ' po długiem oblężeniu skło
niłby bitną załogę do złożenia klucz ów fortecy. Połączony korpus
rohaczewski liczył głów z 8682 na początku wojny, lecz z tego
coś Benningsen zostawił pod Mirem trupami i rannymi i odchodzi
garnizon Słucka. Wódz jednak rosyjsld nie stracił fantazji i posta
nowił zażądać poddania się zaraz po zajęciu J11iasteczka.
Nim to jednak nastąpiło, najpierw 1 3 czerwca zjawiła się
niespodzianie W pobliżu kościoła S. Michała pikieta Benningsena,
zachwyciwszy 2 kozaków słuckich, reszta zaś ich w popłochu zdą
żyła się schronić w murach zamkowych i zaraz bramy zaparto,
a załoga stan�ła W pogotowiu wojennem. Dniem później przyszły
do Kaczanowicz siły poważniejsze i Benningsen położył się obozem,
rozciągniętym "aż po S. Michał i po S. Krzyż " , wojsko jednak dzień
cały trzymał pod bronią bez żadnej potrzeby, a kozacy, b1.1dając
okolice, plądrowali po zarosłych wybrzeżach stawów w blizkości
Karolina i Konsolacji, przy tej zaś sposobności "nadrabowa li" przed
mieście Nieświeia, zwane Nowem Miastem. jeden kozak wpadł
nawet do samego Nieświeża, lecz go odp�dzono. Nazajutrz ( 1 5-0)
o l -ej w nocy groblą dawidowską "i przez bramę S-o Michalską"
wszedł Fersen do miasta "i tejże pory część tegoż wojska z Mira
przez bramę wileńską na furmankach wbiegła " , widocznie podwo
żona na wozach piechota Bennings·ena. Połączone wojska do go
dziny l O-ej znów stały pod bronią, n ie wiadomo po co, potem
wytknięto dla nich dwa obozy oddzielne, jeden przy S. Krzyżu,
drugi przy Rudawce. Sami generałowie : Fersen, Knorring, . Łanskoj
zajęli folwark Paszkowskiego, Michaliszki, a dla ich straży rozpięto
namioty. Warty zajęły stanowiska W mieście, przy Bernardynach
i klasztorze po-jezuickim, przy bramie zamkowej u Fary, nie prze
puszczając nikogo, tymczasem rewidowano domy i tak dzień ten
upłynął. Z rana 1 6 czerwca kozacy lustrowali w dalszym ciągu zaro&la,

l) P a m i ęt ni k Sulkowskiego str. 21 9.
Dederko Dom i n i k w reg. VIII zostal I . X 1 789 m ajore m , 20. I 1 791
podpu lkow ni kiem , 18. IX 179 1 pul kow ni k i e m (Ks, 6 lit. O.)
2) Możliwe, iż Dederko z mają cząstką garnizonu wyprawiony zostal
trochę wcześniej, jeszcze ze Swierżnia na parę dni przed walką. Takby
wynika To z rozliczenia czasu, gdyby późniejsze tlómaczenie się kom en danta
mogla zaslugiwać na wiarę.

-
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to od strony zamku i prochowni, to przy Konsolacji, po obiedzie
zaś generałowie ze sztabem oglądali z daleka wszystkie .boki wa
rowni. Zamek właściwie przestał być silnym, lecz dla Fersena
on
.
niezdobyty bez dział oblężniczych.
Wódz rosyjski zaproponował poddanie twierdzy. Gdy trębacz
w tym celu zatrąbił, niżsi oficerowie dwa razy traktowali z parla
mentarzem i dosyć krótko i bez żadnego skutku. Widocznie przyjęli
do wiadomości warunki, bliżej w źródłach nie określone, i nie odrzu
ciwszy kapitulacji, sami nie mogli lub nie chcieli wyrzec stanowczego
słowa. Rozmowy u furty zamlwwej nie wiodły do celu. Namawiali
do złożenia kluczów forte�znych i Rosjanie i użyci przez nich nie
którzy z mieszkańców Nieświeża - bez żadnego wyniku. Około
północy w charakterze parlamentarzy wystapili generałowie z jednej
strony, Dederko z drugiej i wystarczyła mu półgodzinna rozmowa,
by od razu W zasadzie przystać na wszystko l) .
Tymczasem komendant, zaraz po pierwszej rozmowie niższych
oficerów z parlamentarzem, więc w przerwie m iędzy jednymi ukła
dami, a swojem osobiste m traktowaniem o północy, zakazał kano
nierom dawać ognia. Niedługo potem 300 muszkieterów rosyjskich,
przebywszy nowo-miejską groblę i most m urowany, stanęło u szańców
zamkowych i wkrótce znów 50 strzelców spokojnie szło po grobli.
Na widok wroga, przy zakazie strzelania, zdrada była już widoczna
dla podejrzliwego żołnierza, więc przerażenie u jednych, wściekłość
u drugich, ogarnęła załogę.
Wtem wał zadymił i pocisk armatni wyleciał na groblę. Wbrew
rozkazowi lont przyłożył kanonier (niemiec), zganiony potem od
komendanta, i ujrzano leżące 4 trupy strzelców, a reszta się rozbiegła
jak spłoszone ptactwo. Huk działowy poniosły echa do obozu Ro
sjan i wstrząsły Fersenem. Strach go zdjął o swoich 300 muszkie
terów, by artylerja zamkowa, bijąc w jedno miejsce wązkiej grobli,
nie przegrodziła ich ulewą pocisków, a załoga z ukrycia nie wy
strzelała do nogi odciętych. Sądził, że z niego grubo zażartowano '
i początkowe pertraktacje ukrywały chęć zasadzki jako cel jedyny.
Przestał zupełnie wierzyć Dederce, a z dymem działowym rozwiały
się razem i tęczowe marzenia o rychłem zajęciu Nieświeża, dopiero
pólnoc miała przynieść trochę nadziei.
Tymczasem działa milczały tajemniczo i muszkietery wrócili
do swoich. Wódz rosyjski kazał pospiesznie sypać baterje na
brzegach najbardziej wyniosłych i jednocześnie spuszczał wodę
przez śluzy, by po osuszonym dnie stawisl<a łatwiej ze szturmem
podejść pod wały. Lecz zawiódł i ten środek, nie prowadząc do
celu, bo obniżył poziom wody na łokieć wszystkiego. Na grobli
zaś po tym jednym wystrzale już nikt zbrojny nogi' nie postawił.
1 3. do

l) Raport z Nieś.wieża bez podpisu i daty, obejmuiący dyarjusz od

22. VI i wzmiankę o późniejszych wypadkach w kopjar. rap. lit. T.
VI N 86.
Sułkowskiego pamiętnik str. 238.
Persen kłamliwie twierdzi
w raporcie, że Oederko 1 6. VI odrzucil kapitulację.
-

-
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Gdy kozacy burzyli szluzę w innem m I eJSCU, niezbyt o d wałów od
ległem, jakoby jakiś oficer znów z dziala wypalił i ci uciekli, zosta
wiwszy kilku zabitych. W ciągu dnia padły dwa z wałów wystrzały,
czy tylko jeden, bo źródła sprzeczne, lecz milczący zamek niepo
koił ponurą grozą.
Sypanie baterji trwało cały dzień następny ( 1 7 czerwca).
W niedzielę od samego rana Rosjanie zaczęli demonstracyjne
wznoszenie szańców. Spędzili wielką ilość furmanek, zwieziono
dużo faszyn i ziemne nasypy rosły jak na drożdżach. Jeden Wał
pod baterj� wzniósł się u Pary przy wieży cmentarnej, drugi u wia
traków, trzeci na rynku Nowego Miasta. Akcentowali szańcami
pozorną chęć bombardowania, a zamek obojętnie przyglądał się
w milczeniu i dzień przeminął spokojnie aż do podziwienia. Persen
nie próbował powoływać się na zawartą w zasadzie kapitulację,
a Oederko. na widok przygotowań do ataku jakoby zaproponował
poddanie się, co Persen niby odrzucił, lecz nasze źródła nie wzmian
kują nic o tem. Zaraz zaś nazajutrz, 1 8 cz-erwca, działa poczęły
grać od poranku i na baterjach i wśrod krzyżów i mogił kościelnego
cmentarza. Rosyjskie dały ognia tylko trzykrotnie, litewskie w dalszym
ciągu imilczały uporczywie, nie zużywszy nawet jednego ładunku.
Chodzły słuchy, że » po kilku strzeleniach z burzącej armaty róg
zamku nadbito" l), lecz wieści mylne i nawet dział oblężniczych
. brakowało u Rosjan.
A komendant, choć jego obowiązkiem zagrzebać się w gruzach,
zaraz po pierwszej salwie, począł trąbić na wszystkich narożnikach
zamku i wywiesił białą chorągiew. Armaty Persena, co najwyżej
1 2-funtowe, zdolne tylko W polu do wielkich spustoszeń, nie groziły
mu wcale wyłomami w murach, o dostępie ze szturmem przez staw
lub błota nie bylo mowy, a na grobli kładłby dowolnie ludzi pokotem,
nic więc nie zmuszało do kapitulacji i to jeszcze na łaskę i nielasl<ę
wroga. Lecz na dwóch strzałach początkowych lub jednym tylko,
Oederko zakończył obronę Nieświeża.
Gdy białą flagę ujrzano na murach, działa umilkły i tych samych
300 muszkieterów, przebywszy szybko groblę, zajęło baszt� wjazdOWą,
a ich śladem maszerował bataljon pieszy. Na razie Rosjanie i załoga
zamlm sŁali naprzeciw w paradzie pod bronią, dopóki wojska nie 'Przy
było więcej. W końcu całą załogę zaparto w salach zamkowych, zażą
dawszy natychmiastowego złożenia nabojów, poczem wszyscy, spro
wadzeni na dziedziniec pod oficyny, musieli się rozbroić. Unłer
oficerom i gemejnom artylerji odbierano pistolety, bandoljery, palasze
z pendentami, nawet blachy od kaszkietów, oraz oba wozy kompa
n iczne z końmi'). Gdy już wszyscy stali bezbronni i odarci ze
wszelkich oznak wojskowych prócz uszkodzonego munduru, major
rosyjski kazał przysięgać na Targowicę. Wykonali ją żołnierze
z piechoty, artylerzyści, inżynierowie w liczbie 805 i spolwjnie
l) . .Wiadomość z samego Nieświeża"
Militarja Dział I N 1 22. oryginał).
2) Cytow!lny rap. art. lit. z 8. VIII.

T. VIII

20. YI bez

podpisu (Raportów
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odeszli do domów. Kreczetnikow nakazywał 2 1 czerwca, by wszyscy
jeńcy po złożeniu przysięgi szli słutyć W wojsku konfederacji,
a opornych wywozić do Rosji, lecz Persen już przed trzema dniami
radykalnie kwestję rozwiąz-ał. Tłomaczył się w raporcie, że tych
. ludzi od rodzin oderwano przymusem i zbyt wielki dla niego ciętar
karmić tyle n iewolnika W kraju ubogim w środki spożywcze, wolał
Więc pozb9ć się wszystkich, a od Dederki, 2 majorów i 27 oficerów
pobrał rewersy, że przeciw Rosji nie podniosą broni. Nie wiele to
pomogło. Z artylerji podporucznik Trojanowski i sztyk-junkier De- .
ckert mimo rewersów wrócili nazad służyć krajowi, postąpiła tak
samo niemal połowa prostych żołnierzy l).
,
Dederko wykręcał się potem, utrzymując W posłanem królowi
tlómaczeniu się : " Powszechnie tu w Warszawie daje się słyszeć,
jakoby 500 beczek ' mąki być miało w fortecy. Ja równie z kole
gami najdowodniej okażę, że tylko półtory beczki mąki zostało
W dzień wyjścia naszego . . . Woda, której staw do studni fortecznej
dostarczał, odjęta nam tal< była,-że przez dwa dni błoto czyszczone
pić musieliśmy . . . Rzecz dotąd w sekrecie będącą, a naj istotniejszą
winienem odkryć WKMości . . . to jest Imć Pan Kazanowski, komi
sarz XX. Radziwiłłów� 4-ma tygodniami przed wejściem naszem do
fortecy od armat 24-ch : t 8-to, t 2-to funtowych i innych spiżowych
lawety potłuc, a armaty pochować sekretni e rozka,zał. Te, dopiero
na 6 dni przed nadejściem wojska ros-o wydobyte, bez lawetóW
"
żadnej obrony dla fortecy przynieść nie mogły. Rzecz więc oczy
wista, żeśmy byli bez sposobności odporu n ieprzyjaciela, nie mogąc
użyć tych dział, któreby tylko istotną obronę przynieść mogły. Tę
przyczynę nie możemy w powszechności na usprawiedliwienie siebie
przywodzić, bo . . . bylibyśmy autorami szkody i zguby tych dział,
sztuk 66, które razem W części znacznej (z częścią znaczną) amu
nicji (ukryliśmy). Sekret, m nie, kapitanowi Teressaniemu i 1 0 lu
dziom przysiężnym wiadomy, od zagrabienia nieprzyjacielskiego
ochrania. " W dołączonym \iście napomyka królowi, że w ziemię
zakopał działa i ładunki : " Przybywszy . . . do Warszawy . . . pragną
łem . . . oddać hołd powinny . . . (i} dla rzetelnego opowiedzenia tych
okoljczności wszystkich, które ' nocami sekretnie przezemnie . . . zo'
staly wykonane " 2).
Dziś wiemy na pewno, że to wszystko nieprawda, lecz i Wów
czas podobne kłamstwa wyglądały niemożliwie. Wszak gdyby za
szło w istocie niszczenie 4awet i armat przed pobytem komendanta,
natychmiastowo braki by te spostrzegł i zameldował raportem o tak
ważnym fakcie - wszak rzekome wydobycie uszkodzonych dział na
, 6 dni przed nadejściem Rosjan wykrywało
namacalnie zdradę
1) Trojanowski Rafal w art. lit. z fajerwerkera zostal 1 2. X 1790 sztyk.
junkrem, 30. VI ·1 791 podporucznikiem.
Deckert Antoni tamże z ober-bombardjera postąpil
12:' X ' 1 790 na
.
sztyk-junkra (Ks. 6 lit. O).
2) List Dederki 30. V I . z Warszawy do króla I dołączone Uo m acze n ie
si«< w kopiar. rap. lit. T. VI N 85 i A d N 85. .
'
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Hazal1owsKiego, a WÓWCii;il czekał go sąd doraźny i kul� w łeb
natychmiast, bo w czasie oblężenia tam Dederko samowładnym panem
życia i śmierci . O ile tez u Dederki grała rolę zapewne bezgra
niczna głupota przy niedołęstwie i tchórzostwie, o tyle zdrada Ka
zanowskiego pewna na zasadzie innych jego czynów, bo na jakich
kilka tygodni wstecz, gdy jeszcze komendant nie zjechał na miejsce,
gubernator odprawił z pod murów zamku nadesłany transport rzą
dowej amunicji, co Komisja Wojskowa zaskarżyła d"Q króla. Może
on w tym celu spelnial zbrodnię stanu, by zamek ochronić od bom
bardowania, rabunku, pożogi, a zarządzane dobra od ruiny, tern
wkraść się w łaski u Radziwiłłów i obłowić podwójnie, nie pogar
dzając zlotem rosyjskiem. Przed nadejściem Persena również nie
zwieziono wiele żywności do obrębu wałów, a potem, jak świadczy
nasz raport, Rosjanie "w dniach następnych (po odejściu Persena
do Slonima) codzień po kilkadziesiąt podwód amunicji i prowiantu,
na zapas do obrony sprowadzonego, wywozili " J). Widzieliśmy, iż
wody tal< dalece brakować nie mogło, a przekonamy si� zaraz, że
dział starczyło do obrony zamku, upada też myt o uniemożliwieniu
środków odporu przez Kazanowskiego poniszczeniem lawet i ukry
ciem dział. Bardzo możliwe, i ż niedostępne jeszcze archiwa z czasem rzucą nowe światło, wykazując, że zdradzali obaj - ohydna
ta sprawa dość się ciemno przedstawia dla braku źródeł.
Dederko miał jeszcze czoło przybyć do Grodna, gdzie judycki,
ciskając pioruny, chciał go z Kazanowskim oddać pod sąd polowy
i obu rozstrzelać. Ale czy wyraźny rozkaz ze stolicy, czy niedbal
stwo połączone z lenistwem, czy zakorzeniona wÓWczas bezkarność
dla zbrodni politycznej sprawiła, że nie tylko nie dali glowy, lecz
i wlos jeden z tych głów im nie spadł. Sprawa wlokła się długo
i skończyła na niczem, Dederko na razie prosił króla, potem Za
biełłę jako naczelnego wodza, w końcu Komisję Wojskową o wyzna
czenie sądu, lecz do tego nie doszło. Pisał on z Warszawy 27-0
lipca do gen, Gorzeńskiego : " Dzisiaj tu dla poratowania zdrowia .. .
z obozu przyjechałem ... za zezwolen iem i pasportem jW-o ZabielIy .. .
Oczekując w obozie przez trzy n iedziele na komisję (sądową),
doczekać się nie mogłem z przyczyny wszystkich zgoła nieustanną
pracą obarczonych, drugich którzy byli ze mną W Nieświeżu, (że)
dotąd nie ściągnęli na komisję, (a) nieodbicie potrzebni " . Instancja
Gorzeńskiego nie na wiele się zdała i czytamy w protokóle sesji
z 1 8 sierpnia Komisji Wojskowej : " Na memorjał lP. Dederki..,
9 augusti podany z prośbą o wyznaczenie komisji udzielnej na
oczyszczenie siebie w zarzutach poddania zamku nieświezkiego, ...
(K. W.) odpowiada, iż gdy poddanie zamku . . . było w czasie gene
ralnej komendy jKMci .. , zatem na oczyszczenie siebie I Pan Dederko ..
dopraszać się (powinien) jKMci... o wskazanie Komisji Wojskowej
potrzeby wyznaczenia sądu, lub (o) zaświadczenie swojej niewinności " .
Król dopisał na protokóle : " Gdzi em zdał komendę, tam i rozpoznanie
o

o
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tego interesu należy. SAR » 1). f talc na ·odsyłaniu od Anasza do
Kaifasza skończyło się wszystko.
Nie znamy spisanego między Dederką a Fersenem aktu, ale
żajść tam musiały potem ze strony rosyjskiej jakieś nieprawidłowości,
skoro Michał Zabiełło raportował królowi 27-0 czerwca : » Nieśwież
się poddał - warunki kapitulacji zostały pogwałcone. Dederko
komendant i AuVrai kapitan inżynierów, wysłani jako kurjery, oddadzą
wszystkie dokumenty kapitulacji i wytłómaczą się przed WKMością.
Nie dowodziłem wtedy, 'gdy Nieśwież został wzięty i wesprzeć go
hie było \v mojej mozności. Dłpższy opór opóźniłby marsz Fersena na Słonim » .
,
Rosjanie bogate zagrabili łupy, wymienione szczegółowo w wy
Icazle ich wodza, choć można przypuszczać, że nie wypisał wszyst
kiego, że część po prostu zataił, by v otem umieścić w , rachunkach
jako nabytą za gotówkę. Dotyczy to zwłaszcza żywności, furażu
i prochu, a ten ostatni dostarczali kupcy, jak świadczy przykład
Kossakowskiego2). Gdy dział w Nieświeżu liczono 66, Fersen wy
mienia 4 1 prócz jednofuntowych fa1łconetów zapisanych w ' liczbie
mnogiej bez żadnej cyfry obok. Liczy więc 2 sztuki l -funt., ,5 2�funt.,
i 8 5-funt. (a z tych 1 5-u tylko 6 'nie posiadało lawet), dalej l '6-funt.
i 4 l -funt. falkonetów, razem 20 armat spiżowych. Prócz tego
4 2-funt. (połowa bez lawet), 2 5-funt., l 6-funt., l 8-ful1t. (uszko
dzona i bez lawety), przytern bez wzmianki o kalibrze 7 szwedzkich
i 6 be'z osady, razem 2 1 żelaz nych. Wynika z tego, że z gotowemi
lawetami było 26 armat, nie tego wprawdzie wagomiaru, co li Fersena,
lecz dwa razy' więcej. Zapasy amunicji figurują nieznaczne : ' prochu
1 4 beczek małych i 1 2 dużych, ładunków 4 skrzynie 'i 6 baryłek,
ołowiu świń 1 7, skałek 1 1 beczek. Broni również niewiele : kara
binów 55, strzelb z bagnetami lub bez nich 1 569, pfstoletów 545,
szabel z rękojeściami mosiężnemi 1 28, skórzanemi dla artylerzystów
8, żelaznemi lekkiej jazdy i kozaków 1 50,' tasaków 277, spis 85.
Z . innyf:h przyborów : k ó ł i l a w e t ó w n i e o k u t Y c h P o ł o w a
c e k h a u z u, ładownic 28 1 , kaszkietów 1 20, kociołków z przykry
wami 555, namiotów 1 9, pomijając inne drobiazgi nie wielkiej war
tości.
Zboża i paszy tak dobrze jak , nic, wszystkiegó : mąki
czetwertyn 26, żyta '94 i OWsa 42. I to mają być bogate składy
i zapasy radziwiłłowskie ? Pamiętajmy, że Fersen umieścir w tym
spisie cały rządowy materjał woj enny rozbrojonej załogi, W ilości
głów 855, wynika więc, że zasobny arsenał magnackiej rodziny,
utrzymującej w r. 1 764 nadwornego wojska 6000, świecił pustkami.
Część naturalnie Rosjanie rozgrabili i rozkradli, lecz reszta wykazana
w spisie Fersena zbyt maluczka, by mogła jakiekolwiek wzbudzać
zaufanie do tych cyfr fikcyjnych.
l) List Dederki 27. VlI z Warszawy d o Gorzeńskiego ( tam że T. V I
A d N 1 50). P ro to k ó ł K W. na- sesji 1 8. V I I I w Wars,z awie z podpisem Jezior
kowskiego sekretarza, oryginał zaś odesłano 26. V I I I Platerowi woj. trockiemu (tamże T. VI bez numeru).
,
. -'
2) Dziennik Kreczetnikowa str. 55,
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Okolice Nieświeża padły ofiarą strasznych łupieży. Współ·
czesna relacja głosi, że " t1 ciemi�żenie jak największe dzieje się .. ,
kozacy pobliższe dwory napadają , zamknięcia otwierają i, co się im
tylko podoba, zabierają. Napadają na klasztory i co tylko znajdą
z przechowań lub lokacji obywatelskiej zabierają " . W samym zaś
zamku " meble kazano opieczętować i choć ' pieczęcie kilka razy
przykładano, jednakowo... szkody co niemiara W skarbcu " . Sam
wódz rosyjski nie omięszkał zwiedzić magnackiej rezydencji i jak
w innej czytamy relacji : " Dnia 21 generał Fersen kazał pieczęcie
wszystkie poodrywać, oglądał pokoje i rewidował, a potem znowu
opieczętować kazał " I).
W komnatach zamkowych urządzono potem szpital centralny
dla kolumn Mellina i Fersena. Ten zaś parę dni wypoczywał
w Nieświeżu po trudach oblężenia, a zostawiwszy garnizon z 2 rot
piechoty pod komendą podpułkownika Batiuszkowa, ruszył w dalszy
pochód 21 czerwca ' i we cztery dni potem wszedł do . pustego
Słonima.

Judycki W Grodnie, przestaj e być wod z em.
Przeciwnik niewstrzymany szedł coraz dalej spacerem wojsl<owym,
natrafiwszy dopiero pod Mirem na lekki opór. Po kolei padały bez
wystrzału główne miasta Litwy : Wilno, Nowogródek, Słuck, Nieśwież,
Kowno, a W ciągu: tego czasu w Grodnie. przy stojących wojskach
koronnych, koncentrowano dopiero całą armję litewską. Szło to
mozolnie wśród fałszywych alarmów o ' podchodzeniu Rosjan, o docie
raniu do Lejpun patroli Dołgorukowa, obozującego jakoby pod
Gopsztą, o wiorst 1 2 od Trok.
W Grodnie, przeludnionem napływającą ze wszystkich stron
szlachtą, co zbiegała przed wkraczającem i kolumnami, oddając mienie
nieruchome na lup wroga i od wroga gorszej Targowicy, by unieść
. tylko życie i swobodę przekonań, zapanowała straszna drożyzna
i brak żywności. Wolodkowicz donosi, że " konsumpcja znaczna
i głód może być wkrótce, bo jeden powiat nie wystarczy " . I rzecz
prosta, iż zaspokojenie tak wzmożonych potrzeb przechodziło siły
powiatu, że już dawno należało ściągać zapasy z dalszych okolic,
lecz w stolicy lekceważono tak doniosłą kwestję, choć nie brakowało
na ostrzeżeniach. Król I<azał dla wojska założyć magazyn i na
razie obiecywano to załatwić środkami powiatu, bez dokładnego
zbadania sprawy. Dopiero, gdy Komisja cyw.-woj. obliczyła, ile na
dym wypada furażu i żywności, prosta niemożliwosć jaskrawo wy
stąpiła na jaw. Domagano się jeszcze 3 czerwca rozkazu kró
lew�kiego na dostawę zwłaszcza furażu z sąsiednich powiatów, jakimi
były preński, merecki, ejszyski, Iidzki, słonimski, wołkowyski, nawet
---'

I) Cytowana "wiadomość" ( T. VIII, N 1 22) i ra p or t (T. VI, N 86).
Dziennik K reczetnikowa str. 56-57, 62, spis str. 63 - 66. Sulkowskiego
pamiętnik str. 239 -240.
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granlcżnego Podłasia l), ale beż skutku. Michał Zabiełło po przy·
byciu
ze stolicy l itewskiej zaczął dopiero energicznie te braki
.
usuwać.
Ó w niedoszły dowódzca dywizji kowieńskiej działał na ocho
tnika, nie zajmując określonego stanowiska. Pisał też 16 czerwca
do Gorzeńskiego : » Rady generała wykonałbym jak najgorliwiej,
gdybym w jakiemkolwiek miejscu miał komendę. Ale tak się stało,
że mimo rozkazu jKM. w Wilnie nie miałem (jej) . . , ponieważ ... mi
była oddana wtenczas, gdy. . . pod rozkazem mojego brata rejterowała
się. Teraz, gdy mój brat, mający rezerwą w Grodnie komenderować, znpwu ... (takową) obejmie, w jego nieprzytomności za rozkazem . . .
Judyckiego . . . . Wodzicki koronną komenderuje . . . Będąc ze wszystkimi
zgodny, wszędzie staram się być pożytecznym... Żadnego raportu
nie oddają mi, lubo dla pracy spoczynku nie mam... .Mamy czem
wojsko takie, jakie(m) do teg� czasu jest moskiewskie odparć (sic)
i ·pobić. Zapał jeszcze trwa w narodzie i ochota w wojsku . . . Można
jeszcze zapobiedz nieładowi, ale nie trzeba odwlekać... Cichocki,
ufundowawszy komisorjat w Groqnie, zdał na niego dostarczanie
wszystkiego (i) namiotów, co jest rzeczą niepodobną, więc będa
. pułki bez namiotów jak na przykład pułk 3-ci Grabowskiego... Król
teraz kazał dezerterom płacić, trzeba płacą regularną zachęcać wo
lonterów i ochotników, szpiegów płacić, których Moskale przepłacają ...
Proś Króla. aby kasa w ręku jezierskiego, kasjera generalnego, nie
szła przynajmniej w całości do Warszawy z Grodna. . Niezliczone
są potrzeby nieodbite - jak zapobiedz bez pieniędzy?" 2). Krzątał
się te� istotnie, pamiętając i o rzeczach głównych i, o drobiazgach,
jak o zabraniu z niedalekiej Brzostowicy co tylko stanowiło własność
dziedzica, Szczęsnego Potockieg03). Gryzł się ciągle, że jest' bez
władzy, pragnąc przynajmniej rząd słabej dywizji przenieść od brata
stryjecznego na siebie. Niedługo nastąpiło odwołanie Szymona
Zabielly ze stanowiska, a ten podejrzywał Michała o knowania
w tym celu i niedwuznacznie napomykał o tem w liście do króla :
» Odebrałem ordynans . . . , abym jechał do Warszawy, zdawszy komendę
bratu mojemu... Tego więc momentu siadam i jadę. Przeczytawszy
zaś upomnienie, w tymże ordynansie pod dniem 1 6 junii, żem nie
był posłusznym ordynansowi w zdaniu komendy (poprzednio, przed
stawiam, iż) . . . nie miałem . . . żadnego więcej (rozkazu) . . . oprócz pod
dniem 25 maja, abym jechał do Warszawy, i zaraz 28 maja kontr.
ordynans z pochwałą rządów m oich i abym został na m iejscu pod
komendą generalną... Znam ja dobrze tę intrygę, bo na nią patrzę
i już dawno przewidywałem.' Jakżeż ma być szczęśliwą Ojczyzna,
kiedy prywata i miłość własna góruje. Ambit to jedyny, wiernie
z

.

_

no wi e.

I) Kopja bez podpisu
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2) List M. Zabielly 16. VI z Grodna do Gorzeńskiego w kop. lap. lit.
T. VI , N 64.
�) List francuzki M. Zabielly bez daty z Grodna do króla, odebrany
I e,. VI tamże T. VI N CM.
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Panu mówi�, a za przybyciem dokładniej opowiem' l). Cóż, gdy
WóWczas na Litwie nikt nie był wolnym od tego ambitu.
W czasach, gdy nieprzyjaciel najechał dopiero pogranicza
Litwy, zamyślano już o stawianiu oporu na krańcu przeciwległym,
w Grodnie. W celu, by m iasto doprowadzić dl' stanu obronnego
tak, by wojska obozowały . bezpiecznie, wysła no tam jeszcze na
rozkaz Wiirtemberga kapitana inżynierji litewsl<iej, Michała Sokol
nickiego. Człowiel< ten pracowity, gorliwy, z wielkiem wykształ
ceniem i zamiłowany w swojej specjalności przystapił usilnie do
ciężkiej pracy mimo rozlicznych braków i niewygód. Zajęć dano
mu aż nadto, tak że szybkie ich wykonanie przechodziło ludzkie
·
siły, lecz energia i wola żelazna, usuwając przeszkody, podołała
wszystkiel)1u. Zdjął więc plan topograficzny najbliższych okolic,
posypał groble dla nawodnienia, by w razie potrzeby przegrodzić
się od Rosjan zataną przestrzenią, wytykał obozy W myśl wskazówek
majora Kleista, jeden oszal'icowany przy mieście na prąwem wy
brzeżu Niemna dla wojsk obserwujących nieprzyjaciela, drugi po
lewej stronie ·r zeki dla kolumn rezerwowych i bezpieczeństwa ma
gazynów. Budował wygodną drogę wojskową, dosh:pną dla artylerji
i ciężkich taborów, mosty pomniejsze i główny na Niemnie. Przy
stąpił do niego 6 czerWca i dla użytku wojska wykończył w porę,
stworzywszy doskonałą arterję komunikacyjną, łączącą obozy. Roboty
dokonywane rosły w oczach i donosił królowi, 6 czerwca : "Poro
biłem przygotowania mające zbyt wielką wartość, by je zniszczyć
albo zaniedbać " , m iędzy innemi powyplatał już wtedy · z górą 600 Iw
szów szańcowych rozmaitego typu z dwustu przeszło wozów fa
szyny. Wierzyć si� nawet nie chce, by jeden człowiek wszystko
wykonał w tak ciężkich warunkach, bo zauważmy, że mu brakło
odpowiedniego dla inżyniera lokalu, wygodnego i spokojnego, i nie ,
dano nawet oficera do pomocy w rysunkach l u b dozoru najemnikm
przy pracach w kilku naraz miejscach. Czasami roboty szły wolnj(�j,
gdyż komisja cyw.-woj. mimo całej gorliwości nie dostarszała tytli
ludzi, ile wymagały potrzeby. Wszystko jednak zostało zrobione
w porę i Sokolnicki sam sobie wystarczy!2). Wprawdzie w ostatniej
chwili, już na zlecenie Zabielly, inżynierja, dostawszy 20 czerWca
rozkaz fortyfikowania, przybyta mu z pomocą, lecz najWażniejsze
czynności były wykoJ\czone, przypem "bez zabrania gwałtownego
statków (wicin), idących do Królewca ... (dwóch mostów) uskutecznić
nie moina było " 3).
Główny most Sokolnickiego stanowił niezwykłe zjawisko lnty
nierskle na owe czasy i warto z nim się zapoznać. Brzegi Niemna
wznoszą się tak stromo, �e na pochyłościach gdzieniegdzie tylko
starczyło miejsc� na ścieżki wzdłuż jego koryta, dopiero ponitej
J ) List S. Zabietly 20. V I z G rodna do króla
tamźe T. V I N 72.
I) L· �t francuzki Sok olnickiego 6. VI z Grodna do króla. Rap. lit.
T. Vlll Dzial II N 40 ( O ryginał). Sokolnicki M ichał w korpusie iJ1źynierów
-

lit. zostal 1 1 . l 1 790 kapitanem (Ks. 6 lit. O).
8) Raport M. Zabielly 24. VI z Grodna

Spisa! pamiętnik.
k opiar. rlp. i l t. T. VI, N 75.
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Grodna rzeka się rozszerza i jednocześnie lewe jej wybrzeże-, dotąd
najwynioślejsze, spada znacznie, tworząc sporą dolinę oblaną wodami
Łosośny. Wogóle N iemen w tem m iejscu szeroki i płynie wartko.
Do tego czasu łączyf wybrzeża, oddal o n e od siebie na �tóp 1 1 00,
jedyny most drewnial}y, wązki, stromy, nietrwały i wziesiony nad
poziomem wody wyżej niż 1 30 stóp . Na drugi most, trwalszy i wy
godniejszy, należało wybrać odpowie d n i teren i ob myśleć rodzaj
budowy, gdyż trudności nastręczały się znaczne, a cza�u brakło.
Dno �iemna twarde wyściełały gęsto bloki granitu _napływowego,
zjawisko tem bardziej zagadkowe, iż o 30 do 40 mil wzdłuż rzel(i
nie spotykano nigdzie brył tego kam ienia, o biciu więc pali nie było
mowy ze względu na koszt i krótko ś ć c�asq. Pod ręką nie miano
kotwic i Sokolnicki rozporządzał wyłącznie drzewem spławianem
do Królewca, jedyną barką dużą i płaską (zwaną tu komięgą), pracą
tysiąca ludzi, sprowadzonych ze wsi okolicznych dla wytkni�cia
obozu i - niczem więcej, bo, jak widzieliśmy, brakło mu nawet
pomocników fachowych - - sam zaś w j ednej osobie był inżynierem,
komendantem wojskowym i dOł!orcą p rzy własnych robotach. Wybór
miejsca stanowił zadanie stosunkowa n ajłatwiejsze do rozwiązania.
Jako zdolny fachowiec ocenił korzyści terenu tam, gdzie rzeka
płynęła bystr� ujęta w najbardziej wzniesione wybrzeża, lecz wyso
kości nie jednakowej. Lewy brzeg panował nad prawyni, nadając
się dobrze na obóz obronny, bo nierówność tych brzegów chroniła
go od nagłego napadu, a głębokie rozdoły tworzyły jakby kilka dróg
zakrytych dla przechodu wojska. Wreszcie istniały resztki dawnych
okopów, utrudniających pierwszy atak przeciwnika.
. Trudniejszą rzeczą było opracowanie rodzaju i szczegółów
budowy, dopiero widok ruin Kołoży zdecydował sprawę, szczęśliwy
na�unąwszy pomysł. Zwaliska tej p rastarej -świątyni, z szeregami
wmurowanych w ściany pustych garnków, zapewne w celach aku
stycznego wrażenia, sterczały w pobliżu Grodna nad urwistym brzeglem rzeki. Sokolnicki zauważył na wpół zrujnowane sklepienie,
podtrzymujące W środku wysoką na przesz�o stóp 40 ścianę i ta
okoliczność podała mu myśl stawiania pływającego łukowato mostu.
Począł tedy ściągać wszelkie drzewo spławiane i umieścił je
tymczasem na obu wybrzeżach. Kloce te miały 50- 60 stóp dłu
gości i 20-28 cali średnicy, łączono je dziesiątKami, zwracając
wszystkie głowy (grubsze końce) w jednę stronę, związano w poprzek
górą i spodem sztukami długiemi na stóp 20, co utworzyło rodzaj
tratew pod pływający łuk mostu, odpowiadając pojedynczym kamie
niom, formującym zagięcie sklepienia Kołoży. Zdrowy zmysł wska
zywał, że klucz sklepienia z pojedyńczych tratew uformowanego
łuku winien być w miejscu najwiekszego prądu i . tam w dodatku,
gdzie on przepływał najbardziej równolegle od obu wybrzeży, bo
W tern miejscu musiał istnieć największy nacisk wody. Most łukowo
wygięty tworzył na planie jakby sklepienie, należało środek łuku
umieścić na linji najsilniejszego prądu, forma więc i wielkość całego
mostu zależała naturalnie od długości łuków między początkiem

1 99

-

-

ci�ciwy a kluczem czyli między punktem największego prądu a punktem
zetlwięcia z linjami równoległemi na obu wybrzeżach. Rzecz prosta
ten łuk wielki, w taki sposób wykreślony, tworzyl na planie dokładne
półkole, lecz ono W części tylko przechodziło przez Niemen. Aby
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poznać na gruncie siłę i kierunE:k prądu, umieszczono W poprzek
rzeki trochę małych statków i wszystkie na dany sygnał puszczono
wolno. Ten. co inne wyprzedzał, służył za drogowskaz najbystrzej
szego pędu wody i zatrzymano go liną okrętową u dobrze okutego
'.pala w punkcie, gdzie . tworzył linię t� ajbardziej równoległą od brzegów.
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Potem 'Wielki st. atek nałaaowllny zbożem , służącem za balast, przy
mocowawszy do końca liny, puszczono także swobodnie w miejscu
tego prądu, a gdy stanął na rzece, oznaczono ściśle kierunek naj
więkSZE go biegu wody na przestrzeni stóp mniejwięcej 600, bystrość
zaś na 6 stóp prawie na sekundę, i óW wielki statek z balastem,
długi na stóp 1 1 6, szeroki w środku na 22, użyto za klucz skle
pienial). Leżał on bliżej prawego brzegu (stóp 396 na całą szero
kość Niemna w tem miejscu 1 080). Musiano przy budowie uwzględ
n iać nierówność brzegów odnośnie do poziomu wody, długość
promienia, gdyż przy zbyt dużym spłaszczenie łuku osIabiało go
zarazem. a przy zbyt krótkim zwiększała się ilość zagj�ć sklepienia,
utrudniając sprawę. Ta nierówność wybrzeży przeszkadzała pomia
rom i kreśleniu figur na planie, a ścisłość otrzymał Sokolnicki,
zawdzięczając tylko doskonałości przyrządów, darowanych przez
króla i pierwszy raz użytych. Długość łuku mostowego wraz ze
statkiem (stóp 36) wyniosła 1 220 stóp 7 cali 8 Iinji, a poniewaź
długość belek poprzecznych , łączących kloce dziesiątkami, stanowiła
stóp 20, wypadło Więc 60 zagięć. UstaliwsJY ściśle formę każdego
załomu, urządzono przyczołki mostu w sposób b�rdzo mocny, a prze
dłużeniem ich do wody, skrócono o 3 ilość załomów pływających
i tak rachowano ich do klucza 38 przy lewem wybrzeżu i 1 9 przy
prawem. Przyczołki wznosiły się od stóp 2 i cali 6 do 4 stóp
nad poziomem wody ze względu na gwałtowny przypływ w czasie
częstego wzbierania Niemna i. aby załomy, pozostające w zetknięciu
ze swymi przyczołkami mogły się wznosić lub opadać, nie Wycho
dząc ze środka skutkiem oporu, jakiby wynikał od parcia wody.
Płaszczyzny przyczołków, odpowiadające płaszczyznom załomów,
okryto silnie aż do spodu dylami dębowymi, tworząc ' nieznaczną
pochyłość, a lekkie nachylenie zwierzchniego znoWu pokrycia usu
G dy te załomy już
wało niedogodność nierównych wybrzeży.
urządzono, a zapas tramów i dylów leżał pod ręką, 1 200 ludzi
(przy zmianie ich w trzeciej części) w przeciągu 38 godzin ułożyło
pomost właściwy. Po bokach belki do pasa tworzyły barjerę.
Most stał gotów od 4 dni, nim cała armja po nim przeszła
w ściśniętych kolumnach, po 1 0 ludzi na czele, a prócz wojska
artylerja, bagaże, ciężko ładowne wozy z amunicją i wytrzymał
próbę. A w dni dziewięć od czasu wykończenia mostu, gdy już
Litwini opuszczali Grodno, musiano go zniszczyć, co się odbyło
z taką samą szybkością jak i ustawienie.
Wystarczało, by łuk
roztworzyć, usunięcie klucza za pomocą w tym celu zostawionej
liny i przeci�cie więzów trzymających załomy pomiędzy sobą, a każ·
den wówczas załom stawał się napowr6t pływającą tratwą i, gdy te
odprowadzono do obu wybrzeży, Niemen bardzo pr�dko z.o stał
oczyszczony2).
I ) Dla wzmocnienia obito �o po bokach.
�) SokolnicJ{i : Lettre sur un pont m!litairc , execute a Grodno sIr Je
Niemen e n 1 792 ( tir� d u !'II 200 te la - Bib, britanni<lue). kz mi�ls�. drakll
•
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Do obozu Sekolnickiego, próct kororiiarzy, sciągali częściowo
rozbitki z pod Mira, bez zadnego porządku rozpinając namioty
w dowolnych miejscach. A zanim nadeszły wojska Judyckiego,
wyprzedził je sam wódz naczelny, znalazłszy się wśród ogólnej
niechęci obozu i rojnych tłumów zbiegłej szlachty litewskiej. Wojnę,
zaznaczoną tak {ilbrzymią stratą kraju niemal bez walki, cechowały
na obu terenach, Korony i Litwy, same tylko odwroty, budząc
w umysłach straszny niepokój. Zupełne niedołęstwo Judyckiego,
zbyt jaskrawo stwierqzone krótkim przeciągiem naczelnych rządów,
kazało najgorzej oczekiwać przyszłości, wywołując powszechny krzyk
oburzenia. Króla prywatnie i urzędowo zarzucano pismami wszel
kiego rodzaju, nawołując do ratowania upadającej sprawy nową
zmianą wodza. Wawrzecki podkreślał : » Stan rzeczy w Litwie nie .
jest zdesperQwany, jeżeli wojsko nasze pójdzie z Grodna i bić się
będzie . . . Lecz. . . , choć jestem krewnym i przyjacielem Judyckiego,
wątpię pod komendą jego o wszelkiem powodzeniu. Potrzeba tu
!wmendy i rady bić si� chcącej, czynnej, ufność wojska i kraju
posiadającej. Judycki, oprócz osobistej śmiałości i dobrego oby·
watelstwa, nic więcej nie ma od A at do Z, co do generała ko
menderującego należy. Osobiście o dważny, nie żyjący z wojskiem,
ani z obywatelami, nie chcący i nie umiejący pracować, bez wia
domości, dyspozycji kierowania, a nawet bez aplikacji nie wiele
zrobi. Wszyscy tu Michałowi Zabielle ufają... Korpus koronny
drży na wspomnienie Judyckiego nad sobą komendy, a obywatele
z familjami, tysiącznie zębrani, przeświadczeni równie o prawdzi·
wem męstwie i obywatelstwie Judyckiego, jako i o jego aktualnej,
zupełnej do k.o menderowania niezdatności trapią się. .. Wielu chce
pisać do Waszej Królewskiej Mości, ja ... (ich wyręczam), przekła
dając odmianę 'komendanta za rzecz nieodbicie i nię,odwołalnie
' potrzebną. Mógłbyś, Wasza Królewska Mość, wezwać go . . . , dając
razem jemu ordynans, aby zdał, a Michałowi Zabieli e, aby objął
generalną komendę, nad którego między będącymi tutaj generałami
nie widzimy zdatniejszego i pracowitszego " . Kleist pisał W takimże
tonie: » Czuję się w obowiązku oznajmić, żeby JKMość dłużej głó
wnego dowództwa nie <zostaWiał W rękach tak wielkiego nieuka,
jakim jest generał Judycki... Wojska w nim żadnego nie pokładają
zaufania, uważają go za zdrajcę, wiedzą zaś także, że w swym
fachu niezdolny. On jest leniwy, (a) nigdy nie pójdzie za cu�zą
rad ą " . Kończy li�t uwagą, że obecny wódz naczelny zaledwie by
potrafił dowodzić kompanją. W podobnym duchu pisał SulistroWski
i Stanisław Potocki, silnie popierany W stolicy przez Ignacego.
Pismo pOWiózł " Gurcewicz, jadący jako kurjer do Warszawy, by
mu dostarczono ekwipaż dla jego ochotników, r6wniet i dla stu
ludzi, .których sŁawia. .. Nag6rski n • Na końcu listu Potockiego
mieści kr6tką, lecz dosadną wzmiankę: " Potrzeba nam tylko innych
dow6dzc6w... Pr�ekonany (jestem), że z takim, jakiego nam dano,
S-ka
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żadna siła na świecin nie będzie w stanie nas ochronić od naj
wi�kszych nieszczęść " J ) .
Fatalny przebieg wojny dotychczasowej i wszystko w nieła
dzie budzHo w stolicy także powszechne obawy. Stanisław August
pisał po niewczasie: » WUrtemberg nas zdradził, judycki mężny, ale
wcale nieumiejętny, otworzył do reszty Litwę ' Moskwie aż do
Grodna » 2). Rozumiał potrzebę wyznaczenia innego kierownika,
choć w zasadzie niekorzystne na wojnie te nieustanne przewroty
u góry, ci naczelni wodzowie, zmieniający się niemal jak kwadry
księżyca. Lecz nieubłagana konieczność zmuszała pod grozą za
przepaszczenia, prócz straconej już Litwy, jeszcze całego .kraju aż
do stolicy.
Zanim relacje z Grodna sypnęły się w Warszawie jak je
sienny tuman liści� na razie . nie miano pojęcia, co zachodzi na
Litwie dla braku wszelkiego raportu w ciągu całych dni sześ�iu.
Pierwszy jurewicz przybył do stolicy z prywatną wieścią o zupełnym
pogromie Rosjan pod Mirem, wziętym do niewoli sztabie, zdobytych
działach i sztandarach, zabitym Mellinie. Król i otaczająca go Rada
wojskowa, '" nle zupełnie dowierzając radosnej nowinie, nie stwierdzo
nej urzędowo, postanowili stworzyć latający korpus, celem wywołania
partyzantki na tyłach armij rosyjskich. W początkach Wojny istotnie
dawało się zebrać dużo ochotnika. Królowi donosili o tern z. Wilna
1yzenhauz i Szymon Zabiełło, potem Potocki pisał 4 czerwca :
» Ciśnie się wielu wolonterów konnych i pieszych, w samem nawet
Grodnie tacy się znajdują " , a podobne wieści nadchodziły ze stron
rozmaitych. Tyzenhauz, opuściwszy już Wilno, z drogi rzucił
królowi w liście myśl trudną już do wykonania : » Teraz. . . trzeba
szukać na to sposobów, żeby przeszkadzać nieprzyj acielowi tak (do)
zabierania koło Wilna furażów, jako też (do) napastowania obywa
tel ów i przynaglania ich do pisania się na rekonfederację. Należy . . .
dwa lub trzy pułki postawić koło miasta, które n i e tylka komunikację
przejąć (sic), ale też niszczyć _wojsko moskiewskie mogą " 3).
Tę myśl przyswoiła sobie Rada wojskowa i czytamy w jej
protokółach ; » Dać ordynans judyckiemu gen.-Iejt., aby wystawił
corps volant pod komendą śmiałego. roztropnego i przemyślnego
partyzanta z ochotników, któryby pod Wilno podstąpiwszy, prześla
dował, nieprzyjaciela, ' furażowanie trudnił, ekspedycje wojskowe
przejmował, komunikacji między komendami bronił i tym podobne
sztuczki wyrządzął. Oraz, żeby takowych korpusów więcej lI1oż-na
było wymyśfić i w tył wojska nieprzyjacielskiego wysyłać końcem
czynienia róŻnych przeszkQd, alarmowania ni e przyjaciela i zniszcz.e
nia wszelkich jego zamiarów " 4). Lecz już za późno or.ganizować
l) Listy

z

Grodna do króla : T. Wawrzeckiego 1 6. VI. nie m i e ck i Kleista

I b: VI i francuzki S. Potockiego 1 4. VI w kopiar. rap. lit. T. VI, N 67, 65 j 55.
2) List 23. VI do Bukatego u Kalinki. Dzial II str. 2 1 5.
3) List Tyzenhauza I I . VI. z Oran do króla .w kopiar. rap. lit. T . VI,
Ad N 53.
.

4) Wolski ; Obrona Stan. Augusla str.
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ochotników na wielką skalę, skoro tego nie dokonano We właściwej
chwili, marnując zapal" ogólny, a niepoditbna . sztuczkami " obezw!a
dnić przeciwnika i dojść do . z niszczenia wszelkich jego zamiarów· .
To postanowienie charakteryzuje dobrze zdolności rady wojslwwej w kierunku militarnym, a zorganizowana n ied!iwno czyniła
dopiero pierwszy swój występ W dziejach kompanji litewskiej,
z czasem zaś, gdy coraz większy wpływ zyskiwała na decyzje kró
lewskie, zapoznamy się z nią lepiej. Pomysł sformowania przy królu
sztabu doradzców wyszedł od Stanisława Potockiego. Pisał on
w ostatnich dniach maja : . Zdaje mi się co do dyspozycji wojsko
wych, iż dla ochronienia WKMości (od) tysiącznych, a czasem mniej
potrzebnych trudów, trzebaby, abyś WKMość złożył partykularną
. radę swoją wojskową z malej liczby doświadczonych osób, bądź
wojskowych, bądź cywilnych, przez którąby roztrząsane były wszystkie
sposoby i środki bronienia Ojczyzny, wszystkie dyspozycje wojskowe,
a potem pod aprobatę WKMości podawane. Kancelarja WKMo:§ci
wojskowa wcielona po części być by powinna do talwwej rady
i jedno z nią czynić. Widzę bowiem, iż tysiąc jest dobrych chęci
i zamysłów, które tylko czynnej potrzebują egzekucji, kórym WKMość
sam wydołać nie zdołasz, gdybyś nawet, jak dotąd czynisz, chciał
czas i zdrowie swoje dobru public,.znemu jedynie poświęcać" I). Sta
n isław August chwycił się oburącz podsuniętej myśli i 5 czerwca,
powstała ta rada przyboczna. Weszli do n iej obaj marszałkowie
sejmowi, Małachowski i Sapieha gen. art. lit., Stanisław Potocki gen.
art. kor., ' Augustyn Gorzeński GL., Jan August Cichocki GM. stojący
na czele komisorjatu, 2 podpułkowników : Schilller art. kor. i Hiż
gwar. pieszo kor., Tadeusz Dembówski komisarz KW. starosta jan
kowski i ten własnoręcznie spisywał protokół, wreszcie brat kró
lewski, ks. Kazimierz Poniatowski ex-podkomorzy kor., lecz· tego
pomoc problematyczna, bo . się nie znał na rzeczy i tylko kilka razy
przybył na posiedzenie. Oficjalnie dziewięć osób weszło do składu
Rady, lecz każden z posłów posiadał prawo przybycia na sesje do
zamku, zabierania głosu, nieraz bardzo stanowczo wpływając na
decyzje. Z tego prawa niejeden korzysta! skwapliwie. Podkanclerzy
Kołłątaj zaledwie kilka posiedzeń opuścił, potem czynnie występują :
Ignacy Potocki i podskarbi Ostrowsld i ich zdania przeważały naj
częściej tak dobrze jak na sejmie. Rada niemal od początku wszystko
zagarnęla w swoje ręce, a król zwykle potakiwał jej zdaniu, często
nie zdając sobie sprawy z doniosłości uchwał. Na razie orjento
wała się dopiero w położeniu i czytamy w protokóle 6· czerwca :
Złożyła Rada wojskowa pierwszą sesję swoją ... (i) objęła natych
m iast rząd cały wojsk, kazała ukazać sobie na mapie rozłożenie
tychże wojsk, podać obrachunek kasy wojskowej i kas obozowych .. ,
. •

l) Tamże str. 1 60. Nie znamy, czy i gdzie się ptzechowaly papiery tej
Rady, lecz w cytowanem dziele podano obszerne wyciągi doslowne z jej
protokófów i książka g'enerara Komarzewsk iego podaje nic jedną wzmiankę,
spis i daty wszystkich jej posie dzeń. Są to jedyne dwa. żródła, a nie zawsze
zgodne i sporo w n i ch niedokładności.
o

wszystkie r.porta, jakie od korpusów głównych do NajjllŚniejszego
Pana nadesłane byly i jakie rezolucje i ordynanse do wojska powy
chodzily, co wszystko przez gen.-Iejt. Gorzeńskiego lIskutecznione
było " I) . Rada usłyszała pt:zytem ' od podskarbiego, że finanse państwa
pod względem gotówki nie świetne i dopiero w lipcu wpłyną po
datki, do tego zaś czasu trzeba się bardzo liczyć przy wydawaniu
publicznego grosza. Pomimo tego zapadła decyzja na następnej
zaraz sesji ( 1 0 czerwca), by do regimentów . pieszych dodać po
trzecim bataljonie, W myśl prawa z 1 6 kwietnia niewykonanego
, właśnie dla braku środków, chociaż istnialo wiele pilniejszych, a nie
zaspokojonych potrzeb, korzyść zaś z tych nowych oddziałów obli
czona na metę zbyt daleką. Na trzeciej sesji ( 1 3 czerwca) zajmo
wała się przeszkodzeniem Rosjanom w m arszu z Ukrainy na Litwę,
choć ci ani myśleli o podobnym pochQdzie. Sesja czwarta z kolei (1 5-0)
zeszła na rozważaniu nie urzędowej pogłoski o zwyci�ztwie na Litwie2).
Na tego to wi�c rodzaju kwestjach czas upływał niepowrotnie.
Adjutant Pernett n adleciał do stolicy 1 7 czerwca jako kurjer
Judyckiego z urzędowym raportem o bitwie pod Mirem i o praw
dziwym stanie rzeczy na Litwie3). Nadeszły zapewne także relacje
z Grodna i na zw.oJanej natychmiastowo radzie stanęło usunięcie
. naczelnego wodza. Do Michała ,Z abiełły poszło tego dnia zlecenie
następujące : " Nakazujęmy niniejszym ordynansem WPanu, abyś
komendę nad korpusami, pod Grodnem ciągnącymi, natychmiast
objął i wspólnie z ur: Wodzickim gen.-maj. rady skłądając, obrony
krajów Rzeczypospolitej' dzielnie przedsiębrał, nieprzyjacielowi dalej
postępować nie dawał, onego mitrężył, wypierał i we własne jego
granice odpychał " 4). Te zlecenia, niewykonalne przy braku sił
i powszechnym rozstroju wszystkiego, przypominają rozkaz Komisji
Wojskowej, dany Kościuszce w przededniu wojny, by " spokojność
utrzymaL, granice Rzpltej ocalił .. , zamiar)! nieprzyj acielskie zniszczył " .
Te instrukcje w danej chwili wyglądały jakby krwawa ironia.
Zaraz też zrozumiano całą ich idjotyczność i już dwoma dniami
później, 1 9 czerwca, poszedł rozkaz innego rodzaju : " Dajemy ordy
nans ur. Michałowi Zabiell.e gen.-Iejł. wojsk obojga narodów, ażeby zdaną sobie ' przez ur. Judyckiego gen.-Iejt., głównym korpusem
w Litwie komenderującego, nad tymże )wrpusem, z litewskiego
i koronnego wojska złożonym, natychmiast generalną objął komendę
i to, co do wyparcia nieprzyjaciela, zatamowania dalszych jeao
I)

Wolski : Obrona St. Augusta str. 11'4- 1 95.

2) Komarzewski : Coup d'oeil rapide sur les causes rt�el les de la deca

de l a Pologne. Paris, 1 807, S-ka, str. 225-226.
aj Wolski mylnie pisze, że raport datowany 1 5. VI nie 1 4-0 (str. 1 (9).
Pernett w reg. I-m mianowany 7. IV 1789 chorążym (ks. 6 lit. O).
4, Wolski p r zytacza , że 1 7. VI na radzie wojskowej czytano raport
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Judyckierco o bitwie pod Mirem i "wydać kazala rada ordynans do Michała
Zabielly gener. lejt., iż ma iść w komendę Judyck iego gen. lejt. i jego ordy
nansom i urządzeniom ulegać" - przytem tekst przytoczony ° wyp i eran i u
Rosjan jako .ordynans Michałowi Zabielle ex resultato Rady" umieszcza pod
1 6. 'VI (str. 199, 1 9a1). 6al�muc:hfo ocpywiste i Komarzewski tutaj dokladni�szy.

poat«;póWań , oorony całkowitej kraju osądzi potrżebnem, u,zielnie
czynił, czy na części dzieląc się przeciw nieprzyjacielskim rozdwo
jonym kolumnom, czyli przeciw złączonym silom jego łącznie się
stawiąc, podług tych wszystkich ordynansów, które wprzód tak ur.
księciu Wirtemberskiemu gen.-Iejt., jako i później ur. Judyckiemu
gen.-Iejt. wydawane od Nas były » I). \V myśl tych rozkazów z 1 7
i 1 9 czerwca Zabiełło przyjął komendę od J udyckiego, ale dopierp
w dniu 24-m miesiąca . p isząc do króla : » Darować raczysz W. Kr.
(Mość), żem przez 58 godzin kurjera wstrzymał. Nie objąłem ko
mendę, jako wczorajszego dnia. Wszystko W nieładzie było w Grodnie
co do wyporządzenia wojska » 2), a niedługo potem do Gorzeńskiego!
» Nie objąłem komendy jali 23. ,. Trzy godziny W nocy śpię - wszyscy
świadkami są pracy mojej. Musiałem wprzód wszystko widzieć,
żebym co dokładnego raportował... Dopomagaj, aby król, nie UWa
żając na rady, przysłał nam wojsko swoje, bo nierówni jesteśmy
W siłach " 3).
I tak 2:akończył Judycki po dniach 1 6·u (licząc od objęcia
naczelnej władzy) swe rządy wojskowe. upamiętnione przegraną
pod Mirem i utratą Litwy.
A warszawska rada wojskowa, na sesji 20 czerwca, wezwała
odwołanego wodza do osobistych wyjaśnień wszechstronnego bez
ładu, n ieczynności i � dla eksplikacji akcji pod Mirem " . Przybył
też niedługo, napisawszy wprzód z Grodna 22-0, iż przed chwilą '
odebrał ponowny list królewski , datowany przed dwoma dniami,
więc mimo choroby natychmiast rusza do stolicy, pierwszy zaś
kurjer, Pernet, dotąd nie przybył i pierwej nic o niczem nie wie
dział4), Ex-wódz naczelny przypisywał głównie Stanisławowi Po
tocliiemu zachwianie i utratę swego stanowiska. Chodziły pogłoski
o pojedynku pomiędzy nimi, lecz takich czasach przeżywanej grozy
ważniejsze myśli i czynności zaprzątały umysły").

lit.

T.

l) Wolski : Obrona St. Augusta str. 202.
2) Ra p ort już cytowany z 24. VI.
3) Kartka M. Zabiełly 27. VI Z Grodna do Gorzeńikiero .." kopiar. rap
VI, Ad N 8 1 .
ł ) List Judyclc.iego 22. V I z Grodna do króla tamże T. V I N 7�
r) Dziennik BIllbakowa pod 1 1 /22 VI • KalinkI Cz . II str. 400- 401 .

R O Z D Z I A Ł IV .
•

Konfederacja g e ne ra ln a litewska.
Akt wileński. targowicki. grodziel·l ski.
Pochód na Grodno kolumn rosyjskich . . Początkowe czynności ZabieUy.
R uch zaczepny Zabielly i utrata Grodna.

-

-

Ko nfed eracja generalna litewska. Akt wile ń
ski, targowicki, grodzieński. - Jeżeli Judycki, po zdradzie
Wiirtemberga, w opłakanych warunkach obejmował dowództwo, to
Michał Zabiełło znalazł się w położeniu jeszcze gorszem o wiele.
Rosjanie stali 23-0 czerwca w Kownie, Oszmianie, Nowogródku,
w pobliżu Słonima i w marszu z Wilna do Wasyliszek, z całej zaś
Litwy pozostawał jej skrawek południowo-zachodni z Grodnem
i Brześciem. A środki do walki istniały nie wielkie. Miano przy
prowadzone do Grodna posiłki koronne pod Wodzickim, w karności
i porządku, i koncentrowane tam dopiero wsród ogólnego rozprężenia
wojsko litewskie, zmalałe liczebnie po oddaniu Nieświeża, upadłe
na duchu odwrotami i starciem pod Mirem - w kraju zaś ' bardzo
zaniepokojona opinją publiczną. Sześć dni uplynęło, zanim Zabiello
wystąpił z Grodna, a w ciągu tego czasu nie wielką dostrzegamy
c�ynność w obozach rosyjskich , prócz doniosłego faktu zawiązania
konfederacji generalnej w· Wilnie.
Szymon Kossakowski chwali się W pismach do Kreczetnikowa,
że przygotował już niemal wszystko, choć brakuje niektótych kon
syljarzy z powiatów. Zniecierpliwiony chciał zaczynać bez nich,
lecz pominięcie form prawnych zachwiałoby W przyszłości legalnością
sądów i wódz rosyjski, zapytany w tym wzgl�dzie, kazał jeszcze
czekać, by zachowaniem starodawnych praw i zwyczajów usunąć
możliwoś.ć wszelkich zarzutów. Kossakowskiego wezwał do siebie
�Ia osobistych narad. W rzeczywistości przygotowania nie zaszły
daleko. Do Wilna zjechał dopiero z Janowa 1 9-0 czerwca J ózef
Kossakowski, biskup inflandzki ' i koadjutor wileński, konwojowany

-
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przez 200 kozaków, a ściągnięty w - charakterz'e anioła-stróża- 'wy
muszonym na mieszczanach listem. Ogłoszono przez trębaczy, iż
nie ma powodu lękać się rabunku, a gdyby kto udowodnił, że ta
kowy miał miejsce, otrzyma n agrodę W kwocie 1 000 rubli szlachtę zaś spraszano nazajufrz do pałacu, zajętego przez Arse
niewa, dla wysłuchania propozycji starosty Rudnickiego, regimentarza
konfederacji braf,ławskiej. Istotnie trochę gminu szlacheckiego po
częło się ściągać przed 8-ą z rana 20 czerWca i przynagleni namową
i groźbą podpisywali odczytalJY akt konfederacji liteM'skiej. Czynność
ta, połączona z przysięgą, przeciągnęła się niemal do południa, aż
stary pułkownik Downarowicz W formie bardzo łagodnej zaczął
oponować. Przestraszony Rudnicki zawezwał Kossakowskiego, a ten,
grubjańsko zmięszawszy z błotem pułkownika posłał go na odwach.
W ciągu dwóch dni zebrano 280 podpisów szlachty z przeróżnych
wojewód2tw, w ciągu zaś czterech dni n astępnych ta cyfra skoczyła
.do 1 000, lecz nazwiska, przeważnie nie znan� ogółowi,- nic nie mó
wiły. Był to w wielkiej ilości szary tłum szlachecki, zagrożony we
względnym swoim dobrobycie, zyskany łyżką strawy i drobnym
pienIądzem, zatękniony strachem przed gwałtami " magnatów� targo
wickich i kozackich nahajek. Zbytecznie dodawa�, że w tego
rodzaju czynnościach zawsze decydowała u nas nje ilość, lecz jakość,
a tu bez poparcia obcych bagnetów cały ten zamach upadłby sro
motnie. Na razie żaden - urząd nie figurował na liście podpisów,
a jedyny podkomorzy oszmiariski, Ważyński, pozostał w mieście
w swoim pokoju pod pozorem choroby. ' Braldo nie tylko wielu
upatrzon-ych zawczasu dygnitarzy, lecz i samej firmy, nie przybyła
wcale główna osobistość, marszałek Targowicy litewskiej, kanclerz
Sapieha, a zacniejsze i wpływowsze żywioły szlacheckie tułały się
W Grodnie. Nie zrażało to wszystko organizatorów, obu Kossa
kowskich pracujących 2- usilnością, gDdną lepszej sprawy, przy po
mocy radzcy dworu, owego Piotra Grocholskiego od lat 20 w służbie
H Rosjan, z pochwałami wysłanego wkrótce do Katarzyny z rapor
tem Kreczetnikowa1).
Biskup Kossakowski 2 1 czerWca przyjmował wystawnym obta
dem Dołgorukowa i liczny sztab rosyjski, ale z - Polaków zaledwie
potrafiono ściągnąć postrachem trochę kanoników z kapituły i wszyst
kich z akademji. Kozacy uwijali się po okolicy . w tym dniu i na
'
stępnym, tropiąc ukrywającą się szlachtę, lecz połów SkOllCZył się
marnie i pochwycić zdołali tyllw sędziów grodzkich, Szwykowskiego
i Górskiego, Szymon �{ossakowski na wezwanie wodza zjechał do
Wbrnian 22-0, przywożąc zaprosiny do Wilna W imieniu swojem,
brata.. i szlachty, by uświetnić uroczystość i okazać w całym blasku
protekcię rosyjsl<ą. Kreczetnikow, lubiący si� puszyć wśród schy
lonych . p()stacj, pospieszył z propozycji skorzystać i 24-0 czerWca
wjeidzał do stolicy litewskiej w otoczeniu konsyljarzy, mocno
l) Dziennik KreqetrJikowa sL
w Sborniku str. "392 -· 394.

56 -57,
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- 201 -pr2\!.riedtonego 111lglstratu, tłumu jakoby szl�chty, k«hatu żydowskiego

i » całego mieszczaństwa
Nazajutrz dla zyskania względów lud
ności posłał na ratusz 2000 rubli, do rozdziału między poszkodo
wanych na przedmieściach wskutek obozowania korpusu. jedno
cześnie jednal< (25-0, dając jedna ręką, odbierał drugą i daleko
więcej. W celu bowiem korzystania z . cen umiarkowanych " (a tak
nazywał 2 rs. za czetwert' mąki, 3 krup j l owsa). w przypuszczeniu
te potrwają krótko, bo zapewne konfederacja poprosi ' Katarzynę
o ich zwiększenie ze względu na ucisk i krzyk ludności, kate Kos
sakowskiemu robiń czemprędzej zapasy dla magazynów w Wilnie
i Kownie, zakupić na początek mąki 25 000 czetwertyn z odpo
wiednią proporcją krup. Zysk więc na cenie pokrywał z lichwą
wszelki zwrot za szkody, przyznane faktycznie tym czynem wodza,
chociaż w głównej kw�terze odebrano (20 czerwca) wymuszony
przez Koss.akowskiego list dziękczynny magistratu za zupełny spokój
i porządek . od czasu wkroczenia Rosjan l).
W dnilf tryumfalnego wjazdu Kreczetnikowa do Wilna (24-0)
biskup inflancki wezwanym do siebie kanonikom odczytał list swego
brata Szymona, siedzącego cichaczem w sąsiedniej komnacie, z żą
daniem, by duchowieństwo nazajutrz gremjalnie zebrane uczestniczyło
w akcie ogłoszenia konfederacji z całym przepychem kościelnego
obrzędu i Mszy biskupiej. Prałaci przyrzekli.
Tama uroczystość przy zachowaniu zwykłej w tych razach
pompy odbyła się 25 czerwca. O l O-ej z r�n a rozwahane spiże
dzwonów kościelnych ogłosiły targowickie Swięto i Wśród ich
dźwięków rozpoczął się procesjonalny pochód d o S. jana, gdzie
wojsko rosyjskie stanęło W paradzie. Szły przodem cechy ze swemi
godłami przy chorągwiach i kotłach, _połem zakonnicy ze wszystkich
klasztorów, za nimi tłum pospólstwa zapełnił przyległy plac i ulice.
W godzinę potem ciągn.ęło odświętnie przebrane duchowieństwo,
kanonicy kapituły. obaj biskupi , to jest Kossakowski wprost z czoło
bitnej wizyty u Kreczetnikowa i MassJllski, nie przypuszczając, że
po dwóch latach zawisnę obaj na drzewie szubienic, dalej sam
wódz naczelny otoczony błyszczącym sztabem, ale bez konwoju,
podkreślając tern zaufanie do spędzonych tłumów. Pochód zamy
kały szkoły i Akademja w swych togach staroświeckich z rektorem
na czele. Sżło to ' wszystko w milczeniu, przeważnie z twarzą
pouurą i w ponurym nastroju ducha, tłumiąc bezsilnie wrzące obu
rzenie, czasem łzę w oku i wyrzut sumienia. czując, że- się spełnia
zbrodnia polityczna i plami ohydą karty własnych dziejów.
Szlachty tak jak nie było. Prócz Snarskiego naprawdę ftZ Rosi " .
Manuzzich, Rudnickiego, znaleźli się dostawieni przez kozaków: Szwy
kowski i Górsk, oraz przybyły dobrowolnie Kossakowski podkoworzy
kowieński. Gdy już wszyscy zapełnili kościół S. jana, rozpoczęto
pontyfikalną Mszę biskupią. Odczytano wręczony przez Kreczetni
cowa plakat, tłomaczący dlaczego Rosja weszła do cudzego kraju
n .

_
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209
- plakat ze słowami zachęty, by wdzi�czna ludnoŚć poparła huma
nitarne cele wspaniałomyślnej Katarzyny, wyp isańe jasno W dekla
racji Bułhakowa l).
Potem wśród ciszy grobowej rozlegl się z ambony znowu
głos kapłana i usłyszano :
» Akt Konfederacji generalnej wolnej W. X. Lit.
My, narodu litewskiego obywatele i rycerstwo, spojeni węzłem
unii z koroną polską, co zaś do przywilejów i szczególnej władzy
w . równych prerogatywach, urzędach i juryzydykcjach narodowych
w(e) własnym kraju i z własnych obywateli złożonych, narodem
będąc jednejże powagi i znaczenia z koroną polską, jednym oraz
zaWsze o dobro publiczne, swobody krajowe i wolność tchnąc du
chem, wyżej je ceniąc nad życie i majątki nasze, oświadczamy się.
Gdy doszła nas urz�dowa wiadomość o akcie konfederacji generalnej
wolnej w Koronie pod laską i przewodnictwem JW. Stanisława
Szczęsnego Potockiego gen. artylerji kor. i pobudkach W tymże
akcie wyrażonych - gdy już po wielu województwach i powiatach,
stosownie do tegoż aktu wolnej konfederacji, uroczyste nastąpily
oświadczenia, elekcja marszalków i konsyljarzy - gdy nakoniec
z całego narodu litewskiego, chociaż zagrożonego prześladowaniem,
obywatele, nie mogąc się zgromadzić siłą wojskową odpierani,
oświadczenie swoje w tymże zamiarze przez pisma i umocowanych
do stolicy księstwa litewskiego, miasta Wilna, przesiali - przeto
my obywatele i rycerstwo narodu litewskiego, chcąc w jedności
braterskiej jako ' naj prędzej przyspieszyć pożądane dobro kraju i przy
wrócić narodowi naszemu to wszystko, co sejmu czteroletni ego
przemoc i intryga z klubóW wolności, sprawiedliwości i porządku
wywróciła, by temu położyć koniec najrychlejszy, co grozi zniszcze
n iem całego kraju i zgubieniem nawet egzystencji polskiej. Wsparci,
ośmieleni i pobudzeni Najjaśniejszej, Najpotężniejszej i Najwspanial
szej Wielkiej Monarchini rosyjskiej przyjacielską sąsiedzkiemu naro
dowi deklaracją. zgromadzeni do miasta stolecznego Wilna do
związku generalnej konfederacji woln ej w Koronie, . pod laską JW.
Stanisława Szczęsnego Potockiego generała artylerji koronnej i mar
szałka generalnego, łączymy się i przystępujemy. Akt cały tejże
konfederacji i wszystkie w nim pobudki, wyrazy i żądania tak, jakby
był aktem przez nas samych ułożonym i podpisanym, przyjmujemy,
nic zgoła z niego nie wyłączając - JW. Potockiego za marszałka
generalnego koronnego przyznajemy, rotę przysięgi położoną dla
urzędników, na sądy i do akcesów za rotę naszym urzędnikom
właściwą mieć chcemy i w tym zamia-rze akt ten cały 'konfederacji
generalnej wolnej koronnej n a kOlku aktu naszego teraźniejszego
co do słowa - wpisujemy i kładziemy tak, jakoby przez nas samych
byl ułożony, nic do , n iego ani przydając, ani ujmując.
J) Dzien nik Kreczetnikowa z
396-397. Niektóre szczególy ze
Wojna PoUkQ-Rosyj,ka.

opisem obrzędu str. 58 60, Sbornik str.
Smolet'Jskiego : Konf. targ. str. 1 1 2- 1 1 4.
-
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Nim zaś obu narodów · nastąpi złączenie się i czynność ogólna
całego narodu, do wewnętrznego tymczasowego czucia i potrzeb
krajowych, jako też ku zabezpieczeniu i spokojności krajowej wzywamy i zapraszamy i wybieramy męża najznakomitszego cnotą
i gorliwością obywatelską za przewodnika do steru narodu litewskiego,
JO. Xcia Imci Aleksandra Sapiehę kanclerza wielkiego W. X. Lit.,
któremu, jako wiekiem i urzędem w innych powinnościach obo�ią
zanemu, przydajemy do pomocy i zastępstwa W pierwszeństwie J W.
lP. józefa Zabiełlę łowczego w W. X. Lit. l), Tych obowiązkiem
będzie spokojność wewnętrzną i sprawiedliwość utrzymywać, od
konfederacjów (sic) wojewódzkich i powiatowych odbierać doniesienia
i rezolucje dawać, na wszelkie wydarzenia krzywd obywatelskich
być pomocą. I takową zwierzchnią władzę spraWować wespół
z konsyljarzami, do generalnej konfederacji wolnej wybranymi, naj
mniej w osób pięć, w mieście stołecznem Wilnie lub z uważenia
potrzeby i ogłoszenia publicznego w innein mieście litewskiem.
W nieprzytomności zaś jO. Xcia jmci kanclerza wielkiego W. X.
Lit., czyli jego zastępcy JW. Zabiełły łowczego litewskiego, pierwszy
ex ordine województw konsylj arz generalnej konfederacji pierwszeń
stwo m ieć będzie. Co zaś do obowiązku wojskowych względem
zabezpieczenia spokojności publicznej, opłaty wojska z podatków
publicznych i urządzenia wewnętrznego, szczególniejszą przypisując
ku temu zamiarowi instrukcję dla wodza litewskiego, poruczamy tę
władzę zaleconemu z(e) znajomej cnoty i męztwa i sztuki żołnierskiej
mężowi, JW. lP. Szymonowi Korwinowi Kossakowskiemu generałowi
lejtnantowi wojsk W. X. Lit. i wojsk N. Imperatorowej całej Rosji, któ
rego, gdy inne województwa i powiaty ogłosiły już regimentarzem, gdy
jednak akt generalnej konfederacji wolnej koronnej takową władzę nie
przez regimentarzów, lecz hetmanów chce mieć sprawowaną i te urzędy
pożyteczne do obowiązków swoich przywraca, przeto my na mocy
praW dawnych urząd hetmana polnego lit. podnosząc, w tym urzędzie
hetmana polnego wspomnionego J W. lP. Kossakowskiego ogłaszamy
i uznajemy z władzą hetmanom właściwą, według aktu konfederacji
generalnej koronnej, na rocie przysięgi hetmanom przypisanej i wy
konanej sprawować tęż władzę zlecamy, z przydanymi od nas czte
rema konsyljarzami generalnymi, z którymi J W. Kossakowski hetman
polny W. ' X. Lit. najmniej w liczbie trzech osób wszystkie rozrzą
dzenia podług tej instrukcji ogłosić przez urriwersały i do egzekucji
przyprowadzać obowiązanym będzie. Za konsyljarzów zaś do ge
neralnej wybranych konfederacji, do ogłoszenia publicznego narodowi
całemu litewskiemu ku powszechnej wiadomości, osoby następujące
wybieramy i ogłaszamy jako to : Z województwa wileńskiego : UUr.
Józefa Kossakowskiego wojewodzica witebskiego rotmistrza kaw.
nar. i Xcia (Marcina) Giedrojcia stolnika wileńskiego - z powiatu
oszmiańskiego : józefa Ważyńskiego pOdkomorzego i Ignacego Cho
mińskiego sędziego ziemsko oszmiańskiego - z powiatu lidzkiego :
l) Bral potem za przewodnictwo Targowicy 1 000 dukatów miesięcznie
(Dubiecki Marjan ; Karol Prozor oboźny w WXL Kraków, 1 897, 8-ka str. 266).
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Ignacego Tyzenhauza starostę posolskiego, Tadeusza Narbuta cho
rążego lidzkiego - z powiatu wiłkomierskiego : Benedykta Moryko
niego pisarza W. X. Lit., Ignacego Kościałkowskiego podkomorzego
wiłkomierskiego - z brasławskiego : jana Rudnickiego starost� i grafa
(Stanisława) Manuczego starościca opeskiego - z województwa
trockiego : Antoniego Romera podwojewodziego trockiego i Ignacego
Siwickiego ex-posła trockiego - z grodzieńskiego : Xcia Imci Ra
dziwilłę (si�) wojewodzica wileńskiego rotmistrza kawalerj i narod.,
Marcina Dankiewicza skarbnika powiatu grodzieńskiego - z powiatu
kowieńskiego : Michała Kossakowskiego podkomorzego kowieńskiego
kaw. ord. S. Stanisława, rotmistrza kaw. nar. józefa Miłosza kraj
czego kowieńskiego - z powiatu upickiego : Michała Straszewicza
marszałka upickiego i józefa Kossakowskiego - z księstwa źmudz
kiego : józefa Zabiełł� łowczego W. X. Lit., Michała Giełguda pisarza
polnego lit . laudańskiego pisarza, Feliksa Renny podkomorzego nadw.
j. K. Mci kaw. ord. S. Stanisława, Bilewicza. Białozora, ciwonowi
czów księstwa żmudzkiego - z województwa smoleńskiego : Anto
niego Chrapowickiego starostę grodowego starodubowskiego kaw.
ord. S. Stanisława i józefa Szwykowskiego pisarza grodzkiego
smoleńskiego - z powiatu starodubowskiego : Biszpinga marszałka
starodubowskiego, Kanutego (sic) Romanowicza - z powiatu słonim
skiego : Makowieckiego marszałka słonimskiego kaw. ord. S. Stani
sława i Xcia (Franciszka) Sapiehę kanclerzyca W W. X. Lit. z powiatu wołkowyskiego : (Mateusza) Zyniewa starostę berznickiego
i Zabielłę podczaszego czernichowskiego - z województwa miń
skiego : (Józefa) Wańkowicza, (Jana) Pawlikowskiego, ex-posłów 
z powiatu orszańskiego : (Wincentego) józefowicza starostę merec
kiego i (Ignacego) Szteyna - z po�iatu mozyrskiego : (Jana) jeleń
skiego starostę mozyrskiego i Oskierkę strażnika polnego lit. z województwa nowogródzkiego : Xcia jMci Antoniego Radziwiłłę
wojewodzica trockiego i Reytana ex-posła - z województwa po
łockiego : Szpinka i (Aureljana) Snarskiego pułkownika - z księstwa
inflanckiego : Burzyńskiego ststę brasławskiego, Cyprjana Zahor
skiego, Hieronima Szweykowskiego, Antoniego Domejki (sic), Kossa
kowskiego podstolica, Rodziewicza łowczyca . jeżeliby zdarzyć się
mogło z nieprzewidzianych przyczyn, iżby którykolwiek z UU. kon
syljarzy stawić się nie mógł przy złączeniu się generalnej konfederacji
obu narodów, naóWczas na miejsce takowego powiat z pomiędzy
konsyljarzów powiatowych innego wybrać będzie obowiązany. Tym
sposobem, cokolwiek zdrowa rozwaga radziła, dopełniwszy, pobu
dzamy wszystkich miłością Ojczyzny, ażeby si� do jedności łączyli
wspólnej posługi Ojczyzny wlasnej.
Nie przypisując przykrych
skutków, któreby doświadczać przyszło, ani wojsku przyjacielskiemu
Najjaśniejszej Imperatorowej jejmości całej Rosji, gdy te wyraźne
zlecenia mają sprawować się ze wszelką przyzwoitością, ani nam,
z najczystszą intencją biorącym się do zachowania swobód i egzy
stencji polskiej, bez własnej zaciętości i fanatyzmowi, biorącemu
okropne początki z prieklętych maksym filozoficznych, zagorzałych
1 4*
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h i eprzyja�iół rządu i społeczności ludzkiej po d ub arwi oną postacią
patrjotyzmu, równości, wolności szkaradnej i praw nowo z głowy,
płodnej w koncepta, utworzonych człowieka, z wywróceniem ołtarza
i rządu, z wyńiszczeniem stanu szla checkiego i zgubą z apracowanej
wiekiem sławy i majątków cnotliwych obywateli. Takowe nasze.
oświadczenie aktu generalnej konfederacji litewskiej, stwierdziwszy
podpisami i pieczęciami naszemi W protokóle aktów konfederacji
generalnej, podać do aktów krajowych i podpisać, imieniem całej
generalności wespół z aktem konfederacji generalnej koronnej, Jj.
WW. I chmość panom konsyljarzom zalecamy i przez druki ogłoszone
całemu narodowi mieć chcemy " . I tego .dnia jeszcze, 25 czerwca,
Jan Rudnicki, Kanut Romanowicz, Hiet:onim Szwykowski i Rodziewicz
akt oblatowali W księgach konfederackich województwa wileńskiego ').
Ten dokument, oparty W całości na ogłoszonej w Targowicy
elokubracji pióra Szczęsnego, uznaje j ą za własną i tę więc odczy
tano zgromadzonym W kościele wileńskim. Tak cz�sto wspomina
liśmy o tym akcie, że chyba nie bez interesu ' poznać óW ohydny
paszkwil Potockiego w doslownem brzmieniu. Znowu więc usly
szano z ambony :
" Akt Konfederacji generalnej wolnej koronnej.
Nigdy jeszcze sztuka zwodzenia W tym u nas nie była widziana
stopniu, w którym się okazała W tych czasach ostatnich. Ta sztuka
cnotliwe mu, co zwykle podejrzliwym być nie umie, fatalna bywa
zawsze ; tego szlachetny naród doświadczył polski. Sztuką r zwo
dzeniem wolność mu wydart'o, lecz chciwość nienasycona panowania,�
kowając naród wolny W swe więzy i czyniąc go swoją własnością
i ąziedzictwem, niebacznie przedsięBiorąc więcej nad siły, nie zdo
łała by własną dźwigać się i trwać mocą, � podbitym sobie naro
dem zginęła bY wkrótce, a W tych ruinach imię Polaka zagrzef?ane.
by zostało.
Dojrzawszy niebezpieczeństwa, w które Polska miotaną została,
zadrżeć musi czułe obywatela serce, a tembardziej z pokorą uznać
dzieło Opatrzności, losami n arodów władającej, że nie tylko trwać
jeszcze Polszcze dozwala, ale n a przyszłość nawet· zabezpieczyć
-Rzeczpospolitą zdaje się. Niżeli jednak wnijdziemy. na drogę, którą
do podźwignienia i zabezpieczenia Rzeczypospolitej dążyc będziemy,
na tę mówię drogę" którą nam Opatrzność' okazuje, a którą roz
tropność prowadzić nas będzie, rzućmy trochę oczy na te manowce,
którymi nas zwodzęnie błąkało, aby nas usidlić lub zgubić.
Gdy w końcu roku 1 787 na wschodzie Europy W sąsiedztwie
naszem pożar wojny się zaczynał, czuli prawi Polacy, jakie postę
powanie Rzeczypospolitej przyzwoite było, prawda jaśnie się okazyw ała
i miło (sic) narodowi była, wolność i całość Rzeczypospolitej była
hasłem narodu ; na to hasło Imżdy służyć ojczyźnie, każdy część
l)

Ga zeta
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i obca r. 1 792 sir.

349, 355- 356.
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własności oddać był gotów, zapewnić wolność, ubezpieczyć paristwa
Rzeczypospolitej jedynem było narodu żądaniem. Czuł naród to,
że cnotliwe zamysły nikomu przeciwne być n ie mogły, bo naród,
co ' spokojności i szczęśliwości pragnie (całość jednak swoją mężnie
bronić gotów), miłym być i szacowanym od drugich musi. Wszystko
się skłaniało do ugruntowania wolności, trwałości i szczęśliwości
Rzeczypospolitej. Gdyby wtenczas podług żądania narodu rzeczy
krajowe do skutku przyszły, prawa by tylko same w Rzeczypospo
litej panowały, a moc praw, rozdzi elona pomiędzy magistratury,.
równo-wagą utrzymywałaby siłę krajową z wolnością narodu. Nikt
z rządowych osób 'a ni narodu podbić, ani nasiona n iezgody do są
siadów miotaćby nie zdołał ; zadrżała wtenczas ambicja, szerokiej
władzy i panowania chciwa, wśród Idęsk publicznych zyskować
umiejąca, a w projekta zaWsze płodna, chytrością, fałszem i intrygą
zbrojna, cnotliwych republikantów własną ich cnotą, a Rzeczpospo
litę własną jej siłą podbiĆ przedsięwzięła.
Zebrał się naród na sejmiki, sejm ordynaryjny poprżecl zające,
nigdy naród szlachetniej, nigdy .poważniej i roztropniej się nie okazał.
Posłowie, zgodnie obrani, rozl<azy odebrali n arodu prawie wszyscy
jednakowe, aby wolność narodu i państw Rzeczypospolitej zabezpie
czyć; w różnych mniej albo więcej obszernych wyrazach ta była
treść wszystkich instrukcji. Stan rycerski, co twórcą był Rzeczy
pospolitej, co był od wieków stanem składającym jej istność, krwi
swojej na jej obronę nigdy n ie oszcz�dzał, lecz majątek szlachecki
dotąd podatkiem żadnym obciązonym nie byl ; na tych sejmikach
zgodnie wszędzie prawie polskie rycerstwo, dziesiątą częścią
swego majątku, skarb Rzeczypospolitej. powiększyć szlachetnie
przedsięwzięło.
Od zgodnego narodu wybrani posłowie zjechali się na czas
sejmu do Warszawy. Gdyby ten duch prawdziwie republikancki,
pradziwie patrjotyczny, co ich obierał, trwał w wybranych, jaki był
W wybierających , na sejmie ordynaryjnym bez żadnej konfederacji
dogodziłoby się woli narodu ; skarb i wojsko powiększone, wolność
i całość państw Rzeczypospolitej zabezpieczone, spokojność ze
wnętrzna i wewnętrzna doskonale opatrzoneby zostaly.
Lecz nie tego ci, co naród zwodzić chcieli, żądali ; trzeba ,
było odwrócić atencje narodu od prawdziwych widoków ; trzeba było
cnotliwym obywatelom, którzyby ostrzegać mogli, wydrzeć ufność
współziomków ; trzeba było wmówić W naród chęć odmiany, użyć
rąk zwiedzionych do wywrócenia wszystkiego, aby na tych ruinach
znagła gmach niewoli i twierdzę nie zamierzonym swym wystawić
projektom.
W krótkim jednak czasie zbłąkać naród, moc krajową opa
nować i Rzeczpospolitę wywrócić byłoby nie podobna, trzebą było
zyskać czas, a na sposobach tym , co wszystkich i jakichkolwiek
użyć nie wzdrygają się, zbywać nie mogło.
Dobro Rzeczypospolitej, jej wolność i bezpieczeństwo mając nieu
stannie w ustach, choć nie W sercu, przypuszczeni zostali do steru robót.

- 2 14 Związek konfederacji sejmowej, chociąż bez woli narodu
w Warszawie uknowany, przedłużając czas, dał im sposobność do
wszystkiego. Akt jednak konfederącji obiecywał narodowi całość
rządu republikanckiego, trwałość magistratur i urzędów, na ldórychby
się ten rząd wspierał, niemniej' i bezpieczeństwo własności ; lecz
zdaje się, że te prawidła, te warunki, na to położone w tym akcie
były, aby im wstecz czyniono - na to, aby omamiwszy naród po
myślności nadzieją, dostać w sWe ręce krajowe siły, a mając już te
w rękach, połamać i wywrócić wszystkie szranki, które jednowładztwo dotąd wstrzymując, Rzeczpospolitę zabezpieczały.
Marszałkowie konfederacji w tym akcie m ieli sobi e przysługę
przypisaną, którą przed stanami wykonali, że nic W księgę praw
nie umieszczą, coby pluralitąte udecydowano nie było ; jeżeliby
jedńego senatora, ministra lub posła zaszła opozycja, sekretne vota
decydować miały projekta ; lecz jak świętość przysięg względem
Rzeczypospolitej dochowano, dalsza osnOWa rzeczy okaże.
Najprzód rząd, jaki był republikancki, winą nowości nieustannie
wprowadzających, a do celu swego przez osłabienie Rzeczypospo
litej dążących, po części popsuty, nie naprawić, lecz wywrócić
przedsięwzięto, straszono naród absolutnością magistratury z trzy
dziestu kilku osób złożonej, choć mogli ująć władzy, przyczynić
osób, przypisać obowiązki, jednem słowem jaką chcieć dać dzielność
magistraturze, jakie chcieć bezpieczeństwo warować . Rzeczypospo
l itej, woleli jednak niszczyć i znosić, aby jednowładztwu drogę
otworzyć.
Tymczasem stało się zadosyć woli narodu w powi�kszeniu
skarbu i wojska, naród je dla siebie i na utrzymanie Rzeczypospo
litej stanowić rozumiał, lecz występną zręczność na podbicie Rzeczy
pospolitej użyć je potrafiła.
Wmawiano w naród, że mu samowładność zaprzeczona jedynie
na, to, aby jej użył przeciwko sobie ; na dowód niby samowładności
Rzeczypospolitej wszystko wywracano, opisy rządu nowego ze
wszystkich stron rozpoczynając, doświadczano naród, czy się sam
W sidła nastawione nie wpląta, jeżeli się sam wolności nie pozbawi,
lecz widząc, że smakując jeszcze w przywilejach swoich i wolności,
stan rycerski sam jej z rąk wypuszczać nie chce, wszystko roz
począwszy, nic nie kończono.
Opis KomisjI Wojskowej, na początku sejmu zaczęty, koń
czonym nie był, bo władzę wojskową, która w stanie republikanckim
Rzeczypospolitej należna, Rzyczypospolitej zostawić nie chciano.
W przepisie praw kardynalnych, których jakoby nie m iał
naród, na nowo kować zaczęto ; ponieważ rzeczono, że Polska
rzecząpospolitą szlachecką, królów sobie obierającą, jako od wieków
była, zostać miała, przerwano natychmiast ciąg ustaw tych i, cho
ciaż na naleganie usilne posłów, kończyć nie chciano.
Częściami tylko, gdzie się udać mogło, podkopywano gmach
Rzeczypospolitej, gotowanQ rzeczy, aby go raptem wywrócić.

_
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Tymczasem, aby n arad niebezpieczeństwa wewnętrznego nie
dojrzał; fałszywie sianemi wieściami zagranicznemi uwodzić przed
sięwzięto, niebezpieczeństwa blizkie wystawiano, wojnę niby z sąsia
dami gotowano, zyski nie wiedzieć jakie obiecując i znoWu podziałem
Polski strasząc obywateli, wpajać usiłowano, że dla uchronienia się
zguby imienia polskiego nie może być innego sposobu, tylko poddać
się więziOm krajowym i wyrzec się wolności.
Czas dwuletni sejmu już się kończył, przeto podług . prawa
drugi następ'ował,_ bano się, aby naród przez ciągtą dyktaturę bardziej
prawoborców, jak prawodawców znużony, nie wybrał reprezentantów
do nowego składu, wypadłby może wtenczas ster z rąk kierujących
do zguby. Przeto reprezentanci narodu, plenipotenci jego, tyle
mocy tylko, ile naród pozwoli, mający, rozkazywać jako zwycięzcy
podbitemu ludowi ważyli się, moc sobie powierzoną do czasu, podług
woli swojej bezprawnie przedłużyli, a nie śmiejąc jeszcze zakazać
obrania nowych posłów, z sobą im zasiadać rozkazali.
Czuł jednak naród dobrze, jak reprezentanci, nad moc sobie
daną czyniący, mogą być niebezpieczni dla tych, których reprezen
tują, lecz spokojności miłość przewyższyła inne względy, ciężko
było od woływać tych, co się przy przywłaszczonej mocy utrzymać
chcieli, ciężko było zrzucić tych, którzy już siły krajowe W ręce
dostawszy, ustawnie obywatelom okazywali, wodząc je od jednej
ku drugiej granicy.
Obrały tedy województwa drugi skład posłów i tak sejm
podwójny nowym i nigdy ni.e praktykowanym w Rzeczypospolitej .
sposobem się utworzył, a na zapytanie o dezygnację, za życia teraz
panującego króla, naród wolę swoją dziewięciu częściami instrukcji
przeciwko dźiesiątej, że chce mieć królóW wolną elekcją, wyraźnie
oświadczył i stosownie reprezentantom swoim czynić zalecił . Lecz
nieprzyjaciele Rzeczypospolitej, nieprzyjaciele wolności, na to tylko
woli narodu doświadczali, aby jej się łatwiej oprzeć, aby poznawszy
jaka być może siła wiernych Rzeczypospolitej, użyć na nich zwie
dzionych zapalczywość, aby j.e zniszczyć i utłumić.
Stan rycerski czuł i znał wolność, przeto go osłabić trzeba
było, ten zamiar był uskuteczniony, wyłączeniem szlachty nie po
sesjonatów od przywilejów szlachectwa, a możniejszych w majątku,
choć równych w przywileje, arystokratami nazwano, nienawiść prze
ciwko nim wzbudzono, aby stanowi szlacheckiemu odjąwszy i liczbę
i sposobność obstawania przy wolności, łat�iej go ucisnąć i zniszczyć.
Nie można było stanu rycerskiego, choć osłabionego, użyć do
zguby Rzeczypospolitej, boby saf!! siebie zgubił, więc postanowiono
użyć spokojne i wierne Rzeczypospolitej miasta i ich pospólstwa do
włożenia znienacka kajdan na naród cały, ambicji pełny, j w nowym
rzeczy składzie choćby przy zgubie Polski zniszczyć usifujący, sieli
na wszystkie strony projekta demokrackie, przykład nieszczęsny
Paryża wystawiany był na wzór miastom naszym, kluby ( » klopy » )
na wzór paryzkich modne, lecz niebezpieczne dla spokojności na
rodów, rozsiewali zdania.
I
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Codzień zle się szerzyło. Dobrzy obywatele, cnotliwi posłowie
zapobiedz usiłowali klęsce, którą Rzeczpospolita straszoną była
W samej izbie sejmowej, a chcąc tych, których na wolność szla
checką zbrojoho, zrobić wsp ół-broniący.ch Rzeczpospo1itę, do uczest
nictwa wolności stanu rycerskiego przypuścić mieszczan przedsię
wzięli. Prawo dla mieszczan pochlebne stanęło, gdyby czas był
dany rozwadze, gdyby dozwolono czasu rozpatrzeć się mieszczanom,
poznaliby, wiele stanowi rycerskiemu winni zostali ·i jal< ich interes
jednym łączy ogniwem z tym stanem. ·
Lecz knowany, od dawna i przez kilka osób, zbrodniczy na
Rzeczpospolitę spisek, co przez czas długi drogę sobie słał do
uskutecznienia swych zamysłów, dościgać już zdawał się - póiniej
czas by prawdę odkrył, zwiedzen ie skutkowaćby nie mogło, a na
niem się cała dzielność spisku fundowała.
Trzeba było już dokonać dzieła, więc co tylko zwiedzenie
.
ma sposobów, co tylko intryga ma sprężyn, wszystkie użyte były,
a omamienie do tego punktu skutkowało, tak zręczną była intryga,
że jedni pisali się, nie wiedząc na co, drudzy się zbroili, nie wie
dząc na kogo, każdy się zbawcą ojczyzny rozumiał.
Rozpozńal (rozpoczął) się sejm z limity, podczas której wierni
Rzeczpospolitej posłowie po prowincjach się rozjechali, nie mając
powrócić aż na drugi po rozpoczęciu sejmu tydzień, bo pierwszy
podług ustawy sejmu do ekonomicznych czynności miał być użyty,
przeto W tym przeciągu czasu woll}oŚĆ Rzeczpospolitej zdawała sit:
nie być w n iebezpieczel'istwie. Zostali się w Warszawie ci w in
trydze posłuszni lub ci, co do spisku zaciągnieni zostali. Była
wprawdzie mała garstka takich, co cnotę i wierność Rzeczpospolitej
mając za prawidło swych czynów i największej nawalności opierać
się przedsięwzięli, lecz ci zaledwo ofiarą zbrodni nie zostali.
Dzień wybuchnienia spisku był naznaczony piąty maja, lecz
sprzysiężeni widząc, że przyjaciele Rzeczypospolitej zebrać się
i zwiększyć swą liczbę mogą, że rozsądek moc omamienia osłabić
potrafi, nagłe wykonanie dzieła przyspieszyli i dzień trzeci maja
został epoką zbrodni przeciwko Rzeczypospolitej wykonanej.
Regimenta pod bronią stanęły, armaty - z(e) zbrojowni bez wie
dzy Komisji wytoczone zostały. Gminy pospólstwa zamek i okolice
zamkowe napełnia/y, wystawiono 1ednym, że król na miejskie (prawo)
przysięgąć będzie, drugich zachęcano do obrony przyjaciół miast,
zmyślając, że ich przyjaciele stanu rycerskiego zabijać mają ; innych
chęć zysku prowadziła, bo na ich sprowadzenie celem zgubienia
Rzeczypospolitej szlacheckiej też same ręce piehiądze dawały, któ
rym ten stan, cnotliwym tylko sercom znaną ufnością, ster czynności
Rzeczypospolitej powierzył.
Izba poważna prawodawcza tłumem sprowadzonym napełniona,
mieszkanie królów naszych, co niegdyś Rzeczypospolltej byli i głową
i twierdzą, tłuszczą zwiedzioną oblężone, tron oficerami z gwardjów
� ułanami nadwornymi królewskimi otoczony widzieć było.
.

_

- 2ł7
W takiej postaci rzeczy były przy zaczęciu sesji sejmowej,
zaczęła się od czytania bajecznych j umyślnie p rzygotowanych do
niesień nieldórych naszych przy zagra n i cznych dworach m i n istrów,
z tych bajecznych je�nak i mniej rozsądnych pism logika n i c wnosić
strasznego dla kraju by nie mogła, lecz spisek, c o wszystko do celu
swego kientjąc, zgubą ostatnią naród straszyć przedsięwziął i do
gwałtownych lekarstw dla konserwacji i mienia polskiego zachęcać
usiłował.
Próżno zacny, a z cnoty oby_watt�lsl<iej i patrjotyzm u znany,
poseł o spisku n a Rzeczpospolitą donosil, zuchwały występek górę
biorąc, prawdę tłumić i cnotę z n ieważyć ważył s i ę .

Próżno l iczba znaczna senatorów i posłów do praw . n a rodo
wych , do paktó w narodu z krółem, d o przysiąg się m arszałI<ów
odwolywaH, próżno o deliberację, o turnum domagali się, głos przy
prawach obstających był tłumiony.
Osoby ich gwałtów p a ryzldm
.
przykładem straszone były.
Projekt Rzeczpospol itę n i szczący, monarchję stanowi ący, choć
niesłyszany prawie, choć uie zrozum iany, bez del iberacj i , której się
dopraszano, bez doświadczenia większości zdall przez turnum, bez
prawnie i gwałlownie, bardziej przez tłuszczę zwiedzioną i n a to
sprowadzoną, niż przez reprezentantów narodu, których l iczba była
wcale szczupłą, okrzyknięty został.
Króla do przysięgi przywieźć ważono się, która krl1szyła świę
tość paktów narodowi poprzysiężonych - paktó w, co dają królQwi
prawo do tronu wolnej Rzeczypospolitej.
Po takiem gwałtowności dopełn ieniu ruszono się do kościoła ,
w którym te usta , które dawniej n a wierność Rzeczypospołitej przy
sięgę wykonały, na zgubę Rzeczypospolitej sprzysięgać s i ę ważyły.
Wtenczas dzia.ta, co na p rzymuszenie do n iewoli wytoczone
z(e) zbrojoWni były, zwycięztwo znienacka na Rzeczypospolitej przez
spise k otrzymane ogłaszały.
Aby cios Rzeczypospolitej zadany był ·siln iejszy, aby wszystko
z gruntu wywrócone było, cokolwiek mogło jeszcze w jednym
m omencie wzrosłą wstrzymać monarchję, deklaracja (do listawy)
trzeciego maja przyłączoną była, W której despotyczni e rzeczono :
Wszystkie prawa dawne i teraźniejsze , p rzeciwne niniej szej kon
stytucji lub któremukolwiek jej artykułowi, znosimy.
Na obronę gwałtu i zabezpieczenia onego magistraturom
i wojsku przysięgę nakazano, a kto wierny Rzeczypospolitej na
zgubę jej przysięgać n i e chciał, ten urzędów i ran g jak występny
był pozbawiony.
Włożone więzy, aby bez s a rkania noszono, przykaza n o , a Idoby,
czuJ ąc się być jeszcze wolnym, n i e chciał się poddać narzuconej
zn ienacka i gwałtownie niewol i , takiego za delacją sądom sejmowym
sądzić i wojskiem ścigać nakazano.
Łatwo było groźn e wykonać zapowiedzen i e , łatwo było z gruntu
wykorzenić ducha wolności już przynukanego (sic) (ponękanego).
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wolności, na zabezpieczenie siebie wystawiła, stało się narzędziem
woli absolutnej.
Uległ zalękniony naród przed gwałtem, a zwodzenie tymczasem
głaskało podbitych, aby do więzów przywykli.
Lecz duch republikancki, duch co ożywiał przodków naszych,
żyje jeszcze w sercach narodu. Ś miała zbrodnia zadziwić go mo
gta, na czas mógł się poddać zwiedzeniu, l ecz wolności, lecz praw
swoich i Rzeczypospolitej wyrzec się nie chce i prędzej zginąć,
niili ich odstąpić, przedsięwziął.
My tedy senatorowie, ministrowie Rzeczypospolitej, urzędnicy
koronni, tudzież urzędnicy, dygnitarze i rycerstwo koronne, widząc,
iż już dla nas nie masz Rzeczypospolitej, iż sejm niniejszy, na nie
dziel tylko sześć zwołany, przywłaszczywszy sobie władz� prawo
dawczą na zawsze, a już przeszło przez lat półczwarta ciagle ją
ze wzgarda pt'aw uzurpując, połamał prawa kardynalne, zniósł
wszystkie wolności szlacheckie, · a na dniu trzecim maja 1 79 1 roku
' w rewolucją i spisek przemieniwszy się, nową formę rządu, za
pomocą mieszczan, ułanów i żołnierzy narzuconą, sukcesję tronu
postanowił, królowi od przysięgi na Pacta Conv�nta wykonanej
uwolnić się dozwolił, władzę kr6lów rozszerzył, Rzeczpospolitę
w monarchj� zamienił, szlachtę bez posesji od równości i wolności
odepchnął, wolę narodu W instrukcjach · wojewódzkich daną . za nic
poczytał, l<arę nieprzyjaciołom ojczyzny wymierzoną na tych, coby
przeciw tym bezprawiom użalić się śmieli, rozciągną�, wojsko naro
dowe do przysi�gi na bronienie ustanowionej niewoli przymusił, sta
rostwa, ów fundusz zaWsze pewny zasilenia Rzeczypospolitej, na
sprzedaż puścił i patrimonium Rei Publicae na strwonienie wystawił,
urzędników Rzeczypospolitej na zaprzysiężenie przeciwnej wolności
konstytucji wyrokiem swoim przymusić usiłował, nie chcących przy
sięgać z urzędów poobdzierał. Przysięgą tą nową dawną sena
torów przysięgę (quidquid nocivi scivero avertam et ne id fiat m e
opponam) zniósł. Sam p o d konfederacją sejmując, konfederować
się całemu narodowi, prócz siebie, zakazał, aby te kajdany, które
sejm włożył na nas (przez) konfederację, przez drugą konfederację
zrzucić już nie można było, w wojn� szkodliwą przeciw Rosji, są
siadki najlepszej, najdawniejszej z przyjaciół i (s)przYf!1ierzeJlców
naszych, wplątać nas usiłował i tam dalej. Albowiem któż gwałty
i ciosy sejmu niniejszego wolnośc,i zadane zliczyć dostarczy, a bę
dąc bez nadziei, aby się sejm kiedy upamiętał - bez pewnóści
jeżeli dłuższa cierpliwość nasza, mi hardość sejm wsadziwszy, osta
tniego na ojczyznę ciosu nie będzie ' przyczyną. nie przywykli do
kajdan, które konstytucja trzeciego maja na czas włożyła, a równie
niewol� kładąc ze śmiercią, protestujemy się jak najuroczyściej
przeciwko sukcesji tronu, konstytucją trzeciego maja ustanowionej,
przeciwko odebraniu głosu wolnego na sejmikach szlachcicowi bez
posesji będącemu, przeciwko wszelkim gwałtom, które rewolucj i
trzeciego maja towarzyszyły, przeciwko wszelkim nakazanym
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jako przysięgom zgubę Rzeczypospolitej z aręczającym, a wolnego
człeka niegodnym, przeciwko uzurpowaniu władzy prawodawczej,
którą sejm niniejszy sobie przywłaszczył, nakoniec przeciwko wszyst
kim prawom i ustawom na tym sejmie wypadłym, któreby wolność
Rzeczypospolitej obalały, a idąc do tych środków, które nam przod
kowie nasi do dźwignienia ojczyzny i swobód naszych zostawili, za
zleceniem pozostałych W domach po wwdztwach braci naszych,
konfederujemy się, wiążemy się węzłem nierozerwanym konfederacji
wolnych, przy wierze świętej katolickiej rzymskiej, przy wolności
i równości dla wszystkiej szlachty, a nie dla osiadłej tylko, przy
całości granic pallstw Rzeczypospolitej i jej attynencji, przy rządzie
republikanckim jak najwolniejszym, przy utrzymaniu W całości praw
uniowych wielkiego księstwa litewskiego do Korony, przy całości
praw szlacheckich, przy zachowaniu potęgi narodowej , przy zacho
waniu imienia towarzystwa i prerogatyw kawalerji narodowej, przy
zachowaniu W urzędach i rangach tych, których sejm niniejszy, za
obstawanie i protestowanie się naprzeciw sukcesji tronu i monarchji
nowo ustanowionej, z urzędów i rang wojskowych poobdzierał, przy
bezpieczeństwie życia, honoru, dóbr, majątków i przywilejów oso
bom i urzędom służącyc.h , a przeciwlw sukcesji tronu, przeciwko
powiększeniu władzy królów, przeciwko oderwaniu najmniejszej
cząstki kraju lub jego attynencji, przeciwko konstytucji trzeciego
maia, w monarchję Rzeczpospolitę zamieniającej, przeciwko gwałtom,
które narzuceniu konstytucji trzeciego maja towarzyszyły, przeciwko
temu wszystkiemu, cokolwiek sejm zrobił ilIegalnego, nakoniec prze
ciw wszystkim tym, którzyby konstytucję trzeciego maja utrzymy
wali i mocą popierać chcieli. I tym celem obraliśmy sobie za
marszałka generalnego J W. S t a n i s ł a w a S z c z ę s n e g o
p o t o c k i e g o generała artylerji koronnej - za konsyljarzów
Jaśnie Wielmożnych Franciszka Ksawerego Branickiego hetmana
wielkiego, Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnych, An
toniego Księcia Swiatopołka Czetwertyńskiego kasztelana przemy
skiego, Jerzego Wielhorskiego kawalera orderów polskich, Antoniego
Złotnickiego chorążego czerwonogrodzkiego, Adama Moszczeńskiego
chorążego bracławskiego, Jana Zagórskiego podczaszego włodzi
m ierskiego, Jana Suchorzewskiego wojskiego wschowskiego, Michała
Kobyłeckiego pułkownika pułku koronnego bułBwy polnej koronnej,
Jana Swieykowskiego wojewodzica podolskiego, Franciszka Hulewi
cza łowczego czernichowskiego, a za wodzów wojsk koronnych
przy konfederacji i pod jej władzą będących : Jaśnie Wielmożnych
Ksawerego Branickiego wielkiego koronnego, Seweryna Rzewuskiego
polnego koronnego hetmanów, którym, ponieważ do związku konfe
deracji wolnych łączą się z nami, władza im ex munere sui należy,
a przysięgi niniejsze JW. marszałkowi, JWW. hetmanom, j ako kon
syljarzom, niemniej jak i każdemu do konfederacji pr.zystępującemu
n iżej położone, naznaczone, po których to wykonanych przysięgach
zalecamy najprzód JWW. Branickiemu wielkiemu koronnemu,
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Rzewuskiemu polnemu koronnemu hehnanol11, aby wojska Rzeczy
pospolitej zbłąkane bezprawną przysięgą, na obro!!ę własnejże nie
woli wymuszoną, pod władzę swoją wzięli i tlO posłuszeństwa
slwnfederowanej Rzeczypospolitej przyprowadzili i od nich przysięgę
n3 wierność konfederacji pod aktem dzisiejszej zawartej odebrali.
Tych zaś wojskowych za nieprzyjaciół ojczyzny deklarujemy, Idó
rzyby temu wyrokowi skonfederowanej Rzeczypospolitej opierać
się śmieli.

•

Powtóre, idąc za przykładem przodków naszych i wzorem
wszelkiej konfederacji, aby obywatel, gdzie idzie o dźwignienie
swobód jego, calkiem się obronie swobód poświęcił, a nie był po
sądach juryzydykcjach procecami gnębiony, zastraszany i od obrony
wolności odrywany, nakazanej trybunałom, komisjom i cujuscunque
nominis juryzydykcjom, aby są,dy swoje do uspokojenia Rzeczpospo
litej zalimItowali i nikogo sub paenis incapacitatis honorum (et)
muniorum ex nunc extendendis sądzić nie ważyli się. Nie rzecz
bowiem granicami, spadkami i kontrowersjami zaprzątać się oby
watelowi, gdy idzie o Rzeczpospolitę. Uczynkowe zaś sprawy dla
bezpieczellstwa publicznego, a pryncypalnie crimina status i machi
nacje przeciw konfederacji nin iejszej, generaln'e sądy konfederackie"
jak zwyczaj według prawa i według dalszego ułożenia konfederacji,
sądzić będą - sejm .zaś niniejszy za sejm gwałtowny, wolnego
narodu niegodny, na zgubę tylko Rzeczypospolitej i poddanie jej
pod króla Imci czyniący, a zatem za sejm bezprawny deklarujemy
i wszystko to, cokolwiek zrobił illegalnego, .prawom i wolności prze
ciwnego, za czcze ogłaszamy, nakazując, aby każdy minister, se
nator i poseł reces od sejmu niniejszego w grodzie lub ziemstwie,
najpóźniej in spatio dwóch m iesięcy uczynił i autentyl<iem do kon. federacji generalnej odesłał, gdyby zaś który recesu uczynić nie
chciał albo sejm kontynuować usiłował, zasiadając na nim, taki
w sądach Iwnfederackich jako nieprzyjaciel ojczyzny i fautor nie
woli in capacitate honorum (et) muniorum sądzony będzie,
•

A że Rzeczpospolita podbita i W rękach swych uciemiężycielów
moc calą mająca własnemi z niewoli dźwignąć się nie może silami,
nic jej innego nie zostaję, tylko udać się z ufnością do Wielkiej
K a ,t a r z y n y, która narodowi sąsiedzkiemu, przyjaznemu i sprzy
mierzonemu 'z taką sławą i sprawiedliwością panuje, zabezpieczając
się tak na wspaniałości tej Wielkiej M.onarchini, jąko i na trakta' tach, które ją z Rzecząpospolitą wiążą.
Ż ądania nasze są, aby Rzeczpospolita udzielną, samowl <idną,
niepodlegIą i (w) granicach całą została, bo od wiel�ów nikomu
podległą, niczyją własnością i dziedzictwem nie była. Ządamy wol
ności narodowi naszemu przyzwoitej, bo w niej i. przodkowie nasi
od wieków żyli, bośmy się W niej porodzili i umierać chcemy.
Ż ądamy spokojności wewnętrznej i trwałego z sąsiadami pokoju,
-bo szczęśliwości i bezpieczeństwa własności, nie zamieszania i wojen
szukamy. Ż ądamy sobie utwierdtić rząd republikancki, bo 40
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i nnego przywylmąĆ nie zdołamy, bo inny n i epokój i rUInę przynIeśĆ
ham tylko może.
Te są nasze zamiary, te abyśmy do konać zdołali; dzielnej po
mocy Tej Wielkiej Monarchini wzywamy, która ozdobą i chlubą
w i'eku naszego będąc, wzgardzając podłą zazdrością i chytrymi
podstępy, których zawady dzielność Jej kruszy i n iszczy, szcz�śli
wość narodów cenić umie i im pomocną p odaje rękę.
Sprawiedliwość proźb naszych, świętość traktatów i sojuszóW,
które Ją łączą z Rzecząpospolitą, a nadewszystko wielkość Jej duszy,
pewną nam daje nadzieję n ieinteresowanej, wspaniałej, jednym sło
wem godnej Jej dla nas pomocy.
Po wykonanych od JW. marszałka konfederacji, JW. J W.
hetmanów i JW. J W. konsyliarzów przysięgach nie zostaje nam
tylko wzywać pozostałych w domu braci naszych i róWną z nami
miłością wolności tchnących, jako też i zbłąkanych, aby idąc za
przykładem naszym, do naszej konfederacji przystępowali. Bracia
nasi ? (sic) wołamy do was, wznosimy ręce do Was za tą wspólną
.ojczyzną, która ginie, a którą wy zacho wać możecie. Nie idzie
tu o nas tylko, zginiecie i wy, gdy Rzeczpospolita ginąć będzie pomnijcie, iż gdzie się sadowi tyrania, tam na c.zas zwlec zgon swój
można, ale go nie uniknąć później lub prędzej - wszystko, co
tchnie wolnością, pod ciężarem despotyzmu upaść musi " .
Dalej następują malo różniące s i � m iędzy sobą roty przysięgi :
marszałka, hetmanów, konsyljarzy i przystępujących do konfederacji,
a ostatnią przytaczamy dosłownie, gdyż potem wszyscy w kraju
musieli ją składać :
.
. ,Ja NN., przystępując do konfederacji ' pod aktem dnia 1 4
(sic) maja miesiąca roku 1 792 utworzonej i marszałkiem generalnej
konfederacji JW. Stanisławem Szczęsnym Potockim generałem ar
tylerji koronnej, przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy
Swiętej jedynemu, iż ja konstytucję trzeciego maja, jako grobem
wolności i Rzeczypospolitej będącą, wszystkiemi siłami niszczyć
będę - sukcesję tronu i monarchię wszystkiemi siłami odwracać
będę - władzy kro10m polskim rozszerzenia dopuszczać nie będę tych, co przeciw wolnościom szlacheckim za sukcesję tronu, za
rozszerzeniem władzy królów intrygować, namawiać lub machinować
będą, przed konfederacją i publicznością wydawać będę - na oder
wani e najmniejszej cząstki kraju lub jego attynencji pozwalać nie
będę - wiarę świętą katolicką rzymską bronić będę - wolność
i równość szlachecl<ą utrzymywać i bronić będę - z adherentami
konstytucji trzeciego maja żadnego porozumienia się na zgubę
Rzeczypospolitej lub swobód ojczystych mieć nie będę - recesu od
konfederacji czynić nie będę, ale póty w związku tym trwać będę, póki
sukcesja tronu i konstytucja trzeciego maja skasowaną nie będzie,
.póki rząd wolny republikancki się nie wróci, póki konfederacja
rozwiązaną nie będzie. A od tej przysięgi mojej żadnego uwol-.
nienia, ani rozgrzeszenia od nikogo żądać . nie będę, a choćby mi

- �22 było od kogokolwiek ofitlrowane, tedy go nie przyjmę. Tak mi
Panie Boże. dopomóż i niewinna męka Jego " 1).
Rozbiór tych aktów odkładamy na potem, podkreślając obecnie,
'
że Targowica litewska, stworzona i kierowana przez
Kossakowskich,.
rozpoczynała przywracanie dawnych praw i przywilejów zamachem
na odwieczne prerogatywy tronu, wydzierając królowi ' mianowanie
hetmanów. Bezczelnym też kłamstwom towarzyszyły grube nad
użycia. Ogłaszano z ambony nazwiska dygnitarzy, lecz i marszałek
świeci! nieobecnością, nie zdradzając ochoty u schyłku życia splami.
go hańbą i zatruć zgryzotą, i lista mieści wielu konsyljarzy bez
ich wiedzy i woli. Asystowała z nich tylko garstka, zWana ban
dytami przez współczesnych, gdyż potem niepojęte gwałty i gra
bieże zbrukały do reszty tych ludzi upadłych. Stanisław August
dono.s i Bukatemu 7 l ipca : " Właśnie teraz dochodzą tu druki z Wilna,
W których Szymon Kossakowski tytułuje się hetmanem polnym
l) Uniwersal generalnej konfederacji koronnej we wspólczesnym druku
z podpisem Szczęsnego jako marszałka i Dyzmy Bończy Tomaszewskiego
jako sekretarza. fol. Zaczyna się wstępem : Wszem wobec i każdemu
z osobna, komu o tem wiedzieć należy, a osobliwie JOO. JWW. senatorom,
dygnitarzom i urzędnikom oraz calemu rycerstwu pols kiemu, tym to współ
braciom naszym, wolnej niegdyś Rzeczypospolitej obywatelom w domach
pozostałym, a pod przemocą spisku warszawskiego jęczącym, do wiadomości
się podaj e : Iż naród, sprzykrzywszy sobie dźwigać dalej te więzy, którymi
herszty spisku warszawskiego przeciwko wolności odwiecznej narodowe.j
i na zgubę Rzeczypospolitej czyniący, coraz silniej . a zawsze zdradziecko
i podstępnie go obarczają, wziąl się do jednych środków od przodków na
szych, co nam Rzeczpospolitę zostawili, używanych ku obronie calości
państw, wolności Hndependencji Rzeczypospolitej, ku skróceniu nowej mo
narchji, prawem niewoli trzeciego maja roku 1791 ustanowionej, ku przywró
ceniu ' Rzeczypospolitej wolnej i rządnej, ku zachowaniu stalego i trwałego
pokojU z sąsiadami naszymi, ku przywróceniu przywilejów stanu rycerSkiego,
które ustawą nowej monarchji zniszczyć i zgładzić przedsięwz:ęto, i węzlem
konfederacji wolnych się zjednoczyI i sprzymierzyl, a to aktem niżej wyra
żonych pod dniem czternastym (sic) maja roku bieżącego tysiąc siedmsetnego
dZiewięćdziesiątego drugiego pod Targowicą w tych słowach : " Dalej idzie
tekst przytoczony i cztery roty przysiąg, glucha wzmianka : Tu następują
podpisy czyniących konfederację i łączących się z nią" , bez ich przytoczenia,
bo nie bylo wtedy nikogo. Wreszcie zakończenie: "Podany wam tu do
wiadomości w tym uniwersale akt ten konfederacji generalnej koronnej niech
wam przewodzi, przezacni obywatele polscy, do lączenia się i jednOCzenia
z nami - niech jedną miłością ojczyzny zagrzani , jedną tro�kliwością o jej
carość i swobody nasze pobudzeni, wspólnie wszyscy do jej ratunku się
przykładamy. Niech wojska Rzeczypospolitej, uwiadomione wyszczególnionym
tu aktem o czystych pobudkach i zamiarach naszych, sily swoje i waleczność
na obronę ojczyzny jednoczą z nami - a gdy wojska przyjazne i aljanckie
N a j j a ś n i e j s z e l I m p e r a t o r o w y calej Rosji, celem wsparcia i po
mocy Rzeczypospolitej do p�ństw jej już weszly, niech jedność i zgoda
z niemi, jako z(e) (s)przymierzeńcami kraju naszego, zachowana najściślej
będzie, od których wszelkiej pomocy i należytych i wspólnych, jak między
przyjaznemi wojskami, względów doznawać będą. Który to uniwersal po
wszystkich grodach oblatować i z ambon po calym kraju oglaszać dla wia
domości publicznej zalecam. Dan pod Targowicą dnia 19 (sic) miesiąca maja
1 792 roku". Ten akt drukowala Gazeta Narodowa i obca r. 1 792 str. 356 -357,
361-362, 368, lecz niekompletnie . z powodu zakrycia czasopisma przez
Targowicę.
•

•

•

litewskim z ogłoszenia narodu ; kanclerza . Sapiehę wzywa do mar
szałkowstwa generalnego konfederacji l itewskiej, łowczego Zabiełlę
niby na vice-marszałka i na konsyljarzów tejże konfederacji we
wszystkich województwach osoby takie, których wielka część albo
tu się znajduje, a lbo wcale są umysłem najoddaleńsi od jego zu
miarów. Łowczy Zabielło jest tu. Książe Sapieha kanclerz obie
cuje się tu za dni kilka. Rzecz ta cała -j est tylko widocznie zro
biona dla mamienia i w kraju, a podobno i w Petersburgu " . 1 - po
dniach czterech znowu wspomina : "Książe Sapieha kanclerz pisał
do mnie 9 praesentis, że nie przyjmie inwitacji do marszałkostwa
konfederackiego litewskiego Pana Kossakowskiego " J). Na słowa
listu królewskiego : "Zbyt dobrze są mi znane, cnota i roztropność
W. Ks. Mści, abym mógł wątpić, że W. Ks. Mść okażesz wyrażny
wstr�t od takowego zamiaru, ze wszech miar krzywdzącego osobę
W. Ks. Mści i wszelką przyzwoitość " - kanclerz odpowiadał
.g lipca : "Przewidując te zamieszania, które w kraju słonimskim
nastąpiły, umknąłem się do kraju brzeskiego, dotąd spokojnego ;
jeżeli do tego miejsca niepokój zbliżać się będzie, będę suplikował
WKMść, ażebym za granicę mógł wyjechać, ile że zdrowie moje
coraz bardziej tego wyciąga. Fałszywe wiadomości, które powszechnie
są w i raju rozsiane, że i mnie spokojnie w domu m ieszkającego
dotykają, wiem, że wiary w dobroczynne m sercu WKMści nie
znajdują, ile że w wieku ku starości pochylonym, posługami oby
watelskiemi nadrujnowanym, nie 0- podobnych zamiarach, ale o spo
kojności myśleć należy " 2). Król pisał także do ks . Józefa : r, Kossa
kowski... wydrukował jako konsyljarzy Makowieckiego, Chomińskiego.
Tyzenhauz, starszy syn Radziwiłła i ci wszyscy są tutaj, mocno
tem ździwieni i źli " 3).
Relacja z Wilna (28 czerwca) dobrze odbija wrażenie chwili :
" Będziesz tam WPan miał paki druków i wiadomości, któremi Kos
sakowski napełnia prowincje nasze ; ale drukarnie tak teraz są
wolne, jak i my. Co kozacy przyniosą, to drukarz musi wydruko 
Wać... Dzień 25 (Kossakowscy) ogłosil i za dzień uroczysty publi
kacji aktu konfederacji, ale jak go sami utworzyli , tak go też i sami
publikowali. Obywatele, przeglądając wcześnie przymus i gwałty,
powyjeżdżali jedni do Warszawy, drudzy w kraje pruskie ; magistrat
także wyniósł się, tak dalece; i ż obywatel óW prowincji i m iasta
reprezentowali sami Kossakowscy z sołdatami, kozakami i małą
liczbą ubogiego i smutnego pospólstwa. . . Nazajutrz rozrzucono akt
Konfederacji już drukowany. Z zadumieniem widziałem w nim
mnóstwo osób, nieprzytomnych nie tylko w Wilnie, ale nawet
i w Litwie (i którzy ani wiedzą zapewne, źe im Kossakowscy tę
zakałę uczynili) zapisanych za konsyljarzy z pensją. .. Przy - akcie
konfederacji rozrzucono uniwersały, rozmaite pisma, pogróki i za
kazy. Tu prawdziwie krew się w człeku burzy na szkaradną złość
1) Kalinka Cz. II. str. 2 1 9.

2) Zaleski Bron. :_ Korespondencja krajowa str. 250.

8) Dembiński: Korespondencja str. 1 0 1 - 1 02.
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Z najdziesż tam
WPan sejm znieważony, posłów prawnie obranych, którzy wszystko
uczyniii dla ojczyzny, wszystkich osobistych wyrzekli się korzyści,
trlajdziesz ich WPan nazwanych padalcami, biegusami etc. Znaj
dziesż wszędzie złość, niegodziwość i potwarz ludzi. .. Ale mimo
Wszelkich obłud i szalbierstw, mimo rozumu wykrętów pełnego,
Ciężko wyperswadować narodowi, iż kto obcym orężem wojuje
własną ojczyznę, kto niszczy i krzywdzi własnych współziomków, kto zebrawszy kilka osób wśród obcych... obozów ogłasza się Rzpltą,
a wybranych z województw, ziem i powiatów nazywa spiskiem,
kto Rzpltę z(e) wstydu i poniżenia wydźwigniętą wtrąca w przepaść
hańby i zamieszania, kto tak czyni , trudno żeby mu wierzono, że
dobrze czyni, że ma dobre intencje. Można obcą przemocą zni
szczyć swój naród, ale mieć ten naród za głupi, spodziewać się,
że zagubców swoich mięć będzie za wybawców, jest to do okrucieństwa obelgę przydawać " 1).
Relacja daje nam pojęcie, jakie uczucia ·kipiały w duszach
podczas czytania ta"rgowickich aktów W kościele wileńskim. Drobna
tylko klika promieniała radością, że może to wywrócić rosyjskim
bagnetem, co ustanowił cały naród - co na wstępie tego jeszcze roku
zaprzysiągł powszechnie i ochotnie wśród otuchy i wiary w przy
szłość - co 1 4 lutego potwierdził na ostatnich sejmikach, swo
bodnie zebranych. Olbrzymia większość zgramadzenia tłumiła wstręt,
rozpacz, krzył< własnego sumienia, zmuszona do krzywoprzysięztwa
grozą siły zewnętrznej w kraju zajechanym i wstrząśniętym w po
sadach z perspektywę anarchii, ruin i zagłady. Zaden protest się
nie ozwał zgłuszony obawą i wśród milczenia rozpaczy stanęła
.
konfederacja litewska.
Ogłosił ją biskup Kossakowski i zaraz potem, swojego brata
okrzyknąwszy hetmanem, rozpoczął Te Deum. O 0!l1szałe wiekami
sklepienia starożytnej świątyni uderzył radosny śpiew ąmbrozjański
jakby na urągo,wisko, . bo właściwsz}' był psalm De profundis albo
Dies irae w czasach, rozpoczynających nieprzerwane pasmo nie
szczęść narodowych i początek agonii politycznego bytu. Działa
rosyjskie ryknęły salwą z niekłamanym trjumfem. Potem jeszcze
biskup błogosławił wszystkich, nie przeczuwając , że chyba swą bandę
na osobiste grabieże wśród kl�sk ogólnych, a naród na długą
drogę martyrologii .
Obrzęd kościelny, towarzyszący temu zagrzebaniu wolności
polskich, zakończyła mowa do samozwańczego hetmana. Celebru
jący " winszował bratu, że przyszedł do tego stopnia reputacji,
sławy, a osobliwie szacunku w narodzie, że nie nominowany od
króla, ani od stanów, ani od nikogo, cudem niesłychanym zostal
hetmanem I itewsl{im - że urząd ten połączył z generalstwem'

r

I) List anonima ("Nie podpisuję się, bo listy otwierają na p o czci e móg./bym być nieszczęśliwy") 28. V!. z Wilna w Gazecie narodowej i obcej
z 1792 r. str. 326-327.
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lejtenanctwem . aktualnem w służbie m o skiewskiej, czego ani Chod
'
kiewicz, ani Zółkiewski, ani Zamoyski nie dokazali. Po tym komplemencie trąby szwadronów moskiewskich słyszeć się dały na
chórze, a biskup przez ten cały czas kadził brata myrrą i woniami l).
Istotnie połączenia urzędów, l i tewskiego hetmana z czynne)l1 gene
ralstwem w służbie u najezdzców, jeszcze nie widziano. Zadnemu
z króló� na myśl nie przyszło, by zdrajcę dowodzącego wojskiem
przeciwnika m ianować hetmanem w chwili, gdy do stolicy własnego
kraju zaprowadził wroga. Za dni Batorego senator litewski, Ościk,
dał głowę pod toporem kata za list przejęty do n ieprzyjaciela.
Właśnie to czasy Zamoyskiego, Ż ółkiewskiego Chodkiewicza, cyto
wanych w wileńskiem przemówIeniu biskupa. A było już bluźn ier- '
stwem swego rodzaju kłaść W jednej l inji nazwiska, stanowiące
wielkie wspomnienia i sławę narodu, z hersztem szajki " bandytów·
i zaprzedanym wrogom zbrodniarzy.
Wybrano deputata do Petersburga, by podziękował cesarzowej
za ocalenie Rzpltej. A po odegraniu komedji stworzenia tej niby
wolnej konfederacji .Kreczetnikow w asystencji licznej swej świty
i w szczuplutkiem gronie sproszonej szlachty zasiadł u biskupa
Kossakowskie o za biesiadnym stołem. Wśród dźwięków przed
domem . muzyki rogowej " , stariowiącej jeszcze nowość na Litwie,
poczęły u stołu krążyć win puhary. Biskup pił zdrowie Katarzyny
przy .g rzmocie dział · . aljanckich · , zdrowie Kreczetnikowa i · " zwy
cięzkich wojsk rosyjskich · . Wódz naczelny odwzajemnił się toastem
za pomyślność skonfederowanej Rzpltej, biskupa i duchowieństwa·,
potem Jeszcze wznió'sł kielich za " nowo ogłoszonego przez kon fe
derację hetmana Kossakowskiego (rosyjskiego generała-Iejtenanta) " , .
a prócz krewnych tylko dwaj Manuzziowie wykrzyknęli : · Vivat.
Wróciwszy do siebie, Kreczetnikow przyjmował życzenia cechów,
a gmin spędzony na rynku raczono przy grających muzykach puł
kowych pieczonymi wołami i beczkami piwa.
Nazajutrz biskup wręczył rosyjskiemu wodzowi dla przesłania
Katarzynie oblatowany akt wolnej · konfederacji, biorąc na siebi e .
ustrój nowego rządu i spokojność W kraju, rozesłanie konsyljarzy
dla stworzenia Targowicy W innych m iastach i powiatach przy użyciu
łaskawie przez Kreezetnikowa dozwolonych wojsk konfedęrackicIt2).
Tego wojska nowy hetman zebrał do 300 żołnierzy, bądź z przy
musoWo werbowanych ludzi, bądź z jeńców wojennych. Wciąż .tylko ,
brakło głowy widomej, nie było ani marszałka ani jego zastępcy
(Zabiełło krewny Kossakowskich) i Kreczetnikow musiał posłać
28-0 czerwca naglący list do Sapiehy3):

_ . .

•

1) Tamże.

2) WysIano tych apostolów 26. VI.
3) Opis obrzędu w dzienniku Kreczetnikowa {str. 59-62) i w jego
raporcie z Wilna 1 5/26. VI. (Sbornik str. 392-394, 396-397). Kossakowski
oglaszaJ w uniwersa le: "Nie używam chlubnych. dla . siebie wyrazów, jak
wiek mój caIy naznaczyć bym mógl gorli w ą z azardem zycia poslugą oj:
czyźnie... Taż gorliwość czysta sklonila mój umysI, ażebym nabieral więcej
zdatności w slużbie wojska, zawsze zwycięzkiego Wielkiej Monarchini, dla
Wejna Polsko-Rosyjska.

15

- 226 NajWatniejszą obietnicą biskupa, lecz najtrudniejszą do pomyśl
nego zrealjzowania, to przyrzeczenie usilnych starań dla zwiększenia
liczby podpisów. Czuli oni wszyscy, że zebrano ich mało, a zebrane,
nie przedstawiając żadnej powagi, okrywały śmiesznością całą tę
szopkę. Lecz z tern szło ciężko. jesz'cze nie wszędzie sięgał ba
gnet rosyjsł(i, a szlachetniejsze i niezależne w kraju żywioły szły
na tułaczkę lub do dalszych zbiegały okolic, przeważnie do Grodna.
I tam właśnie zebrała się tłumnie szlachta ze wszystkich zakątków
Litwy, a korzystając ze swobody wypowiadania swych przekonań,
nie skrępowan a żadnym przymusem, ani postrachem, spisała ważny
dokument na sześć dni przed aktem Targowicy litewskiej. Poznamy
z niego we właściwem świetle, co warte zbierane przez Kossa
kowskich podpisy. W Grodnie prawdziwsi reprezentanci narodu,
niż w Wilnie tłum przelękniony i zawleczony siłą lub strachem,
ogłaszali uroczyście :
" Oświadczenie obywateli prowincji W. X. Lit. W Grodnie uczynione.
My obywatele · wielkiego księstwa litewskiego do miasta Grodna
zebrani, jednym nieszczęść publicznych dotknięci ciosem i jednym
wszyscy połączeni umysłem, czynimy to oświadczenie rzed Bogiem,
ojczyzną i wszystkimi narodami, wyobrażając rzetelnie to wszystko,
co się teraz dzieje w prowincji naszej.
Ledwieśmy po . tylu wiekach poniżenia, h ańby, słabości, ubóstwa
i niedoli ojczyzny naszej, znalazłszy tych nieszczęść przyczynę
w wadach rządu dawnego, ku onego poprawie całą obrócili usil
ność - zaledwieśmy w tern pracowitem, ł! ledwie wiekami docze
kanem dziele, przebyli te zawady, które przesąd, interes, duma
lub nałóg do bezładu, ustawicznie stawiał na drodze naszemu prawo
dasłwu - a pomnąc, iż sąsiedzkie narody uznawały zawsze nierząd
wyslulri pożytecznej w(e) własnym kraiu, którelrobym za mój już znać nie
chciał, jeżeliby fząd republikancki, prawa święte ojców naszych i wolność,
równie z życiem mila, były nam odjęte... Slużąc Wielkiej Monarchini, slużę ,
oraz najszlachetniej mojemu krajowi... Nie widzę i nikt dostrzedz nie może
olrólnego szczęścia kraju naszego, tylko w poważaniu tego sąsiedzkiego
mocarstwa ogromnego, mającego własny interes widzieć nas rządnych
i szczęśliwych - jako w osobie, którą wieki następne między cuda natury
i wielkości kłaść będą, - N. Imperatorowy całej Rosji. Nie masz Pani wy"
żej umiejącej cenić prawa ludzkości i prawa rozsądnej wolności i sprawiedli
wości. Doświadczają i kosztują narody, berlu jej poddane, daró\\{, kładąc
i wielbiąc . ją w rządne przymiotów bóztwa.
Doświadczali i doświadczają
sami nieprzyjaciele i. zawojowane kraje przyjemniejszego i wspanialszego
z sobCj obejścia się, jakiel:"o nie kosztują w samym pokoju. Możemyż my
nie pokładać zupełnej ufności ? Możemyż wątpitt, ażeby chciała dopuścić
jakiejkolWiek plamy na świetnej karcie panowania swojego, zawsze najchwa
lebniejszego, z narodu naszego i z nas, nie mogących kraść się nigdy na
szali w powadze jej s/awy?". Tak przemawial do narodu w przeddzień
podziaru dawny konfederat barski. Inaczej żaś myślący "są to jaszczurki,
wnętrzności własnej matki szarpiące, - padalce, wlasny plód pożerające. Ich zajadłość do krwi braterskiej, ich junakierja do majątków i urzędów na
szych ściągala się, którymi się karmić i przyodziewać chcieli, nie zaś do
prawdziwej poslugi narodowi wlasnemu". (Smoleński: Konf. targ. strona
1 1 5 - 1 1 7).

- 227 polski, do perjodycznych z n atury dawneg0 rządu skłonny rewolucji,
za podnietę niepokoju i zamieszani a ościennego, ku naszemu dobru,
a sąsiedzkiej spokojności, rząd nasz trwałym, od interregnów
oszyszczonym, a bez cudzego nieszczęścia Polskę szczęśliwą oglądać
zaczęliśmy. Aliści duma i niespokojność drobnej nazbyt liczby
nieszczęsnych Polaków, nienawistna szczęściu wszystkich, nie mogąc
w domu przeważyć ogólnego narodowego przekonania, niezgodnego
z ich ambicją i pragnieniem przewodzenia, potrafiła podejść obcą
potencję - siebie w kilku osobach narodem, a naród, króla i rząd
prawy Rzpltej, w sejmie z podwójnego posłów wyborów ' złożonym,
nazywając niczem - gdy o mniemane zatracenie wolności i onej
niby ratunek woła sąsiedzkiego mocarstwa, naj okrutniejszym ciosem
Rzpltę i tęż samą wolność dobija, gdy całemu narodowi wydzierać
przejwnanie, przypisywać opinię, przy obcej broni rozkazywać
i W zniszczonej przez wojska rosyjskie ojczyznie dawny nieład,
słabość, dependencję wrócić, a może nawet i zupełnie Pq1skę
zgubić usiłuje. - Już się rozlały po kraju okropne tych przedsi�
wzięci skutki. Wojska rosyjskie, podług deklaracji N. Imperato
rowej, miały przynieść wsparcie wolności i przekonaniu. narodowemu,
które za objekt czułości tej monarchini w. jej deklaraoji są wysta
wion e ; znalazłszy kraj nasz cały jednomyślnie przeświadczony i po,
łączony przy rządzie 'swym teraźniejszym, zamiast respektowania
narodowej woli, kilku tyranów wspierając zamysły, znieważają
oświadczone w deklaracji N. Imperatorowej Imci intencje i gwałcą
tak publiczną całego narodu, jako i partykularną każdego obywatela,
wolność. Komendanci rosyjscy za wydanymi uniwersałami nakazują
obywatelskie zjazdy, pod najsurowszemi i najgroiniejszemi karami
na osobach i majątkach. Nikt przecie cnotliwy obywatel nie stawił
się do rosyjskich obozów, kogo rozsypane kozactwo gwałtownie nie
porwało i nie przywiodło - wszyscy unikają. Tym to sposobem
formuje się mniemana konfederacja. Pełne są miasta, wsie i domy
nasze krwi i łez, gwałtownością rosyjskiego żołnierza wyciśniooych,
pełno jęków pojmanej w niewolę szlachty, których dom własny stał
się więzieniem, a stałość przy najlepszym rządzie i najdobrowol
niejszej przysiędze występkiem. S ieje żołnierz rosyjski niebezpie
czeństwa, groźby i gwalty, przynaglając obywatelów, aby swego
i następców szczęścia W zaprzysiężonym rządzie odstępowali - wy
biera furaże i prowianty, pędzi przy obozach tysiącami podwody,
słowem województwa i powiaty niszczy i pustoszy - w · dalszych
zaś częściach naszej prowincji litewskiej, których jeszcze natarczy
wość wojsk rosyjskich nie dosięgła, widzimy pełne gościńce, miasta
i wsie obywatelów, którzy z żonami · i rozkwilonem potomstwem,
od potwornej i obrzydłej mniemanej Iwnfederacji, bardziej niż od
wojsk rosyjskich uchodząc, opuścili swe domy i majątki, tułackie
obrali życie, nie tak srogiego lękając się nieprzyjaciela, jako raczej
wywartego przymusu do podpisu fatalnego aktu, świętą 3-go i 5g-0
m aja ustaw� znosić usiłującego. Wszyscy ofiarujemy osobistą obronę
i jej wsparcie w niezliczonych składkach - żadnej jeszcze z tych
1 5*
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- 228 drogich ofiar nie widzimy poświ�conej od nikogo dla mniemane;
okropne; - konfederacji, która z(e) swobodami niby ojczystemi do
nas odzywając się,' ze wszystkich najprzyjemniejszych człowiekowi
i obywatelowi własności nas wyzuwa i ojczyznę zgubić stara się.
Rótne są wojny skutki i koleje. Jakikolwiek koniec n iesprawiedliwa,
napaśna wojna, naszej Rzpltej wypowiedziana, mieć będzie - my
niżej podpisani, pełni prawdziwej miłości ojczyzny, wierni dla niej,
'
czyści na sumieniu i w sercach naszych, imieniem swojem i imieniem
krociów obywatelów, tak zagarniętych przez wojska rosyjskie, jako
też opuszczających domy i własności swoje, tysiącami po różnych
stronach z familiami umykających, gdy i nas gwałt niesprawiedliwy
wyrugował z domów naszych, gdyśmy się tu, unosząc przekonania
! sławę, zebrali, już prawie z ostatnią rozpaczą W sercach naszych
wołamy do Boga mściciela niesprawiedliwości, do narodów, rządów
i mocarstw - nfech 'Yidzą boleści, któremi tak niewinnie uciśnieni
jest�my, a W miarę naszego cierpienia niech sądzą, jak nam ustawa
rządowa jest mi � , jak jej szczęśliwych dla narodu zamiarów znając
pożyteczność, światłem i cnotą naszą czcić i cenić dobro szacowne
jedynego na świecie rządu chcemy i umiemy. Niechaj przynajmniej
nigdy świat nas nle obwin.i a i niE przymusza naszych następców
wstydzić się za nas, żeśmy podłymi byli W nieszczęściu, żeśmy przez
nie odstąpili szczęścia, które sławna wiekami do końca świata
ustawa rządowa na Polskę zlała. Choćby więc dobra sprawa na
szej Rzpltej od całej Europy, a nawet od powodzenia losu wojny
zupełnie opuszczoną była - my, jako poczciwi Polacy, w pośrodku
ognia szerz�cej się obronnej wojny naszej, W pośrodku niebezpie
czeństw z blizka nas otaczających, jedyną mając W determinacji
i cnocie naszej nadzieję, której żadna moc pokonać nie zdoła,
W oczach świata i w oczach gwałtownej broni nieprzyjacielskiej,
mówimy, ogłaszamy i oświadczamy się : Iż jakośmy ustawę rządową,
na dniu 3 i 5 maja r. 1 79 1 uchwaloną, bez przymusu, bez podejścia,
z miłą chęcią przyjęli i utrzymanie jej zaprzysięgli, jakośmy tę
publiczną wolę naszą przez wysłane do J. K. Mci Pana naszego
Miłościwego i sejmujących stanów za jednomyślnością sejmików
delegacje i dziękczynienia okazali i najuroczyściej dowiedli - ja
kośmy w obronie tejże ustawy majątkiem i życiem stawać zaczęli,
tak wierni naszemu przekonaniu i przysiędze, od której nikt nas
rozgrzeszyć nie może, a odstraszyć nie zdoła, tęż ustawę rZi!dową
i prawa in consequenti onej zapadłe utrzymywać chcemy - gotowi
na wszyst�ie azardy przy sprawiedliwości, przy cnocie, a niewin
ności naszej , za przewodnictwem Najjaś. Stanisława Augusta króla
P. N. Mił. Gdyby zaś na którymkolwiek i kiedykolwiek z nas
przemoc obcego oręża lub domowej złości przezeń wspartej, reces
jaki lub inny postępek niniejszemu aktowi oświadczenia i ustawie
rządowej przeciwny, wymusiła - to wszystko, jako dzieło gwałtu,
niechaj nigdy Ważne nie będzie w oczach Boga, ojczyzny i świata,
Ił to jedno za niewzruszone
podajemy i ogłaszamy, iż udzielności
RZl?ltej, wolności publicznej i prywatnej, słowem ustawy rządowej

- 229 ' 3 i 5 maja, i praw in consequenti onej uchwalonych, nie odstępu
jemy i nigdy nie odstąpimy, spodziewając się tego wszystkiego po
cnocie i poczciwości, oświeceniu i przywiązaniu do ojczyzny prze
świetnych prowincjów koronnych. A niniejszy akt oświadczenia
rękami naszemi z serca podpisujemy. Dan w Grodnie' roku ty
siącznego siedmsetnego dziewiędziesiątego wtórego, miesiąca czerwca,
dziewiętnastego dnia (Następują stokrotne podpisy dygnitarzy, urzęd.
n ików i obywateli " l).
Te dokumenty zestawione, targowicki i grodzieński, przema
wiają do nas przez wieki wstrząsającą wymową następstw, aż do
dziś trwających.

, Pochód n a Grodno kolumn rosyjs kich. Począt
' kowe czy n n ości ZabieJly. Zabiełło objąwszy 23 czerWca
władzę naczelną, sześć dni stał na miejscu, ściągajac i porządkując
swoje woiska. Rosjanie zaś podsuwali się małymi marszami.
Kreczetnikow w zamiarze uderzenia na Grodno postanowił
skupić tam W pobliżu główne swoje siły. Szła więc w tym kierunku
najprzód awangarda z Denisowem do Lidy, za nim Dołgorukow
z częścią zmieszanych ko'r pusów, j ego i Kossakowski'ego, do Wa
syliszek. Jednocześnie połowa kolumny połockiej, zostawiona blizko
Nawry przy naczelnym wodzu, maszerowała 24 czerwca z Oszmiany
wiorst 1 5 do Olszan, a po jednodniowym wypoczynku znowu 26-0
wiorst 1 8 do Trab, nazajutrz do Subotnik i dzień rasztaku', w końcn
29-0 ostatnich wiorst 29 do Lidy, zastawszy już tam Kreczetnikowa.
W wigilję dnia tego ruszywszy z Wilna, wyprzedził on korpus
o kilka godzin.
Wogóle pochody odbywały się spokojnie, tylko po przebyciu
rzeczki Prewozy zaszło nieznaczne jakieś starcie. Baron Rosen,
prowadzący w przedniej straży kozaków 25 czerwca, wysłał z n ich
na zwiady ku Wasyliszkom 25-u pod setnikiem Czernowem i ci
o ' mil trży od miasteczka napotkali W lesie pod wieczór zbrojnych
partyzantów. Nastąpiła walka, zakończona naturalnie w rosyjskim
raporcie pogromem partji, zabiciem dwóch ludzi i ucieczką ochotni
ków. Nie musiało jednak pójść tak gładko i prędko, skoro kozak
zginął, dwóch raniono, a i sam setnik nie wyszedł bez szwanku2).
W Wasyliszkach miała się złączyć z siłami DołgoruJsowa
kolumna kowieńska. Zanim jednak Chruszczew opuścił pole niefor
tunnych popisów dyplomatycznych, zdą�ył on jeszcze obrabować
bliższe i dalsze okolice Kowna, Pren i Zmudzi. Zewsząt napływały
żale na straszne spustoszenia i pełno o nich Wzmianek w listach
tego czasu.
Wawrzeckiemu zniszczono rezydencję, zostawiając
zrujnowany budynek bez drzwi i okien, a donosi on, iż to nie jego
tylko spotkało, bo » Moskale... wszystkie domy rabują » . Antoni
Tyzenhauz, co się do listu pod spodem dopisał, powtarza niemal
I)

Gazeta n ar a d i ohca 1792 r.
str. 313-314.
2) Dziennik Kreczetnikowa s tr. 5 1 , 55- 57, 62, 66. .
.
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250 dosłownie : » W Kowieńskiem wszystkich rabują » l). Mecenas Fergis
krajczy kowieński oceniał straty w splądrowanych dobrach najmniej
na 1 00 000 zł. Rabunkom towarzyszyły przytem wszelkie nadużycia
i wybryki możliwe pastwiących się kozaków nad bezbronną ludnością.
Wódz naczelny pisał do króla : . Mój brat nieszczęśliwy, Jerzy komi
sarz wojskowy... Zamek jego w Czerwonym Dworze zrabowano
jak i wszystkie jego dobra. Wywieziono (wszystko) aż do okien,
kobiety zostały zmaltretowane i znieważone ' - wszystko spełniono
z największym barbarzyństwem ... Mam zaszczyt polecić Ci (N. Panie)
Fergisa deputata kowieńskiego, którego żonę uwięziono, a samego
zrujnowano » 2).
Czytamy w ówcześnej Gazecie narodowej i obcej 4-0 lipca :
» Tak daleko kozacy rozwolnieni są W swywoli, iż z kobiet polowa" nie robią, psami szczując. Osobliwie niegodziwym pożądliwościom
swoim z uczciwych kobiet ofiarę robią, czego najwięcej z narodu
tatarskiego pozostałe same W domach niewiasty doświadczają " . To .
też szły skargi do króla z prośbą o ratunek. Pisali zbiorowo 6-0
lipca oficerowie tatarscy (Azulewicz pułk., Sobolewski rotm. z towa
rzyszami broni), odbywający służbę W Borkowie pod stolicą - pi. sały 15 lipca żony wojskowych, » wierne poddanki z pod komendy
Azulewicza pułkownika " , lecz cóż król mógł poradzić w · kraju już
zajętym przez nieprzyjaciela3).
Przeciwnik, bardzo n ieliczny w tym zakątku Litwy, popuściwszy
cugle wrodzonej dzikości, ' dokazywał niemal jak dawniej hordy
Czyngishana.
Ta właśnie słabość liczebna wywołała myśl rzucenia na tyły
wojska zorganizowanej partyzantki W celu odciągnięcia trochę sił
rosyjskich od armji czynnej. Wawrzecki pisze w cytowanym liście :
Koniecznie potrzeba wysłać ochotników z częścią wojska dla usku
tecznienia zamiaru. A jeżeli to się stanie w znacznej liczbie, jezeli
przez Żmudź posunie się, przez Kurlandję ku Inflantom, znaczną
korpusowi Dołgorukiego sprawi dywersję. Nie będzie on m9gł
zostawić okolic Rygi i Inflanty odsłonionemi, musi część znaczną
oddzielić swego tam korpusu albo pójść z całym, bo tam żadnego
a żadnego wojska moskiewskiego nie m a » . Istotnie wszystkie ?:ałogi
ztamtąd ściągnięto i myśl zrealizowana posiadała wtedy pewne
szanse pomyślnego skutku. Widocznie ten pomysł, w lipcu silnie
popierany przez Karola Prozora, znanego obożnego lit., dojrzał
wcześnie, bo Tyzenhauz naciska na gen. Gorzeńskiego już 27-0
czerwca : " Pieniądze mam przysłane, ale labiełło gener. nie daje
mi ludzi... Przyznam się, że ... . nie zgadnę, co się tu dzieje, bo rzecz
opóźniona wiele za sobą pociągnie zdrożności. Jeśli da złą

�
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l) . Kopiar. . rap. lit. T. VII Militaria N 90. Piszą 27. VI. z Grodna do
�en. Gorzeńskiego główn ie o partyzantce.
2) . Raport francuzki M. ZabieUy (27. VI.) z Gro d na do króla tamże
T. VI, N 81. Oraz wypis z raportu nade sianego do Kom. Policji w Gazecie
narodowej i obcej 1 792 r. str. 314.
3) Smoleński� Targowica str. 123.
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komendę i złego oficera, to zapewne kozacy będą korzystać. Trzeba
do niego napisać " . - Środki materjalne ottzymał na instancję Wa
wrzeckiego. Pisał on · z Grodna 1 6 czerwca : " Ile zmogę, będę się
starał ułożyć tu skutecznie plantę zbioru wolonterów i . dywersji
w tyle nieprzyjacielowi. Chciej Wasza Królewska Mość rozkazać
za kwitem Tyzenhauza chorążego wileńskiego kazać mu na to za
liczyć, nic w asygnacji nie wypisując, trzy albo cztery tysiące # # " .
Musiały . być nawet pewne próby robione, l ecz znikły bez śladu nie
poparte regularnym żołnierzem. Wspomnieliśmy przed chwilą o Doł
gorukowie, meldującym, iż jego podjazd przed Wasyliszkami walczył
z jakąś partją ochotników ze stratą kozaka i trzech rannych. Von
der Palen z pewnym niepokojem pisze z Rygi 1 6 czerwca do Pla
tona Zubowa, iż chodzą słuchy o zbrojnych partjach nad kurlandzką
granicą, tworzonych w okolicy Zagór i Birż 1), Zobaczymy potem,
jaki alarm wywołała w obozach rosyjskich mylna wieść o wysłani u
z Grodna d o Merecza
slabego oddziału, zkądby m ógł podejść d o
.
Kowna lub Wilna .
Mel\in słał zawsze W Nowogródku, a Fersen W Słonimie.
Zlecono im obu konfederować tamte slrony, sposobić dwumiesIęczną
żywność, a czekając nadejścia głównego korpusu do Lidy, zacho
wywać tymczasem ciągłą łączność pomiędzy sobą i wielką ostrożność.
Żaden z tych wodzów nie położył zasług wobec Targowicy , n i e
trudząc się spełnianiem tej części instrukcji, Fersen nawet wolał
czas spędzać wesoło na zabawach i balach. . Ponieważ \\ szystkie
kolumny w tym czasie gromadziły zapasy, by zapewnić na przyszłość
swobodę szybkich ruchów, więc i w Lidzie wojska szykowały ' chleb
i żywność n a dni 22 i Mel\in z Fersenem czynili to samo. Mel\i
nowi trochę ułatwiło tę misję wykrycie w samym Nowogródku do
1 60 beczek żyta i jęczmienia do 50, przechowanych skrycie na
.
magazyn wojskowy u Werejskiego, pisarza W zie!l1stwie . W dniu
wystąpienia w pole Zabiełły z armją polsko-litewską (29 czerwca)
posłano ordynans Mellinowi ruszać na Grodno, a doszedłszy do
Żołudka, czekać na miejscu, aż go użyją do atakowania lub zostanie
w odwodzie2). Nad Grodnem powoli zbierała się burza.
Jak wiemy, Judycki zdawał naczelną władzę nad wojskiem
trzeciemu z kolei wodzowi na Litwie. Zalecano powszechnie Michała Zabiełłę i na niego padł wybór królewski' w braku lepszych
osobistości.
. Zabiełłowie, osiedli przeważnie w Kowieńskiem i Zmudzi,
uchodzili za stronników rosyjskich, lecz naszego wodza zarzut nie
dotyczy - przeciwnie, nawet szczerze przywiązany do kraju,
pragnął mu służyć w szczupłym zakresie swej wiedzy i woli. Nie
był to człowiek odpowiedni na tak ważne stanowisko i jeszcze
w tak rozpaczliwie ciężkich warunkach, lecz nie stało ludzi. Wy
kształcenie wojskowe posiadał bardzo mierne, bo w armii francuzkiej
2)

Sbornik str. 378.
Dziennik Kreczetnikowa str- 44, 50, 52, 62, 66 i raport 5/1� Vl
z Wornian w Sborniku str. 377.
l)

_

- 252
doszedł zaledwie do rangi kapitana, czas, zdrowie i grosz. marnując
wśród hulaszczej młodzi, więc o studjach fachowych nie warto
, wspominać. Pozbawiony podkładu naukowego nie nabył też do
świadczenia na wojnie, raz tylko W życiu w jakiejś małej bitewce
z Anglikami l>0wąchawszy prochu. Nie przeszkodziło to wszakże
wstąpić mu w r. 1 789 do naszego wojska od razu W charakterze
generała-majora, a 1 0 maja 1 792 dostać szefostwo III-go pułku .
przedniej straży, buławy niegdyś polnej l itewskiej I) . Pracowitość,
dozwalająca mu na trzygodzinny tylko sen w czasie doby, trwała
póty, póki nie objął naczelnej komendy lub cokolwiek dłużej. Ciasny
umysł przy braku inicjatywy sprawiał, że nie potrafił nigdy zorjentować się W porę i powziąść jakiejkolwiek szybkiej decyzji. Zwykle
W ci�żkich chwilacb, straciwszy głow�, powtarzał ciągle : " un in· stant ! - un instant ! " . lecz czas przemijał, nie przynosząc roz
sądnego postanbwienia, często nawet żadnego. Nie · umiał też
zjednać ani zaufania, ani miłości żołnierza, bo nigdy z nim nie
dzielił trudów i niewczasów obozowego życia: wbrew Kościuszce,
co w szarej sukmanie, czasem zsiadłszy z konia, W gronie prostych
gemejnów spożywał ich strawę. ,Zabielło, zniewieściały sybarytyzmem,
nie zdołał odmówić sobie najdrobniejszych wygód i dla przyjemności
' stołu poświęcał nieraz waż,n y obowiązek. A iednak usiłował nawet
z początku pracować gorliwie, o ile mu dozwalał słaby charakter
człowieka zniszczonego rozpustą, zatopionego w talerzu, niewolnika
własnych przyzwyczajeń. Jeden to z tych charakterów miękkich,
; bezbarwnych, skarłatych, W jakie zaWsze obfitują czasy przejściowe,
a tok wypadków zarysuje go głębiej. Zelaznej pracy i woli, nie
spożytej energji, porywającego zapału, śmiałych rzutów myśli i czynów
błyskawicznych - darmo po nim oczekiwać2).
W dniu 20 czerwca zebrano w Warszawie rad� wojskową,
wzbudzały bowiem niepokój bardżiej zbliżone korpusy, rohaczewski
i tołoczyński, że wobec nich Grodno może się znaleźć już za daleko
, w bok odsuniętem. " Resultatum " zapisano W protokóle : Ponieważ
"
przez ściąganie .się wojska polskiego z pod Mira do Grodna zostaje
otwarta droga generałom, Mellinowi i Fersenowi, od Slonima Brze
skiem i Podlasiem do Warszawy, przeto zalecić należy Michałowi
Zabielle gen , -Iejt., aby na tę otwartą drogę dał oko i pilną baczność,
i wcześnie przejścia te zamknął lub strudnił. Mógłby zatem Michał
Zabiello tyle tylko W Grodnie wojska polskiego zostawić, ile przeciw
korpusowi Dołgorukiego wystarczyćby mogło, a ze znaczniejszą
resztą komendy swojej przeżynać Mellina i Fersena, choćby na
wozach podwożąc piechotę itd. Nadto donieść Michałowi Zabieli e,
iż rezerwy W Brześciu i- Bielsku są pomnóżone, aby ich W potrzebie
·

·

1) W tej wojnie Chlewiński dowodzi! pulkiem. Oryginal patentu Za
bieny mieści N 3744 p. t. Akta 1764- 1 794 w bib. Czartoryskich w Kra
kowie.
2) Kalinka : Zywot Tad. Tyszkiewicza str. 21 ·- 22 na podstawie opowiadań ks. Adama Czartoryskie�o.
;
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-'- 255 użył i starał się w marszu nieprzyjaciela znosić, nie zaś oczekiwać
jego nadejScia " 1).
W myśl tych postanowiel'i Stanisław August dał natychmiast
rozkaz, datowany tegoż dnia : " Potrzeba WPanu samemu nie
spuszczać z atencji i przez dokładnych szpiegów każdy krok nie- '
przyjacielski śledzić, a w razie kierowania się tęj kolumny do War
'szawy, należy WPanu one przyżynać, choćby na wozach infanterję
pomykając, offensive napastować i wszelkiemi odpierać siłami. Nas
w tym przypadku, tak o swoich, jako i nieprzyjalskich zamiarach
i obrotach masz WPan jak najspieszniej ostrzedz, abyśmy, skombi
nowawszy sposobność i miejsce, onych ztąd, n aprzeciw wystawionym
korpusem, we dwa ognie wziąść m ogli. Wszakże ta baczność,
która się zaleca WPanu względem Warszawy, nie powinna go tyle
gruntować, iżbyś już za tą zupełnie szedł supozycją, kiedy się sam
dowodnie przekonasz, iż nieprzyjaciel WPana w Grodnie nachodzić
zamyśla, ale i w takowym jego układzie zawszebym wolał, iżbyś go
sam atakował, niżeli jego ataku , oczekiwał. Sądze przytern, że
teraz w Litwie. byłaby pora poruszyć obywateli, ochotników i miesz
Gzan, gdy wojsko nieprzyjacielskie, postępując coraz dalej, nie zo
stawia w tyle za § obą żołnierza. Puściwszy ze dwa pułki z gene
rałem Bielakiem, pułkownikiem Chlewińskim lub kim innym sprawnym
i pewnym w głąb Zmudzi i Litwy. pewien jestem , iżby się na noWo
podniósł duch przemocą uciśniony i, że mając się przy kim wiązać
i do kogo czepić, z takowego ogólnego poruszenia wyniknąćby mu
siała dywersja, tyle nam użyteczna, i l e nieprzyjacielowi szkodliwa.
Dwie osoby to jest poseł zmudzki Nagórski, z determinacji i prak
tyki znany, w jednej części prowincji, w drugiej Tyzenhauz chorąży,
ufnością i gorliwością zalecony ; gdybyś WPan z nimi ułożył rzecz
całą, zdołaliby pewnie ten projekt zręcznie, szybko i doskonale
uskutecznić " . Król dołączył przytem grz'eczny bilecik : " Mości
Panie Generale Lejtenancie Zabielło ! - Referuję się zupełnie do
ordynansu dzisiejszą ekspedycją do WPana idącego. Pokaż dzielność
i umiejętność teraz swoją, gdy Ci daję wła nie pole do tego, a za
służysz sobie na wdzi�czność ojczyzny i moją, i na pomnożenie
afektu i szacunku tego, któregoś tylekrotnie doznał odemnie " 2).
Istotnie óWczesne rozstawienie kolumn przeciwnika bardzo
poważne nasuwało obawy w razie szybkich ruchów z ich ,strony
(a przecie mogli także infanterję na wozach pomykać) i w razie
dłuższej bezczynności w Grodnie i dalszego rozproszenia naszych
szykow. Wszak tam istniały siły niewielkie, a ściągano dopiero
'
zwolna i częściami rozbitki z pod Mira, razem 29 czerwca wystą
piło do walki 1 3 522 wszystkiego. Przy dalszym nudziarstwie
złączone korpusy Kossakowskiego i Dołgorukowa, swoimi niemal
17 000-i z Wilna i Wornian, wyparłyby Zabielłę, odcięły, osaczyły
lub trzymały w szachu - z jakie zaś 1 4 000 Mellina i Fersena,
ściągnięte z Nowogródka i NieśwIeża, szłyby na stolicę odsłoniętą
l) Wolski: Obrona Sto Augusta str. 202.
2) Tamże str 203�204.
.

- 254 , dr.ogą bez żadneg.o .oP.oru, zagarniając lub zn.osząc słabe P.osterunki.
Lecz R.osjanie, nie nawykli do błyskawicznych, tym razem bezkar
nych zupełnie pochodów, na szczęście nie potrafili skorzystać z P.o
łożenia. Skoro w.obec wysuniętych oddziałów Kreczetnikowa P.o
zycję Grodna już faktycznie tak, jakby stracono, należał.o, unikając
odcięcia, szybko odchodzić, a ustępując, koncentrować się po drodze
i znosić pojedyńczo <?dosobnione jeszcze najbliższe kolumny. Naj
lepszy to sposób przejścia Rosjanom " zamknąć lub strudnić " . Rada
wi�c wojskowa w zasadzie podawała myśl zdrową, szło tylk.o
o siybkie skvpienie siły i energię działania. Trudno wprawdzie
mitrężyć, wypierać i we własne granice odpychać wszystkie naraz
armie przeciwnika, jak żądała pierwsza instrukcja, posłana Zab!elle
1 7 czerwca, złagodzona jednak dwoma dniami polem w i1ied.o· rzecznych żądaniach, lecz możliwe były wówczas najzupełniej cząst
kowe powodzenia.
' Rozkaz, . dany jeszcze Judyckiemu 1 6 ' czerwca, podsuwał myśl
party�antki W celu zniszczenia " sztuczkami " wszelkich zamiarów
rosyjskich, obecny powtarza ją znowu, lecz choć ruchawka zaWa· żyłaby olbrzymio na szali wypadków, brakło już możności st w orzenia
jej w dużych rozmiarach, a chęci poparGia regularnym ż.ołnierzem.
Za wiele zmarn.owano czasu i ogólnego zapału, a za mało ludzi
czynu stało u steru. Zabiełło , nie chcąc uszczuplać sił i lak mar
nych, odmówił pomocy. Och.otników zebrano nielicznych, a ich
kadry zeszczuplały straszliwie. Czytamy też w pierwszym rap.orcie
Zabiełły z 2 1 -.0 : " W.oluntarjuszów jak mała liczba była d.otąd Idla
nagłeg.o .opan.owania kraju przez nieprzyjaciela, tern ' mniej jeszcze
spodziewać się można z tych pr.owincji, które są zajęte, .oprócz
tych, którzy łączyć się nie chcieli do spisku przeciwk.o nar.od.owi
i unikali być przymus�.onymi do P.odpisu. Z tych P.o jednym, P.o
dwóch przybywa, a czasem Zł kilku w.oI.onterami " . I nny wódz przed
siebiorczy poruszyłby wszelkie sprężyny możliwe i mim.o .ogólneg.o
przygnębienia .orężne zastępy wyr.osłyby z P.od ziemi, jak z kłów
rzucanych przez Deukali.ona, - P.oświęciłby parę regularnych .od
działów, by przeciwnik.owi stw.orzyć szereg przeszkód, by część ich
.odciągnąć od Iinji bój.owej na tyły armji, by go .osłabić, zmieniając
na swoją korzyść stosunek sił liczebnych - lecz t.o nie z Zabiełłą
przepr.owadzać śmiałe plany. Dodajmy przytern, że. Stanisław August
rzucał nieszczerze myśl podania .oręża d.o rąk mieszczanom, wiedząc,
że w życie jej nie prZ e pr.owadzą. Wystraszony przykładem rewo
lucyjnej Francji, W gruncie bał się on jak ognia zbrojnych mas
ludowych. Co do innych pomysłów rady w.ojsk.owej i .ordynansu,
to wzięcie we dwa ognie Rosjan, idących na .Brześć d.o stolicy,
wysłaniem k.orpusu posiłk.oweg.o, był.o mrzonką naiwną, a z.ostawienie
w Gr.odnie silnego garniz.onu, coby równ.oważył szyki D.ołg.oruk.owa,
pr.owadziło do zaprzepaszczenia .odd�iału bez żadneg.o celu, skazując
reszt� na uciekanie przed wrogiem lub zupełną zatratę.
.
W Gr.odnie tymczasem stały P.osiłki koronne tY i1.ości 4-ch ba
talj.onów pieszych, brygady kaw., nar. i doborowego pułku przedniej
·

- 235 straży. W dniu 23 czerWca regiment Wodzickiego liczył głów 1 367,
Oziałyńskiego 1 263, razem 2630 bagnetów l) . Strąciwszy jedn'ak
sporo chorych ( 1 2 1 t. j. 52 i 69), komenderowanych, przesiadujących
w Warszawie, użytych do wart, szpitalu, parku, prochowni, labora
torjum, komisorjatu, zostaje do służby 2487 ( 1 50 1 i 1 1 86) piechoty.
Jazdy regularnej narachowano 1 442 i lekkiej 524, razem ' 1 9662),
a koni 2 1 50 ( 1 497 i 653)3) . . Lecz i te cyfry zmaleją do głów 1 482
( 1 048 i 434) i koni 1 554 (999 i 555) po wyłączeniu sporej ilości
komenderowanych, chorych4) i na warty. Ogół .wynosił na papierze
4596, ale do natychmiastowego wyprowadzenia w ogień zostawało
tylko 39695).
Wojska litewskiego nie obrachowano Wówczas dokładnie. Za
bielło podawał 24 czerWca ściągniętą z Wilna załogę na 1 377, za
mało, jakieśmy już zauważyli, Bielak z częścią sił z pod Mira wstąpił
do obozu w dniu pisania raportu, reszta dopiero później nadeszła.
Chociaż koncentrowanie armji jeszcze nie ukończone, wódz naczelny
przesyłał królowi zamierzany ordre de bataille. Podajemy go na
dołączonej tablicy, uważając ocenę za zbyteczną, bo takiego szyku
bojowego nie zastosowan o nigdy. Zauważmy tylko, że komendy
jakoś dziwnie tu poplątane, a brakujące oddziały za dużo wynoszą,
by je zamierzano pozostawić W Grodnie.
Posiłkami z Korony dowodził Wodzicki, jeden już tylko do
radzca narzucony po przekonaniu się, że cały ich sztab przy Judy
ckim nie zapobi�gł klęsce. Zabielło chętnie przyjął nadzór i zależ
'ność, pisząc w raporcie : � Żadnego kroku ani czyniłem, ani czynić
nie będę bez naradzenia się z generalem Wodzickim, któremu, j eżeli
nam Bóg dopomoże, będziemy winni obronę ziemi naszej. Jego
komenda jak jest regularna i porządna, można ufać, że i waleczna
nad inne� . Wyraża się przytern pochlebnie o niektórych i podaje
listę osób zaufanych : � Z Wawrzeckim, Sulistrowskim, Tyzenhauzem,
Radziszewskim miewałem moje narady i zasłużyłem na ich ufność.
Względem gen. Bielaka, gen. Frankowskiego, Chlewińskiego, których
jeszcze partykularnie nie znam, ale będę się starał na ich zaufanie
zasłużyć. Im. P. Kleista będę zdatność i ochotę uważał , co ' zaś
dla Pana Wedelstedta majora, wszyscy dajemy świadectwo, że jest
człowiek zdatny, pilny, ochoczy i poczciwy. Ci obaU) ludzie są
ubodzy, służbą jednak wielką zajęci, pokorne zanoszą prośby do
'
l) W tern już strzelców z unteroficerami 244 (t. j . 1 28 i 1 1 6) oraz arty
lerzystów koronnych z 3-a oficerami 84 (47 i 37), wyłączamy zaś z rachunku
l udzi stużących i wożniców" 83 (48 i 35) i przy regimencie Wodzickiego
artylerzystów litewskich 36 z oficerem (mieli oni jeszcze 2 wozy amunicyjne
z Wilna i dział ,,3 9-funtowych", a tego nie rozumiemy, bo armat 9-funto
wych • n ie bylo, 9 zaś 3-funtowych za dużo n a jeden regi m ent Widocznie
Wodzicki z mylil na razie).
2) Prócz l u d zi luż ny ch inclusive wożniców" 127 (89 i 38).
3 ) T. j. stuż eb ny ch 2042 (1417 i 625) i prowiantowych 1 08 (80 i 28),
lecz w tern wszystkiem m arudny ch " aż 241 (165 i 76).
4) 69 (57 i 12).
5) Raport Wodzicldego 23, VI. z Gr,o dn!! w l5:opi�r. raR.· lit. T. VI, Ad N 75.
"
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Porządek batalji wszy&tkich korpusów.
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WKr. M., aby culag otrzymali.. . Z oficerów w · tern wojsku, które
teraz znajduje się w Grodnie, ufność moją pokładam, są ci : GraI bowski gen. insp., Działyński szef, Jan Potocki brygd., Dalke pułkownik,
Dobroczyński pułkownik, ks. Adam Czartoryski (adjutant), Walewski
vice-brygadjer, Seweryn Potocki, z którym brat jego (Jan) (z)najduje
' się pełen gorliwości. Suchodolec kapitan od fiżyljerów (i adjutant),
wielu innych jest zdatnych. Słowem całe wojsIw pełne jest ducha
śmiałości i W. Kr. Mość żywych albo zabitych po pierwszej po
tyczce chwalić będziesz. Mam nadzieję, że jazda litewska, zawsty
dzona pójdzie za przykładem pierwszych " . Nastrój więc dobry
pomimo, że " wszystko w n ieładzie było w Grodnie " - zamiast
pesymizmu raportów ,Judyckiego, pesymizmu co nigdy i nigdzie jeszcze
nic nie zbudował, stanowiąc tylko żywioł d�strukcyjny, wleje opty
mizm i pewność siebie : " P.ójdziemy tamować marsz niep�zyjaciela ku
Brześciu lub Mińskowi i zbliżenia się ku . Warszawie. I oderwawszy
od tych dwóch miejsc, pójdziemy prosto przeciwko niemu, o czem
wszystkiem. za' złożoną radą wojenną. podług rozkazu W. Kr. M.
40kładny raport 'przesłać będę miał honor, gdyż dotąd nic przedsię, Vvziąść n ie mogliśmy dla nieładu i nie mając jeszcze komendy " .
Rozwiał tylko wszelkie złudzenia co do istot,nej pomocy z rezerw,
co zaś do dwustronnego ataku Rosjan, to zbyt już różowo na rzeqzy
spogląda : " Rezerwy, które są ' w Bielsku, Białymstoku, Pińsku,
Brześciu, są nazbyt słabe, aby We dwa ognie nieprzyjaciela wziąŚć.
Wojsko WKr. . MoŚci w Kozienicach, gdyby było nadesłane, ' wtenczas
we dwa ognie wziąwszy, cała by siła - moc nieprzyjaciela w b,itwie
znis?:czona byłaby. Kantoniści podług rozkazu WKr. Mości do War
szawy przysłani będą " . WszYstkie te reze(wy ' były małe i lichę
i pochłonięte pracą nad oznajamianiem. ' ze służbą wojskową rosnącej
ciągle liczby rekrutów l).
1) W samem np. Grodnie stala rezerwa z reg. II-o buławy wielkiej.
Komenderujący nią ppulk. Michal Pentelski, meldował 6. VI.. że "p owiat
grodzieński kantonistów 393 przystawil. , . tyćh... 'do musztry jak najprędzej
usposabiam". a prócz tego chor. Łuczko z malą eskortą prowad,zil 'ich 1 4
z pow. ejszyskiego i 6 ochotników (Raport Pentelskiego 6. VI. z Grodna
w kopiar. rap. lit. T. VI. Ad N 49).
W BrzeŚciu mieścil swą rezerwę reg.
V-y Paw. Grabowskiego ; dowodzil nią kap. florjan Trzaskowski. I .ten pisze
tegoż dnia. że z woj . brzeskiego nadesłano kantonistów 4 1 1 . z pow. wołko
wyskiego 140. zbieglo '60. rzetelnie jest 491 . .a podlug raportu od podpo
rucznika Qrotkowskiego... z pulku pińskiego ma przybyć g/ów 158. którzy
dnia 4 praesentis z Pińska wymaszerować mieli... Rekruci. kantoniści. tudzież
z dawnego kompletu unteroficerów 45'. gemejnów 1 05 lokowani są w Brześciu.
takoż oficerów 4. Rekruci codziennie dwa razy są musztrowani . na których
broni nie mam prócz 1 20 sztuk dawnej, starej broni zepsutej" (Raport Trzas
kowskiel!;o 6. VI. z Brześcia do króla tamże T. VI. N 181). Znowu 15. VI.
melduje królowi : " Doniosłem P. Komisji Wojskowej i JW. Cichockiemu...
o zupełnem przystawieniu kantonistów do drugiego bataljonu i razem zanio
słem prośbę o broń i insze munderunkowe (sic) rzeczy. gdyż na ten drugi
bataljon regiment najmniejszych zapasów n ie ma . . Miałem doniesienie z Piń
ska od porucznika KolIątaja. mającego komendę nad rezerwą... że... ze
swoją komendą maszeruje... do Brześcia" (Raport Trzaskowskiego 15. VI.
z Brześcia tamże T. VI. N 59). O tej marudzącej komendzie ź Pińska do
nosil jeszcze 23-0 : "Od Sronima do Brześcia j est mil 26 ... Oficer uchodzący
-
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- 239 Przy wielu brakach w rozlicznych kierunkach, nadesłano przy
najmniej sporo armat z Warszawy W czasie, nim jeszcze Zabiełło
objął władzę naczelną. Tych dział przyszło 36, ale z nich aż
1 2 3 funt., większego zaś wagomiaru 1 8 6 f!lnt. i 6 granatników
8 funt., tak potrzebnych na wojnie 1 2-funtówek nie było wcale.
Cronemmann, przyprowadziwszy 1 2 czerwca do Grodna 8 3 -funtówek
z arsenału wileńskiego, cały ten p ark, złożony z 44 armat istnieją
cych, rozdzielił na ' 3 baterje czynne i 2 rezerwowe. Pierwsze,
obsługiwane przez 1 07 ludzi każda, miały po 6 dział 6 funtowych.
i 2 haubice 8 funt. - drugie po 6 armatek 3 funt. z 57 artyle
rzystami, wogóle przy nich 435 żołnierzy i mały zapas amunicji,
wszystkiego ładunków z kulami 39 1 9, czołgających 24, palących 420,
kartaczy 2336, granatów nabitych 30, próżnych 270, piłek ogni
stych 42, wozów 361). I na to wszystko składały się zasoby arse
nałów z Warszawy i Wilna, a przytem jeszcze i jakość pozostawiała
bardzo . wiele do życzenia. Zaznaczamy, że do tego rachunku nie
wchodzi 22 armatek bataljonowych przy Judyckim, nie n adeszłych
jeszC?;e z pod Mira, zresztą małej one wartości i w dodatku pod
niszczone. Cronemmann, zaraportowawszy 1 6 czerwca o zrobionym
podziale baterji, pisał nazaju1rz do króla : " Wystrzały, do haubic
przywiększego kalibru kazałem na mniejsze przerobić. Do 6 funt.
armat i haubic połowę tylko mam amunicji. Brakuje też nam do parku
z Pińska z(e) 160 ludżmi podług mojej dawniejsze{ rady móglby rozeslać
kresy ku Slonimowi, a on zamiast tego, po trakcie pińskim zostawuje za sobą
i zamiast pośpieszania do Brześcia, co we trzech dniach móglby dopełnić,
nie widząc się z Moskwą, to on nakłada Polesiem Wolyńskiem ze 12 mil
drogi... Od 6-go regimentu litewskiego dnia wczorajszego (22. V I.) przyma
szerowa!o także 60 I�dzi z 300 kantonistami, którzy stoją " Terespolu. Ja
mam 130 gemejnów starego kompletu, a blizko 700 kantonistów - bez broni
i nieubranych. Mam unter-oficerów takoż 52" (Raport Trzaskowskiego 23. VI.
z Brześcia do ppulk. Kijeńskiego tamże T. VI, Ad N 1 1 5).
.
1 ) Pierwszą baterję czynną składało 6 6·funt. i 2 haubice 8-funtowe
z kap. (Stan kar), 2 por. (tiurtyk i Widmontt). Haubice obsługiwali : 2 fajer
werkerów (Lipiński i Aramowicz), 2 ober-bombardjerów, 6 bombardjerów,
16 kanonierów - armaty : 6 ob . -bomb., 6 bomb., 66 kanon., razem 107,
D ruga baterja posiadała dziala w takim samym składzie. Przy niej . kap. (Au).
2 ppor. (Justy i Biernacki) - przy haubicach : 1 ober-fajerwerker (An), fajerw.
(Marcinkiewicz), 2 ob.-bomb., 6 bomb., 16 kanon. - przy armatach : 6 ob.-bomb.,
6 bomb., 60 kanon., razem 107. Trzecia baterja miała, jak i dwie poprzednie,
6 6-funt. i 2 haubice 8-funtowe. Byl tam kap. (Sprensberger), 2 por. (Kollątaj
i Michalowski) - przy haubicach: 2 fajerw. (Borzulowicz i Hornowski,
2 ob.-bomb. , 6 bomb., 1 6 kanon. - przy armatach : 6 ob.-bomb., 6 bomb.,
60 kanon., razem 1 07. Cz v,'arta z rzędu, a pierwsza rezerwowa, 6 3-funt.,
kap. (Haciski), por., ppor. (Cronemmann), 6 ob.-bomb., 6 bomb., 42 kanon.,
razem 57. Piąta, również rezerwowa, tyleż to j est 6 3-funt., por. (Lipiński),
ppor. (Obniski), fajerw., 6 ob.-bomb., 6 bomb., 42· kanon., razem 57. W ogóle
do 6 granatników 8-funt. dano 6 wozów amunicyjnych, 150 �artaczy, 30 gra
natów nabitych i 270 próżnych, 42 pilek ognistych, - do 18 armat 6-funt.:
wozów 18, ladunków z kulami 1 620, palących 180, kartaczy 900 - do 1 2
armat 3-funt.: wozów 1 2, pocisków z kulami 2160, palących 240, kartaczy
1200 - do 8 3-funt. wileńskich widzieliśmy u Cronemmanna brak wozów,
a. amunicji: 139 kul, 24 czołgających, 86 kartaczy. Kużnia polowa mieścfla
Slę na 3 wozach, prócz tego l pod węgle i 4 z rekwizytami.
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namiotu na laboratorjum, namiotów dla oficerów i gemejnowskich
wiele n iedostaje. O konie do 8-miu 3 funt. armat, z Wilna przy
byłych, i wozów do tychże z amunicją, których potrzebuję, czyniłem
rekwizycję do komisorjatu tutejszego, lecz skutku... dotąd nie otrzy
muję . . . Tym nagłym potrzebom zaradzić można przez dostarczenie
tego wszystkiego z Warszawy " l). Ale ze stolicy nie było tak łatwo
cośkolwiek wydobyć i otrzymać prędko. W podobne m położeniu
Zabiełło, napróżno utyskując n a braki, próbował jeszcze skutku,
zwróciwszy się z prywatną kartką do Gorzeńskiego : " Ratuj nasze
wojsko, żeby w biedzie nie było przez niedostatek. Mów Cichoc
kiemu, żeby lederwerki winne pułkom litewskim dostarczał, a nade
wszystko namioty. N iesłychana rzecz, aby regimenta były w marszu
btz namiotów " 2). Nie jeden więc Cronemmann lamentował na
braki, on sam zaś miał już niedługo zarządzać tak wzmocnionym
parkiem artylerji, czytamy bowiem w raporcie Zabielły z 29 czerwca
w niechętnym Łonie pisaną wzmiankę : " Dałem urlop do ' Warszawy
generałowi Cronemrnannowi, którego zażądał sam z powodu zdrowia.
Jego niedołęztwo i jego wiek odbierają mu sprężystość potrzebną
do służby" . Całkiem to niesłuszne, bo w kościuszkowskiem po
wstaniu stary generał wykazał czynnoś.ć i energię zadziwiającą .
Początkowe działania nowego wodza zapowiadały się nieźle,
wzbudzając pewną otuchę. Surowemi karami ukrócił niesforne
żywioły, a przywrócenie rozluźnionych karbów dyscypliny, ścisła
subordynacja, rygor i porządek wojskowy stanowił już wielki krok
naprzód na drodze postępu3). Przytem z trudną dla n aszych gene
rałów kwestją wyżywienia armji, przy braku zasobnych magazynów,
dał sobie radę, zabierając za kwitami komisorjatu wszędzie prowiant,
istniejący na miejscu lub spławiany Niemnem. W pierwszym już
raporcie donosił królowi .: " Zywności dotąd mamy podostatkiem, ale . . .
nieporządnie dostawionej » . Z a to kasy wojskowe opatrzone licho :
" Racz także W. Kr. M. dać rozkazy, aby kasa od trzysta kilka
dziesiąt tysięcy, będąca Grodnie, i ta, którą ze Zmudzi Wielbut
przez Prusy transportuje do Grodna, została się na potrzeby litewskie
albo, j eżeli już ma iść do Warszawy, była powrócona. Inacz-ej
N. Panie wojsko będzie w ostatniej nędzy... Obywatele wszyscy
utyskują mocno i oziębiają się. Jazda równie trwoży się, widząc,
ż'e Litwa bez nadziei podatku, .a wszystkie pieniądze przechodzą
na potrzeby wojska koronnego. Jeżeli ta szczupła kasa, która tu
się zostaje teraz do dalszego ordynansu Komisji Skarbowej, będzie
przewieziona do Warszawy, wojskó nasze będzie zgubione. Komisja
Skarbowa nie przysłała asygnacji na sto tysięcy złotych dla potrzeb
wojskowych, ktÓre W. Kr. Mość za rozkazem, ręką swą podpisanym ,
kazała odebra<; z ,kasy grodzieńskiej, ta kasa bez asygnacji nie
l) Cronemmanna z Grodna do króla raport 16. VI. i list 1 7. VI. w kopiar.
rap. lit. T. VI, Ad N 69 i N 69.
2) Kartka M. Zabielly 24. VI. z Grodna d o Gorzellskiego tamże T. VI,
Ad N 75 .
3) Szczegół ten zapisał Sułkowski w pamiętniku .str. 236.
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kilkunastu tysięcy wojska. Generał Cichocki ze wszystkiem ogołaca
komisorjat litewski, teraz ustanowiony, nawet ofiary litewskie, pod
kondycjami dane, każe w Warszawie składać. Upraszam Waszej
Kr. M., aby ten komisorjat koronny tak daleko krzywdy ks. litew
skiemu nie czynił, na którą bardzo czuli obywatele i wojsko oka�ują
się, gdyż ten komisorjat, zawiódłszy n a naj potrzebniejszych opa
trzeniach wojsko nasze, bardzo je nieszczęśliwe uczynił, co łatwo
d owieść Waszej Królewskiej (Mości) można i ° czem powinność
moja donieść nakazuje... Amunicji mamy miernie " 1) . Czytamy tu
zarzut, robiony Cichockiemu i komisorjatowi stolicy, nie po raz
ostatni, a często niesłusznie, i jeszcze powrócim do tego przedmiotu.
Tymczasem wskutek raportu na zwołanej przez króla radzie
wojskowej zapadła uchwała 27 czerwca, by wysłać na Litwę na
mioty, ładunki armatnie i flintowe, 4 działa 1 2 funt. z odpowiednim
zapasem pocisków2). Przed czterema zaś dniami Steinweg sztabs
chirurg w dywizji wielkopolskiej poprowadził z Warszawy na Litwę
lazaret polowy, obsługiwany przez 58 ludzi, przytem " osoby, nale
żące do leczenia chorych i do preparowania dla nich medykamentów,
są niemi opatrzone na czas czterech miesięcy. J ako też przy nich
posyłają się różne bandaże, instrumenta chirurgiczne i sprzęta, ile
było tylko można nimi ich uprowidować " 3).
Tylekrotnie cytowany powyższy raport Zabiełły stanowił pierwsze
pismo, otrzymane W stolicy od chwili jego nominacji. Cały ten czas
uporczywie milczał jak trapista, co mocno niecierpliwiło Stanisława
Augusta i zaakcentował to w bilecie z 26 czerwca : "Już piąty list
piszę do WPana, a żadnego jeszcze od WPana nie odbieram.
Łatwo WPan możesz miarkować, jaka ztąd jest we m nie niespo
kojność. Jakiem wczoraj do WPana pisał, tak i dziś powtarzam,
że choćby jeszcze nic znacznego nie zdarzyło si� od objęcia ko
mendy przez WPana, to samo powinno mi być doniesione. A żądam
od WPana informacji, gdzie i jak całe wojsko podkomendne WPana
jest rozłożon e ? Wiele go jest ze wszystkiem ? Gdzie są Moskale ?
- czy w jeden korpus złączeni, czyli w kilku częściach oddzielnych ?
Jaka ich siła ? - który gdzie genemł komenderuje ? Jakie są WPana
zamiary obronne ? czy następne (zaczepne) ? kogo i do czego będziesz
WPan używał pryncypalnie " ?4). Niezadowolenie królewskie najzu
pełniej słuszne, lecz list rozminął się w drodze z kurjerem, wiozącym
odpowiedź na niejedno pytanie.

l ) Cytowany raport M. ZabieUy 24. VI z Grodna w k opiar. rap. lit. T. VI N 75.
3) Wolski : Obrona Sto Augusta. Wypis z protokólu str. 208-209.
3) Szpital polowy skladało : Sztabs-chfrurgus (Adam Mahrburg), 3 ba
talions-chirurl/:ów (Jan Pacewicz, Jan Klooss, Józef Laskowski), 10 unter-chi
rurgów, prowizor apteki (Jan Use), 3 unter-aptekarzy, dozorca ekonomiczny
(Miiller kap. w wojsku), rachmistrz, szafarz, podszafarz, praczka, podpraczka,
kucharz, podkucharz i 12 stróży (dozorców). Imienną listę wszystkich pOclaje
wspólny raport Michala A. Berganzoniel/:o generalnego sztabs-medyka w woł-
sku kor. i J. G. Stolla, pierwszego <;:hirurga JKM. i gen er. sziabs-chirurga
armji kor. 23. VI. z Warszawy w kopiar. rap. lit. T. VI, N 73.
.
ł) Wolski : Obrona Sto Augusta str. 208.
\
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. .. , Przyboczn,'ł rada wojskowa" składana przez, króla w tym czasie
hienial: �codziennie, znów rozpatrywała 29 czerWca nowe ,pismo Za
biełły, przysłane przez Auvray'a, kapitana' inżynierji kor. Raport
zupełnie bez daty, lecz. n iewątpliwie. z 27-0 pochodzący l), a W nim
wódz naczelny zapowiada nazajutrz pochód na Fersena pod Słonim,
c() się pote m o dzień opóźniło, pochód W okrągło 1 2 000 zdolnych
do boju, . a walczyć 'mu wypadnie z przeważnemi siłami, więc po
,
trzebna pomoc z �skorty królewskiej. Pisał przytem : , Błagam
�KMość zauważyć, że dowodzę dopiero od dwudziestego trzeciego
te.go' miesiąca, że wojsko z Mira jeszcze (całkowicie) nie nadeszło,
, że wszystko W nieładzie i ktokolwiekbądź' nie potrafiłby prędzej
w pole ' wyruszyć. . Nieporządek W wojsku litewskie m u szczytu, nie
jest ono W stanie wykonania żadnego manewru, brak_ mu wszyst
kiego, w pierwszej Iinji nlimiotów, zwłaszcza w porze obecnej, gdy
żrywaią się nawłlłnice .j deszcze . nieustanne ... Straciło ono w części. 
śwoje baga1e pod Mirem ... Są regimenty pozbawione (wszystkiego)
aż do koszul... Niedostaje nam pieniędzy. Trzymam (w ręku) słl:tbą
kasę Pentelskiego podpułkownika z 2-0 pułku (reg.) i inną także
bardzo' lichą Jezierskiego kasjera W Grodnie. Ani jedna, ani 4ruga
nie starczy na tyle potrzeb i należy, N. Panie, przyłączyć, tę, która
'
przybywa ' ze Z !11 u dzi. Sarkają na to, że żołnierze nie dostali żołdu
za miesiąc cżerwiec" bo jest regiment Byszewskiego i Grabowskiego,
co go , nie otrzymali... Prócz tego racje i porcje nie p,opłacone
ł fundusze na ekwipd. To wszystko martwi... wojsko i dowódzcę ...
Dozwól, .N. 'Panie, bym i j a mógł podnieść swój restelgeld (sic), gdyż
je'stem bez majątku, a zmuszony wydatkować... Facz, N. Panie,
nadesłać nam amunicję armatnią, bo nie mamy jej. dostatecznie dla
podtrzymania tak żWawego ognia, . jak u przeciwnika. PotrzebujeQl
bardzo dział dwunasto(funtowych), by być na równi z artylęrją ro
syjliką ... Armaty są w stanie bardzo złym, oprócz tych,. co W Grodnie ...
Nigdy nie zdołamy ukryć swoich zamiarów . przed nieprzyjacielem,
(bo) ńas' zdradzają spóźnione ' przygotowania : zasobów wojennych
j żywnościowych . . . Rekruci według twoich .rozkazów, N. Panie;
odejdą do Warszawy. . . Co do Grodna .. , to według , zdania rady wo
jennej możemy zostawić tylko słaby garnizon . . . z rozkazem ustępo
wania ku ,nam ze wszelkim i zapasami za nadejściem zbyt poważnych
sił ,(rosyjskich). Mocniejsza załoga nie ocaliłaby. .. , (miasta), a n.a�
znacznie by osłabiła. Groqno nie .. podobno ochronić, chyba tylko
przed nagłym napadem. Ruszczyc powinien (tam) 'd ow�dzić... albo'
Ziomecki major 5-go regimentu... Reszta wojska z pod Mira- przy
chodzi dziś wieczorem. ' Ż alą się na znużenie w tak brzydką porę,
na, brak wielu rzeczy, ale posłuszny rozkazom WKMości ruszam ...
(Rosjan) liczą głów dwadzieścia cztery tysiące przeciw dwunastu,'
jakich posiadamy. . . (1,1) cała ich armja gromadzi , się, by mnie atak�
wać... Id� na przeciwnika. Pragnę stanąć pomiędzy Słonimem:
' 8 Br�eściem dla osłonięcia Warszawy i Pi�ska, ale możliwie jak
' , : -, l) KróL " liście ·z 29, VI. do ks. Józefa wymienia datę pisania 27-0
.
.
'
(Dembiński : korespondencja, str. 88)
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najbliżej Słonima, by nie ustępować terenu nieprzyjacielowi..: Śmiem
błagać WKMości, · dla stawienia . przeciwnikom sił wystarczających,
o nadesłanie swojego wojska z rezerwami Białegostoku... Bez tej
pomocy... może nie osłonimy skutecznie Warszawyl). Tegoż dnia
pisane W nastroju mocno pesymistycznym listy braci Potockich
przyszły z obozu. Seweryn donosił, że opuszczenie Grodna stanęło
jednogłośnie na radzie wojennej, bo . bronić było rzeczą najzupełniej
niemożliwą... siłami tak niższemi, bez większych armat, zwłaszcza
prawie bez puszkarzy" . Jan dodawał W post-scriptum : " Trzeba
nam szybkiego zasiłku W artylerzystach, działach 1 2-(funt.) i w 5 do
6 tysiącach ludzi pod Brześciem, Bielskiem i Białymstokiem 2).
Wszyscy jednomyślnie żądali pomocy.
Rada królewska, złożona w części z osób cywilnych, W części
z wojskowych wątpliwej zdolności oprócz Cichockiego, sądząc rze
czy z oddalenia i rozcinając wszelkie węzły gordyjskie z łatwością,
zwykłą u ludzi z rzeczą nie obeznanych, uspakajała pustemi słowami,
że rozmiary armij rosyjskich przesadzone, że kolumny osłabły zo
stawianymi garnizonami i niezdolne do skupienia sił większych na
linji bojowej, że wogóle ich wojsko • ma być bardzo nikczemne
i gorliwością naszemu... nie wyrównywa, że przeto siła... polskiego
mocniejsza jest od siły moskiewskiej " . Doszedłszy do podobnych
wyników, więc do przekonania, że u Zabiełły ludzi do zbytku, rada
konsekwentnie nie obiecuje żadnej pomocy, a każe jeszcze przy
wymarszu zostawić na miejscu dobrą załogę : .Gdy pod Brześć
Michał Zabiełł6 gen.-Iejt. podst�puje, winien Grodno zabezpieczyć
i przez szpiegów dobrze się zainformować, oraz od Kowna poza
Niemen dać baczność i przeszkadzać przejściu Moskwy do Warszawy,
którą, gdyby się już przedzierać chciała, korpus Najjaśniejszego Pana
musiałby ją odpierać. Z tych powodów nie wypada, aby co z korpusu
królewskiego użyczyć " 3). Przyznajmy, że położenie Zabiełły, w do
datkJl tak skrępowanego niedorzecznemi instrukcjami, nie budziło
zazdrości.
Król, pozbawiony wszelkiego zdania W obcych dla siebie spra
wach wojskowych, szedł ślepo za poglądem rady, pragnąc zwalić
na nią całą odpowiedzialność i zasłonić si� przed opinją rozdrażnioną
klęskami. Wszak cała obrona, a raczej apoteoza Stanisława Augusta,
jaką po rozbiorach pisał, pod osobistym jego kierunkiem i w myśl
podsuwanych natchnień, szambelan Mikołaj Wolski, zdradza chęć
ocalenia tej zaszarganej opinji królewskiej. Zaznacza silnie na każdej
prawie stronnicy, że od 5 czerwca, dnia ustanowienia r.ady wojskowej,
król nic nie czynił wbrew jej decyzji. Próżne to jednak usiłowania.
Nic nie zdoła oczyścić jego pamięci w oczach narodu, świata
i dziejów, bo zapomniał; że sejm jem'u , nie radzie, powierzył yJładzę
'
l) Rap"it francuzki M. Zabielly
bez dały (na pewno z 27. VI) z Grodna
.
w kopiar. rap. lit. T. VI, N 8 1 .
:I) Listy francuzki e Seweryna i Jana Potockich 27: VI z Grodna · do
króla tamże T. VI, N 92.
3) Wolski: Obrona st. Augusta str. 2 1 1 .
,

•
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naczeiną, a on ' tekkomy�tnie wziął to brzemię nad siły, fe katden
wódz składa dowolnie radę przyboczną, przyjmując lub odrzucając
jej postanowienia, cały jednak ciężar odpowiedzialno�ci wyłącznie
na nim spoczywa. Króla, czującego dobrze swą nieudolno�ć, nie
pomiernie nudziły wszelkie kwest je militarne. Przeglądając lichej
wartości papiery wojskowe Stanisława Augusta, napotkaliśmy arkusz
ze spisaną własnoręcznie listą osób, w jakim porządku kto przy
obiedzie ma siadać u stołu - inny znóW z projektem plafonu roz
dzielonego na trzy części i wskazówką dla artysty, gdzie malować
Eola itp. A przechowano te ulotne świstki z wielkim pietyzmem,
nawet ręką .króla zapisane papiery samemi cyframi ' w rozmaitych
kierunkach, bez słowa objaśnienia o ich znaczeniu. J eśli te okazy
nie dostały się przypadkiem do archiwum wojskowego JKM. w pói
niejszym czasie, charakteryzowałyby człowieka - skracającego sobie
czas nudnej, narady l).
Zabiełło odczytywał wieść o wyniku rozpraw warszawskich
w chwili wymarszu z Grodna. Nieraa z takiego krępowania rąk
przez ciało zbiorowe, niekompetentne, decydujące daleko od terenu
walki. zaraz 29 czerwca odpisał królowi, że od początku swych
rządów dzień i noc pracuje, ale się postara co dwa dni regularnie
wysyłać sztafetę, a I.tymczasem donosi wszystko, co się dzieje
w obozie w ostatniej chwili przed marszem na wroga i o sprawach
służbowych : " Wojska nakoniec się zgromadziły, a porobiłem kroki,
by je natchnąć emulacją i jak największą łączność utrzYmywać
między oficerami. Trzeba, N. Panie. przykładów rygoru na zbiegi
z pod Mira, ale okoliczności teraz się nie składają, by tę kwestję
przeprQwadzić. Powstrzymałem ruch pocztowy dopiero wobec
pewności, iż wszystkie pisma wpadłyby Rosjanom w ręce... Co się
zaś tyczy listów petersburskich, to przepuściłem do bankierów' i mi
nistrów zagranicznych, zatrzymawszy tylko przeznaczone dla osób
ze dworu cesarzowej. Leżą nierozpieczętowane do nowego roz
kazu, gdyż z nich zaczerpnąć daje się światło, potrzebne do po
myśJnego biegu n aszych zamiarów] a gdy zapewniono WKMość, iż
listy po prostu wysyłano do Mitawy.. , to posiadam pakiety pełne
i ch do Petersburga w kopercie do Mitawy... Stosownie do ordy
nansów N. Pana płacę dezerterom rosyjskim, lecz miałem tylko
siedmiu z nich aż do ' tej pory... Racz zatwierdzić rangę majora
w pierwszej brygadzie litewskiej. Suchodolec kapitan z regimentu
fizylierów najodpowiedniejszy do otrzymania tej posady. Uznana
już zdolność, gorliwość, odwaga i stałość tego oficera, a W tym czasie
trzeba dla brygady człowieka takiego pokroju. Upraszam WKMość
ogłosić miejsce majora Kossakowskiego za wakujące w tejże bry
gadzie, bo to . skandaliczne, by podczas wojny oficer był nieobecnym
na swem stanowisku.,. N. Pan każe mi odesłać Kleista do War
szawy, odebrał on już ten rozkaz z najwyższą boleścią. Daruj,
WKMość, iż śmiem dla dobra służby błagać z uszanowaniem
l) Archiwum hr. Chodkiewiczów w Mlynowie.
•
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niono ... Kleist jest czynny, pracowity, wykształcony w swym fachu
i jako adjutant przy piechocie będzie dla armji bardzo użytecznym,
a pod tym względem dogadza on wielu wyższym wojskowym " . Nie
dając za wygranę, powtarza znowu : " Srniem jeszcze (raz) przed
stawić konieczność nadesłania dla poparcia nas wojska z pod
Warszawy " l).
Zanosiło się na pustą dyskusję bez koń ca, bo rada warszawska,
rozpatrując 2 lipca ten ostatni raport, uporczywie trwała przy swojem
zdaniu. Przytern pisze w dalszym c iągu, że wódz naczelny, "na
przeciw Moskwie idąc, powinien infanterję podwodami podwozić .. ,
szpiegów ma we wszystkie strony wysyłać dla informowania się ,
o czem wiedział on dobrze i bez wskazówek rady - lub tego
rodzaju polecenia jak : "tam nakreować oficerów, gdzie rekruci
z kantonu na sformowanie drugich batalionów dostarczeni będą " .
Co zaś do rzeczy najważniejszych , Rosjan i posiłków, czytamy
w protokóle : " Odpisać Michałowi Zabielle generał-Iejt., że Moskwa
nie jest tak ,mocna, jak donosi, że Mellin z Fersenem raz łącznie,
drugi raz odłącznie jest rachowany.. , że artylerzystów litewskich
ma dość, a iatem dodać z Korony nie można " 2).
. Istotnie południowe
kolumny rosyjskie na Litwie stały oddzielnie, a póki tak stały, to
nasze wojsko skupione górowało Iic'zbą, lecz położenie mogło się
zmienić, a skompletowanie szeregów artylerji to już nieodzowność
konieczna. Baterje liczyły razem 1 6 czerwca, 44 armat, a obsłu
giwało ludzi 455, więc przeciętnie nie wypada 1 0-u na działo, gdy
u Kachowskiego, a zapewne i w armii Kreczetnikowa, liczono niemal
30- u. Lecz rada wojskowa zdecydowała, że i to wystarcza, a gdy
jej "resultatutt1 " doszło rąk Zabiełły, działa huczały i krew płynęła.

Ruch zaczepny Zabi eJly i utrata Grodn a . W Gro
dnie rozmyślano nad zniesieniem Fersena,' zajmującego Słonim roha. czewskim korpuse,m . Marsz całej armji W tym kierunku nęcił nie
jedną stroną dodatnią. Najprzód, blizkie podejście kolumn rosyjskich,
Dołgorukowa do Wasyliszek, a części oddziału Kossakowskiego
z Kreczetnikowem do Lidy, dawało do myślenia, zapowiadając rychłe
uderzenie na Grodno, więc szybkim odejściem wysuwano się z matni.
Mellin wciąż tajemniczo stał W Nowogródku, mogąc przerzucić
. ciężar swoich szyków pod Grodno lub Słonim, ułatwiwszy W pier
wszym razie wyparcie Zabiełły wprost do Warszawy albo rozbicie
i zabranie do niewoli - w drugim złączone kolumny stwarzały siłę
poważną, idącą niepowstrzymanie przez Brześć na stolicę. W tym
wypadku czekało nasze wojsko odcięcie od podstawy operacyjnej
lub w odwrocie atak flankowy, poparty naciskającym z tyłu prze
ciwnikiem. Dłuższe więc zajmowanie ryzykownego stanowiska
W Grodnie groziło Zabieli e zniszczeni�m, oddając w ręce Rosjan
l). List francuzki M. Zabielly 29. VI. z Grodna w kopiar. lit. T. VI, N 87.
2) Wolski : Obrona St. Augusta str. 216.
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nawet nieudany, przedstawiał jeszcze motność zabezpieczenia w porę
drogi odwrotu i starcia się z wrogiem na zarzecznej pozycji. Te
względy zdecydowały zapewne opuszczenie' Grodna i pochód na
Fersena.
. Przed · wystąpieniem obliczono wOjsko zdatne do boju, a wynik
podajemy na tablicy, prlemieniwszy tylko zestawienie cyfr w raporcie .
. Szło więc p iechty 6407 w 1 2 bat., jazdy regularnej 5701 w 5 bry
gadach kaw. nar., lekkiej 501 4 w 6 pułkach przedniej straty, wogóle
zaś. konnicy 671 5, artylerzystów 400, a wszystkiego 1 5 522 przy
. 45 działach, bo jedną trzyfuntówkę ukryto na wychodnem z powodu
k9ł zepsutych l). Prócz tego 800 zostało w Grodnie jako garnizon
w myśl ' rozkazów królewskich i postanowień jego rady wojskowej2).
Wódz naczelny tłómaczy :się, i ż· nie mógł dać większej załogi, a potrzebna' zawsze "od napaści kozaków i do protegowahia konwoju
artylerji i komisorjatowego " .
"
Nieutytecznych " armatek... małych, rótnego kaiibru, sztuk 2 1
odesłano do warszawskiego arsenału, · po utracie jednej pod Mirem3) .
Obiecane 4 działa polowe tymczasem nie przybywały, a ruszano ·
na 'walkę wciąż Bez namiotów i, co gorzej, z małym zapasem ' po
cisków . i pąstą kasą. Czytamy też W raporcie Zabiełły: "Armaty
1 2-funtowe bardzo użyteczne będą, jeteli wcześnie nadejdą, i kon
wój, skoro tylko będę poprzedzającym listem ostrzeżony, nadeszlę,
ateby od Białegostoku przeżynali się ku mojej komendzie... Co do
zbywających armat, tych nie będzie z przyczyny, żeśm'y wybrali na
wojsko nasze do baterji i rezerwy. A jeżeliby jakie i były, to te
z wojska pod Mirem zamienione zostały w dobre (na lepsze) i bardzo
(były) nieporządne ... Upraszam W. Kr. M., aby amunicja do armat
jaknajprędzej nadesłaną była. Amunicja in crudo bardzo by. nas
ambarasowała, gdyż będąc ustawicznie w marszach i obozując, czasu
byśmy nie mieli ją kazać robić. W Grodnie bezpiecznie jej robić
nie motna... Namiotów z komisorjatu warszawskiego zapewne tej
· kompanii nie odbiorę, mogę śmiało W. Kr. M .. w tej mierze za
, pewnić... Będący już w marszu i w jak największym niedostatku
pieniędzy, za �radą obywatel óW i pierwszych oficerów, zabrałem ' od
kasjera Jezierskiego kasę ze trzechset kilkadziesiąt tysięcy, która
zaraz się zmniejszyła znacznie wypłaceniem żołdu czerwcowego,
gdyż nawet kasy żołdowe do Warszawy dostały się przez niepo
rządek w rozkazach. Nie mając dostatecznie piąniędzy, a nie ża
brawszy kasy jak po wyjściu dwóch kolumn. musiałem brać ponte
wolnie konie do armat i amunicji, gdyż inaczej' nie dostałbym,
ponieważ obywatele grodzieńscy, furmani i żydzi za '1ajwiększą cenę
dostarczyć nie chcieli � � Tego rodzaju trudności nie dOświadczał
·

·

·

·

l) Raport artylerji lit. 8: VIII. w kopiar. rap. lit. T. VIII, N 223.
2) Raport M. Zabielly l. VII. z Brzostowicy, wysłany przez pulko ·Pio
trowskie�o, tamże T. VI, 93.
3) Raport st. Potllckiego 19. VII. stwierdza odbiór dostawionych z Grodna armat tamże T. VIII N 1ft : .
"
.
.
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"R port ogólny o ilości gt6w do boju występujących korpusów, akladających wojako narod()we w ' prowincji
, W-o X-a Lit-o, jak się znajdują przy wymarszu z pod Grodna, dnia 29 czerwca 1792 roku poda!lY'"
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Liczba glów do boju
Korpusy skladające wojsko litewskie
Adnotacje
e c h o t a:
"
występujących
Reg. I (bulawy wielkiej, komendy Rymińskiego)
421
455
Zgi!1ęlo przed nieprzyjacielem
.,
..
II ( . ,
Morawskiego) . .
..
505
. '.
.
. . . '.
III (szefostwa Paw. Grabowskiego, kom. Giedrojcia)
Judyckiego
.. Mayena) .
516
Zginęło pod Mirem . . , .
IV (
V (
..
Paw. Grabowskiego, .,
. ... ) .
450
"
..
VI (
..
Niesiolowskiego
" Ruszczyca) . 463
. . . . . . . . . . . . .
. "
VII (
.,
Sapiehy
., Gorzeńskiego) 431
Uby{o pr�ez wojnę glów .
635
VIII (Radzi willów- szef i kom. Sew. Rzewuskiego) .
2 chorągwie węgierskie (bulawy w. i polnej) . . . . . . .
1 27
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. .
Reg. ( I I kąronny! Wodzickiego . . . . . . . . . . . . .
1 257
1 1 47
. . . . . . . . . . .
Inclusive wolontarjuszów na strzelce obróconych .
) Dzialyńskiego
.,
. ", \X
Razem pie'choty
6407
J a z d a r e Ku I a r n a:
Brygada I ' WXLit. (kaw. nar. husarska Sulistrowskiego) . .
1 1 57
Zginęlo
.
1 200
Poginęlo i nIedostaje 70, bezkonnych 1 5
IJ'
.,
( ..
. . petyhorska Twardowskiego)
' ..
Potockiego (koronna II lIla1opolska)
. . . .
1 344
, "
' '
Razem 'jazdy regularnej
370 l
J a z d ,a I e k k a :
Pulk przedniej straży (I) Kirkora . . . . . . . . . . .
529
..
( I I bulawy w,) Jeleńskiego
. . '.
498
,
Cl II kom. Chlewińskiego) Zabielly .
446
.
.
.
,"
.,
(IV') Bielaka . . . . . '. . . . , . .
474
Ubylo od początku wojny
'"
-,
..
(V) Byszewskiego . . . . . . . .
530
..
..
., - (IV koronny) 'księcia Wiirtemberga
498
.,
.,
39
Wolontarjuszów do brygad litewskich przyłączonych . .
Razem lekkiej jazdy . 30 1 4
Wogóle jazdy . :
671 5
. -;
'
P a r k,, li r t y I e r j i (litewskiej przy , 43 armatach) - . . . . . . : , 400
. : ..
Suma .
. . . . .' . 1 3522
,
(W tem posiłków kC'łfonnych j uż ,z ochotnikami 4246)1) .
--,., .
l) Kopia:r. rap. lit. T. ' VI Ad N 92.
'
'
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taden z generałów rosyjskich, ich armje nie marniały bez namiotów
na słocie, ich kasy zawsze napełnione i ładunki w zapasie mimo
nieładu i kradzieży w intendenturze. Jedyną troskę o żywność
i furd zaspakajał przymus; pie:ni�dz, gorliwość pracujących usilnie
Targowiczan, przewaga zaś Uczebna zapewniała powodzenie w boju
lub bez boju.
Próbowano osłabić tę siłę m ięśniową stworzeniem partyzantki
na tyłach działających kolumn, ale daremnie. Jak pisze Zabiełło :
• Wolonterów tak mało dotą4 mamy,
że żadnego korpusu małego
uformować nie możemy, Więc musiałem ich przyłączyć tymczasem '
do komend. Ż eby nieprzyjaciel tyle nam kraju nie zabrał, byłaby
zapewne ich znaczna liczba. Między najgorliwszymi był i jest
zawsze ,szanowny mąż, Tyzenbauz chorąży; a prezydent wileński.
Żądał mieć komend� wojskową do ich zebrania, ale że w tych
krajach, gdzie siła nieprzyjacielska przewyższająca pomoc, którąbym
mógł dać, ' sądziłem roztropnością moją nie eksponować tego gorli
wego obywatela; a raze,m i Komendę i (tym sposobem) zmniejszać
siłę moją " ., Pomimo tylustronnych braków, i to tak dotkliwych , nastrój
u żołnierza p anował dobry, z oficerów zaś " jeden tylko Pernet
z kurjerem spóźnił się i nieprzystojnię sprawił się, wieści płoche
i fałsżyWe w Grodnie ' rozsiewając: Drudzy swoją powinność do
kładnie wypełnili " 1) , Dla podniesienia ducha obchodzono hucznie
26 czerwca wieść , otrzymaną o poturbowaniu Rosjan pod Zieieńcami,
a pyrotechnicy puszczali barwne ognie.
Zabiełło zwykle osłaniał swoje plany ścisłą tajemnicą, gdy wiec
·
zebrane' w obozie furmanki w dutej ilości oznaczały zamiar rychłego
pochodu, rozpuścił szeroko mylną pogłoskę o marszu do Wilna.
A zanim ta wieść dotarła do stanowisk rosyjskich, przeciwnik, za
myślający atak na Grodno, �czekiwał ci�żkiej rozprawy. Szpiegi
donie�li o zebranych tam dQ 25 000 wojska z piechotą rozłożoną
w mieście, z kaw. nar. za Niemnem, o zapasach żywności i paszy
ściąganych o mil z górą 1 5, o budowie mostu, szańcowaniu dawnych
okopów szwedzkich i zaciąganych na wały działach2), Kreczetnikow
zbierał więc także swoje szyki, by uderzać przeważnemi siłami.
Dla zapewnienia tej większości reskrypt cesarzowej narzuca
mu projekt gotowy, .a warto go poznać. Każe więc Me1linowi,
wzmocnionemu napowrót oddziałem Benningsena, ruszać z Nowo
gródka prosto na , Grodno, a po zajęciu łącznie z innymi tej drugiej
stolicy litewskiej i po zniesieniu Zabiełły przejść Niemen i pospiesznie
dążyć do Warszawy. Fersenowi inne przypadło zadanie. . Z resztą
korpusu ma on ze Słonima WÓWczas nagłym zwrotem na lewo
i południe dotrzeć do Chomska, gdy kolumna Kachowskiego podejdzie
do Lubieszowa. Wtedy z nią się połączy w umówionem miejscu
;i, już zależny od naczelnego wodza armji ukraińskiej, w dalszej
l) Tamże.
2) Dziennik Kreczełnikowa str. 57, 66 i raport (drugi) 24. VI/S. VII
ze. SZClzuczyn a w Sborniku str. 408-409. Relacje z Nowogródka tamże
str. 393-394.
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przyszłości stanie w Brześciu na dłużej, kraj opanowując w, zanadto
rozległym promieniu . Kazano mu osadzić załogami Słuck, Nieśwież,
Słonim, Pińsk, Nowogródek, Tykocin i inne miejsca tak, by zajęto
wszystJ<ie powiaty województwa brzeskiego i nowogródzkiego z przy·
ległym Podlasiem. Sam w Brześciu osłoni Targowicę koronną i li
tewską, gdyż, zjednoczywszy się z sobą, utworzy ona sejm .konfe
deracki. Naturalnie, gdyby Fersen spełnił tę instrukcję, nicby nie
zostało na okrycie zebranych Targowiczan opiekuńczem Skrzydłem,
a jeszcze reskrypt na tern nie poprzestaje. Ż ąda rzeczy niewykonal
nych, by Fersen z centralnego stanowiska W Brześciu działał W miarę
potrzeby na obie strony, wspomagając Kachowskiego lub Kreczet
nikowa. Dla utrzymania spokoju W Połockiem, Wileńskiem, Mińskiem
i Trockiem musi wystarczyć korpus Dołgorukowa, a Ż mudź chyba
się nie ruszy pozbawiona pomocy w regularnym żołnierzu 1). Plan
na tern polegał, iż skupione wojska W Grodnie przestaną istnieć,
coby pozwalało rozpylić dwa korpusy drobnymi garnizonami po
rozległych obszarach, lecz w danej chwili był zamkiem na lodzie
i Kreczetnikow nie zwrócił nań uwagi. Nie mogąc jednak ignorować
rozkazu cesarzowej, odraportował po dniach kilku w położeniu już
zmlenionem, że na razie ruch zaczepny powstrzymuje brak żywności,
lecz gdy mu ją podwiozą z Wilna i Lidy, rusza na Warszawę po
łączony z Metlinem i . z częścią korpusu Dołgorukowa, resztę zaś
zostawia na tyłach armji dla osadzenia zajętego kraju. W marszu
lewe skrzydło zabezpieczy mu Fersen, zmierzając do Brześcia, gdzie
stanie na dłużej, a doczekawszy się ciągnącej Polesiem kolumny
Kachowskiego, odeszle oddział Benningsena na Iinję bojową2).
Naczelny wódz rosyjski, nie odebrawszy jeszcze tych rozkazów
Katarzyny, chciał zniszczyć skoncentrowane szyki Za�iełły najbliż
szemi siłami z Wasyliszek i Lidy, zbliżywszy przytern do Mostów
korpus Fersena, by mieć go pod ręką na lewem wybrzeżu Niemna
i w razie odwrotu przeciąć komunikację ustępującej armji. Projekt
swój układał na metę zbyt daleką, kazawszy Fersenowi wystąpić ze
Słonima dopiero 1 lipca, a ordynans datqwał 29 czerwca, więc
w dniu wymarszu całej armji z Grodna, o czem jeszcze nie wiedziaP).
Niedaleka przyszłość pokrzyżowała tak obmyślany zamiar i Fersen,
zamiast odciąć Zabiełłę, sam si� znalazł W opałach.
Tymczasem w Grodnie zactęto działać. Wyszła awangarda
pod majorem Wedelstedtem, a ruszywszy 26 czerWca wieczorem
przez Dębowę, Krynki, Brzostowicę, gdzie wypadł dzień rasztaku,
dotarła 50-0 do Wołkowyska. Za nią ciągnęły wojska pozostałe,
rozdzielone na trzy kolumny, z tych końcowe "w odstępie dwanaście godzin czasu między wyjściem jednej a drugiej " , a szły
szybko i sprawnie. Ten rdzeń armji, jak pisze Zabiełło, "zaczyna
l) R.eskrypt Katarzyny 1 6/Z7. VI z Carskiego-Siola do Kreczetnikowa
w Sborniku str. 397-398.
2) R.aport (drugi) Kreczetnikowa 24. VI/5. VII ze Szczuczyna tamże
str. 408-409.
3) Dziennik Kreczetnikowa str. 66.
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"
się ochocze(m) do boju . , Pierwszą kolumnę, wyłącznie z wojsk
koronnych, 27 czerWca W południe poprowadził WodzickP), drugą
Bielak, trzecią szef Paweł Grabowski z towarzyszącym jej wodzem
naczelnym 29-0 W nocy. Jednocześnie jakoby mały -hufiec ochotni
ków zajął Kamionkę (w pobliżu - Szczuczyna), rozpostarty niezwykle
szeroko na prawym brzegu Niemna, by udawał wysunięte posterunki '
armji, maskując na kr.ótko W oczach Rosjan, stojących najbtiżej,
rzeczywisty , ruch wojska2). Mało to prawdopodobne; chociaż byłoby
celowe. Nielicznych wolonterów wcielono do komend, -a źródla
-milczą o wysłaniu w tamte strony regularnego oddziału. .
W Grodnie zostało 800 załogi .- zupełnie zbytecznie, w ra.zie
bowiem ' napadu odeszliby wprost do Warszawy lub zostali rozbici
, i w obu wypadkach straceni dla armji czynnej. Jeśli więc już ry
' zykowano taki pbczet ludzi, korzystniej było ich użyć na rozniecenie
pożaru wojny podjazdowej na dalszych obszarach Litwy, zbyt słabo
obsadzonych, a przedstawiających w lasach, rzekach, błotach mo
żliwy teren do pomyślnej" walki. . A kolumny z Grodna pomknęły
względnie ostro jak , na owe czasy. ' Szóstego dnia po wymarsżu
Wedelstedt dobę (t lipca) odpoczywał W Wołkowysku, zrobiwszy
mil 1 23), o 4 za nim stął Wodzićki w Brzostowicy na połowie drogi
do Słonima, a jeszcze o 5 mile wstecz Bielak i Grabowski dotarli
do Krynek. Nazajutrz dopiero Rosjanie zasłyszeli o opuszczeniu
Grodna, niezbyt jeszcze dokładnie rozumiejąc ruch Z abiełły.
W naszym obozie obliczano korpus rohączewski na głów 7 do
9000 bez ścisłych wieści o jego pozycji. W marszu, jak pisał wódz
naczelny : " Staramy się siłę naszą utaić, abyśmy mogli jego do
potyczki wywabić, lecz bardzo na ostrożności się mają te dwie ko
lumny, Me1l1ina i Fersena , i razem z Dołgorukim op'a sać nas ' chcą " .
Lękano się szpiegów, a roje ich mieściła należąca do marszałka
Targowi�y Brzostot';'ica, lecz obawy . zbyteczne, bo w porę. n'i,e do
nieśli. Majątek tylko ucierpiał powtórnie i czytamy W raporci e :
. " (Z)lJajduję się teraz w dobrach Szczęsnego Potockiego, tego krwa
' wego nieprzyjaciela W. Kr. M., wolności i całego narodu. Kazałem
na wojsko zabrać, co tylko do niego należało, zabraniając krzywdy
poddanym i ekonomom " 4).
,
Nazajutrz po wyjściu armji polsko-litewskiej z Grodna, 50 czer
wca, szpiegi donieśli Rosjanom, że część wojsk lekkich ruszyła
lewem wybrzeżem Niemna, a dąży pod Wilno wzdłuż pruskiej gra
nicy. Wieść z gruntu fałszy'wa wywołała trwogę W obozach prze
ciwnika i niepotrzebne ruchy, oddziałów, opóźniające tylko atak na
Grodno, a tam głównie zwrócona uwaga ułatwiała dopięcie istotnych
_

,

,

.

l) Raport francuzki M. Zabielly bez daty (27, VI.) z Grodna w kopi-ar.
rap. lit. T. VI, N 81. Sułkowski : Pamiętnik str. 241 (szedł on pod Wedel
stedtem).
2) Sulkowski: Pamiętnik str. 241 . 3) Raport M. Zabielly 1 . VII. !- Brzostowicy w \(opiar. , ra p . lit. T. VI.
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- 251 . cel6w w naszej wyprbwie na Fersena. Zrozumiano, że małe siły,
pchnięte na północ\ zechcą szerzyć niepokój na tyłach armji i pa
, raliżQwać jej działania zaczepne. Kreczetnikow zląkł si� na serjo,
a ,klamliwe pogłoski, puszczane ,przez Zabiełłę, odniosły skutek.
Posypały się tedy ordynanse z głównej kwatery. Kowieńskiej
, kolumnie Chruszczewa, docierającej w tym dniu 'do Oran, kazano
' stanąć na miejscu, gdzie ją rozkaz d6jdzie, i wysłanym natychmiastowo silnym oddziałem sprawdzić wieść iłowrogą, a jeśli rzeczy
wiście Wilno i spok6j w głęlili ' kraju zagroż<;>ny, zająć pozycję
osłaniającą stolicę litewską. Arseniewu zlecono sekretnie jak naj
Większą czujność W Wilnie i ciągłe znoszenie się z Chruszczewem.
Tymczasem kolumna kowieńska przymaszerowała t lipca dp
karczmy Podębie, odległej o mil 5 od stanowiska Dołgorukowa
w Wasyliśzkach, i tam dopędził ją kurjer z ponownym, naglącym
rozkazem. Kreczetni�ow zwraca ten odział nazad de Oran, a jeśli
wieść prawdziwa, zleca Chruszczewowi zbadać dokładnie, kt6rędy
Litwini przechodzą i dokąd zmierzają, bo trzeba okryć Wilno i tyły
armji. Gdyby szli do Kowna pasem przyległym do pruskiego kor
donu, musi ich wyszukać i rozpędzić, zażądawszy od Arseniewa
posiłków z załogi stolicy. Jeśli nie zaszli jeszcze daleko, to wska
zuje mu Merecz, jako punkt osłaniający i Wilno i Kownol).
Mityczny oddział wciąż niepokoił stwierdzany nowemi relacjami
'
szpiegów. Gdy �koncentrowane siły Zabiełły przeszły 2 lipca po
łowę . drogi do Słotlima, doniesiono wodzowi rosyjskiemu o tym
ruchu w sposób nieprawdziwy. Zeznania głosiły, że nasze wojsko
podzielono na trzy części. Jedna kolumna idzie na Fersena, lecz
ta nie wydała się wcale groiną, bo korpus rohaczewski silny, więc
ją zniszczy ze szczętem, uprzedzono go tylko, by podwoił czujność.
Druga kolumna stanęła gdzieś nad Niemnem z rzekomym zamiarem
przebycia rzeki. Sądzono zapewne, że za słaba ,d o uderzenia na
trzy korpusy, chce chyba także rozsypać się w partyzantkę, zwąt
piwszy o możności walczenia w otwartym polu. By jej nie prze
puścić dalej, Kreczetnikow z Lidy do Lebiody wysyła Hermana
z awangardą korpusu Kossakpw.skiego, każe obóz tam- rozbić; za· chować łączność z idącym do Zołudka Mellinem i z Dołgorukowem,
gdy 5 lipca podejdzie z Wasyliszek do Ostryny. Tym sposobem
środkowy oddział Zabiełły napotka za Niemnym zatoczone półkolem
duże siły rosyjskie w Ostrynie, Lebiodzie, Ż ołudku. Trzecia zaś
kolumna, według szpiegów, została w Grodnie i od niej odłączony
poszedł na północ óW fikcyjny oddział. Znowu tedy kurjer po
p.ędził z ordynansem ' do Chruszczewa, nakazując czemprędzej opa
nować Merecz, a baczyć pilnie; by nawet mały poczet nie przekradał
się do Kowna wzdłuż gr,a ni,cznych pali, w razie zaś przeoczenia
wytropić i znieść go zupełnie: Gdyby Kreczetników wiedział, ie
w Grodnie od dni kilku zamiast trzeciej części wojska, liczonego
do 25 000, stoi -załogą 800 ludzi, nie , myśląc o żadnej d�wersii,
·

·

�

l) Dziennik Kreczetnikowa str. 67�68.
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byłby już panem miasta, a Mellina · pchnąłby zaraz Fersenowi na
pomoc, zamiast go odciągać W przeciwnym kierunku. Lecz niepokój
mącił jasny sąd o rzeczy, szpiegi nic nie umieli wyśledzić dokładnie,
a strach kazał widzieć Rosjanom nieistniejące szyki, podtrzymując
urzędowo mylne pogłoski.
W głównej kwaterze, zaraz po wysłaniu ordynansu Chruszcze
wowi, odebrano jego . raport. Donosił W nim, że przodem wysłany
pospiesznie do Merecza oficer dońców żąda posiłku, bo . słyszał,
i ż rzeczywiście część wojska z armatami przekroczyła Niemnen
i o .d wie mile stoi od miasteczka. Zalękniony wódz naczelny każe
Dołgorukowi odłączyć dla Chruszczewa 1 00 jegrów estlandzkich,
rot� grenadjerską z kurskiego pułku piechoty . przy 2 armatach ,
szwadron karabinierów, pod tęgim. sztabs-oficerem 1).
Wspomnijmy o dalszych W tej stronie obawach, by wyczerpać
sprawę tej nieistniejącej kolumny. Chruszczew zawiadamiał 4 lipca
o tem, co osobiście wyśledził w Mereczu, że żadnego wojska nie
ma i nie było, a i to jeszcze nie uspokoiło Kreczetnikowa. Tegoż
dnia mu odpisał, że zawsze jakaś komenda sprobuje może tamtędy
przedzierać się w głąb Litwy, więc trzeba do nowego rozkazu stać
ciągle w Mereczu, oświecać podjazdami pas pogranicza, byle i nie
podchodzono bliżej niż dwie mile do pruskich słupów. Ostrożność
zupełnie nie zrozumiała. Arseniewu każe dać identyczne zlecenia
sztabs-oficerowi, dowodzącemu garnizonem Kowna.
W końcu, poznawszy się na mistyfikacji 5 lipca, zrozumiał,
'ze szpiegi w dobrej wierze znosili ' rozmyślnie szerzone kłamstwa
i stosowne wydał rozrządzenia. Każe Chruszczewowi wracać do
korpusu po daremnej plątani me, nadesłaną już rotę grenadjerską ze
sztabs-oficerem i dwoma działami zostawiwszy W Mereczu, dokąd
. nadejdzie i stanie załogą szwadron huzarów, drugą taką rotę z tyluż
armatami odesłać do Lidy, gdzie się także złączy przysłany z Wilna
szwadron huzarów, a podpułkownik Alenin zawiąże konfederację
w myśl ustnych instrukcji Kossakowskiego. Władza nad garnizonem
Merecza i Lidy przechodzi do Arseniewa, a każdego czasu może
on użyć do.wolnie pierwśzą załogę, ' druga zaś musi jeszcze pozostać,
bo bez niej nic by Targowiczanie skleić nie zdołali, a_ tymczasem
obie zabezpieczą przynajmniej spokój w tych stronach2), -I tak
Rosjanie uganiali niespokojnie za znikomym cieniem, coraz bardziej
odchodząc od Słonima, gdzie został Fersen o własnych siłach wobec
ciągnącej na niego burzy.
,
Tymczasem korpus Kossakowskiego z Kreczetnikowem W po.
chodzie do Grodna przeszedł 5 l ipca wiorst 28 z -Lidy do Lebiody,
gdzie go doszedł raport Fersena. Ten 1 -0 w myśl ordynansu opuścił
Słonim z wygodnym pałacem hetmańskim i w drodze do Mostów
wysławszy bagaże prawym brzegiem Szczary3), by mu nie . ciężyły
l) Rapo'rt (drugi) Kreczetnikowa 24. VI/S. VII ze Szczuczyna w Sbor.
niku str. 408-409 i jego dziennik str. 68- 69�
2) D ziennik Kreczetnikowa str . 70 -71.
3) Ale nie Niemna, jak w dzienniku Kr'eczetnik01ra;

- 25� na wypadek walki, sani lekko poszedł lewem wybrzeżem. W marszu
oczekiwał boju, mając przed sobą nieprzyjaciela. Według jego re
lacji Bielak z odłamem ar:mji stał wtedy w Wołkowysku, a Chle
wiński z jazdą i piechotą w Łunnie. Kreczetnikow, streszczając
to doniesienie w swoim dzienniku, stanowisko Bielaka wymienia,
może żywcem wypisuje z raportu, W " Wołkowiczach blizko Niemna
przy ujściu rzeki Roży " . W tej miejscowości nie istnieje osada
takiej nazwy, a nad Rosją zbudowany Wołkowysk l eży już w znacznej
odległości od Niemna. Cechuje to tylko, jak naczelnemu wodzowi
znany teren boju w stronach, niezbyt od niego wówczas oddalonych.
Dołgorukow meldował pismem, odebranem l lipca, iż pułkownik
dońców, dotarłszy do Ostryny, nie napotkał żadnęgo wojska w oko
licy, przedtem tylko mieszkańcy widzieli snujące .się małe podjazdy.
Z tych to dwóch raportów wyprowadzono zapewne wniosek, iż ze
brane nad Niemnem siły polsko-litewskLe odeszły , chyba do Łunny.
Kreczetnikow pojął ruch Zabiełły jako kompletną rejteradę do Brześcia
lub dalej może, do Warszawy, i zapragnął go znieść siłami połud
n iowych swoich korpusów. Uznał, że na Grodno wystarczą dwa
pozostałe i Mellin niekoniecznie mu potrzebny. Dał tedy rozkaz
Fersenowi, by po rozbiciu przeciwnika korzystać z chwili i ścigać
go energicznie, W razie zaś naporu Zabielly całą masą wojska n a
jego korpus, walczyć i pędzić rozbitków łącznie z Mellinem, a tego
znów zwraca pospiesznie w tym celu z Ż ołudka na prawo, więc
w pobliże Fersena. Nazajutrz, 4 lipca, gdy szpiegi donieśli o kon
centrowanych w Łunnie naszych siłacl} , Kreczetników potwierdza
wydane rozkazy. nagląc Melliną do spieszniejszego pochodu na
Łunnę, gdzie każe mu działać wspólnie z Fersenem. Sam ściągał
resztę sił posiadanych pod ręką, by osobiście opanować Grodno,
a inne korpusy rozprawią się ostatecznie z szykami Zabiełlyl).
Pierwsze zadanie to jest napad dwoma korpusami na bezbronne
Grodno poszło bardzo gładko. Dołgorukow z Wasyliszek szedł
na Ostrynę do Skideł 5 lipca i w marszu dostał rozkaz atakowania
m iasta silną awangardą, a jeśli nie opuszczone jeszcze zupełnie, ma
tam ruszać ze wszystkiemi wojskami korpusu, po zajęciu zaś ochronić
spokojną ludność od krzywd i nadużyć. Kreczetnikow inną drogą
wślad za nim pośpieszał, więc 4 lipca z Lebiody szedł do Szczu
czyna wiorst 24 na dzień wypoczynku, potem 22 do Mi1kowszczyzny
(6-go) i 1 7 do Żydomli 7 lipca. W tym to dniu właśnie ruszyła
ze Skideł awangarda Dołgorukowa, złożona z bataljonu jegrów
estlandzkich z 2-ma armatami , pieszej roty grenadjerskiej muszkie
terów i 5 konnych pułków to jest karabinie.rów ingermanlandzkich
i dońskich kozaków Leonowa i Kirejewa. Dowodził hr. Tolstoj
pułkownik, a podszedłszy pod miasto, zajął bez wystrzału. - Tak
padła druga stolica Litwy.
Garnizon Grodna pod komendą pułkownika Ignacego Giedrojcia
odszedł do Warszawy, a z takim pośpiechem; że na przedmieściu

2) D z iennik Kreczetnikowa str. 67, 69-71 i raport (drugi) 24. VI/5. VII
ze Szczuczyna w Sbomiku str. 408-409.
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za Niemnem wpadł 'w ręce Rosjan nie Wielki magazyn 'z botowy;
a W sam em mieście · 1 62 chorych i rannych tołnierzy pod ópieką'
kapitana (służącego dawniej na komorze) oraz zdrowych 2 unter
oficerów i 5 gemejnów1). Zabiello niezadowolony napomykał kró
lowi : "Giedrojć zanadto nagle opuścił Grodno .. , doszukam się przy
czyny"2). Dołgorukow wszedł do zajętego miasta .jako tryumfator,
a za nim nadjechał Kreczetnikow, por.zuciwszy korpus w marszu'
do Zydomli. Wódz naczelny kazał Kossakowskiemu oddać chorych
do dalszego leczenia magistratowi i na koszt miasta, a potem
ozdrowiałych brać do szeregów wojsk konfederackich.
Komendantem Grodna został Rautenfeld gm.3), ten sam, co
W rok potem, otoczywszy działami i wojskiem salę zamkową, pod
pisywał ręką Stanisława Augusta rozbiór kraju na niemej sesji,
jako ostateczny wynik opieki nad polską wolnością i "wspaniało
myślności tej ozdoby wieku, bezinteresownej, wielkiej Katarzyny";

I '

l) Rezerwę (stojącą poprzednio w Stonimie), kantonist6w i szpital re:
gimentu I-o 'pulk. Rymiński odprowadzil zawczasu· z . Grodna do Brześcia
i tam miejscowa k0111. cyw.-woj. wskazala mu odlegle ' o mil 3 miasteczka
Kodeń, gdzie się rozlokowal 30 czerwca (Raport Rymińskie�o .2. VII z'Kodpia
.
.
do króla w kopiar. rap. lit. T. VI, N 97).
. .
2) List francuzki M. Zabielly 6. VII z Izabelina do króla tamże T. VI, N 107.
.
a) Dziennik Kreczetnikowa str. 70-72 i raport 26. V1/7. VII z Grodna
w Sbomiku str. 1:10-41 1.
.
'
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ROZDZIAŁ V.
Utarczka Wedelstedta z Łanskojem pod Zelwą. - Odwrót Zabielly z po d
Izabelina do Mścibowa. - Polożenie Zabielly. Ruchy Rosjan i utarczka pod
Mścibowem. - Odwrót z Jałówki do Plosków i Bielska. Utarczka pod Woj
szkami. Wymarsz Byszewskiego z pod Pragi. - Nieudana partyzantka.
Odwrót Zabiellów do Granna i Brześcia. Ruchy Rosjan.

Potyczka Wedelstedta z Lanskojem pod 'Zelwą.
Zabiełło szedł na Fersena w 1 3 500 ludzi okrągło. , Przeciwnik
liczył z początkiem wojny mniej wi�cej głów 8682 w korpusie roha
czewskim, lecz ubyło trocnę i pod Mirem i na garnizony tak, że
jego siły zaledwie do 8000 dosięgnąć mogły, i to co najwyżej.
Przewaga więc widoczna i zwycięztwo powinno być pewne. Cho
dziło tylko o bystrość i energję działań, by zmiażdżyć ten odłam
armji, zanim mu M�l1in nadąży z pomocą, a warunki tak si� składały
pomyśln' ie, jak trudno zamarzyć.
Wojsko tedy polsko-litewskie ciągnęło trzema kolul1]nami z wy
suniętą awangardą. Wedelstedt prowadził w niej drobne oddziały
piechoty i jazdy : 'z reg. VIII-o Radziwiłłów 262 pod wodzą majora
Ejdziatowicza, 1 27 strzelców Wodzickiego pod kapitanem Sułkow
skim, 237 kaw. nar. z brygady Potockiego, 2 1 7 z pułku Wilrtein
berga, 208 przedniej straży Byszewskiego i 1 9 puszkarzy przy
2 armatkach, razem 389 bagnetów, 662 szabel, 1 9 artylerzystów,
8 wogóle 1 0701).
W drodze nastąpilo drobne starcie forpocztów
i dosyć wcześnie, skoro Zabiełło nadmienia o "niem w liście do króla
już 29 czerwca : "Jedna z naszych pikiet w 20 ludzi z brygady.
Potockiego napadła na 60 kozaków blizko Góry i zabiła z nich
pięciu bez straty jednego człowieka, tylko szeregowy, napotkany
w drodze na włościańskim wozie przez kozaków, został zabity " 2)�
1) Anneks bez daty przy liście M. Zabielly 4. VII z Izabelina do króla
kopjar. rap. lit. T: VI Ad N 1 03. Strącamy z jego rachunku glów 404
z pulko Chlewińskim.
2) List francuzki M. Zabielly 29. VI z Grodna do króla tamże T. VI N 87.
w
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Wedelstedt 1 lipca przestał W Wołkowysku dla odpoczynku i �eby
od szpiegów zasięgnąć języka o sile, rozkładzłe, czujności, zamia
rach, słowem o wszystkiem, co się dzieje W obozie rosyjskim.
Przynieśli mu wieść nieprawdziwą, że Fersen czeka na miejscu
posiłków Mellina, okopując się n ieustannie i z wielkim pośpiechem.
W rzeczywistości tego dnia n ieprzyjaciel wyszedł ze Słonima, zmie
rzając nad Niemnem przez Dereczyn do Mostów, by stosownie do
celów Kreczetnikowa odciąć lub ścigać rozbitego Zabiełłę.
Wede!stedt, nie wiedząc o tym ruchu, podszedł 2 lipca na mil
siedm od Słonima, a jedną od Zelwy, dokąd docierały kozackie
podjazdy. Kierowany własnym domysłem podszedł z zamiarem ude
rzenia nazajutrz, by w tern miasteczku, nim nadejdą poważniejsze
siły przeciwnika, opanować groble ' i mosty na Zelwie (allio Zel
wiance), któ'rędy wypadała droga naszej armji W marszu z Wołkowyska.
Istotnie te� 5 lipca wyparł ztamtąd słaby posterunek z łańcucha
przednich stra�y pułkownika Essena, okrywającego W pochodzie
lewy flank korpusul). Zręcznie nastawionę sidła na Fersena zapo
wiadały złowienie W pułapkę grubego iwierza. Nasza awangarda,
idąca z rozkazem dotarcia do wroga i po zbadaniu jego stanowisk
powrotu do armji, rozgłaszała wszędzie, że jest odciętą kolumną,
co lawirując wśród rosyjskich oddziałów, przedziera się do swoich 2).
Fersen ani przypuszczał, �e spieszy na niego cała . armja Zabiełły,
a ruszył już z miejsca i podszedł do niej, jakby umyślnie szukając
pogromu. Uwierzył na wieść o wypędzeniu zelwiańskiej komendy,
że ma do czynienia z kołującym oddziałem, przyszła mu też chętka
pójść samemu i po drodze zapolować, n ieznacznie tylko zbaczając
od celu swojego pochodu. Doniósł wi�c raportem, że miałby ochotę
iść na Zelwę. Wiedział zaŚ mylnie, że Bielak z częścią wojska
zajmuje Wołkowysk, a Chlewiński jazdą I piechotą Łunnę nad
Niemnem, zbyt od niego odległą, sądził przeto, że może się zmie
rzyć nawet z Bielakiem. . Głęboka tajemnica okrywała mu oko
liczność, że armja Zabiełły szła do Wołkowyska wcale nie ptzez
Łunnę, lecz na Krynki i Brzostowicę, że względnie stoi dość bliz!{Q,
że już katastrofa Wisi nad nim W powietrzu, jeżeli prędko W bok
nie odejdzie. Fersen nie zaraz edebrał odpowiedi n a raport,
a w niej Kreczetnikow, nie' zdając sobie jasno sprawy z położenia,
odwołuje poprzednie instrukcje co do odcięcia naszego wojska
, i pościgu łącznie z Mellinem, , każe teraz działać stosownie do oko
liczności, próbować W przyjaznych Warunkach orężnej rozprawy,
a Mellina tymczasem kieruje z Mostów do Łunny, gdzie według
relacji szpiegów skupia się nieprzyjaciela). Rozkaz ten ostatni
zmieniających się nieustannie zleceń naczelnego wodza rzucał Fer
sena na oślep do matni. Przeczytany ordynans utwierdzał go tern
I

----

l) Dziennik Kreczetnikowa str. 70-71.

\

2) Kalinka: Życie Tad. Tyszkiewicza str. 22 (z opowiadań ks. Adama
Czartoryskiego, wówczas adiutanta).
8) Dziennik Kreczetnikowa str. 71.
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bardziej w przekonaniu, że w leIwie baWi chwilowo błądząca ko
lumna, że w Wołkowysku szyki Bielaka dla n iego n ie straszne,
a Mellin sam rdzeń armji zaszachuje w Łunnie. Fersen, nie lubiąc
marszóW forsownych, jeszcze nie dostedł do wytkniętego w Dere
czynie obozu, leIwa leżała z boku niedaleko, postanowił tedy
atakować.
Rosyjskie oddziały snuły się tak gęsto w najbliższej okolicy,
że Wedelstedt nie ryzykował przetrząść jej w rozmaitych kierunkach
własnymi podjazdami, poprzestając na wieściach zbieranych przez
szpiegów. Mówiono mu przesadnie o 2000, zajmujących niedaleką
jeziornicę (o wiorst 1 8). Może tamtędy przechodził poprzednio
jaki oddział niewielki lub stał czas jakiś, bo gdy Fersen położył
się w Słonimie obozem, na trakcie do Dereczyna, drobne jego
komendy zajęły w dość rozległym promieniu okoliczne osady, jak
Kossów, Berezę, Sielec, Różanę, włość kanclerza lit. Sapiehy, od
ległą o mjl G l). Lecz wówczas, skoro Essen dnia poprzedniego
osłaniał w marszu l ewy bok Fersena, to korpus, minąwszy linję
jeziornicy, gdzieś już na bliższej stał wysokości. .
Wedelstedt, rozporządzając nieznaczną siłą, kilkakrotnie, ale
napróżno, żądał pomocy od najbliższej kolumny z Izabelina, odda
l onej o dwie mile, wojsko bowiem o ile dość szybko ciągnęło z pod
Grodna, o tyle żółwim pochodem wlokło się "" tym czasie. Widząc,
że potrzebą walczyć własnemi siłami, szykowano się w leIwie do
blizkiego boju, a i nam pora rozpatrzyć jego teren. Lichą mieściną,
z małą' ilością murowanych .domów, zabudowano w około wyniosłe
wzgórze, zkąd na całą okolicę roztacza si� widok. Od 'wschodu
opłukuje miasto rzeka tejże nazwy z groblą i trzema mostami na
n iej, a tuż za nią szła długa, wysadzana drzewami aleja wśród łąk,
przestronnie wszędzie rozesłanych. l lewego boku aleji stał o jakie
tysiąc kroków lasek obsadzony przez Rosjan, p o dglądających co si'ę
u nas dzieje. Przejście rzeki ulśltwiało kilka brodów Wzdłuż dolnego
biegu lelwy, i jeden z nich najważniejszy leżał naprzeciwko miasta,
drugi dalej o tysiąc kroków. Na zachód słały się łąki, a potem
amfiteatralnie' wznosiły wzgórza od stron Izabelina.
W takiej pozycji Wedelstedt zarządził środki obronne. Po
obsadzeniu piechotą miasta, na najwyższym jego punkcie stanęli
artylerzyści przy 2-ch działach 3-funtowych, mogąc ostrzeliwać
przez rzekę całą przestrzeń otwartą, na ile tylko ich kule sięgały.
Strzelcy pod wod� 1! Sułkowskiego zajęli młyn, groblę i mosty,
a łącznie z konnicą i niektóre brody. Na wzgórzach od Izabelina
rozciągni�to łańcuch wedet, jakby przednie straże podchodzącej
armj1, co jednak nikogo nie oszukało . Na błoniach tuż przy mieście
szykowała się jazda i "" tern położeniu ujrzał nas przeciwnik.
Fersen 4 lipca o l -ej z południa ruszał' do lelwy, pchnąwszy
przed sobą oddzialy obozujące po wsiach okolicznych. Na pierwszy
ogień poszli kozacy.
1) Donoszono o tern kap. Trzaskowsklemu. a ten umieścil

30. VI z Brześcia (Kopiar. rap. lit. T. VI N 88).
WO�Jla f'ot s�o-Rosyj.lut..

w

raporcie

17

- 258 o 2-ej pułk Saryczowa, w jakie 500 koni, leciał na wybrzeża,
by opanować od razu mosty, lecz wystarczyło kilka celnych pocisków
działowych, kilku kozaków, zwalonych z koni kulami strzelców, by
się wszystko rozbiegło. We dwie godziny po tej przegrywce nastała
druga z podobnym wynikiem. A za każdym razem wypadali z lasku
przy aleji, uciekając napowrót pod osłonę ukrytej wśród drzew pie
choty. Gdy ciągle najbliższe błonia i dalsze, przyległe do leśnego
skraju, roiły się harcującem małemi paczkami tu. i tam kozactwem,
w końcu Wedelstedt chciał równie jak Fersen użyć rozrywek po
lowania i, wziąwszy towarzyszów kaw. nar., przeszedł brodem
W 1 00 koni na brzeg . przeciwległy. Małe paczki kozackie, ruch ten
dostrzegłszy, skupiły się w jedną i na naszą kawalerję biegły.
Nastąpiło ostre uderzenie oddziałów na siebie i na krótko zawrzała
gorąca walka, lecz nasi przemogli liczbę, bili się zajadle i wkrótce
mknęli już w stron� lasu na karkach uciekających bezładnie, gęsto
przeciwnika z koni zsadzając. Wtem w samą porę trąbki zagrały
odwrót i konnica, rozpędzona w pogoni, zawracała na dawne stano
wisko za rzeką. Wedelstedt wypatrzył zaczajoną piechotę i próżny
wysiłek szarży na las obsadzony, dokąd by szał bojowy njewątpliwie
uniósł żołnierza�
Jak tylko jazda wróciła na miejsce, zasłyszano od wieśniaka,
'
że za lasem idzie na Zelw� dużo piechoty. Ledwie czas wystarczył
n a spełnienie stosownych rozkazów, by przeciwnika godnie powitać.
Pie�hota zajęła tedy bardziej na lewo od ' środka miasta wysunięte
stanowisko wśród płotów i parkanów. Silniej strzelcami i pieszymi
osadzono mosty i został okryty także bród poniżej, bardziej od
legł}!. Jedną arma�kę ściągnięto ze wzgórza, a umieszczona teraz
na moście mogła ostrzeliwać skutecznie główny . bród na Ze)wie,
druga została na górującej pozycji poprzedniej. Jazdę odsunięto
od miasta na równiny, by potem w rejteradzie przegrodziła od
wroga ustępujące szyki.
Zaledwie zdążono wykonać te zmiany, znowu brzeg lasu zaroił
się ludźmi. Występował na widownię gen. Łanskoj, zaopatrzony we
wszystkie rodzaje broni i prócz lekkiej jazdy ujrzano zjeżone igłami
bagnetów I inje piechotne i błysnęły spiże armat. . Fersen wysłał część
artylerji, a w niej nasi 1 0 dział narachowali. Poprzednio korpus
posiadał ich 1 5, widocznie, obłowiwszy się w Nieświeżu, wypro
wadził teraz na Litwinów armaty radziwiłłowskie. Artylerzyści
natychmiast złożyli z nich baterję i pierwsze rozesłali huki, by pod
rykiem ognia Łanskoj rozwijał wojska do ataku. Nasze armatki
bić zaczęły naturalnie słabo i głos ich gry niknął zatłumiony sil
niejszym grzmotem. Zresztą dały w tym dniu tylko 61 wystrzałów
kulamil).
Na zajęcie mostów 400 strzelców rosyjskich poszło spiesznie
i spieszniej odeszło w rozsypce, potężnie przetrzepani ogniem. Sfor
mo�awszy sit( pod wpływem oficerów, znów zawrócili swoim śladem
l) Raport art. lit. 8. VIIl

z

podpisem Cronemmanna tamże T. VII N 223.
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'j znoW zaziesiątkowani uciekli bezładnie..

Za trzecim razem, nie
mogąc wytrzymać postrzałów, rzucili się na ziemię jak tyraljerzy,

a nad ich głowami gęsto przelatywały pociski dział rosyjskich. Tak
zaś morderczym zionęły ogniem, że dwie nasze armatki usunięto
w obawie zdemontowania i major Ejdziatowicz z wysiłkiem utrzy
mywał swą chwiejącą się piechotę z regimentu Radziwiłłówl) .
W końcu ilość i jakość armat Łanskoja wzięła górę, spustoszenie
szerząc w szeregach , i musiano ustąpić ze straconej pozycji. Ejdzia
towicz rozpoczął odwrót do miastec�ka z wielkim spokojem i po
rządkiem, a żółwim krokiem. Wtedy podnieśli się z ziemi strzelcy
rosyjscy i z dążącym bataljonem jegrów estlandzkich, utworzywszy
oddział z głów 1 000-a (400 i 680 mniejwięcej) przeszli groblę po
naprawie nadniszczonych mostów i, naciskając silnie na piechoję,
wdarli się do miasteczka. Zawrzał W ulicach ręczny bój straszliwy,
walka rozpaczy szaleńców o każdą stopę terenu z wrogiem prze
magającym, każda też piędź ziemi krwią tam ociekła. Szał, dwojąc
siły, przemógł nakoniec i garść naszych wyrzuciła przeciwnika
z miasta. Zaznaczmy, że w obronie mostów i Zelwy tylko niespełna
400 · ludzi stało wówczas w ogniu, a Józef Sułkowski, młody kapitan
olbrzymich zdol ności, oceniony dopiero przez Na.poleona, zyskał
krzyżyk Virtuti Militari za wyka7;aną wtedy odwagę niezwykłą.
Cały ten epizod brzmi dość lakonicznie w raporcie Fersena i według
niego tak się rzecz miała. Najprzód przednie straże po udanem
starciu naszą jazdę wparły do miasteczka, lecz most przez nią znie
siony powstrzymał pogoń. Wtem schwytany jakiś " obywatel " wsi
poblizkiej wskazał bród naprzeciw Zelwy, Łanskoj swej lekkiej
konnicy i artylerji kazał tam atakować, " co i dokonano z pożąda
nym skutkiem " . Gdy zaś zbito broniące mostu i brodu armaty,
jegry go przywrócili, przebywszy groblę i rozpędziwszy strzelców
przy młynie, a potem rzucili się "do miasta. I tyle tylk02).
W ciągu tego czasu na innem miejscu, W sąsiedniem pobliżu
już inne zupełnie koleje potyczki. Na równinie za miastem stały
uszykowane szwadrony kawalerji pod okiem Wedelstedta. Strzelcy
rosyjscy podchodzili spędzić naszych od drugiego brodu, w dole
rzeki opodal od Zelwy, a cwałem za nimi gnał Łanskoj na czele
lekkiej jazdy i niepowstrzymany przekroczył Zelwiankę, dopadł "
równiny i począł rozwijać się do ataku. Tę właśnie chwilę należało
W lot wy,zyskać, nie dopuściwszy Ro�janom sformowania szyku,
a nagła szarża, dokonana zwarcie i żywiołowo, byłaby ich rozniosła,
część strątowała, resztę skłębioną w bezładną masę napowrót Wrzu
ciła do wody. Wedelstedt był zbyt zdolnym i dzielnym żołnierzem,
by tego nie rozumieć. Rzucił też gwałtownie swoich 400 koni
na zmieszanego trochę przeciwnika, lecz nieobycie bojowe żołnierza,
szarżującego pierwszy raz w życiu pod niewyrobionymi też oficerami,
1) Ejdziatowicz Ignacy w reg. VIII kapitan z kompanią 24. X. 1 789,
major 20. I. 179 1 (Ks. 6 lit. O). Przedtem wojskowo slużyl za granicą.
pod fałszywą
2) Dziennik Kreczetnikowa, streszczający raport fersena
"
datą 5-0, zamiast 4-0, lipca - str. 72.
1 7*

- 260 zniweczyło skutek. Gdy już rwall ochoczo dobrym koni rozpędem,
spostrzegłszy z boku podchodzących strzelców, zwrócili na nich,
' zamiast uderzać na Łanskoja i jego kawalerję. Chwil kilka jeszcze,
a zmierzywszy się z przeciwnikiem, byliby osłonięcI przed ogniem
strzelców, potem zaś i tychby obalili z ' kolei . Niezaradność pomie
szała im szyki i, osadziwszy konie przed strzelcami, wypalili z ka
rabinków na 50 kroków. Przemłynkowało się trochę wroga, lecz
jazda Łanskoja zyskała na czasie już rozwinięta do przyjęcia ataku.
W tych warunkach, gdy impet u konia, a polot ducha. u żołnierza
niemożliwy , do nagłego odzyskania, wszystko ' poszło na marne.
Trąbki dały sygnał odwrotu i nastała rejterada.
Jednocześnie piechota z miasta, wyparłszy wprawdzie wroga,
ale z lekka poturbowana i już niezdolna wobec przewagi dłużej
wytrwać na miejscu, cofała się w porządku. Ustępowano na całej
linji i jazda z Wedelstedtem, osłaniając piechotę, razem z nią od
chodziła do Izabelina - nie napastowana wcale. Przeciwnik po
zyskał plac boju, lecz tak mu zaimponowała szalona odwaga wal
czących, siłą tysiąca ludzi przeciw pięciu tysiącom, tak 2;ażarty
bój musiał zwodzić, tak ciężkie stosunkowo poniósł już straty, że
nie śmiał za odchodzącymi rozpuszczać pogoni. Tylko na papierze
rapor�u Fersena, Łanskoj, przeszedłszy ze swą jazdą od razu i bród
i miasteczko, uderzył na naszą, okrywającą rejteradę piechoty i, choć
ta zatrzymując się, 'dawała silny odpór, " w końcu jedna i druga
spędzona i gnana, o ile tylko można " 1) .
W szystko zmyślone.
Awangarda sc�odziła z pola po sześciogodzinnej potyczce w takim
porządku i w takiej postawie, że wróg przemagający, widząc, iż
W potrzebie tęgo bić się potrafi, już jej nie zaczepił. Schodziła
w boju niepobita z przekonaniem, że pod zdolnym wodzem można
lekceważyć niezbyt wielką przewagę rosyjską, skoro pod Zelwą
jeden przeciwko pięciu walczył tak długo. Przeciwnik zdołał tylko
wyprzeć z placówki i to stanowiło jego zysk jedyny, . na szerszej
zaś szachownicy działań wojennych losy tej walki zupełnie obojętne.
Rosjanie nabrali szacunJm dla szczupłych sił litewskich i odtąd
'
z pewną.. jta trwogą szli na rozkaz W ogień.
Wedelstedt okazał wiele przytomnosci, zimnej krwi i uzdolnień
taktycznych. Bardzo też wysoko cenił go Zabiełło, usilnie wstawiając
się do gen. Gorzeńskiego w liście z 8 lipca : "Jeśli król chce mieć ofi
cera do' awangardy odważnego, bitnego, czynnego i roztropnego, staraj
się, żeby Weqelstedt dostał pułk jeleńskiego, który bez żadnego oficera
sztabu jest. Tanio król tego pułku nabędzie, a (zyska) oficera sobie
wiernego i nam nader potrzebnego. Proszę gorąco, Kochany Kolego,
ażebyś o tę łaskę króla prosił " 2). Stanisław August wyraził Wedel
stedtdwi przez naczelnego wodza podziękowanie za bój pod Zelwą3).
l) Tamże.
2) List M. Zabielly 8. VII ze Swisloczy do Gorzeńskiego w kopiar.
rap. lit. T. VI N 109.
8) D zi ęk czy nny list niemiecki Wedelstedta 15. VII 'z Biels�a do króla
tamże T. VI N 125.
,

- 26 1 Zabiełło na razie powiadamiał król a : » Awangarda nasza ... dokonała
bardzo pięknego odwrotu pod rozkazami majora Wedelstedta. Ten
oficer, dzielny i zdolny, miał pod swoją komendą tylko 1 474, był
w porę podtrzymany i z wielką brawurą przez mój pułk pod wodzą
pułkownika Chlewińskiego (w koni 404)... Odwrót nie był już nie
pokojony po dwó�h milach marszu. Zachowanie si� naszych wojsk
i porządek powstrzymał przeciwnika » 1) . W lej krótkiej wzmiance
zaszło wi'e le niedokładności i to bardzo doniosłych - wynika bo
wiem, że Wedelstedt znaczniejszą rozporządzał siłą i pościg ustał
dopiero po przebyciu całkowitej drogi W rejteradzie do obozu.
Tymczasem tak nie było i, znając niedbalstwo raportów Zabielły,
wolimy iść za opowiadaniem Sułkowskiego, naocznego świadka.
Zresztą wszystkie te wieści, zbierane na razie p rzez wodza naczel
nego, a jeszcze niesprawdzone, nie wytrzymują krytyki. Gdyby
na prawdę Chlewiński wsparł Wedelstedta w chwili właściwej, a pułk
Zabiełły » z wielką brawurą» znalazł się w ogniu, to najprzód ko
menda przeszłaby od majora do pułkownika jako starszego rangą,
potem ktośkolwiek by z pułku albo się odznaczył, albo ucierpiał
i podanoby go w wykazach, a one właśnie milczą.
W tej potyczce wyróżnił się prócz Sułkowskiego, wówczas
kapitana w koronnym regimencie X-m, major Ignacy Ejdziatowicz,
kapitan Ludwik Tettau, znany nam z pod Mira, » ten sam, co
(wówczas) ... osla niał z takim skutkiem odwrót naszego woiska \
drugi kapitan Antoni Kamiński "także odznaczył się bardzo " ,
wszyscy trzej z reg. Radziwiłlów. Dalej chorąży Szepetowski
z kaw. nar. Potockiego i niewymieniony z nazwiska "jeden szere
gowy zabił trzech karabinierów, jego zaś p o dwakroć ciężko ra
niono » . Zródła wspominają jeszcze przygodnie, że Pągowski chorąży
z pułku Wiirtemberga pod Zelwą "czynił swą powinność z zaletą » 2).
Z szeregów ubyło zabitych 50, ranionych 6 i tych wszystkich
w odwrocie . zabrano z sobą, nie chcąc nawet trupów Rosjanom
zostawiać. Siedmiu, może . wziętych do niewoli, przepadło bez
wieśó3). Rosjanie rachowali z naszej strony 44 niewolnika i 22 pa
dłych walało się na placu, więc za wysoko, a na polu nie leżał ani
1) List francuzki M. Za bieUy

4. VII z Izabelina do króla t a mż e T. VI
Datuje go "o dwie mile od Zelwy " .
2) Ś wiadectwo wojskowe And. Dobraczyńskiego pulk. w tej kon n icy ,
dane Pągowskiemu. 4. VIII w Warszawie tamże T. VI N 2 1 3.
Sułkowski Józef w reg. X (Dzialyńskiego) kapitan z kompanią 2 1 . V!. 1 791
(Lista starszeństwa sztabs i obe r-ofi ceró w tego reg. z l . I I . 1 794. O ryginal).
Karn'ński (Kamieński) Antoni w reg. VIII postąpil 24. I!. 1 792 ze sztabs
kapitana na kapitana z kompanią (Ks. 6 lit. O).
3) Z a rtyle rj i zgin ę lo : 1 bombardjer, 2 doboszów, 4 gemejnów - z pie
ch o ty : 3 unter-oficerów. 17 szeregowych - z kaw. nar. Potockiego zabito :
towarzysza (Jezierskiego), 8 gemejnów i tyluż szerego wy c h (z 3 końmi) .
r a ni eni : towarzysz. 2 gemejnów, 2 szeregowych - z pulku Byszewskiego
towarzysz i 2 szeregowych padlo - z pułku Wlirtemberga zginęto 2 to wa
rzyszów. ranni : towarzysz i szeregowy. brakuje kowala i 5 towarzyszów,
zbiegł kapral Kl ukowski (Drugi anneks bez daty do listu ZabieUy w kopjar.
rap. lit. T. VI Ad N 1 03).
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262 jeden, rannych zaś ująć nie zdołali W żadną cyfrę określoną.
W rzeczywistości straty nasze wyniosły 56 oprócz brakujących 7-u.
Wymieniają jeszcze dwie armaty, ale niesłusznie. Raport artylerji
lit. Cronemmanna zę szczegółowym wykazem tego, co potracono
na wojnie, nic nie mÓwi nawet o uszkodzeniu armat pod Zel�ą
- czytamy tam tylko, że padł bombardjer Hołłub.
Straty Rosjan o wiele znaszniejsze. Fersen liczy tylko 2 za
bitych (jegra i sierżanta z tegoż bataljonu) i rannych 1 4 (kozaków 5,
żołnierzy 7 i z oddziału jegrów podpor. Niebolsin i premier-majora
Ungern-Szternberg), koni zaś 2 padłe i 1 9 postrzelonych l). Te cyfry
wywołują mimowoli uśmiech na usta i tyle w nich prawdy, co
W zeznaniu jeńców, że pod Zelwą walczyło 2000, a dowodził
ChlewińskF). Według raportu ubyło więc 1 6 ludzi i 21 koni
wszystkiego. Wszakże odbito tyle ataków, Rosjanie ciągle pod
ogniem na odkrytej przestrzeni stanowili cel wy.borny dla wszelkich
pocisków, a przecie nasi nie ślepymi ładunkami strzelali. Rzekomo
straty rosyjskie wyniosły około 300 gemejnów i 5 ofićerów, lecz
i te cyfry, na póiniejszych zeznaniach jeńcóW oparte, także niezbyt
pewne. Najbliższym prawdy będzie może Zabiełło, .gdy na razie
pisał ogólnikowo : "Nieprzyjaciel stracił co najmniej 200 ludzi " 3).
Wedelstedt na połowie drogi swego odwrotu natknął się na
idace posiłki, a będzie to zapewne ów pułk przedniej straży pod
Chlewińskim. Przynosiły rozkaz słania na miejscu i śledzenia ru
chów przeciwnika4). Szkoda, że pomoc przychodziła po wszystkiem.
Gdyby w porę nadeszło wsparcie poważniejsze, jakie byłyby losy
walki, może i przyszłe koleje tęj wojny, bo chyba uśmiech szczęścia
pod Zelwą zachęciłby do energicznego ataku na pozycje Fersena
rozbicia jego korpusu.

Odwrót Zabielly z p o d Izabelina do Mścibowa.
Zabiełło na huk armatni, dolatujący od Zelwy, skupił swoje "trzy
kolumny w jednem ... miejscu dosyć nawet prędko " , nie \\1iedząc
dokładnie, co się tam dzieje na polu walki, choć słał niedaleko.
Zamiast pchnąć czemprędzej duże posiłki, zamiast urządzić stałą
łączność z Wedelstedłem w celu ciągłych relacji o fazach boju,
o mocy przeciwnika, o rzeczy najważniejszej, bo o pewności, czy
Fersen walczy własnym korpusem, czy już wzmocniony nadejściem
·
Mel,lina, nasz wódz naczelny poprzestał na koncentracji i bezczynnem
1) Wyróżnili się jakoby : Lanskoj GM., Benningsen bryg. (chory, lecz
dowodzący swym pulkiem), podpulk. Essen (komenderujący bataljonem jegrów)
i premjer-major Ungern-Szternberg, kap. art. Bogdanow, secu n d - majorowie:
ks. Ratajew i Gotowicki.
.
2 ) Dziennik Kreczetnikowa str. 72-73.
3) Król w liście do Bukatego 7. VII cyfrę zabitych Rosjan podaje na
200 (Kalinka Cz. II. str, 219).
4) Pamiętnik Sułkowskiego str. 242- 247. Glówne źrodlo z przyczyny
skąpych wzmianek w raportach, Szczegóły zkądinąd , czerpane zaznaczam y
w

notach.

- 265 -

wyczekiwaniu wie�ci z pod Zelwy. Gdyby kolumny . rozdzielała
mniejsza przestrzeń, ułatwiająca szybko�ć ich zebrania, gdyby siły
złączone umiano bystro przerzucić w ogień, wówczas pi�ciotysięczny
oddział Łanskoja zostałby zgnieciony lub rozbity ze szczętem, a Fer
sen w szybkiej ucieczce musiałby szukać ocalenia z resztkami kor
pusu. Po takim pogromie Rosjanie szliby naprzód powoli i ostrożniej,
skupionemi już siłami, i zyskanoby na czasie. Ale błąd popełniony
nie dał sie tak łatwo powetować przy niezaradności ówczesnych
wodzów, choć ciągle Fersena trzymali W n:�kach, a ten zaślepiony
sam szukał iwej zguby.
Zabielło fatalną zajął pozycję pod Izabelinem, nie przeczuwając,
że tu kres leżał jego działań zaczepnych. Tę pozycję w około
okrążały lasy, maskujące ruchy nieprzyjaciół, w razie zaś klęski
droga odwrotu wiodta wązkiem przejściem wśród topielisk. Mimo
tylu ujemnych stron terenu rozbito obóz. Jazda zajęła na równinie
linję frontowll i dwie baterje usypano po�piesznie na lewym flanku,
a p0dkreślmy, że dział nawet sporo, lecz ' wszystkie małego wago
miaru, ani jednej 1 2 -funtówki, i obsługa przy n ich niedostateczna,
choć w W. arszawie uważano, że artylerzystów wystarcza. Lasy
przed frontem obsadzono strzelcami, a piechotą wiodące przez nie
drogi do Zelwy.
Po takiem przygotowaniu, gdy stanowisko uchodziło w oczach
tych ludzi za dosyć korzystne, złożono radę wojenną i bój z Fer
senem w zasadzie przyjęty. Ten bój naznaczony na dzień następny
zapowiadał się pod dobrą wróżbą. bo nie cały korpus zdążył prze
być Zelwiankę po jedynej grobli, czekała więc walka z siłami roz
dwojonemi, a wobec znacznej przewagi naszej już widmo zagłady
Wskutek tych narad szedł pod
czatowało na korpus rosyjski.
Zelwę mocny oddział wywiadowczy, spotkawszy w połowie marszu
wypartego, lecz nie pobitego wcale Wedelstedta. Przednie zatem
stra że, rozdzielone na dwa odłamy, zajęły leśne drogi z Izabelina
do Zelwy, a W obozie gotowano się do stoczenia walnej bitwy.
Wódz naczelny komunikował królowi 4 lipca : " Idziemy na ... (prze
ciwnika) o północy z kolumną W odzickiego i Grabowskiego. .. O go
dzinie czwartej Bielak ma jutro post�pować za nami, . bo jego oddział
zanadto znużony " I) .
Nagle powstała przeszkoda nieoczekiwana, ale w tym rodzaju,
że rzutkiego wodza zach�ciłaby właśnie do boju, jak dzieje bitew
niejednokrotny dostarczają przykład. Dżdżyste dotychczas lato za
powiadało burzę w tym czasie, niosąc zarazem i przesilenie w atmo
sferycznym stanie, raptowne potem przejście od słot do upałów.
Na razie jednak zwały chmur czarnych zaciągnęły horyzont, często
darły je błyskawice i grom nieraz zahuczał, w końcu zerwała si�
gwałtowna burza ze straszną zlewą. Deszcz siekł bez przerwy
nie,mal trzy doby, zmieniwszy grunt gliniasty w jedną grzązką
l) List francuzki M. Zabielly 4. VII z Izabelina w kopjar . rap. lit. T.
VI N 103.
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topieP). Wprawdzie ruch ciężkich dział polowych stał się niesły
chanie utrudnionym, lecz ludzie i konie z aWsze by zdołali zaporę
przezwyciężyć, by potem białą bronią zwieść bój ręczny bez strzelb
i armat. Nasi jednak generałowie woleli dwie doby z górą moknąć
bezczynnie.
Wódz naczelny 6 lipca uniewinnia się przed królem : � Nasza
radość trwała krótko. Od nadziei pójścia na wroga przeszliśmy
nagle do rozpaczy, spowodowanej 60 godzin trwającą ulewą. Czwar
tego (lipca), gdyśmy o północy mieli wyruszać, ziemia została tak
rozmokniętą, noc taka ciemna, deszcz tak gwałtowny, żeśmy nic
nie m ogli przedsięwziąść bez ryzyka zagrząśnięcia armat po drodze
i bez żadnej możliwości zużytkowania strzelb. Gleba w tym kraju
prawie całkiem gliniasta - potrafiliśmy tylko z trudnością rozpiąć
(nieliczne) namioty. Nazajutrz i dniem później (5-0 i 6-0) deszcz
silniejszy lał jak n igdy, a trzeba było zmienić obóz koniecznie � .
Pisał o tern do Gorzeńskiego i Suchodolec, kapitan i adjutant,
w dołączonym liście, upoważniony do korespondowania : � Odbieram
ja rozkaz .. , abym czasem, wyręczając (wodza naczelnego) ... dawał
raporta Najjaśniejszemu Panu. .. Momentu czasu wolnego mieć nie
mogę... Kwatery nasze mizerne (i) W jednej izbie mieścimy się
wszyscy, n ie m ogę (więc) dosyć mieć ostrożności, abym si� ukrył
z m oją kancelarją. W tern (Co do tego) zapewniam, że ordynanse
większej wagi są sekretne i ten protokół jest zawsze u mnie zam
kni�ty. Dwóch nas jego zapisujemy to jest ja i chorąży Chamont
od fizyljerów. . . Jesteśmy blizko nieprzyjaciela, tak że nasze wedety
widzą (go) ... , od awangardy alarmują nas często, ale (Rosjanie) nie .
śmieją postąpić. My zaś dla nadzwyczajnej słoty i zepsutych dróg,
dla n iepostradania ciężkiej artylerji, żadnym sposobem naprzeciw
nich ruszyć nie możemy. . . Stoi korpus moskiewski w Z elwie nad
rzeką Szczarą (?) nadto błotnistą. Chcąc do (n)iego przystąpić,
wielebyśmy na tein stracili, gdyż od czterech (?) dni... deszcz nie
ustanny tak przemoczył pola, iż kawalerja użyteczną być nie może . . .
Wojska nasze bez namiotów i bez rekwizytów polowych prawie
cała kawalerja. JW. generał (Zabiełło) nie ma namiotu, któren' mu
koniecznie jest potrzebny, zWłąszcza, że teraz najwięcej w polu
.
.
jesteśmy� 2).
A Rosjanie w ten deszcz silny najprzód 5 lipca z lekka ude
rzyli na oba . nasze flanki, by zobaczyć tylko, jaka też czujność pa
nuje W obozie, napotkawszy zaś opór, zaraz odeszli. Jak pisze
Zabiełło : Mimo tylu zawad zdołaliśmy w czasie alarmu... ustawić
szybko (wojsko) w szyku bojowym... Było nawet przyjemnie zoba
czyć... oddział (Wodzickiego), jak się sformował do walki mimo
straszliwego deszczu... Wojsko koronne pod rozkazami generała
Wodzickiego jest jedynem, co umie manewrować i jego oficerowie
�

l) List M. ZabieUy 8. VII. ze Swisloczy do Gorzeńskiego tamże T.
VI N 1 09. Wspomina o t rzydniowym deszczu.
2) Li sty 6. VII z Izabelina ; francuzki M. Zabielly do króla i k ap . Sucho
dolca do Oorzeilskiego tamże T. VI. N 1 Q7 i Ad N 107.
•

- 2�5 spełnić swą powinność. Dużo zawdzięczamy ich głównemu do
wódzcy " l).
Gdy slota u nas przeszkadzała wszystkiemu, Rosjanie drogami
po rozgrzęsłem błocie przeprawili przez Zelwę swoje tabory i resztę
korpusu i na tern im zeszedł dzień 5-0 I i.pea. . Fersen, wciąż nie
wiedząc, że stoją w pobliżu wszystkie szyki Zabiełly, zamyślał po
odebraniu transportu z żywnością iść do W ołkowyska i, rozpędziwszy
kolumnę Bielaka własnemi siłami, szukać połączenia z Mellinem2).
I szóstego lipca ruszył istotnie, nie zważając na straszliwie
popsute drogi, a do tego marszem tak forsownym, że przednie straże
dotarły do Wołkowyska nawet dość wcześnie. Zasłyszawf.zy tam
od wziętych do niewoli dwóch towarzyszów o furażującej we wsi
poblizkiej komendzie, mieli czas jeszcze dopaść na miejsce i przy
prowadzić jakoby namiestnika z 1 6 żołnierzami3). Błota więc ucią
tli we nie zatrzymały przeciwnika w szybkim pochodzie, skoro wy
słani przodem kozacy wycieczkę zrobili w okolice, z niewolnikiem
wróciwszy do swoich. Dla naszych tylko wodzów grzązka droga
stanowiła już trudność ' nie do przełamania.
A w tym dniu mijały niepowrotnie najpomyślniejsze chwile
W tej wojnie. Słabe stosunkowo siły Fersena,' przebywając nie
tyle długą, co uciążliwą drogę z Zelwy do Wołkowyska (wiorst 24),
szły wyczerpane bardzo blizko od naszych stanowisk, nader niebez
piecznym marszem flankowym. Jeśliby Zabiełło z boku uderzył
wtedy, gdy przeciwnik, mocno znużony pochodem i nie oczekujący
walki, sam podszedł do niego na najkrótszą metę, byłby napadł na
wroga w najszczęśliwszych dla siebie warunkach, przejŚciem kilku
wiorst złej drogi bez zbytniego umęczenia wojska byłby korpus
Fersena rozniósł na strzępy. Zupełna tylko nieświadomość, co się
W najbliższej dzieje okolicy - tylko przekonanie, że pod Izabelinem
stanęła wyparta kolumienka Wedelstedta, wzmocniona może oddzia
łem Bielaka, mogła do tego stopnia zaślepić Rosjan, że sami szli
w zatrzask, ani się domyślając, co im groziło. Smitt, ' stronny
i kłamliwy, wychwala śmiałość działań połączoną z przezornością
u ówczesnych generałów i pisze, że " Fersen już zmuszał przewi
dywać w sobie przyszłego zwycięzcę Kościuszki " 4). Istotnie ślepa
fortuna wyciągnęła go wtedy bez szwanku z bezwiednych opałów,
brakło zaś tylko odrobiny energji, rzutkości, zmysłu wyzyskania
chwili, a nawet tak niedołężny wódz jak Zabiełło byłby przyszłego
p ogromcę naczelnika wziął do niewoli z całym korpusem. Lecz
gdy na szalach losu spoczęła n iepojęta bezmyślność obu stron wal
czących,' przeważyła nasza.
Niepodobna utrzymywać, iżby Zabiełło nie widział jasno po
łożenia swego i Fersena. Gorzeńskiemu pisze w liście wyraźnie :
" Trzymałem Fersena już zamkniętego od Izabelina i Wolkowyska
Cytowany przed chwilą list ZabieUy.
Dziennik Kreczetnikowa str. 73.
3) Tamże str. 75.
4) Smitt: O Suworowie Cz. II str. 273.
l)
2)
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i zapeWne (by) z Zelwy nie uszedł. Sam Fersen znał swojt: nie
bezpieczenstwo(?), nie mogąc się złączyć wtenczas z Dołgorukim,
ani z Mel1inem. Chciał nas zabawić szarmyc1ami z naszą awan
gardą, żeby (sam) ruszył z Zelwy do Wołkowyska. I tam przerżnąć
n ie moglem dla ń iesłychanie · złych dr.óg... Fersen bardzo nagle
uciekał ; nasze wedety z jego wedetami gadały " . Gdy skutkiem
n iedolęztwa, trudnego do pojęcia , wypuszczono przeciwnika bez
karnie, powstał zamiar urwania choć jego taboru, lecz i to spełzło
na niczem : . Ostatnia była n adzieia napaść na ich bagaże i tylną
straż. I tej i ntencji też ' same przyczyny ' były przeszkodą " . Nic
tedy nie robiono, patrząc obojętnie jak wróg z matni uchodził.
Przypuszczamy tylko, iż tabory szły pod osłoną za awangardą, nie
za korpusem, co łatwo wnioskować i z n atury rzeczy i z raportu
rosyj skiego.
Zaszło w tym dniu (6 lipca) nieznaczne starcie, o czem Fersen
meldował jakoby w czasie swego marszu. Według tej relacji,
przednie straże, mijając w pobliżu stanowiska Zabiełły, doniosły,
że folwark na drodze do Izabelina osadziłQ 200 jazdy·, a za nią
widać więcej wojska i ruch w niem jakiś, jakby chęć napaści na
idące bagaże. Skutkiem tego ruszył na folwark gen. Łanskoj ze
znacznemi siłami, a tymczasem korpus pospiesznie maszerował dalej.
Zboczyło zaś z Lanskojem sporo, bo bataljon jegrów estlandzkich
i grenaąjerski muszkieterów, pułk ,l ekkiej jazdy ukraińskiej w 6 szW.
i donce Saryczowa, co stanowi, przyjmując pierwiastkowe cyfry,
1 6.00 bagnetqw i 1 220 szabel, razem do 5000 głów przy 4-ch
armatach. Gdy Lanskoj poprowadził tak znaczne siły, doniósł
wkrótce, że po wyparciu jazdy z folwarku gnał ją do obozu i 'wi
dział go za błotem, lecz Wówczas nagle obóz zwinięto, wojska,
osłaniając flanki konnicą, odeszły do lasu, gdzie niebawem stanęły.
W tej krótkiej walce wzięto towarzysza, a z kaw. nar. , padł po
rucznik i 1 2 żołnierzy, z , Rosjan zaś raniony tylko szeregowiec jazdy ,
ukraińskiej i jeden kozak, ów kozak tradycyjny, co długie lata potem
płacił zwykle sam jeden ranami lub życiem zwycięztwa rosyjskie.
Fersen sądząc, że to zaWsze oddział z pod Zelwy, połączony _z Bie
lakiem, zapragnął znieść go po drodze i z korpusu gen. Knorring ,
ów » prostak nad prostakami " , jak go określa kolega po bronjl) ,
poszedł n a pomoc z pułkiem muszkieterów tambowskich w 2-ch �at.
(mniej więcej głów 1 840) z 5-a szW. lekkiej jazdy iziumskiej (mnie;
więcej giów 730) i z częścią artylerji. Zebrano więc wogóle z jakie
550 0 , nie licząc obsługi armat, zatem większość korpusu. ' Kazan o
im n ie ławą" lecz jednocześnie z dwóch stron uderzać, gdy wię c
2500 Knorringa podejdzie z prawego flanku, 3000 Lanskoja zaata
kuje lewy. Nie dopisały te skombinowane ruchy. Jazda Zabiełły,
napotkawszy Rosjan, gdy po krótkiej walce dostrzegła brnącą W błoc ie
p iechotę, odeszła do swoich, a tą konnicą reszta wojska przykryta ,
1) Gen. En�elhardt : Pamiętnik str.

95.
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wiorstwowa odległość rozdzielała strony przeciwne, lecz błota i to
piele, zwiększone długim deszczem, utrudniały pogoń. Fersen, za
wiadamiany w marszu o wszystkiem, kazał obu generałom, zanie
chawszy pościgu, wracać do korpusu, by nie nużyć żołnierza l).
Sprawozdanie o przebiegu tych drobnych starć razi swoją
przesadą, wynika bowiem, że liczniejsze o wiele wojsko dwukrotnie
zwijało obóz, rejterując ze strachu, . czego wcale nie było. Zródła
rosyjskie tak przeładowane kłamstwami, że niepodobna na nich po
legać bez ścisłego rozbioru i porównania z naszemi polskie. zaś
papiery sztabu nie przechowały opisu utarczek, lecz może do nich
odnosi się ustęp z cytowanego listu Zabiełły : " We wszystkich szar
myciach zaWsze więcej Moskalów zginęło. W jednym 1 0 kara
binierów (muszkieterów) nasi zabili, ale strzelce ich, W większej
liczbie jak nasi pod lasem si.ę trzymając, i armaty -konne przeszka
dzają naszym oderżnąć kozaków albo karabinierów " . W braku
źródeł urzędowych probujmy skreślić dzieje dnia tego na podstawie
pamiętnika naocznych świadków, podkreśliwszy pierwej położenie
zupełnie jut zmienione.
Zaznaczyliśmy poprzednio, że odejście nietkniętego Fersena
do Wołkowyska nie było tajemnicą w naszym obozie, obecnie zaś
przeciwnik, ocalony dziwnym trafem losu, stawał się groźnym na
nowem stan·owisku. Wołkowysk leżał już z poku na tyłach armji,
już dla Rosjan droga nad Bug krótsza niż dla Zabiełły, a chodziły głuche
· wieści o podsuwanie się w te strony jeszcze Metlina i Denisowa.
Wróg mógł więc łatwo odciąć nas od podstawy operacyjnej lub
z flanku uderzyć W czasie· odwrotu, mógł wreszcie w razie dłuż
szego nudziarstwa pod Izabelinem, przegrodziwszy drogę siłami
trzech korpusów nie do przełamania, odrzucić w · głąb Litwy lub
wziąść do niewoli. Po kompletnie chybionych działaniach zaczepnych
należało ju'ż teraz nad Bug się wycofywać, poprzestając na obronie
zagrożonych komunikacji ze stolicą.
Instrukcje królewskie zaWczasu nakazywały ustąpić do Brześcia,
gdyby nie dopisał napad na Fersena albo na MelJina2), gdy więc
rzeczywistość rozwiała ułudy o Fersenie, odchodzącym ze strachu
do Słonima, o innych korpusach powstrzymanych w pochodzie na
Brześć3), zrozumiano w Izabelinie sytuację, przemienioną z gruntu
na naszą niekorzyść, i 6 lipca o S-ej z wieczora nastąpił powrotny
wymarsz z obozu.
Zauważmy jeszcze� iż ziemia rozmokła spadłą ulewą nie sta
nowiła dla Zabiełły jedynej trudności do przezwyciężenia. Istniały
inne i czytamy W liście naczelnego wodza : » Daje się uczuwać brak
żywności - wczoraj i dzisiaj jesteśmy prawie be� chleba, (a) koniom
n iedostaje furażu. Wojsku kazałem bezpłatnie rozdać wódkę i w małej
l) D zienni k Kreczetnikowa str. 74-75.

2) Wspomina o tern Stan. August w liście 3.VII do ks. Józefa (Dem
biński: Korespondencja str. 96).
3) List króla z 5. VII
tamże str. 97-98.
-
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ilości mięsa, by powstrzymać skargi... Komisorjat zawinił bardzo
. swojem niedbalstwem (i) cała armja nań zagniewana. Zleciłem
wszystto płacić gotówką dla ułatwienia dostaw... Co do mnie,
N. Panie, to chociaż powinienem być obcy administracji tego ro
dzaju, zmuszony (jednak) j estem zużywaĆ połowę swojego czasu,
by obmyśleć i zająć się tą sprawą. Widzę więc z żalem, jak i cała
armja, (mus) porzuceni a nieprzyjaciela, aby się dostać ztąd o mil 5,
do Swisłoczy tyszkiewiczowskiej, gdzie znajdziemy więcej obfitości
i dobrą pozycję. Pewien porządek zaprowadzim W tym bezładzie,
·
bo trzeba oznajmić WKMości, że bardzo znaczna częśĆ wojska
daleka od tego, by umiała znosić trudy i głód - jest bez subordy
nacji, bez dyscypliny, bez żadnegó wyrobienia. Gdyby chciano
karać za przewinienia, korpus pozbawiony by został oficerów i (byłby)
wojskiem gemejn6w... Nasi oficerowie zaczynają chorować : Jan
Potocki, Paweł Grabowski pułkownik 5-0 regimentu, Baranowski
(Jakób).. . pułkownik (w przedniej straży Kirkora). Dwaj pierwsi
prosili o zwolnienie dla od.zyskania zdrowia . . . I tak, N. Panie, przed
sięwzięcie chybiło bardziej przez tę powódi okrutną, niż przez brak
żywności. .. Deszcz palta ciągle - zrobimy dzisiaj z wielkim trudem
pół mili " . Powtarza to i Suchodolec : " Komisorjat najokrutniej
z nami postąpi!. Wyznaczeni oficerowie riie umieją i nie daj� dosyć
baczności do pełnienia obowiązków swoich. Na miłość Boga, niech
nam Najjaśniejszy Pan nadeśle l iwerantów, bo tu dotąd nikogo nie
mamy, coby się podjął tej posługi wojsku. Niechby też i do ko
misorjatu ktoś zjechał, bo najwięcej JW. generał czasu trawić musi
nad obmyśleniem furażów i żywności - słowem dotąd nie mieli
byśmy czem żyć, gdyby sam JW. generał nie opatrzył przez swoje
starania... Momentu ani w dzień, ani W nocy nie mam... Generał
odebrał wiadomeść, że idą ku nam l 2-funtowe armaty, ale bez ludzi
i koni, o co my żadnym sposobem wystarać się nie . . . (zdołamy),
a jeśli ma dać komisorjat, spuścić się nie możemy... Dzisiaj tedy
cofamy się ku Swisłoczy " 1).
Noc zapadała wcześnie czarna i niepewna z wyjącym Wichrem,
co gnał po niebie pokłębione chmury. Teren rozgrzęzły niepamiętną
ulewą słał się głębokim pokładem rzadkiej gliny, wiele sił ludzkich
i końskich zużywając na marne. Zołnierz niekiedy po kolana za
padał, a sądzić możemy ó jego wysiłku z listu Zabielly, kreślonego
mo:ie przesadną już barwą : " Trzydniowe deszcze ze wszystkiem
zrujnowa(ły) drogi, tak dalece, że pół mili małej 8 godzin maszero
waliśmy, zostawiwszy nawet w błocie bez pomocy przez niejaki
czas wozy amunicyjne i z namiotami, które (to) namioty napojone
deszczem ' we dwoje ciężar pomnażały " . Drogi wązkie i zawsze
licho utrzymane prowadziły lasem, a przebyć go musiano w ciągu
tej nocy, by raz już wyjść z tej opaski, przesłaniającej w razie
nagłego ataku wszel k i ruch przeciwnika. W tych warunkach,
ciężkich z natury, pogorszonych panującym zwykle u nas ,nieładem,
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1) Cytowane listy M. ZabieUy i Suchodolcą ó. VII z lząbelina w leo
pjar. rap. lit.

rozpoczęto pochód, zamieniony wkrótce w ogólne rozprzężenie.
W nocnych ciemnościach poprzewracane wozy taboru, z całą przy
nich krzątaniną i zamieszaniem, zawaliły drogi, tamując ruch wojska.
Wkrótce je przegrodziły całe rzędy barykad z tych obalonych wozów
i padłych z wysilenia koni. Oddziały wyczerpanych i zgłodzonych
żołnierzy, torując sobie boczne przejścia, błądziły po lesie rozbite
na bezładne grupy - często pogubiwszy oficerów, często prze
wracając się W ciemnościach o napotkane pnie i zarośla. Upłynęło
pół godziny, a cała armja rozprzęgała się zupełnie, brnęła samopas
drobnemi kupami, grożąc co chwila paść ofiarą najezdzcy lub wy
buchu paniki. Bo i to jeszcze .,?awisło mieczem Damoklesa nad
tym dantejskim obrazem chaosu, gdyż wśród nocnych mroków grze
chotały zewsząd flintowe wystrzały. Nacierał Wówczas przeciwnik,
zapewne Łanskoj, lecz bez żadnej energji, wypuszczając z rąk spo
sobność zniszczenia armji słabą nawet siłą - i tern j ą ocalił. Był
to ów pierwszy atak rosyjski, efektownie wspomniany w raporcie
Fersena, drugi miał miejsce dopiero nazajutrz.
Porankiem 7 lipca po tej n9cy straszi1ej, grożącej ostateczną
zgubą, wybrnięto nakoniec z lasu, . przywrócono jaki taki porządek
i na wzgórzach bezpiecznych żołnierz już myślał o wypoczynku po
zabójczej przeprawie, lecz los zrządził inaczej .
Zabiełło, zgorzkniały przejściami tej piekielnej nocy, pisał
nazajutrz do Gorzeńskiego : '" Radbym, żeby tu (Generał) zjechał
i poznał , co to jest wojsko litewskie. Jakie nieposłuszeństwo, jaka
niewiadomość służby, jaki rabunek ! Wszystko to się dzieje ofice
rami, z których liczba dobrych aż nazbyt szczupła. Piechota nie
równie lepiej się sprawuje. Wszystkie starania moje dążą, ażeby
te wady tak Ważne poprawić, ale to tak prędko pójść . nie może,
gdyż złe jest bardzo wkorzenione " . Jesteśmy bardzo dalecy od
tego, by ludzi i rzeczy przedstawić w innym Śv. ietle, niż malują
źródła autentyczne, Więc nie umniejszamy ciężkich win żołnierza,
lecz w tym wypadku poczucie sprawiedliwości nąkazuje przyznać,
że najbardziej zawinił sam wódz naczelny. Akcja jego ówczesna,
wyświetliwszy całe niedołęztwo, potępia go bezwzględnie. Wszak
......
korpus Fersena nie powinien już istnieć, a pogrom zaoszczędziłby
i starć kilka i tego marszu nocnego w warunkach tak groźnych.
Zresztą nawet zajęcie innej pozycji, niż w centrze okręgu lasów
pod Izabelinem, usunęłoby klęskę demoralizacji i obniżenia wartości
bojowe; wysiłkiem fizycznym u jedynej armji litewskiej, co jeszcze
przed nawałą osłaniała stolicę. Zabiełło zawiódł ciężko ogólną
ufność W jego siły i zdolności. Nastąpiło rozczarowanie i słowa
szefa Działyńskiego to wyraz powszechnej opinji, gdy pisał 1 0 lipca :
" Nie można się nic dobrego spodziewać po nas, jeśli taka dyspo
zycja i taki nieład będzie jak dotąd... Przykro nam jest bardzo
smutne przewidywać konsekwencje, ani też mieć nadziei, żeby śmierć
nasza mogła być ku pożytkowi ojczyzny naszej . Bić się będziemy,
ale si� nie spodziewajcie Panowie, żebyśmy pobili... Dajcie nam
dobrego i doświadczonego generała, to możemy mieć nadzieję pobicia,
•
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ale jeśli tego nie zrobicie, to nie m I ejcie żadnej nadziei'" 1). Na
nieszczęście, kraj wówczas (oprócz Kościuszki) n ie posiadał zdolnego
- wyrobili się później.
Tymczasem zamiast wypoczynku zajęto na wzgórzach pozycję,
bo przeciwnik wciąż siedział na karku, wieszając się śladem masze
rującej jeszcze arjergardy.
Dojrzano wkrótce kilka szwadronów
jazdy i z jakie pół tysiąca muszki eterów pieszych, wychylonych
z lasu. Ta konnica pomknęła na grabież taboru, znęcona nadzieją
łupów, lecz zaraz pierzchła rozbita silnem uderzeniem naszej jazdy,
potem z podobnym skutkiem przyszedł z kolei atak na piechotę.
Oddział muszkieterów prysł rozniesiony szarżą dwóch szwadronów
z doborowego pułku WiirŁemberga. Rozbitki skryły się wrzucone
do lasu, gdzie ich oficerowie sformOWali napowrót i powtórnie
W ogień powiedli. . Tę drugą napaść odbito z wynikiem jeszcze
pomyślniejszym- Ujrzano ·w tej właśnie chwili nadbiegających Ta
tarów Bielaka, więc po pstrem natarciu większemi siłami, pod ży
wiołowym naporem koni i ludzi, , wróg znoWu rozbity i gnany do
lasu. Rosjanie z wielką stratą, jakoby nawet półtorasta ludzi, odeszli
z niczem, czyli , mówiąc stylem raportu Fersena, nadszedł do gen.
maj. Knorringa rozkaz zaprzestania pogoni , by nie nużyć zbytecznie
wojska po rozmokłym gruncie2).
Zabiełło trzymał do południ a wciąż szyki pod bronią, oczekując
ataków. A gdy przeciwnik, już dobrze przetrzepany, nie zdradzał
ochoty do działań zaczepnych, wojsku pociągnęło dalej do Mścibowa,
dokąd zdążały przodem bagaże, i wieczorem stanąwszy u celu,
rozłoiyło się obozem.
Rosjanie śledzili kierunek pochodu, nie
probując boju3).
Po południu, gdy wojska ruszyły marszem dosyć spiesznym'
w strony Mścibowa, by wyminąć zanadto wysunięte stanowisko Fer
sena w Wolkowysku, droga wypadła w pobliżu rosyjskiego oddziału,
wiodąc znacznem rozdołem na wzgórze przeciwległe. Zaszedł wów
czas wypadek bardzo niezwyczajny. Przeciwnik zdążył osadzić
panujące nad jarem wyniosłości, a Zabiełło, zamiast go spędzić za
jakąbądź cenę z górującego nad drogą terenu, poszedł prosto jakby
w głębi spokojnego kraju, j akby nie rozumiejąc, iż pod zabójczym
ogniem naraża całe wojsko na straszliwe jatki. l co dziwniejsze przeszedł niezaczepiany. Oficerowie rosyjscy przez szkła powiększa
jące obserWOWali z ciekawością marsz ryz,ykowny aż do szaleństwa
przez głąb wąwozu na b�zpieczne wzgórze, lecz obserwowali z bier
nością nie do poję cia. Zaden strzał nie huknął, nie dostrzeżono
nawet chęci zaczepie)1ia, n iby wrogie obozy z uprzejmością ko
leżeńską kwitowały.' się wzajemnie ustawicznem wypuszczaniem
l) List Dzialyńskiego 14. VII z Plosków do Gorzeńskiego tamże T
.
VI. N 123.
2) Kreczetnikow, streszczając IW dzienniku raport, mylnie go umieścił
pod 6. VII lub może fersen pobałamUCił w piśmie, odebranem 10-0_
3) Sułkowski: Pamiętnik str. 247-250. Bierzemy ztamtąd dużo szczególów.
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zatrzasku. W tej chwili szyki przeciwne naprawdę wyglądały na
.aljantów " l ) . '
Fersen W taki sposób melduje o tym fakcie nadzwyczajnym.
Dostrzeżono sily Z\łbielły idące kolumną j akby z myślą ataku, po
tem w odległości wiorst czterech od obozu rosyjskiego sformowali
SZyk bojowy, lecz widząc i z drugiej strony wszelką gotowość do
przyjęcia walki, ustąpili do parowu, gdzie cichaczem natarcie prze
mieniwszy w rejteradę, odeszli całym korpusem W stronę Brzosto
wicy. Zmęczenie ludzi i ustałość koni spowodowało bezczynność
Rosjan2). Widocznie taki raport Fersenowi złożyli podwładni, nie
mając czem się. chwalić.
Za ustępującymi wysh no 2 szw. lekkiej jazdy z pułkiem ko 
ków dla śledzenia ruchów i ci donieśli, że Zabiełło o wiorst 1 0
d Wołkowyska stanął obozem. Kozacy z tego oddziału wywia
dowczego zarwali W opuszczonym obozie czyjś powóz i 40 koni,
o wszystko po oszacowaniu sprzedano za 375 rubli, a cena podej
ana swą bajeczną szczupłością. Fersen włączył pieniądze do sum
extra-ordynaryjnych, zmuszony potem rozkazem Kreczetnikowa dO'
rozdania zdobywcom, a zasłyszawszy, że Zabiełło, Bielak i Wo-.
dzicki chcieli go atakować, zażądał pomocy MeI1ina, bojąc się
Walczyć n ierównemi si/ami3).
I tak zmarnowano rzadki uśmiech losu w dziejach tej wojny,
mogąc korpus rohaczewski zniszczyć ze szczętem, a z szeregu
kolosalnych błędów wyniknął ów opłakany odwrót z pod Izabelina
' eszcze to nie koniec smutnej Odysei.
_

Położenie ZabieJly. Ruchy Rosjan i utarczka
od Mścibowem . Zabiełło cofał si� dalej, przebywszy 8 lipca
Mścibowa do SWisłoczy, jak zaWsze w ciężkich bardzo warunkach.
ym razem mniej już dokuczały złe drogi, trochę obeschnięte po
lewnych deszczach, niż chroniczny brak żywności. Z tego powodu
nasze siły szły kolumnami, zamiast zbitą masą, i Rosj anie podzieeni na trzy korpusy.
Nieustanne zmiany położenia armji utrudniały czynności w in
endenturze, kraj dość ubogi i ogołocony z zapasów na przednówku
nie wiele dostarczał środków przeżywienia, a sporo już zasobów
W rozmaitych miejscach wpadło w ręce Rosjan, władze wreszcie
zaopatrujące w żywność i furaż funkcjonowały nieudolnie. Pisma
Zabiełły przepełnione żalami, jak list z 8 lipca do Gorzeńskiego :
.Niedostatek bardzo wielki jest w naszym obozie. Komisorjat jak
naj gorszy, złożony z Pentelskiego podpułkow., z Zaleskiego ka
it. i Puzyny majora4). Puzyna oświadczył się, że nie chce być
l) Kalinka : Zywot Tyszkiewicza str. 2Z. Szczegól ten opowiadaf auto
rowi świadek naoczny, ks. Adam Cza rtoryski. Nie podano tylko daty, ani
rniejscowości, z mylną przytem wzmianką, że to były wojska MeIli na.
2) Dziennik Kreczetnikowa str. 75.
3) Tamże str. 75 - 77. Dwa raporty fersena z 7. VII.
') Pentelski Michal w reg. II postąpil 2. V 1789 z majora na podpul
kownika (Ks. 6 lit. O).

Vi komisorjacie

i dla tego nie jest win ny, jak dwaj pIerwsi. N i e
mamy ża dnyc h m a g azyn ów z tyłu i nie miałem czasu zakładać . ..
Zmiłuj się, Generale, p rzysyłaj nam liwerantów z nowym komisorjatem
liczny m , bo nie nieprzyjaciel, ale niedostatek nas zwojuje. . Proszę
o ludzi zd o l nych do komisorjatu, ale cywi lnych, z subalternami (ze)
20
inaczej ten komisorjat nas zgubi " . Kończy dopiskiem : " W tym
momencie mocno zastraszyłem komisorjat, pieniędzmi kazałem płacić,
500 ludzi dałem na posyłki " . Uwzględniając nieład, istniejący We
wszystkich gałęziach służby ad mi nistracyjn o - wojskowej, przytern
-

istotnie ciężkie warunki na Litwie, przyznać jednak musimy, �e ów
ko m i sorjat, mimo tyl u stro n ujem nych, działał jeszcze
o wiele l epiej niż W Koronie. A braki dotkliwe i stniały, zwłaszcza
w p o c zątku i do połowy lipca, i nieraz ludzie wyczerpani trudem
n ie dostawali n awet chleba w dostatecznej ilości, a konie owsa, to
tez niezdolne utrzymać c ięża r u jezdzca ledwie suwały n ogami, pa
daj ąc po drodze . Smutny to był wynik pochodów n ieprzewidzianych,
nagłych, nie dających czasu n a ściągani e zapasó w w kraju ubogim
ze stron nieraz o d l e g łyc h .
Niedostatek pożyWienia dla ludzi i koni stanowi niewątpliwie
okoliczność łagodzącą i W świetle takich świadectw skargi na rabu
nek i, niesubordynację tracą wiele z jaskrawego zabarwienia. Có ż
dziwnego, że żołnierz bosy i głodny i cz�sto ni e płat ny, że jazda,
z wysi łkiem wlokąca si� po błocie na osłabłych koniach, s z uka ł a
żywności i furaż u' n a w ła s n ą rękę, by nie zginąć marnie. Fatalne
przyczyny z nieubłaganą konsekwencją wywoływały fatalne skutki,
. prowadząc rozstrój i obniżenie wartości bojowej, przedewszystkiem
ja zdy . I nac zej być nie m ogło. Dla postawienia na nogi kwestji
żywno śc iow ej wyjechał z W a rs z awy do obozu komisarz skarbo
wy, jelski I).
Drugim groźnym brak i em na wypadek bitwy z podchodzącymi
Rosjanami to n iedostatek większych dział polowych i obsługi do
nich. Zabiełło donosił Gorzeńskiemu : " Posyłam po armaty 1 2-funt.
do Bielska, ale koni do wszystkich nie ma, a najbardziej kanonierów,
gdyż i tu nie mamy " . W Biel sku cżekały 4 1 2-funtówki z 6-a wo
zami odpowiedni ej amunicj i, przeznaczone do Brześcia, i te chorąży
Pyrzecki poprowadził 1 0 l ipca na razie do Swisłoczy z drobnym
. konwojem, dostarczonym przez podpułkownika Kijeńskiego w głów 33
p i echoty i jazdy2). W ódz naczelny powtarza z naeiskiem : " Przysy
łajcie kanonierów do 1 2-funt. armat , bo b ez tego będą nieużyteczne " .
Prośby j ednak Zabiełły nie odniosły skutku, n ie dano artylerzystów,
tylko z Wa rs z awy 2 lipca ruszyły transporty pod okiem bombardjerów,
osławiony
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l) List królewski 1 0. VII do ks.
' Józefa (Dembiński : Korespondencja

1 04).
2) Raporty

9. VII z Bielska : kap. Drozdowskiego i A. Piotrowskiego
w kopi ar. rap. l it. T. VI N ł 12- 1 1 3. Konwój Kijeńskiego skladalo : chorąży!
namiesnik, towarzyszów 4, szeregowych 16 z kaw. nar. i 1 1 fizylierów. Szh
na Szereszów lRaport tegoż kapitana i adjutanta Drozdowskiego 1 0. VII z Bia
legostoku i Kijeńskiego 1 0. VII z Bielska tamże T. VI N 1 1 6 i 1 15).

K AZ I M I ERZ K S I ĄŻE SAP I EHA
Litew skiego
gener ał artyle ryi W . Ks.
ego.
marsz ałek Sejmu Czter oletni
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Żóltowski pro
wiozac po dwa wozy 5-funtowych pocisków.
wadzi ł je do Bielska, Dziwański do Brześcia, więc nie to przycho
dzilo, czego nieodbicie potrzebowano l).
W stolicy świtała nadzieja, że większych dział polowych
dostarczy dla Zabie)ły arsenał Biały, oddany przez kasztelana wileń
skiego, ks. - Macieja Radziwiłła na potrzeby kraju. Na rozkaż
królewski ruszył ta m, naiajutrz po wymarszu 'wojsk na Fersena,
sztyk-junkier Szeleściński z unter-oficerem i bombardjerem, by po
zlustrowaniu zapasów wysyłał co zdatne do Grodna, zbyteczne zaś
lub potrzebujące naprawy do stolicy. Na transport pocztą dział
i amunicji wziął sto dukatów2). Znaleziono tam 9 śmigownic
l -funtowych i 3 3-funt., granatnik 8-funt., dział : 1 2-funt., 3 4-funt.,
2 6-funt., wreszcie moździeż wiszący do wyrzucania 1 2-funt. kuli
rozpalonej, ale bez łoża, razem sztuk 20, nie licząc niezdatnych
7 armat l O-funt. i 9 bez lawet różnego wagomiaru3). Wszystkie
one żelazne i korzyść z nich nie wielka, zaraz bowiem meldowano :
" Ledwo sześć zgadza się podług naszego kalibru 3-funt. i 6-funt.,
reszta zaś zacząwszy od 8 łut. aż do l O-funt., w których takie są
dziurkowatości w kanale, że blizko łuta prochu w jedną dziurkę
włazi " niezbyt pożądane. Zdatne więc do użytku spławiano Bugiem
do stolicy, resztę ukryto na m iejscu4). Zabiełło doznał przykrego
zawodu, jeśli rozliczał na arsenał Białej - zawalało go sporo
bruchtu. Dziwnie zaś był ubogi, bo nie dość. ze niemiał żadnej
1 2-funŁówki, ale nawet broni. Doszukano się wszystkiego 7 kara
binków dla jazdy i parę pistoletów, z amunicji prochu flintowego
2 1 0 funt., siekanych kartaczy żelaznych 430 funtów, puszek W płótno
obszytych z takimiż kartaczami 1 47 do 3-funtówek i mniejszych
cokolwiek 82, blaszanych 1 20 do l i 2 funt., wreszcie 26 cylindrów
różnego l<alibru i - nic więcej. Dostawiał te resztki do arsenału
warszawskiego rotmistrz chorągwi ordynackiej, Jankowski5). Napły
wały także dary w naturze, lecz nie wielkiej lub żadnej wartości
użytkowej. I tak Kaź. Ruszczyc, dowodzący rezerwą W Terespolu,
raportował 4 lipca, że " z ofiary. . . Łopota ex-oboźnego litewskiego
komisja porządkowa nowogródzka oddała do regimentu (VI-o), teraz
komendy mojej, armatek 3 jednofuntowych z metalu dobrego, które
atwo można przetransportować do Warszawy do przelania .. , są bez
"
t awetów li).
-

1) Raport Kaz. Nest. Sapiehy 3. VII tamże T. VII Ad N 74.
2) Raport Sto Potockiego 30. VI tamże T. VII N 59.
3) Raport tegoż bez daty, ale z 6. VII tamże T. VII Ad N 1 39.
4)

Inny raport Potockiego 6. VII tamże T. VII N 139.

5) Specyfikacia Potockiego 3. VII tamże T. VII Ad N 139.

O śmi
gownicach malego kalibru pisa! St. Potocki : "Ponieważ j ednofuntowe armaty
na co innego obrócone być nie mogą chyba na przetopienie do ludwisarni,
przeto... (upraszam o) rozkaz... pu!kownikowi Ruszczycowi przesiania ich
bez - wielkiego kosztu do Warszawy, l.rdyż wyprawiać po takowe gratki
ztąd nie warto; a nawet nie mam na to funduszu" (Kartka z 7. VII tamże
T. VI N 1 08).
6) List Ruszczyca 4. VII z Terespola tamże T. VI N 105.
W oj D a Pols�o · nos ) j sk a.
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Ze stolicy nic nie przychodziło z potrzebnych rzeczy, choć
istniał i zapas materjału na składzie i środki pieniężne. Nie dalej,
jak w czerwcu tego roku wpłynęła z Litwy do kasy wypraw artyłerji
spora suma 286 788 zł. 25 gr., a zauważmy, że w skład jej wchodzi
36- 1 98, zebranych " w kwartale czerwcowym 1 790 r. z ofiar oby
Vłatelskich przez JW. biskupa Łopacińskiego na armaty " , oraz na
tenże cel 4000 " w kwartale wrześniowym 1 79 1 roku z ofiary
włościan pawłowskich " , oczynszowanych przez ks. Pawła Brzostow
skiegol).
A gdy wróg podchodz-ił i należało walczyć lub ustąpić, te
wszystkie braki jeszcze nie wyczerpują całej ich listy. Czytamy
w źródłach : " Oficerów wielki niedostatek jest, nie możemy ich
używać do komisorjatu, których jednak wielu potrzeba. Wiele już
ludzi bez ciżmów mamy. Stanąłem tu (w Swisłoczy) dla głodu
i nieporządku wojska, źeby jednemu i drugiemu zaradzić... Nie
przyjaciel się kupi przeciwko nam. Już komendy część Dołgoru
kiego jest pod Grodnem, Fersen i Mellin z nim się złączą. Nie
zostaje mi, jak postąpiwszy przeciwko nim albo stanąwszy na prze
prawie, do ostatniego (tchu) bić s ię, zginąć z komendą swoją albo
ratować Warszawę. Niech król wierzy, że ich (co)raz więcej będę
się
miał przeciwko sobie, ale n iech wierzy także i temu, że bronić
.
będę i zasłaniać Warszawę " 2).
Rosjanie zbliżali się i stotnie. Fersen, słysząc o 25 000 roz
łożonych obozem o wiorst 10 w pobliżu, poznał nareszcie, co mu
groziło i , ochłonąwszy ze strachu, ' 'nie miał wcale ochoty iść
w paszczę przeciwnika. Wolał bezczynnie zapaść w Wołkowysku,
wzywając Mellina do siebie alarmującemi pismami.
Korpus tołoczyński wysłano na razie z Nowogródka W kie
runku Grodna, lecz po wymarszu naszych na Słonim, odzyskawszy
swobodę ruchów, zwracał się na południe małymi m arszami, z Ż o
łudka przez Niemem do Mostów, potem przez Zelwiankę do Piasków,
gdzie odebrał naglące wezwanie Fersena. Zostawiwszy więc na
miejscu 8 lipca ciężkie bagaże z odpowiednią osłoną, sam poszedł
lekko i bardzo pospiesznie, dotarłszy tego dnia j eszcze do wsi
Jatwiża, z boku na lewo o mil dwie od Wołkowyska. Gdy mu
tam powiedziano, że Zabiełło na Mścibów - ustąpił do Swisłoczy,
wywnioskowawszy z tego, że przeciwnik pragnie szybko uciekać,
lecz bić się nie myśli, postanowił ścigać go energicznie. I posżedł
istotnie 9 lipca z Jatwiża, jako motyw wypisując w raporcie, że
szło mu o to, by i dalszem przepędzeniem nabawić strachu i lInie
dać pustoszyć i grabić niektórych wsi, dziedziców oddanych kon
federacji " . Pod wieczór, gdy jego korpus zbliżał się do Mścibowa,
pikieta litewska ustąpiła pospiesznie, alarmując stojący W głębi
.
oddział�wywiadowczy,
gdy zaś już Mellin wchodził do opuszczonego
_

1) Specyfikacja Potockiego bez daty, ale z końca czerwca, tamże T. VII
Ad N 60.
2) Cytowany list M. Zabielly 8. VII ze Swisloczy do Gorzeńskiego
'"
tamże T. VI N 109.

- 275 obozowiska Zabiełły, dopatrzono jazdę idącą kupami . Wysłany na
nią Bukshewden, wiodący lekkie wojska w awangardzie, po krótkiem
starciu zdołał jakoby ją odpędzić i gnać wiorst kilka. Ż ołnierzy
tymczasem szykowano do bitwy, sądząc, że to może przednia straż
armii i napaść litewska. Korpus przez noc całą zachowywał wielką
czujność, gdyż położenie wj'glądało niejasno, a podjazdy ustawicznie
niepokoiły wysunięte placówki rosyjskie. Nasze źródła nie prze
chowują żadnej relacji o tym dniu . pod Mścibowem, są tam tylko
głuche wzmianki o walce nazajutrz, może też Kreczetnikow czy
MeIJin podał niedbale bałamutny raport l).
Jednoczesnie wystąpiła z Grodna awangarda Kreczetnikowa.
Wódz naczelny koncentrował tam swoje siły. Korpus Kossakow
skiego, a raczej jego połowa, przyciągnąwszy 8 lipca z odległej
'0 wiorst 1 8 Zydomli pod miasto, przywróciła most na pontonach,
połamany przez Zabiełłę, nazajutrz zaś te wojska, napowrót połą
czone w jedną całość i z Denisowem, dowodzącym częścią kolumny
Dołgorukowa, przekroczyły Niemen, zająwczy wytknięte w dwóch
miejscach obozy. W Grodnie zamierzano pięć . dni się zatrzymać,
żołnierz bowiem, znużony marszami po drogach zepsutych długą
słotą, potrzebował wypoczynku. Do taborów przytem ! w artylerji
zakradł si� nieład i uszkodzono wiele rzeczy, należało więc przy
wrócić porządek i ze względu na przyszłość gromadzić zapasy spo
żywcze, a z żywnością, ściąganą na dni 20, szło bar-dzo ciężko.
Okolica, ogłodzona postojem lite wskiego wojska nie wiele jej do
starczała i głównie Arseniew załatwił na krótko tę ciężką misję
nadsyłaniem całych transportów z Wilna i Lidy. Wojska chleb
piekły i suszyły suchary, oszczędzając mąkę o ile można, a ludność
zadowolona jakoby wychwalała za to Rosjan, o czem wódz naczelny
czytał w przejętych listach.
Dzień 9 lipca stanowił rocznicę wstąpienia cecarzowej na
tron zabryzgany krwią Piotra III i Kreczetnikow obchodził go hucznie
w zamku królewskim. Dla uświetnienia uroczytości stanęła kon
federacja powiatu grodzieńskiego w obecności naczelnego wodza
i 500 szlachty z wielką ich niby radością.
Tę szopk� i cały ich szereg, już po stwerzeniu generalności
litewskiej w Wilnie, urządzał hetman " z woli narodu " , silny popar
ciem Zubowa i zmianą prądu, wiejącego ze stolicy nad Newą.
Ztamtąd po zleceniach wzgl�dnej łagodności przychodziły rozkazy
stosowania przymusu i to nie tylko do jeńców wojennych, podej
rzanego usposobienia w poglądach politycznych, a ·m ieli już teraz
iść do Tweru na wygnanie. W tym duchu przyszedł reskrypt
Katarzyny z 1 2/25 czerwca, w tym też duchu Kossakowski wydał
26 czerwca uniwersał oznaczający szlachcie dwa tygodnie czasu,
a senatorom dwa miesiące do zrobienia akcesu, potem zaś majątki
opornych ulegną sekwestrowi. Po akcie wileńskim skonfederowało
się tamtejsze województwo 50 czerwca pod marszałkiem Ignacym
l) D z ie nn ik Kreczetnikowa str. 74, 76-78
Platona Zubowa w Sborniku str. 4 17-419.

i
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- 27'8 Ś zwykowskim. Na prowincję biskup Kossakowsk i ruszył swoich
zauszników do Kowna, Trok, Upity, Wiłkomierza, Oszmiany, na
Zmudź. Zaczęto agitację od najsilniej obsadzonego Kowna, gdzie
zbyt gorliwy Chruszczew mieszczan w katedrze przyprowadził do
podwójnej przysięgi, uprzedzając przyjazd " apostoła " . Był nim
synowiec biskupa, podkomorzy Michał Kossakowski, a widząc ogólną
niech�ć i wstręt, użył do przełamania oporu rosyjskiego bagnetu.
Z jego to namowy i polecenia zaszły owe na wielką skale grabieże
i gwałty, odbite rozglośnem echem w ówczesnej prasie i zapełniające
materjał archiwalny - owe pożary dworów i tratowanie wyrosłego
zboża - owe cytowane już łupieztwa w dobrach chorążeg� Wa
wrzeckiego, komisarza Zabielły (Czerwony-Dwór), krajczego Fergisa
(gdzie żona i chore dzieci poszły do aresztu) - owe gwałty kobiet,
o czem pisała Gazeta narodowa i obca. Zmudź została widownią
naj straszliwszych nadużyć, a skalali się niemi Michał Kossakowski
główny inicjator i komendy Chruszczewa, narzędzia czynne zbrodni.
W innych stronach nie popuszczano tak cugli żołdactwu, choć przy
mus istniał na porządku dziennym i przed reskryptem, stosowany
wszędzie przez apostołów. W charakterze takich zjawia się w Tro
kach Ferdynand Kontrym pisarz konf. wil., w Upicie Michał Stra
szewicz i starosta Wereszczyński, na Zmudzi Michał Giełgud pisarz
polny l it. , w Wiłkomierzu Ignacy Szwykowski marsz. wił. i Kupść
budowniczy, w Oszmianie znany pułkownik Snarski.
Chodziło
o pozór, o stworzenie czegośkolwiek , bo, · jak głosi ówczesna relacja :
" Więcej nie żądają tylko, aby jaką taką konfederację związać,
a potem ona już sama akces a wymusić potrafi " . Lecz szło z tern
ciężko mimo rozproszenia się jednych a nacisku na drugich. Kre
czetnikow marszałkowi oszmiańskiemu, Oskierce, pisał w liście
z 3 czerwca otwarcie : " Uwolnisz powiat od ciężaru, gdy wojska
rosyjskie -dopóki aktu (konfederacji) nie uiszczą, nietylłw nie ustąpią,
ale, postępując extra dyskrecji, stawszy się przykremi, zawsze swój
skutek choć najpóźniej odnieść muszą
W końcu stanęła ta " wolna
konfederacja " , ale Snarski jeździł po dwakroć apostołować i pó
przestał na kilkudziesięciu podpisach. Jeden tylko Fersen, gdy
w Słucku szlachta �pędzona nie chciała się wiązać, odebrał wy
łącznie przysięgę, że w swoich dworach zachowają do końca wojny
ścisłą neutralnośćl).
.
W dniu powstawania konfederacji grodzieńskiej, 9 lipca, wyszł"a
częściowo awangarda drogą na Białystok pod Denisowem, · ze szcze
gółową instrukcją o porządku w marszu i ochronie spokojnej lud
ności · od rauunku i gwałtów. Dla pośpiechu lżejsze tabory oddzie
lono od ciężkich i te wraz z osłoną poszły w komendę brygadjera
Ginca z rozkazem, by W odległości na dzień pochodu postępował
za armją. Po wszystkich wsiach i osadach na drodze zostawiano
malutkie załogi dla powciągania żolnLerskich wybryków, po przejściu
zaś kolumny sztabs-oficer zbierze je wszystkie, odprowadzi, gdzie
każą, i złoży naczelnemu wodzowi raport szczegółowy. W rzeczy
n.

1) SzczegóIy o konfederacjach u Smole ńskiego : Targowica str. 1 2 1 - 125.
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s amej Kt'eczetnikow, ze względu na rozszerzanie targowickich po
gladów, radby obchodzić się po ludzku z bezbronną ludnością i przy
krócić straszli we nadużycia, lecz . rzadko donoszono mu prawdę,
sam nie był w stanie kontrolować wszędzie, a krzywdy wołające
o pomstę tak już wkorzenione, tak zrosłe z dziką naturą ówczes
nego żołnierza rosyjskiego, że te dobre chęci nie przekroczyły sfery
projektów. Poszły więc przednie straże i pułkownik Frołow-Bagrajew
z jamburskim pułkiem konnych karabinierów, dotarłszy do Krynek,
o mil 51/2 od Grodna, ściągał suchary na dalszą drogę. Po kilku
dniach wykryto zostawione tam u księdza przez ustępującą z Grodna
jazdę litaury i sześć sztandarów. Odesłano je Kossakowskiemu
jako hetmanowi nieistniejących wojsk konfederackich, a nie do po
jęcia, by konnica, nie ścigana przez wroga, rzucała po drodze kotły
i chorągwie jak rzecz nif' potrzebną I).
Rosjanie więc z dwóch stron zagrażali Zabiełle. Gdy Mellin
nacierał z frontu, Kreczetnikow chciał dwoma korpusami złączonymi
prostą drogą zmierzać na Narew W kierunku stolicy. Zastraczająca
wieść o tern tegoż dnia jeszcze wczesnym- wieczorem doszła do
SWisłoczy, wieść z powodu odległości za wczesna . i widocznie nie
umiano ukryć w Grodnie zamiarów rosyjskich. W głównej kwaterze
litewskiej mówiono o zajęciu Mścibowa przez nieprzyjaciela, przy
puszczając, że to już podchodzi Fersen i Mełlin utworzywszy po
ważny sił konglomerat. Relacje głosiły o całej kolumnie Denisowa
· W Krynkach , odległych o mil o&m i już na tyłach armji. Sądzono,
że Rosjanie zamyślają wziąść do niewol i woj;;;k a ZabieH), osaczywszy
je z dwóch stron przeciwnych w okolicach Jałówki, ..nJrędy wiodła
długa mocno niebezpieczna droga odwrotu. Tamte strony nazywano
stepem, leżał bowiem spory. szmat ziemi niez a mieszkały, zupełnie
pozbawiony wody, porosły lasami n a rozpalonych upałem piaskach.
Chodziło o to, by przebywszy najspieszniej groźny step J ałówki,
stanąć nad brzegami Narwi, zanim przeciwnik przetnie szlak po
chodu, a dla powstrzymania naporu od Mścibowa, wykonać nań
jednocześnie napad fałszywy. Dłuższe stanie n a miejscu było
niepodobne ze względu n a brak żywności i n a brak czasu wobec
poważnych ruchów przeciwnika. Zabielło postanowił cofać się nie
do Brześcia, ale nad Narew i znieść po drodze awangardę rosyjską,
zmyliwszy na razie najbliższe kolumny. Relacja z obozu donosi :
. Korpusy na wszystkie trakty rozesłane dla znużenia nieprzyjaciela
oraz dla stracenia śladu o naszej konsystencji. N a trakt brzeski
i warszawski silne stoją straże, aby nas nie przerżnęli... Lud zgłod
niały i zmęczony nie byłby w stanie wytrzyman i a gwałtownego
ataku. co wszystko winniśmy Cichockiemu, że tak porządne głowy
wybrał do komisorjatu » . W ódz naczelny melduje o ówczesnych
zamiarach : .Jak tylko dano mi znać, że przeciwnik rusza z Grodna
na Dubowę (Dębowę), łatwe już dla mnie do przeniknięcia, że .
I) Kreczetnikowa : dziennik str. 73-.74, 79, raporty z Grodna 26. VI/7. VII
i 30. VI/l L VII (w Sborniku str. 4 1 0- 4 1 2) i l ist 30. VI/l 1 . VII do Platona
Zubowa (tamże str. � 1 3). Raport Kossakowskiego 29. VI/ l O. VII (tamże str. 412).
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Fersen tylko dla tego ukazywał się od strony Mścibowa, by uwagę
naszą odwrócić od Grodna i · otworzyć Dołgorukowowi przejście do
Warszawy, albo nas od jałówki i Mścibowa zaatakować dwoma ko
lumnami. Powziąłem zamiar pójścia (w odwrocie) na Dołgorukowa " I).
Dla zyskania na czasie, rozpoczęto wieczorem 9 lipca marsz
forsowny o trudzie i głodzie, choć żołnierz wycieńczony gwałtownie
potrzebował spoczynku. Przeznaczono 6 szw_adronów, by szły . na
pierwszy ogień alarmować o świcie przeciwnika W jego własnym
obozie, i 2000 z Bielakiem dla wsparcia.
W nocy z 9 na 10 lipca, gdy armja - szybko miała odchodzić
w kierunku przeciwnym, jazda szła powrotną drogą pod Mścibów
na nieprzyjaciela. Rosyjskie iródła wspominają o piechocie, lecz
to bardzo wątpliwe. Wszakże chodziło nie o bezcelową walkę
z przemagającemi siłami, lecz o dywersję, o zaszachowanie, o wpo
jenie przekonania, że lada chwila spadnie Zabiełło na obóz Mellina.
Do - celów tego rodzaju nie nadaje się pieszy żołnierz, przytern
Mścibów za daleko leżał od Swisloczy i drogi do jałówki, by star
czył czas na przymasz�fowanie do miejsca przeznaczenia i odejście
w porę. Piechota utrudniałaby tylko kawalerji bystrość poruszeń
i w odwrocie, nie mogąc zdążać tak szybko, zginęłaby sama lub
z jazdą osłaniającą. Kosztem prawdy w raporcie M e llina szlo wi
docznie o pozór f<1rmalnej bitewki i większy blask zwycięztwa.
Może zresztą jaki szwadron spieszony zbałamu�ił Rosjan.
.
Szarzejącym porankiem wojska, czuwające całą noc pod Mśc1bowem, dopatrzyły naszą jazdę, a wydała się W rozmiarach impo
nujących, do 2000 koni, i podtrzymana mityczną piechotą parła
już przednie straże. W rzeczywistości 6 szwadronów, topniejących
ciągle z trudu i niewczasów, tyle nie liczyły i liczyć nie mogły,
a z nich jeden tylko wtedy znalazł się wobec Rosjan. Przeciwko
Litwinom uruchomiono bardzo dużo. Ruszył Bukshewden w trzy
rodzaje broni, wziąwszy 2 szW. dragonów smoleńskich (mniej więcej
300 koni), tyleż obecnej w obozie lekkiej jazdy iziumskiej z korpusu
Fersena (mniej więcej 292) i część kozaków z pułku dońców Gre
kowa, przytern pieszy bataljon jegrów estlandzkich (mniej więcej 600)
i niby 2 armaty, a właściwie 2 baterje armat. Przechodziło to
o wiele cały oddział atakujący.
Miasteczko i obóz przesłaniało wzgórze, a na tej wyniosłości
ujrzano ustawionych do boju dragonów i W rozproszeniu harcująćą
przed frontem sotnię kozaków. jazda natarła obcesowo całym koni
wysiłkiem i po momentalnem rozbiciu konnicy uciekających gnała
pod miasteczko. Dragoni rozmyślnie walczyli słabo, by przeciwnika
na swoich karkach podprowadzić w zasadzkę, bo pod samym Msci
bowem świsnęły pociski dwóch baterji, osłoniętych piechotą. Wy
padło się cofać w nadziei, że Bielak stojący gdzieś niedaleko wesprze
l) Kartka hez daty (ale z 8. VII) i podpisu, dolączona do listu M. Za
hielly 8. VII ze Swisloczy, oraz list francuski nacz. wodza 1 0. VII z Jałówki
do króla w kopjar. rap. lit. T. VI Ad N 109 i N 1 14.
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- 279 skutecznie, lecz Bielak nie dopisał i odwrót rozpoczynano pod za
bójczym ogniem krzyżowym. Ze wsi poblizkiej czy z przedmieścia
wypadła ukryta ,lekka jazda iziumska1), a w połączeniu z nadbiegłem
kozactwem sformowała dwustronny szpaler na drodze rejterady z tyłu napierali ostro dragoni. Przdz taką ulicę, mając wroga
z trzech stron naraz i flanki zagrożone, przedzierała się n asza jazda,
.
na osłabłych koniach pod morderczym gradem kul, w sile jednego
tylko szwadronu. Ten szwadron ze świetnego pułku Wiirtemberga
ledwie nie przepadł wystrzelany do nogi, " z przyczyny, że konie
zgłodniałe i słabe manewrować nie mogły " 2). W tern położeniu
rozpaczliwem znikała już nadzieja możliwego ratunku, gdyż drugi
szwadron w odwodzie obojętnie przyglądał się z daleka, aż, niespo
dzianie nadbiegło ich cztery z pułku przedniej straży Kirkora, wy
rąbało ginących, a potem nie napastowani zasłonili spokojny odwrót
do Swisłoczy.
Bielak już stary i ociążały, nieprzezorny z natury, choć odważny
w boju, spać się położył, zamiast W oddali postępować za jazdą
wszystkiemi silami. Widocznie pchnął tylko przodem część lekkiej
konnicy, a Kirkor ocalił przetrzebiony szwadron od zguby ostatecznej,
lecz zdążył za póino, by odwrócić klęskę - tern boleśniejszą, że
możliwą do uniknięcia. To starcie, bardzo żwawe, w raporcie ro
syjskim ubarwiono w ten sposób, że Bukshewden zdołał po walce
' uporczywej jazdę obalić i ścigać wiorst 7 w kierunku Swisłoczy3).
Nasze i obce iródła podają jej straty zgodnie do 200 ludzi ubyłych .
z szeregu. Mellin jeszcze wspomina o oficerze i 50-u żołnierzach
wziętych do niewoli, przyczem rozdano uczestnikom boju wiele koni
jako zdobycz wojenną, co zapewne prawda, i wiele amunicji co już
kłamstwem niewątpliw�m. Z pułku Wilrtemberga raniony chorąży
Ludwik Zakrzewski i rotmistrz Jerzy Raszko, nawet trzykrotnie').
Naturalnie u Rosjan straty minimalne i, prócz kilku koni zabitych
lub postrzelonych, padł kozak jeden jedyny, 2-ch raniono i 2-ch
dragonów z ich porucznikiem Komarowskim5).
Z powodu dotkliwego braku iródeł urzędowych w opisie walki
czerpać musieliśmy dużo z pamiętnika Sułkowskiego, lecz zajść tam
musiały jakieś epizody nie podane w opowieści, skoro Zabiełło użalał
się przed królem: " Nigdym · nie rozumiał, żeby jazda litewska tak
musztrowna i ćwiczona była. Na podjeidzie ostatnim cały szwadron
litewski patrzał, jak drugi bił się, drugi raz na swój własny szwadron
•

l) Pamiętnik Su!kowskiego mylnie nazywa ją kiraserjami, bo tych nie
bylo wcale w armji Kreczetnikow2.
2) List DziaJyńskiego 1 4. VII z Plosków do Oorzeńskiego w kopjar.
rap. lit. T. VI N 1 23.
3) Bukshewden przedstawiaJ do nagrody wyróżniających się w boju.
Z dragonów smoleńskich : podpulk. Zubow, kap. Mironow i Suchodolski.
Z jazdy iziumskiej premier-major br. Manteufel. Z kozaków Grekowa : por.
Kalinin i setnik Kisielew.
') Kopje rang i conduit-list z - r. 1 793 i 1794 w kodeksie Ossolińskich
we Lwowie N 1812.
5) Dziennik Kreczetnikowa str. 71:1 i list 3/ 14. VII z Grodna do Platona
Zubowa w Sborniku str. 41 7-419. Sulkowski : Pamiętnik str. 25 1 -252.
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przez nieporządek uderzył. To było przedwczoraj (t. j. 9 lipca ?)
pod Mścibowem. Nasi W daleko mniejszej liczbie dobrze (s)potkali
się, więcej zabili (?), ale i sami ludzi stracili. Jeszcze raportu mi
nie oddano " l ) .
Z pułku Wtirtemberga wyróżnił się niezwykle znany nam
z pod Zel �y chorąży Pągowski : » (Pod Mścibow�ni), gdy większa
.
liczba wojsk rosyjskich przynagliła ... do rejterady, tenże . . . Pągowski .. ,
komenderując ostatnim cugiem, odstąpiony od swoich, a od l icznej
kawalerji rosyjskiej ' obskoczony, gdy się im bronił, sześć razy cięty
W głowę, trzy razy W ręce. z sił ogołocony, z wszystkiego obdarty
· i za zabitego na placu pobojowiska znaleziony zostal " 2).
Mellin po walce wypoczywał w Mścibowie, dokąd nadszedł
wkrótce Fersen z Wolkowyska. Ponieważ jeńcy 'z eznawali, że Za
biełło wysytał ich do boju w . przekonanii.!, że napotkają tylko oddział
z rohaczewskiej kolumny, a sam stoi na miejscu w 1 0 000, posta
nowiono W namiocie wodzóW uderzyć dnia następnego na Swisłocz
siłami złączonych korpusów.
Wzięci do niewoli mówili w dobrej wierze. Litwini właśnie
z tego względu wychwalali swojego wodza, ze umie istotne zamiary
ol<rywać tajemnicą, 'rozgłaszając zwykle przeciwne wieści. I naprawd�
�zas_ jakiś W jego obozie nigdy nic nie wiedziano, co uczyni nazajutrz,
a żywność i furmanki zapasowe dla swobody ruchów zabierał siłą,
gdy nie dawano dowolnie. Nie zaWsze taki zapas, zwłaszcza arty-
kułów spożywczych, wystarczał, lecz w początkach lipca stało cza
sem do 2000 podwód sp�dzonych dla szybkiego przewiezienia
piechoty3). Rosjanie rzadko wiedzieli o jego ruchach wcześnie
i dokładnie, o każdym zaś kroku przeciwnika donosili, niekiedy
dziwnie szybko, szpiegi, lepiej zorganizowani niżeli W Koronie.
W tym dniu ( l O lipca) sypn�ły się ordynanse z głównej kwa
tery Kreczetnikowa. W jednym z nich chwalił Mellina, że zaraz
po forsownym marszu ruszył na siły przemagające, zostawiając nawet
w tyle korpus rohaczewski. W drugim zganił Fersena, iż patrząc
na tłum ( » tołpu") uciekający, ośmielił go brakiem pościgu do obozo
wania W 1 0-wiorstwowe.j odle'głości, a ściągnąwszy Mellina do siebie,
patrzał bezczynnie na jego ryżykowny pochód. Każe więc dwa
korpusy złączyć czemprędzej, by działając razem, zapewnili mu
spokój dalszych ruchów rozproszeniem przeciwnika. Z tym rozkazem
ruszył do Wołkowyska adjutant Kreczetnikowa, żeby dopilnować
wykonania. Trzeci wreszcie ordynans polecał wspólnie obu gene
rałom nie rozłączyć swych szyków, Zabiełłę pędziĆ przed sobą,
póki Narwi nie przekroczy i z tej strony rzeki opanować cały kraj.
. Gdy wręczono te rozkazy, już nastąpiło połączenie Iwrpusów4).
l) List M. Zablelly 1 1 . VII z Trościanicy do Gorzeńskie�o w kopjar.
rap. lit. T. VI N 1 I 8.
2) Jego świadectwo wojskowe z podpisem pulko Dobraczyńskiego
4. VIII w Warszawie tamże T,- VI N 2i3.
3) List Stan. A ug us t a 5. VI! do ks. Józefa (Dembiński : Korespondencja
str. 9T-98).
4) Dziennik Kreczetnikowa str. 76 - 77, 79.
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. Odwrót · z Jałówki d o Plosków i Bielska . Utar
czka p o d W oj s zkam i .
Wymarsz Byszewskie�o
z pod Pragi. W ezasie, gdy jazda ruszyła już pod Mścibów
dla zbałamucenia Rosjan fałszywym atakiem i zatrzymania ich na
miejscu, armja, szybko zwinąwszy obóz w SWisłoczy, pociągnęła
do jałówki w parną noc lipcową przez nikogo nie napastowana,
Szła ciągle bez przerwy marszem forsownym i, po parugodzinnym
wypoczynku w samej jałówce, wieczorem 1 0 lipca wkroczyła w obręb
tak zwanego stepu. Pochód jej wtenczas stał się uciążliwym nad
. wszelki wyraz. . Po całodziennym upale powietrze, rozgrzane i prze
sycone żywiczną wonią szpilkowych lasów, tamowało oddech ; żołnierz
wycieńczony wlókł się z trudem po piaskach ; w bezludnem pustkowiu
.
brakło kropli wody do odwilżania ust spalonych pragnieniem . Marsz
uciążliwy trwał 22 godzin , usławszy szlak przechodu padającymi
końmi i ludimi z nadmiernych trudów, cZasem i trupami I ) .
Zabiełło jeszcze przed przebyciem stepu pisał do króla i do
Gorzeńskiego, uskarzając się ria trudne swoje położenie, bo w istoci'e
armja mu topniała w forsownych pochodach zdemoralizowana rejte
radą, głodem, zmęczeniem. Karność zaWsze s.łaba nikła coraz
bardziej - słowem rozprzęgało się wszystko. W liście do Sta
nisława Augusta czytamy : " Ruszyłem tego poranku ( 1 0 lipca), choć
przychodziła ochota wyjść o północy, i znajduję się w jałówce
o półtory mili od Swisłoczy - muszę (znów) o północy dalszy
marsz wykonać . . . Najniebezpieczniejszym dla nas przeciwnikiem głód, niedostaje nam zapasów żywności i furażu, żołnierze sarkają,
oficerowie także. Nie w mojej mocy temu zaradzić i to n iepodobna,
by wojsko liczniejsze niż głów dwanaście tysięcy zmieniało codziennie
postój bez magazynów. . , (a) trzeba dodać bezczynność i niedbalstwo
komisorjatu.. . Nigdy nie byliśmy pewni pokarmu na dwie doby.
Dziś . . . brak nam wszystkiego (i) obawiam się buntu ... Nie widziałem
w wojskach mniej karności. Brygady i pułki litewskie są to naj
srożsi nieprzyjaciele ziemian, z większą ich . zawziętością rabują niż
kozacy. Wyżsi oficerowie przez niedbalstwo W spełnianiu rozkazów,
by nic więcej nie powiedzieć, narażają nas na atak przeciwnika
(i) z jego pożytkiem (ząpewne przytyk do Bielaka). Dziś, że mnie
nie usłuchano, oddział patrolujący w pobliiu nieprzyjaciół więcej
ludzi utracił, niż należało, bo nie został wsparty przez inny mimo
mych rozkazów. Wroga jednak odparto z większą stratą, nii on
nam ludzi pozabijał, lecz z tym posiłkiem 4. szwadrony rosyjskie
zostałyby zniesione (mowa chyba o Mścibowie)... Wysłałem . . . Cro
nemmanna ' z taborem bagaży, 6 armatami i sitną eskortą. . . dla bez
pieczeństwa naszej rejterady, złączenia się z rezerwami Brześcia
i z kolumną wojska z Warszawy. Dla osiągnięcia takiego wyniku
potrzeba, by rzeczona kolumna stanęła W Węgrowie, ale (co do
nas), N. Panie .. , brak żywności paraliżuje wszelkie zamierzenia " .
W kartce do Gorzeńskiego wódz n aczelny pisze bez ogródki :
l) Sułkowski :

Pamiętnik str.

252- 253.
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- 282 � Głodni, niewyspani, znuteni idziemi jak szaleni naprzeciw nieprzy
jaciela, który nieustannie nas morduje i zaWsze przed nami ucieka"f
my zaś tak biedni, te dla niedostatku furażu i chleba nie motemy
żadnym sposobęm marszu forsownego zrobić. Kawalerja l itewska
zawsze pierzcha - subordynacji najmniejszej. Trzeba nam ko
niecznie generał-profosa, któryby łby ścinał, bo nic nie poradzimy...
Karzemy, do armat kujemy, ale to inaczej nie ' zaradzi się, póki
którego nie przewieszą " . A gdy to pisał jeszcze nie minął stepu,
jeszcze rozprężenie nie doszło do szczytu.
W Jałówce nie było co jeść, ani nawet nadzieji dostania
czegośkolwiek , ruszono więc dalej, a nazajutrz ( l I lipca) Zabiełło .
donosił z Trościanicy Gorzeńskiemu : " Kazałem ... zrujnować most
na Narwie to jest na trakcie przez Jałówk�, Rudę do Narwy .. .
(oraz) w Tykocinie . .. (i) opanować most na przeprawę dla nas .. .
W Płoskach, co, jak teraz odbieram raport od Seweryna Potockiego .. ,
już wykonał. Ten mIody oficer, choć wolonter służący przez gor
liwość . wiele zdatności, ochoty i odwagi okazuje, równie i... Jan,
brat jego .. , tam się znajdujący w Płoskach... Radbym, żeby kró
lewskie wojsko posłane było do Węgrowa, gdyż z tego punktu
można udać się i do . nas l do Brześcia... Nie uwierzysz, jakie
m.a rsze .robimy z(e) znużonem, obdarłem i ogłodzonem wojskiem.
Dzisiejszego dnia całe wojsko uszło w upał wielkiich 4 mile i 1/2 ,
a komendy do opanowania mostów 6 mil i pół. Nie wiem, czy
jakie wojsko to potrafi. Przytem zasieki kazaliśmy w wielu miej
scach porobić. Co zaś do żywności dla ludzi i koni, (to) nie
żnośną biedę cierpimy. Wojsko litewskie najgorszych ma oficerów,
najbardziej kawalerja narodowa, prócz małej liczby bardzo, toż
samo i pułki - rabują, kradną " l).
Z pod Zelwy zatem zdążano nad Narew w obawie odcięcia
bez dłtitszego spoczynl<u, bez tchu niekiedy, bez wyzyskania wielu
dobrych pozycji w kraju leśnym, częściowo obfitującym w błota l rzeczki,
wezbrane poprzednią ulewą i długiem i słotami. Zdątano pod grozą,
by siln'iejszy przeciwnik nie wziął we dwa ognie lub, przeciąwszy
komunikację, nie ruszył prosto na odsłoniętą stolicę, a tej by nie "
obronił wówczas słaby obóz pod Pragą. Marsz odbywano szybko
w celu, aby prędzej zabezpiećzyć w Płoskach mosty na Narwi,
zkąd stosowni e do okoliczności motna dowoli zwrócić się do
Brześcia lub nad Bug do Granna dla osłony Warszawy. Drogi
z Płosków Wiodły wygodne i samo miasteczko leżało na trakcie
pocztowym z Białegostoku do Granna, okolice zaś gęsto zaludnione
we wszystkich kierunkach pozwalały rozliczać na obfitość żywności.
Gdyby Zabiełło nie potrafił stanąć W Płoskach przed Rosjanami
Denisowa, wówczas położenie jeżyło się szeregiem groinych trud
ności. Czekała bardzo zła przeprawa przez Narew w miasteczku
tejże nazwy, a na wypadek musowego udania się do Brześcia.
l) M, Zabielly 10. VII z Jalów ki : list francuzki do króla i kartka bez
podpisu do Gorzyńsklego oraz list 1 1 . VII z Trościanicy do tegoż w kopjar.
rap. lit. T. VI N 1 14, Ad N 1 14 i 1 18.
.

. - 283 przechód o głodzie najpierw lasami białowiezkiej puszczy, potem
po bardzo błotnistym terenie. W każdym razie stanowisko z kor
pusami n ieprzyjąciół za sobą i z bóku przedstawiało tak groźne
niebezpieczeństwo, że potrzeba z n iego wybrnąć jakimkolwiek
kosztem. Pamiętajmy przytem, że .j eszcze kolumna Kachowskiego
dążyła do Brześcia poleskiemi bagnami.
Po zabójczo uciążliwych marszach armja Zabiełły stanęła
1 1 lipca w czas pod Płoskami, przeszedłszy po moście na lewy
brzeg N arwi, już w granice Korony, już wyparta z Litwy. Tam
część dnia 1 1 lipca i kilka następnych zażyła choć cokolwiek
spokoju i wytchnienia 1), a stan jej wzbudzał pożałowanie.
Listy z tego czasu, pisane pod nastrojem chwili, malują nam
dobrze zamiary, obawę i położenie. Zabielło donosił królowi
1 2 l ipca : "Przeciwnik idzie dwoma kolumnami. jedna dąży do
Tykocina pod komendą Kreczetnikowa i Doł�rukowa, druga ze
Swisłoczy na Szereszów do Brześcia... pod rozkazami Mellina
i Fersena... jestem panem ... zrobienia wyboru, aby je zwalczyć .. ,
ale racz, N. Panie, dać swe rozkazy bez odkładania - czas drogi.
jeśli ruszę do Brześcia, nieprzyjaciel idzie prosto na · Warszawę.
jeśli się zwrócę do Tykocina, Mellin pójdzie do Brześcia .. , lecz ...
tam będzie powstrzymany i droga do Warszawy dla n iego dłuższa.
Skoro WKMość mi rozkazuje, · to poszlę posiłki do Brześcia; lecz
przeciwnik W każdej oddzielnie kolumnie przewyższa liczbą nasze
wojsko, gdyż moja armja z trudów zeszła zaledwie do głów 9 t(y
sięcy)... Głód, N. Panie czyni nas bardzo n ieszczęśiiwymi. iołni�rz,
jeszcze nawet dobry, mógłby znosić go najlepiej, gdyby oficer nie
taki miękki, a. zarazem bez wykształcenia i bez zdolności " , Puł
kownik Dahlke pisał z obozu : " Generał nasz przy największej pracy
i usiłowaniu n iedostatkowi zapobiedz nie może ... jesteśmy w kraju,
ile na przednówku, bardzo głodnym. już od dwóch n iedziel żołnierz
po pół funta chleba, i to nie codzień, dostaje, (a) ustawiczne marsze ...
znużyły (go) bardzo ... Kawalerja bez obroku, konie u armat z głodu
po drodze kładą się, żołnierz już czuć zaczyna niechęć. Wszystko
to do operacji skutecznej nie małe czyni przeszkody, co spławem
Bugu może się bardzo poprawić. Do tego nieszczęsna n iechęć
JW. generała Wodzickiego, lubo W najlepszej myśli, wielkie czyni
W nas podkomendnych zamieszanie, porządek służby cierpi, prze
włoka układów ztąd wypada, a zatem i partje rodzić się muszą ...
Kolumna nasza do boju nie więcej pewnie jak dziesięć tysięcy
l iczyć może " . Seweryn Potocki zaznacza, iż wszelkie n iepowodzenia
obecne sprowadziła " zdrada księcia Wilrtemberga, głupstwa judyc
kiego, wreszcie n iezaradność komisorjatu, spełniającego bardzo źle
zadanie istotnie bardzo trudne karmienia, bez założonego zawczasu
magazynu, armji z 1 2 000 ludzi, co czyni przynajmniej 1 6 do 1 7 000
gąb i więcej niż 1 0 000 koni. Nowa klęska poczyna się objawiać
- to początki n iezgody, bardzo (silnie) zaznaczone... Ton ostry
l) Listy Stan. Augusta 12 i 1 7. Vl/ do ks. Józefa (Dembiński : Kore
spondencja str. 1 05, 108- 109).
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i czorstki ' generała Wodzickiego, któremu zresztą należy oddać 
wszelką sprawiedliwość co do jego gorliwości i co do jego przy
wiązania do WKMości, daje temu powód, a niemniej dziwactwo
generała Frankowskiego. Jaki będzie koniec temu wszystkiem u ? . .
T o tylko pewne, że tak długo trwać n i e może " . Podkreśla t o i szef
Działyński : » Wojsko koronne ... już nie do poznania. Kazano n am
z jednym się bić nieprzyjacielem, aleście WPaństwo w Warszawie
zapomnieli o gorszym i straszniejszym . . . to jest o komisorjacie on nam więcej złego zrobił niż dwie przegrane batalje. Cała ko
misorjatu wyprawa zła, a osobliwi e wozy, które nam się tlstawt:1ie
łamią. Z łaski komisorjatu konie i ludzie po 4 dni jeść nie dostają
i dla tego koni już kilka z głodu zdechło . . . Piechota litewska jest
niezła, zWłaszcza 4 bataljony, które są wcale dobre . . . Na kawalerję
litewską spuszczać się nie możną .. , bo nietylko że nie musztrowna,
ale żadnej subord)'tlacji nie zna, co potrzebuje czasu. Pułki konne
litewskie (przedn iej straży) tyle też są warte, albo jeszcze i mniej . . .
Co s i ę tyczy artylerji l itewskiej .. , to ledwie z armat 3 funtowych
strzelić potrafi... Inżynierowie swojej nie umieją czynić powinności ...
Nikt pozycji nie obiera - na inźynierów się spuszczają, i dla tego
obozy nasze bardzo złe i nikczemne... W tern całem wojsku kllku
oficerów niezłych, reszta ledwie munduru warta. . . Zgoła wszędzie
głód nas ściga, a potem indecyzja, upór, przywidzenie, animozja
i jalousie czyli zazdrość albo miłość własna naszych starszych, nam
młodym mówić nie dozwalająca, albo nasze remonstracje za krytyk�
swoich �zynności biorąca, to sprawiła, że już zdeklarowani jesteśmy
i ręceśmy opuścili . . . Każdy z generałów naszych pragnie sobie od
dzielnie reputację zrobić, · ale się boję, aby ten zapał nie był bardziej
przyczyną porażenia naszego, aniżeli nadzieją wygranej... Wojsko
jest jakożkolwiek, ale generałów ' nam brak. RJldy nasze podobne
do sejmowych sesji czyli . . . ani sekretu, ani decyzji, ' ani prędkiej
egzekucji nie masz, bez czego nie tylko nic się udać nie może,
ale bać się trzeba, żeby wszystko nie zginęło... Potrzeba jest ko
niecznie, aby Xże Józef obydwa wojska wziął w komendę albo
żebyście Panowie jakiego dobrego i doświadczonego generała z za
granfcy sprowadzili, bo inaczej - wszakże przestrzegam - zginiem ..
Dobrzeby było prosić króla, aby pospolite ruszeni e' nakazał, tego
cały oczekuje. naród, a Moskale i z tyłu i z boku mogą być wzięci " l).
Desperackie były to już rady, dyktowane wielkiem zniech�ceniem
i utratą wiary we własne siły i środki. Z wyjątkiem za daleko
idących uogólnień Działyńskiego, te wszystkie poglądy z listów
wyjęte, a czarnemi barwami kreślone, nie są to bynajmniej zgryźliwe
krytyki urodzonych pesymistów, lecz istotnie jeden nieudany ruch
na Fersena zniszczył na razie wartość bojową armji - bez walnej
bitwy. A tu wróg nachodził.
1) Listy z Plosków : francuzki M. Zabielly 1 2. VII do króla, Dahlkego
1 3. VII do Gorzeńskiego, frańc.uzki Sew. Potockiego 1 3.,VII do króla i Dzia
lyńskiego 14. VII do Gorzeńskiego w kopjar. rap. l i t. T. VI N 1 1 9, 1 22, 1 20, 1 23.
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potrwało długo. Doszli razem 1 1 lipca do Swisłoczy, nie zastawszy
nikogo, a udzielono im wieść nieprawdziwą, bo przedwczesną, że
Zabiełło rozdzielił swe siły i uchodzi dwoma drogami, na Brześć
i w prostym do Warszawy kierunku. Ta relacja zbałamuciła Mellina.
Nie wiedząc, co robić, zapytał naczelnego wodza, za która kolumną
ma puścić się w pogoń, marsz powstrzymując do odebrania odpo 
wiedzi. Fersen zaś, czy istotnie skłócony z MeIlinem, jak utrzy
mywal10, czy nierad z nagany za opieszałość, pragnąc działać
i wyróżnić się na własną rękę wbrew ordynansowi, położył się
w Swisłoczy" osobnym obozem l) . I tak mylna wiadomość obezwła
dniła na kilka dni oba korpusy.
Z pod Grodna zaś ruszyła dopiero awangarda, pozostał rdzeń
armji, wa1czac z brakiem żywności. Największa to troska Rosjan
w tym czasie i najtrudniejsza do usunięcia. Arseniew, spotykąjąc
przeszkody na każdym kroku, nie umiał już zaspokoić potrzeb gwał
townych, dostawy do armji szły · niedostateczne i nieregularnie, pa
raliżując zamierzany pochód. Krzątał się on w porozumieniu z ge
neralną konfederacją nad . wyprawieniem stosownie do rozkazu choć
1 000 czet. zboża z odpowiednią propprcją krup, furmankami z Wilna
i Kowna do głównej kwatery, z Kowna przytem spławiając Niemnem
na statkach wynajętych lub zakupionych. Komendy jego, rozsypane
po kraju,� żywiły się same zapasami najbliższej okolicy, wydawały
zaś kwity do głównej kasy żywnościowej, a jednocześnie tę kasę
zaopatrywano w gotówkę, obliczając produkty według cen oznaczo
nych z góry. Dla prawidłowości rachunku kontrolowali Targowiczanie.
Ponieważ prowiant przybywał za powolnie, a Arseniew nie potrafił
temu zaradzić, należało użyć kogoś sprężystszego i Kossakowski
dostał ;olecenie naciskania silniej na konfederację, a wziąść na siebie
wyszukanie przedsiębiorców, coby za 9płatą choć potrochę podwo
zili wojsku żywność i furaże. Kazano przytem awangardzie wszędzie
po drodze ściągać zapasy, by armja niezależnie od dostaw z głębi
kraju, korzystała, o ile się da, w pochodzie z miejscowych zasobów.
Denisow więc, idący do Sokółki w · myśl ordynansu z 1 1 lipca,
wszędzie na prawo rozsyłał komendy do wsi poblizkich, n'a gląc za
wczasu zwózkę żywności do Białegostoku dla Kreczetnikowa. Ma
szerował tam Denisow, zwrócony z Krynek nowym rozkazem (z 1 2-0),
by potem ruszyć do Tykocina po środki spożywcze i dla spędzenia
podwód, żeby stały gotowe, zanim reszta wojska bliżej nadejdzie.
Kwestja więc przeżywienia armji nie tylko dla. naszych generałów
stanowiła dylemat trudny do rozwiązania - intendentury obu przeciwnych obozóW działały niedołężn!e.
Zabiełło w strachu dawał baczne oko na Grodno, śledząc
zwłaszcza pilnie ruchy Denisowa, by na niego W pochodzie do Pło
sków z boku nie uderzył. Między innymi ruszył " na przeszpiegi "
.

l) O tem odlączeniu raportuje M e ł li n 1 1 . VII, lecz ńie wynika z tego,
że fersen ruszyl gdzieindziej, skoro jeszcze 16-0 odesial z tejże Swisloczy
Mellinowi oddział p osilk ow y (Dziennik Kreczetnikowa str. 79-80).
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z Bielska pod Białystok �apitan i adjutant Drozdowski, meldując
ztamtąd, że " z okolicy (Sokółki) pospędzali podwody Moskale na
zabranie magaz'ynu z Grodna, który tam nasze wojsko zostawiło " ,
że W Knyszynie, Jasienówce, W dobrach marszałka Małachowskiego
lada chwila oczekują kozaków l). Mówiono glośno, że Denisow
maszeruje na Tykocin, to też zapanowała tam panika, " ludzie strwo
żeni, komisarze cywilno-wojskowi, zabrawszy papiery, wyjechali, ...
archiwum wileńskie wywieziono " 2). Wieść o tem wywołała obawy
w obozie Zabiełły, by Kreczetnikow nie ruszył tamtędy prosto na
stolicę, zniszczono więc za wczasu most w Tykocinie. Pilnowano
się przytem i w innych m iejscach. Z Bielska dowodzący tam pod
pułkownik Kijeński donosił, że jego patrole, spisując czółna, brody,
przewozy, lustrują nad Narwią położone wioski, od Tykocina do
Suraża, a nawet do miasteczka Narwi, gdzie istnieje prom słaby3).
Wejście armji litewskiej do Płosków zmniejszyło obawy co do Ty
kocina, ale nie znikły one całkowicie.
Kreczetnikow ciągle przesiadywał w Grodnie, zajęty blizkim
pochodem i przysuwaniem oddziałów okupacyjnych. Widział wszę
dzie kraj spokojny dla niemożliwości zorganizowania partyza ntki,
bo nie zbywało wcale na ochocie. Często znajdywano trochę broni
ukrytej. Blizko Uszacza, w folwarku wojewody Ż aby, raport nadesłany
głosił o wytropieniu dwóch Rosjan, j akoby okutych w kajdany, a ci
zeznali o przechowanych tam sekretnie działach spiżowych, dwóch
dużych i tyleż małych, o żelaznej armacie z małą ilością kul i kar
taczy, o dwóch sporych skrzyniach z zapakowaną bronią. Zapewne
był to ukryty arsenał wojewody. Na raport Arseniewa Kreczetnikow
kazał zabrać wszystko miejscowej komendzie, unikając tylko powodu
do skarg przy rewizji, i zarazem najściślejsze przeprowadzić badanie,
by wykryć, dlaczego Ż aba więził Rosjan u siebie i to jeszcze oku
tych. Choć wszędzie na Litwie wrzała głucha nienawiść i chęć
zemsty za najazd " protektorów " , lecz ludność, śledzona przez Tar
gowiczan, nie mogła poważnie zakłócić spokoju bez poparcia W re
gularnym żołnierzu. Rosjanie, czując się też bezpieczni pomimo
gruntu podminowanego, śmiało zbliżali bardziej ku armji rozsiane
załogi. Gdy więc drogę pocztową, urządzoną dla wojska z Połocka
i Głębokiego, wyprostowano do Wilna z pominięciem osadzonych
Michatiszek, tamtejszy garnizon odszedł do Sołeczników dla utrzy
mania bezpiecznej �omunikacj: między Wilnem a Lidą4).
Tymczasem Targowiczanie za plecami najazdu oplątywali kraj
coraz gęstszą siecią, organizując przymusowo zebrania spisujące
akty. Rosły one jak grzyby po deszczu i 1 0 lipca konfederowały
się naraz województwa m ińskie i trQckie, powiaty kowieński i upieki.
W Mińsku krzątał się apostoł Ignacy Szteyn, spraszając szlachtę.
l) Raporty Drozdowskiego : 9. VII z Bielska i 10. VII z Bialegostoku
w kopjar. rap. lit. T. VI N 1 1 2 i 1 1 6.
�) Raport A. Piotrowskiego 9. VII z Bielska tamże T. VI N 1 1 3.
8) Raport Kijeńskiego 10. VII z Bielska tamże T. VI N 1 1 5.
4) D zi enni k Kreczetnikowa str. 77, 79-81.

- 287 Zaproszeni odbyli poufną narad� W Krasnem Siole, zkąd poszedł
do stolicy adres z ośWiadczeniem wierności dla Ustawy Rządowej
i prośbą, żeby ich za zdrajców nie uważano, jeśli ulegną przemocy,
bo przy pierwszej chwili pomyślnej uczynią reces. Podpisów 26
okryło memorjał, a wśród nich figurują miejscowi komisarze : Stanisław
Iwaszkiewicz, Józef Wołodkowicz, Onufry Gnatowski i Trojan ŚWię
torzeckP). Marszałkiem Mińskiem został wreszcie Jacek Puttkamer.
Pod naporem siły fizycznej stanęły te związki z bólem i wstr�tem,
w kraju wydanym już W ręce wrogów. A nacisk był silny. Kata
rzyna rozkazem z 1 2/25 czerwca żądała wydania deklaracji przeciwko
opornym, Więc wszystko się ukorzyło przed pożyczaną m ocą Targo
wicy. W Wilnie zlecono Kossakowskiemu i czterem konsyljarzom ,
przesiadującym przy boku Kreczetnikowa, spisanie i ogłoszenie uni
wersału, zmuszającego senatorów do objęcia narzuconego urzędu
w terminie dwumiesięcznym. Kto akcesu nie podpisał, tego zawie
szano W uiytkowaniu praw obywatelskich i jako nieprzyjaciel własnego
kraju, odtrącony od życia publicznego, podlegał osobistym szykanom
wielorakim i sekwestrowi lub konfiskacie majątku. Wódz rosyjski
W myśl rozkazów cesarzowej 'pilnował, by konfederacja posiadała
powagę w kraju, gotów każdej chwili przełamać wszelki opór siłą
wojskową2).
Wreszcie ukończono w Grodnie przygotowania do wymarszu
I nastało działanie zaczepne.
Na miejscu komendantem garnizonu
mianowany secund-major Barldaj de Toli, a załogę tworzyła rota
grenadjerów petersburskich z armatą pułkową i 50 huzarów pod
swym oficerem. Denisowa z awangardą, jak wiemy, posłano za Wczasu
do 'Krynek, by potem stanął Zabielle na tyłach jego wojska, lecz
gdy wieść · doszła o szybkiem ustąpieniu naszej armji nad Narew,
zmieniono rożkazy 1 5 lipca.
Mellin, skierowany na razie do miasteczka Narwi, stanie tam
do nowego ordynansu, wypiekając chleb tymczasem dla zrobienia
sobie zapasu sucharów na resztę miesiąca. Fersenowi wskazano
Brześć jako przyszły punkt połączenia z kolumną Kachowskiego,
a marszruta prowadziła na Porozów, Szereszów, Kamieniec litewski.
Przytem kazano mu odesłać do głównej armji, idącej z Grodna prosto
na Warsżawę, Benningsena z oddziałem, złożonym z pieszego pułku
muszkieterów nizowskich (głów mniej więcej 1 840 w 2 bat.), z lekkiej
jazdy iziumskiej (mniej więcej 880 w 6 szw.), sotni kozaków Sary
czowa, razem 2800 okrągło. Po dwóch dniach ( 1 5-0) wódz naczelny,
widząc nasze szyki ustępujące w kierunku stolicy, osądził, że z nimi
da sobie radę, że w Brześciu stoją tylko siły nieznaczne, każe więc
Fersenowi odesłać Benningsena teraz już do Narwi, z miejsca, gdzie
go dojdzie ordyr1łms. Ponieważ Fersen nigdy nie lubił się spieszyć,
wi�c go rozkaz doszedł marudzącego bezczynnie w Swisłoczy i Ben
ningsen, ruszywszy 1 6 lipca, po trzech dniach pochodu stanął u celu
l) O konfederacji m ińskiej u Smoleńskiego : Targowica str. 124.
. 2) Raporty Kreczetnikowa: 24. VI/S. VII ze Szczuczyna i 30. VI/ l l . VII
z Grodna w Sborniku str. 408. 41 1 - 412.

w obozie Mellina. Wódz naczelny nie zapomniał przy tern i o nie
zbędnej pomocy Targowiczanom i gdy jacka Puttkamera wysyłano
do Pińska, a nigdzie tacy dygnitarze nie śmieli się pokazać bez
eskorty, major Cimmermann odłączył dla niego z załogi Nowogródka
oficera i 50 żolnierzy:
Ziemianie nowogródzcy, zaznaczając swe przywiązanie do
zagrożonej formy rządu, złożyli wcześnie Adamowi Woyniłłowjczowi
podkomorzemu pismo zbiorowe, a ten 8 czerwca przesłał królowi.
Czytamy w adresie : "jedni napastniczym orężem m oskiewskim
z domów wyparci, z majątków wyzuci; z siedlisk wygnani, z roz
kwilone m potomstwem na to m iejsce przybyli, drudzy spustoszeniem,
pożogą i płaczem więzionej i haniebnie traktowanej braci naszej do
'
łez przejęci, a na karkach naszych nieprzyjaciela trzymający, wśzyscy
ojczyznie i WKMści... życzliwi i wpośród postrachów i cierpienia
wierni, jeszcze na obronę swobód naszych., sławy narodu, ojczystego
prawa i na dotrzymanie przysięgi żywi, a przy Tobie, N. P., i przy
Ustawie Rządowej o życie nasze nie dbający, posyłamy Ci oświad
czenie, któreśmy tu uczynili i -regestr offar 'z majątków i osób,
któreśmy dla ojczyzny zapisali. Pierwsze nasze przedsięwzięcie
nie rozpaczać. Póki WKMść .pana i ojca naszego zdrowym być
wiemy, żaden z nas żyjących nadzieji nie utraci. Wszyscyśmy
jakoby jeden duch i ciało, i gdybyśmy widoczną oglądali za.tratę
naszą, wolimy raczej milszy widok światu okazać tysiąca trupów,
co za swobodę i sławę legli, niż obrzydłe i haniebne widowisko
Polaka w moskiewskiej niewoli. . Czytaj, Naj. Panie, ofiary nasze
i drogie tych imiona, którzy się osobami swemi poświęcają, a któ
rych większa liczba gotowa jest do zapisania się, gdy WKMść
wolę swoją względem . ich urządzenia, konsystencji i komendy
oświadczyć będziesz " . Adres podpisało 1 50 osób, między nimi :
Maciej ks. Radziwiłł kasztelan wil., dwóch Woynilłowłczów : Adam
podkomorzy i Mikołaj chorąży nowogr., Łopott oboźny lit., . Rozwa
dowski, Odyll.i ec, Dąmejko, Tadeusz Puljanowsld i po kilku : Kmitów,
Danejków, Haraburdów, Czeczotów, Mogilnickich, jeśmanów, Petro
zolinów, Ancutów, Wolskich, ObuchoWiczów. W podobnym duchu
zredagowany akt ze 1 70 podpisami oblatował W aktach ziemskich
9 czerwca Michał Radziszewski, Król, zamiast wykrzesać z istotnego
zapału roje ochotników, odesłał ich do Judyckiego, łudząc pięknemi
słówkami, a potem świat, zamiast widoku tysiąca trupów, ujrzał
z muszaną przez Rosjan do podpisu szlachtę. Stanisław August
odpisał 1 7 czer�ca Woyniłłowiczowi : " Doszły mnie pisma WPana
i tych godnych obywateli województwa nowogr., które są i będą
pamiętnym dowodem ich szczerego i szczodrego patrjotyzmu, za
który ja z duszy dziękuje WPanom i wielbię id. A, żeby ten
krok cnotliwy nie został daremny; chciejcie WPanowie zgłosić się
do generał-Iejtenanta judyckiego, który teraz po akcjach pod Mirem '
już musiał złączyć sukurs koronny ze swojem wojskiem i teraz ma
sposobność przy wzmocnioriych siłach powetować przeszłe straty.
Wiem, że zapał i męztwo trwają tak W wojsku jak w obywatelach
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przezacnej prowincji l itewskiej, a zatem nie tracę nadzieji, że'
jeszcze doznamy dni weselszych dla Litwy, jak były dotychczas,
przy łasce Bożej, waszej odwadze i mojem staraniu " 1) . Tyzenhauz
bylby wyzyskał tę ofiarność ogólną, lecz oddanie sprawy W ręce
judyckiego równało się jej zaprzepaszczeniu. W miesiąc od daty
królewskiego listu major Cimmerman dokonał tego, czego n ie do
kazały odezwy Mellina i stanęła Targowica nowogródzka. Tegoż
dnia, 1 7 lipca, zWiązał si� węzłem konfeąeracji powiat wołkowyski
i to samo zaszło w Lidzie. a wcześniej cokolwiek w Oszmianie
i Wiłkomierzu. W Wołkowyskiem misję zorganizowania powierzono
Kontremstowi, horodniczemu (burmistrzowi) z Mścisławia, a Fersen
zostawił pół szwadronu jazdy i oficera z nakazem pomocy ; pomoc
zaś skutkowała, bo już we dwa dni po dostaniu ordynansu akt tamtejszy
dołączył do raportu W kopji. W Lidzie załatwiła sprawę obecność
załogi i podpułkownik Aleilin, a szło z trudem niezmiernym, bo ogromna
większość opierała się mocno. Akt podpisało jednak po przysiędze 1 370
szlachty i 30 nazajutrz, wybraws'ży marszałkiem Kazimierza Narbuta ,
szambelana a " bardzo dużo dopomógł oddany rosyjskiemu stronnictwu
chorąży, (Józef) Narbut, tudzież Pirus, rotmistrz huzarski, znakomicie
do tego użyty, bo postępowaniem swojem z Polakami i obejściem
znacznie .się przyczynił do ich zgody na zniszczenie konstytucji 5-go
maja " . Wódz rosyjski prosił dla ' Pirusa o ran'gę secund-majora,
lecz zapłacono go tylko orderem Włodzimierza czwartego stopnia2).
Marszałkiem oszmiańskim został józef Hutorowicz, a wiłkomierskim
józef Hoppen. Kraj coraz bardziej ropiał wrzodami tych konfederacji.
Awangardę pod Deniso wem zwrócono z Krynek na zachód,
W bok pod kątem ostrym do Sokółki, potem do Białegostoku, gdzie
zdążyła 14 lipca. Główną zaś armję Kreczetnikow wysłał przodem,
ro�dzieloną na dwa odłamy. Rautenfeld ( l 3-go) z bataljonem jegrów
i dwoma pułkami jazdy ruszył na Krynki, by nie zawalać traktu
dla piechoty, idącej prosto do Białegostoku. Tam złączy się cała
armja, występująca z Grodna, i zjedzie sam wódz naczelny, tymcza
sem reszta sił pozostałych wyszła w noc, z 1 5 na 1 4 lipca, W 2 1 -n
wiorstwowy marsi do Kuinicy3). Nazajutrz (t. j. 1 4-0) Kreczetnikow
'opuszczał Grodno W drodze do armji . a na odjezdnem zadziwiającą
przesyłał wiadomość w liście do Platona Zubowa. Sądził mianowicie,
że wojna skończy się wkrótce, bo król zaniecha dłuższego oporu,
pragnąc zdać wszystko na wolę Katarzyny. Takie słuchy przed
wczesne, a takie prorocze chodziły jakoby podówczas, stwierdzone
treścią przejętych Iistów4). Trudno w to wierzyć. Wszak Stanisław
August czeka! jeszcze na odpowiedi cesarzowej, a ta nadeszła
W ośm dni po liście Kreczetnikowa, dopiero 22 lipca, i nazajutrz
l) Zaleski : Korespondencja krajowa str. 247-248.
Dziennik Kreczetnikowa (str. 77, 79-85, 87,) raport 9/20. VII z Bia
łegostoku i list do Platona Zubowa 1 1 /22. VII z Bielska (w Sborniku str.
4 19 -421).
S ) Dziennik Kreczetnikowa str. 79-81 .
.) List 3/14. VII z Grodna w Sborn i ku str. 4 17-419.
I)

Wojna POllko.Ro.yJ,.ka.
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posłyszarto o akcesie ktÓlewskim i żakończebiti watkL NIepodobna
zaś, by król tak wcześnie rozgłaszał swe tajne zamysły, a szerszy
ggół już się nawet o nich rozpisywał w listach. Wolimy przypuścić
W źródłach rosyjskich źle .odczytaną nazwę miasta i datę . Iub jej
sfałszowanie rozmyślne, może wtrąconym ustępem z późniejszego
pisma.
Zabiełło 14 lipca słał wciąż pod Płoskami, na lewem wybrzeżu
Narwi i na dobrej pozycji, gdyż osłaniała ją rzeka i kilka. redut
świeżo usypanych, po stronie zaś przeciwległej rozciągnięto dużym
łańcuchem jego placówki. W tym dniu Denisow' wszedł' do Białe
gostoku z częścią awangardy, resztę zaś, nie wspomnianą w 4rz�
dowych · raportach,' jazdę i ,widocznie na furmankach podwiezionych
strzelców, wysunął przodem bardzo . daleko i kozacy, rozpuściwszy
�agony, docierali już do naszych zarzecznych stanowisk.
Białystok leży o mil siedm od Płosków ' i tegoż dnia wiedziano
.
w obozie litewskim o zajęciu miasla, lecz gdy·kozacy coraz. rojnIej
szemi, n�dbiegali kupami, gdy sygnalizowano o drobniutkich. starciach
placówek na całej Iinji, należało sprawdzić do jakiego korpusu oni
należą, bo szpiegi nie wracali, a zachodziła obawa ataku ,z e strony
Mellina i nic nie wiedziano o jego ruchach . - Dla wyświetlenia
prawdy, · dla schwytania języka, dla odcięCia lub odparcia nacierają
cego , małemi pac·z!{ami przeciwnika, ruszył oddzial na kozaków.
�kładało go 200 piechoty z jedną armatą, 200 strzelców i z 500 koni
pułku przedniej straży Kirk'o ra. Przeszedłszy most n a Narwi, do
tarli niedaleko Wojszków, gdzie ' miejscowość nadawała się do walki.
Strzelcy wi"c zaraz osadzili przyległy las przed frontem, piechota
ze swą jedyną armatką rozwinęła się na wzgórzu, część jazdy przed
nią na równinie, część ukryto ' opodal w nierównościach gruntu, by
wypaść z nienacka na sprowadzonych w zasadzkę kozaków,
a dwa
.
niepełne szwadrony z tyłu dla wsparcia.
I tak, gdy Litwini zamyślali ' użyć podstępu, podobne zamiary
żywił przeciwnik. Denisow ruszyJ' po południu premjer-majora Ki�
rejewa z poleceniem zdjęcia swoich, n iekoni�cznie potrzebnych, ,pikiet,
a gdyby jaka kolumna chciała go atakować, powinien odsłonić jej
drogę i odprowadzić jaknajdalej od rze,ki. Doński przytem puł
kownik, Po pow, podsunąwszy się jeszcze bliżej pod nieprzyjaciela,
ukrył swoich kozakÓw, a rzuciwszy na przynętę małą ich ilość, sam
!- nimi po�zedł na ,dopatrzony W oddali oddział.
.
Towarzysze, widząc' przed sobą siły niewidkie, rączo i ostro
parli je końmi; Przeciwnik tył podawał, lecz uchodz,ą c, wzmacniał
się ciągle nadbiegającem z boku kozactwem. A gdy Rosjanie po,
czuli, że już - mogą walczyć skute,cznie z ,setką naszej konnicy,
zwrócili sit: nagle, z uciekających przechodząc w napastników. . . Tak
zwykły manewr na wojnie przeraził. litewskich kawalerzystów, z, bo�m
nie ' ob'ytych, choć to taktyka tatarów, a oni właśnie składali pułk,
Kirkora. Zamiast znaglić konie do szybszego biegu, nie zWl;liafą'c
na siły przemagające - zamiast impetem zwartej · linji ptzejechac
się po obalonym wrogu! PQ ter jego lekkiej j,eździ-e kozackiej,
•
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zdolnej do wywiadów, lecz nie do zażartej walki białą bronią, nasi
jeźdzcy, strwożeni po słabem starciu, uciekli sromotnie. Według ra
portu Denisowa Popow z kilkoma kozakami przyprowadził konnicę
litewską na pół wiorsty do Kirejewa, a ten w 80 tylko dońców
odrzuci! ją i pędził do stanowisk piechoty, gdy go zaś silnym przy
jęto ogniem, wrócił n a m iejsce. - Wygląda to dobrze lecz daleko
od prawdy.
Obie strony gnały tedy na oślep obok ukrytej zasadzki, zkąd
jazda Kirkora, od�iąwszy ścigających, mogła gnać ich prosto do
obozu Zabiełły. Lecz obie . strony przeleciały to miejsce, a nikt nie
wypadał, oficer bowiem, zamiast z boku uderzyć lub z tyłu ogarnąć,
uciekał także ze swoją komendą. Tymczasem kozakom nadbiegł
na pomoc szwadron dragonów pskowskich i Rosjanie, wyprzedziwszy
. po flankach, otoczyli zewsząd pierzchającą kawalerję, skłębioną
w końcu w jakąś nieforemną bryłę owalną. W oddali stojące dotąd
spokojnie 4 szw. karabinierów, pragnąc wziąść udział W pogromie,
zdążały tęgim . kłusem, by jazdę litewską zniszczyć lub wziąść do
niewoli. Jeszcze chwil kilka, a ten oddział stracony, lecz w chwili
najkrytyczniejszej leciały Wielkim · galopem dwa szwadrony, zosta
wione w odwodzie, i przerąbawszy si� do swoich, wywiodły ich
,. zaciskanęj coraz ciaśniej obręczy sił rosyjskich. W końcu jazda
wróciła na lewy flank piechoty, potem do obozu Zabiełły.
.
W ciągu tego ataku, co się omal nie zakończył pogromem,
·strzelcy Denisowa wkroczyli do . . lasu osadzonego, lecz tak dzielnie
ich przywitano i przyparto energicznie, że ledwie ujść zdołali po
wrotną drogą. Zapadającym wieczorem nasi ustąpili za Narew.
Wynikiem walki była pewność, że nadchodzą główne siły
awangardy Kreczetnikowa, a wieść tę zdobyto kosztem 1 0-u trupów,
kilku ranionych i . w niewoli 2-ch towarzyszów z 2-a szeregowymi
i rotmistrzem Kryczyńskim, a tym razem źródła obustronne niemal
jednakowe. wymieniają cyfry. Denisow, meldując o swoich stratach,
donosi o · jednym kozaku ciężko rannym i o drugim wziętym po
zabiciu konia. Po kilku dniach Zabiełło chciał go wymienić za
towarzysza, ale bez skutku ; Denisow odmówi!. W obozie rosyjs,kim
·Kryczyński i jeńcy zapewniali, że za Narwią stoi 1 2 000 Litwinów
·i 5000 z Koronyl).
Nazajutrz, 1 5 lipca, gdy główny korpus podchodził . drogą
białostocką, przeszedłszy wiorst 22 z Kuźnicy przez Sokółkę do
Moczalny, Kreczetnikow dał rozkaz Kirejewowi iść naprzód z- oddzia
łem, wyprzeć, 'jeŚli można, za Narew posterunki litewskie i opanować
'most pod Płoskami, naciskając tern śmielej, że jednocześnie DenisoyJ
spieszy mu z pomocą, Kirejew tego dnia odraportował, iż dotartszy
do rzeki, .znalazł most rozebr.any, w obozie pustki, a Zabiełło od
szedł w kierunku stolicy, śledzony przez wysłaną komendę z puł
kowni'kiem Czernozubowem 2).
l) Dzi e nnik Kreczetnikowa str. 81 -82, 87-88. SUłkowskiego pamię
.t nik. str. 25p -255.,
2) Dziennik Kreczetnikowa str. 81 -82.

Było to prawdą. Wojska i stotni e maszerowałYI wprawdzie
nie do Warszawy, lecz na Bielsk do Brześcia w myśl dawniejszych
instrukcji. W armji, cokolwiek .wypoczętej, ale zdziesiątkowanej
poprzedniemi przejściami, panowała u dołu stara niekarność, poczy
. nająca już zarażać oddziały koronne, a u góry . świeże k�asy.
O stosunkach w obozie powiadamia nas . list, może . Suchodolca,
pisany W pochodzie 1 6 lipca : " Zawsze emulacje trwają. Biedny
pułkownik Dahlke, od którego nejwięcej zdrowej rady we wszyst
kiem zasięgnąć można, zawsze jest od swego pryncypała szykano
wany. Teraz życzył sobie zostać si� przy · arjergardzie, JW. Wo
dzicki nie pozwolił na to. Otóż to są skutki mieć komendę z re
ferencją. . . ja prawdziwie z żalem patrzę na nieszczęśliwe momenta
mego generała, którego zgryzota prędzej jeszcze niżeli nieprzyjaciel
z życia poibawi. Gdyby tu sam był nieboszczyk Fryderyk, nicby
zapewne nie poradził, mając tak wojsko rozwiązłe i do najmniejszej
.subordynacji nie przywykłe, którego chcąc do porządku przypro
wadzić i nauczyć słuzby obozowej, rok cały trzebaby czasu bez
wojny, z rygorem największym rozciągając karę az do odebrania
. życia. Dzisiaj zaś, kiedy się bić potrzeba) nie jest czas .myśleć
o wprowadzeniu porządku. Napisz Pan do J W. generała, niech się
on dys.pensuje łeb urwać jednemu, drugiemu. Upewniam, ze wi�cej
będzie mlał skutku w swoich rozkazach, . których teraz mało kto
uwaza ... W kawalerji litewskiej szemr!łnie - lękać się trzeba, aby
.
przez kogo nie byliśmy zdradzeni . . . Nieład, niesuborClynacja do najwyższego stopnia przychodzą. , Raporta zawsze . dają fałszywe, ko'
mendanei korpusów nie wiedzą o swych ludziach, : na kawalerję
w niczem spuścić się nie można. Wysłani z patrolem śpią wygodnie,
wykomenderowani do furazu rabują. . Wczoraj ( 1 5 lipca) b�dący
przy komisorjacie, wysłani do furażowania. od brygady Potockiego,
:zabawni będąc rabunkiem, zostali napadnieni od kozaków i zabrano
ich kilkunastu " l). Prawdziwość · tej relacji stwierdza sam wódz '
naczelny : " WKMości mam honor przełożyć, żebyś z nagrodami
'i pochwałami raczył się wstrzymać, gdyż chwaleni często nagany
warci. Przez nieposłuszeństwo, opieszałość dwóch starszych oficerów
była przyczyną, że raz trzech szwadronów mo-skiewskich kirasje
rów(?) nie znieśliśmy - potem, że nieprzyjaciel mógłby naszą arjer
gardę napastować, gdyby sam nie uciekał... Niesubordynacja niesły
chana. Każę towarzyszów do armat · kuć, szeregowych płazować,
jadąc w marszu wzdłuż kolum.ny, lecz mimo to wszystko. teraz
nierządowi zapobiedz nie. można " . Dalej :donosi o poczynionych
Rosjanom przeszkodach, o słanie swej armji i naglących potrzebach :
" Zasieki porobiłem, gdzie można było ... Mosty, . zacząwszy od Rudy,
która do Narwi prowadzi, zrzuciłem to .jest, p,od Ruclą, w Płoskach
po odejściu . ztamtąd, w S�razu promy zatopiłem. W Tykocinie most
zrujnowałem w tak znacznej ódległości . i :pr-a wie W przytomności
nieprzyjaciela, gdzie go wszędzie ubiegłem m arszami po 4 mile
.

Ad

1) Kopja listu 1 6. VII z Bielska bez po�pisu � . �opiar. rap. lit. T. VI
N 127,
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p6ł, a awangardy po 6 mil i p6ł jednego dnia, co się rzeczą
podziwienia ' godną stało dla wojska rosyjskiego, które nigdy wy'"
starczyć nam nie może, chcąc nas przerżnąć, lubo nasze wojsko
jest zgłodniałe i padające W m arszach , gdyż z samego regimentu 2-0
200 ludzi zostało się leżących W marszu... Mam honor . . . rekomen
dować pułkownIka Delquet. jest to oficer i z rady, z(e) znajomości
służby, ochoty (i) rozsądku naj potrzebniejszy wojsku. Wielebyś
WKMość i wojsko zyskało, żeby ten oficer, pełen talentów wojsko
wych, m ógł wkrótce być generałem majorem ... Rezerwa W Brześciu
bardzo słaba i nic nie znacząca... Rozkaż WKMość wcześnie do
Brześcia dla magazynów wysłać... Bez pieniędzy nic nie potrafi m
zręcznie przedsięwziąść, niedostatek wkrótce da się poznać . . , głód
ludziom i koniom bardzo często dokucza... Upraszam o amunicję .. ,
gdyż jeszcze i tej dostatecznie nie mamy. Armaty dwie dwunasto
funtowe doszły mnie, drugie dwie w Krzemieniu czekają, bom już
je wysłał do Warszawy " dla braku puszkarzy, a są to owe 4 działa,
wyprawione z Bielska 1 0 lipca na razie do Swisłoczyl).
Tymczasem w otoczeniu Stanisława Augusta co innego zaprzą
tało umysły. Zrazu przeważała obawa, czy Zabiełło zdąży z pod
Swisłoczy ustąpić w porę i wycofać swe wojsko, póki nie nacisną
kolumny rosyjskie i nie przetną odwrotu, a był potrzebny dla osa
dzenia Iinji Bugu W myśl planów ks. józefa, by potem wszędzie
stawić tęgi opór na zarzecznych pozycjach. Odetchnięto na widok
Litwinów u Narwi już ocalonych i nastały długie narady nad obroną
Bugu. Zrozumiano, iż pozvcja Narwi stanowi be7pieczną ostoję
tylko na czas krótki, bo gdy bliżej podejdą główne siły Kreczetni
kowa, a jednocześnie Me11in z Fersenem, wzmocnieni kolumną Ka
chowskiego, zagrożą Brześciowi, wówczas Rosjanie znowu we dwa
ognie wezmą wojsko Zabiełły. Rada wojskowa widziała jasno, że
atak nasz w jedną stronę dozwoli przeciwnikowi spokojnie posuwać
się drugą, stanąć na tyłach armji lub bez przeszkody ruszać na
stolicę; a W danej chwili taki właśnie atak zmieniłby całkiem kry
tyczne położenie. Innego jednak sposobu wybrnięcia z trudności
nie znaleziono, prócz dalszego odwrotu. Król donosi Bukatemu 1 4
lipca : "Jeżeli (Zabiełło) pÓjdzie obviam Dołgorukiemu, przez to samo
puści Persena, który ma 9000, naprzód do Lewanidowa, a potem
do Brześcia. jeżeli pójdzie przeciwko Persenowi, puściłby Dołgo
rukiego prosto do Warszawy. Zaczem na to podobno wyjdzie, że
Zabiełło zepsuwszy za sobą most w Płoskach, będzie musiał cofnąć
.się do Bugu w Grannem, zkąd i Warszawę będzie mógł zakryć
cokolwiek i część wojska swego udzielić n a obronę Brześcia i po
dania ręki księciu józefowi. Dołgoruki ma mieć dziewięć tysięcy.
Persen drugie tyle. Przeciw tym 1 8000 Zabiełło ma tylko 1 20002).
,
Słowa listu Stanisława Augusta upoważniają do wniosku, że
to plan dopiero, jeszcze nie skrystalizowany, że to rzucanie tylko
i

l) List M. Zabielly
. mylnie 6, zamiast 16. VII, z Bielska do króla tąmże
T. VI N 1 27.
3) Kalinka: Ostatnie lata Stan. Augusta Cz. II str. 220-221 .
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myśli z przewidywaniem następstw możliwych i możliwego rozwoju
wypadków, a w zupełnej niewiadomości o siłach i ruchach przeci
wnika. Tymczasem zamiary już ustalone i właśnie tego dnia bardzo
stanowcze rozkazy -wysłano Zabielle. W stolicy i w obozje nie
przenikniona tajemnica okrywała w tym czasie rozkład armji rosyj
skich i cele ich istotne. W rzeczywistości Fersen, osłabiony
posłanym Metlinowi oddziałem Behningsena, bardzo powoli zdążał
do Brześcia. Ś witała mu nadzieja złączenia się po drodze z ko
lumną armji ukraińskiej i Wówczas dopiero. nastąpiłby ' atak, jeszcze
nie tak nagły. ' Metlin, również nie spiesząc się wcale, podchodził
do Narwi, a reszta sił ' Kreczetnikowa po wyjściu z Grodna stała
rozproszona na długiej linji od Moczalny do' Płosków, nie przedsta
wiając nigdzie dość mocy do poważnego odporu. Gdyby więc
skoncentrowane szyki litewskie naparły silnie na zbyt wysunięte
przednie straże rosyjskie, słabe, a wałęsające się śmiało tuż pod
obozem, mogłyby, choć zdemoralizoWane trudem, głodem, rozluźnia
jącą się coraz batdziej karnością, niszczyć- po kolei rozsypane te
paczki. I do tego bezkarnie, bo ani Kreczetnikow nie zdołałby
w porę skupić swoich sił głównych, rozbitych W marszu że względu
na trudność wyżywienia na n ikłe kolumny, aniby Mellin nie - zdążył
na ratunek. Niewiadomość o prawdziwych ruchach przeciwnika
spowodowała zmarnowanie chwili pomyślnej, gdy Zabiełło - zgromadził
pod ręką wszystkie siły posiadane, a wróg w jego oczach rozpylił
swoje na dość znacznej przestrzeni, gdy można je było miażdżyć
częściowo. Znowu szczęście samo wpadało nam w ręce, lecz szpiegi
zawiedli, zaślepiła obawa, krępowały rozkazy nasyłane z oddalonej
stolicy przez ludzi niewojskowych. Marzono tam o energicznej
walce nad Bugiem. Lecz właśnie obrona rzeki wymaga przeciwsta
wienia nieprzyjaciołom zwartych szeregów w miejscach odpowiednich,
a na stołecznej radzie wojskowej przeważyło zdanie', by najpierw
ustąpić do Bugu, potem część wojska wysłać do Brześcia, i ztam
tąd jeszcze rozciągnąć się po Włodawę czyli wszędzie rozsypać
drobne odłamy, rtiezdolne nigdzie odrzucić Rosjan. Jeśli całą armją
nie umiano odeprzeć lub, jak W okolicach Zelwy, zniszczyć słabszego
Fersena, jakimże cudem zamyślać o stworzeniu lepszych warunków,
osłabiając swoje stanowiska na całej linji. Brak głowy, elementar
nego zmysłu i doświadczenia sparaliżował wszelkie szanse chwili.
W początkach lipca ustąpił z królewskiej rady wojskowej naj
pierw marszałek Małachowski. Donosi on Gorzeńskiemu stylem
swoim zawiłym : " Odzywam się do sprawiedliwego JMPana zaświad
czenia, żem nie uchybił każd ej woli jego mi wskazania, znajdowania
się na konfere'ncjach względem obrotów ' wojska, leci ż"e dziś znaj
dować si� nie będę, winienem me uczynić JWPanu z siebie' uspra
wiedliwienie. Nie mam już tyle mocy, abym był przytomnym w do
chodzeniu coraz więc,ej przekonywania się nad upadkiem siły krajowej,
która obronę kraju i . sławę narodu sprawiać . miała. Dozierając jej
nieszczęśliwych skutków, już o niej r nadziei w sobie ocuciĆ " nie
zdoływam� a w tej perspektywie czyżbym być mógł ;w użyteczności
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bywałem tylko �wiadkiem czynności tak poważnych !1lężów, nie zaś
pomocnikiem, cóż dopiero znaczy/bym na tych konferencjach, ,gdzie
smut niejsze sobie wystawiając konsekwencje, nie zdołam na nich
czynić, chyba czułość mą bardziej razić ! Przeto upraszam mnie
-uwolni ć od znajdywania się na kónferencjach woiskowych, gdzie,
nic nie zn acząc, samemu sobie nielitościwe zadawać muszę razy " 1).
Uczynił potem to samo Ostrowski, poprzestając na razie na prze
słaniu 5 lipca, tegoż dnia ćo marszałek, biletu dosadnie odbijającego
Gzłowieka, obaj jednak czasem przychodzili na posiedzenia. Ostrowski
-pisał do Gorzeńskiego : " Dzień dobry zasyłam memu kochanemu
Dobrodziejowi i donoszę, że na konferencji wojskowej służyć mu
dziś nie mogę, bo krew puszczam. Już się też i mojej cierpliwości
miarka przebrała. Widzę, że daremne są nasze zamiary, wojsko
moskiewskie będzie w Warszawie, ale kwestja, gdzie król podówczas
będzie ? Ż ąda książe Józef wyraźnych ordynansów, jak ma postę
pować - znać, że tych, które miał dotąd, albo nie rozumiał albo
nie chciał rozumieć. Nie chcę się rozszerzać w tej materji, bo mi
to krew burzy, a prócz tego nie jestem w stanie zaradzić temu,
co S1ę dzieje. Piszcie tam dziś, co chcecie, Panowie. Ja w moim
umyśle widzę już Moskwę pod Warszawą, a prawie przez nasze
uleganie. Już się nie pytam, co na to naród powie, bo narodu już
nie b�dzie, ale co powie . na to cała Europa ? " 2). Ludzie więc mało
lub nic w wojskowości nieu�wiadomieni, obojętni, bez wiary we
własne siły i środki, wydawali pod firmą Stanisława Augusta rozkazy,
często niedorzeczne, często krępujące wodzów naczelnych, a te
" resuIta" nie zaWsze jeszcze wozili kurjery i czasami dziwnie późno
dochodziły do obozu. Zabiełło uskarżał się na tę okoliczność, cy
tując jako dowód, że. ordynans z 5 lipca wręczył mu Tyzenhauz
dopiero 1 5-0, że inny z 1 2-0 oddał mu trzema dniami potem cho
rąży Olszewski.
W stolicy już 1 0 lipca rada wojskowa, odczytawszy raport ks.
'Józefa o zajęciu Dubienki, uznała za potrzebne : " Zalecić Michałowi
Zabielle gen.-Iejt.; aby komunikacje utrzymywał z komendą księcia
PoniatowsKiego gen.-Iejt. · i nadprzeża bużne aby zabezpieczył 'od
Włodawy do Brześcia " 3). W tym sensie wydane dwa ordynanse
królewskie pod datą 1 0-0 i 1 1 -0, porucznik Kaszewski jako kurjer
powiózł ' do Płosków. Stanisław August uprzedzał w nich Zabiełłę,
·że Lewanidow pójdzie prawą stroną Bugu, by mu przeciąć odwrót
albo wpaść do Brześcia, więc i on musi przekroczyć tf' rzekę i zająć
obronne pozycje na jej lewem wybrzeżu4). Spełr.i <!nie rozkazów
wymagało od.łączenia części sił pod Brześć i Włodawę lub pchnięcia
tam wszystkfch, jak król tego pragnął, a Zabiełło odebrał je w chwili,
l} Wolski; Obrona Stan. Augusta str. 217.:.... ·2 1 8.
2) Kartka be z numeru z 3. VII w kopjar. rap. lit. T. VII Militaria.
3) Wolski : Obrona. Stan: Augusta · str. 220.
•) Tamże j list królęwski 12. VI I do ks. Józefa u Oembjńskiego : Ko
responderrcja str. 1 05.
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gdy zaledwie stanął nad Narwią z żołnierzem, nadmiernie utrudzo
nym po forsownych marszach.
N azajutrz po przybyciu do Płosków, 1 2 lipca, wódz naczelny
meldował przez kurjera Suchodolca, jak już wspomnieliśmy, że idą
na niego dwie armje rosyjskie od Tykocina i Brześcia. Wieści
zupełnie mylne, bo do Tykocina wpadła tylko mała komenda fura
żująca dla spędzenia podwód, armja zaś główna jeszcze tego dnia
zajmowała Grodno, . wysunąwsiy dopiero Denisowa drogą białostocką
jako awangardę, a Mellin i Fersen właśnie w Swisłoczy rozłączali
s\\ e korpusy, by każden w innym zmierzał kierunku. Lecz fałszywa
wiadomość o pochodach rosyjskich czas jakiś utrzymywała się i w obo
zie i w stolicy. Król jeszcze 1 8 lipca donosił Bukatemtt : " Zabiełło
od Narwi przenosi si� do Bugu ; Moskwa za nim idzie białostockim
i tykocińskim traktem... Sytuacja nasza coraz krytyczniejsza (?) " l).
Z Warszawy tymi czasy rozkazy królewskie czasem niejasno
sformułowane, czasami sprzeczne, odchodzily bardzo często. I , tak
Stanisław August każe Zabieli e, nie wiedząc · jeszcze gdzie on się
znajduje, w ordynansie z 1 2 lipca iść prosto do Brześcia, pisze zaś
zarazem w dołączonym liście : " Rzeczą główną, byś nie został wzię
tym z tyłu i byś przybył zdrowy i cały ze swojem wojskiem na tę .
stronę Bugu. Pami�taj o moście na Narwi w Płoskach i staraj,
by nieprzyjaciel cię nie uprzedził. j eśli będziesz zmuszony przejść
rzekę w miejscowości właśnie, co się Narew nazywa, boję się,
by ci był przechód niemożliwy dla twoich armat i taboróW. Zresztą
droga przez lasy, którą masz przebyć, by pójść ztamtąd do Brześcia,
byłaby także bardzo złą i bardziej jeszcze podlegającą ' głodowi.
Lecz jeśli przejdziesz w Płoskach, poszedłbyś na Bielsk, potem
albo na Granne dla przebycia Bugu, albo na Brześć. jeśli pójdziesz
na Granne, będziesz miał awantaż jeden więcej, gdyż Warszawa
mniejby była odkrytą i z Grannego mógłbyś zawsze pomknąć się
wzdłuż Bugu ku Brześciowi, gdzie wreszcie zależy na tern, byś
przyszedł, byś mógł podać rękę ks. józefowi, który już się po trochu
obecnie zbliża... Zawsze myśleć potrzeba, by Brześć mieć zabez
pieczonym " 2). Wskazywano zatem Brześć jako cel .ostateczny, zo
stawiając swobodny wyb�r drogi, czy wprost, czy z kołowaniem na
Granne. Tak go też zrozumiał Zabiełło, jednakże w przyszłości
niedalekiej ten list dał powód do kwasów i cierpkiej korespondencji.
Przychodzące raporty naczelnego wodza wywołały sesję rady
wojskowej 1 4 lipca, z zapadłym ost�tecznie postanowieniem cofnięcia
wojsk litewskich do Bugu i wysIania na pole walki obozu z pod
Pragi. Czytamy w protokóle : " Michał Zabiełło generał-Iejt. ma się
starać przeprawić przez Bug, co najzręczniej będzie pod Grannem,
gdzie most usposobiony być ma, do czego z Warszawy stara'nie
uczynione będzie. Może nie rozdzielać swego korpusu, chybaby
potrzebę tego widział do przeszkodzenia Moskwie przejścia przez
1) Kalinka : Ostatnie lata st. Augusta Cz. II str. 222.
, 2) Kopja listu król. 12. VII do M. Zabielly w kopjar. rap. lit. T. VI
Ad N 127.
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Bug ... jeżeliby Brześć Litewski potrzebował wsparcia, aby go M. Za
biełło- nie ubliżył dać " . Całkiem to już sprzeczne z poprzednimi
ordynansami, jeśli bowiem wszystkie siły zatrzyma skupione lub
(:zęść wyśle do Brześcia, czemże osadzi cały brzeg rzeki at po
Włodawę ? - Dalej pisze rada wojskowa w swojem .. resultatum " :
. Zalecić Zabietle, aby, gdzie się będzie cofał, zabierał z sobą
wszystkie rzeczy (zdawałoby się, iż tego rodzaju przypomnienia
zupełnie zbyteczne, bo wódz naczelny i sam powinien na to uważać,
zobaczymy jednak, że było może potrzebnem). Donieść M. Zabietle,
j akie się ' wojsko z obozu pragskiego posyła i jaka daje mu się
instrukcja... Król j Mość wyznaczy, które korpusy z pod Pragi ruszyć
mają. Ten korpus pragski ma iść do Węgrowa i tam go kurjer
z Brześcia wracający przestrzeże, a (w razie) gdy Brześć j eszcze
Moskwą nie zajęty, to rzeczony korpus ma iść do Terespola i tam
bronić przejścia Moskwie przez Bug. jeżeliby zaś Brześć był przez
Moskwę zajęty, tedy ten korpus podług potrzeby, albo do głównego
korpusu M. Zabiełły, albo do korpusu głównego księcia Poniatow
s-kiego ma dążyĆ " 1).
- Istotnie obóz z pod Pragi wystąpił w pole , a stanowiła go
eskorta wojskowa N. Pana, mająca mu towarzyszyć na teren boju
W chwili, gdy uzna, że nadeszła już pora " wystawić się» osobiście.
Te szyki ściągano nadzwyczaj powoli, najpierw częściowo do Ko
zienic, potem do Pragi, aby, jak pisał Stanisław August, " Moskale
wizyty w Warszawie samej nie oddali " 2). Ostatecznie sformował
się obóz dopiero 6 i 7 lipca, gdy podstawa operacyjna już olbrzymio
zmalała3), a obliczenie przeprowadzone 1 5-go wykazało w nim pie
choty w gwardji koronnej głów 1 087 i litewskiej 479, w bat.
2-m ' feg. (IX) Raczyńskiego 66 1 i w korpusie strzelców 255 - konnicy W gwa rdji koronnej gł. 464 (koni 45 1 ) i litewskiej 507
(koni 505) w brygadzie kaw. nar. Mioduskiego, przeznaczanej przez
króla faktycznie Henrykowi Dąbrowskiemu, ale pod firmą Madaliń
skiego4), 1 333 (koni 1 506)5), w pułku lekkiej jazdy Koeniga 350
(k. 350)6) i Azulewicza 393 (k. 393)1) - wreszcie w korpusie
artylerji kor. 4 1 8 i inżynierji 75. Skupiono tedy na dwa dni przed
wystąpieniem w pole piechoty 2482, kawalerji 2847 (i koni 2785),
artylerji z inżynierami 493, wogóle 5822 żołnierzy8). Stanisław
August wyrażał się, iż .. mój biedny mały obóz w Pradze " bronił
_

l) Wolski: Obrona Sto Au�usta str. 22 1 .
2) Kalinka: Ostatnie lata Stan. Augusta Cz. II str. 215. List 23. V I do
Bukatego.
3) Dembiński: Korespondencja str. 92-93. List króla 2. VII do ks.
.
Józefa.
4) Tamże str. 90 -91. List 30. VI do ks. Józefa.
5) Przed miesiącem t. j. 1 5. VI skladalo ją 1 338 ludzi i 1 3 1 1 k oni .
(Raport Mioduskiego z marszu w t. V. Raportów N 3. Oryginal).
6) Raport Koeniga 14. VI z Kozienic podaje gl. 408 i ko. 387, brakowalo wówczas gl. 5 i k. 26. (Oryginal tamże Ad N 2).
7) Raport Azulewicza 14. VI z Ciecichowa wymienia gl. i ko. po 403,
braklo po 9 (Oryl!;inal tamże).
8) Raport Byszewskiego 13. VII z p od Pragi (Oryginał tamże N 37).
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tylko stolicy I ), lecz powytszy wykaz udowadnia, te on n ie taki
znóW biedny ,a ni mały, a pamiętajmy, że Warszawa posiadała jeszcze
garnizon w dość pokainych rozmiarach, bo głów z 50002). Szkoda,
że król tyle czasu .wojska trzymał bezczynnie, gdy dodane do której
kolwiek . z działających armji, przyniosłyby niezawodnie ogrom' ną
pomoc i możeby gdmienne koleje nadały tej smutnej wojnie. Nie
wszystkie jednak szyki, obozujące na Pradze, ruszyły w pole i' król
donosił 1 4 lipca ks. Józefowi, że zostawia przy sobie gwardje
litewskie, pieszą i konną, oraz sto ułanów z pułku Koeniga3), resztę
wysyła na Węgrów do Brześcia. Gdyby jednak Rosjanie stanęli
tam pierWej i posiłki koronne przyszły zapóino, , Stanisław August
nosił się z myślą rozdzif::l enia tych sił, a w tym wypadku ks. Józe
fowi przeznaczał _gwardj�' pieszą i konną kor., 200 gemejnów Koe
niga, Zabielle zaś brygadę Mioduskiego, pułk Azulewicza i bat.
Raczyńskiego. Strzelców mieli dostać po 1 25, artylerji i inżyhierów
także po połowie4). Cały ten podział skończył się na projekcie.
, Obóz z pod Pragi ruszył 1 5 lipca oddany przez króla pod zwie
rzchią komendę ulubionego generała Arnolda Byszewskiego, na szczę
ście czasowo, dopóki nie zdąży do celu, inaczej wódz tak niezmiernie
ograniczony ' pod każdym względem nie rokowałby na wojnie żadnych
powodzeń . Jechał z tym oddziałem Bakałowicz, najzdolniejszy z in
. tynierów, z misją przeprowadzenia W Brześciu robót fortyfikacyjnych
i pułkownik Schiiller, członek rady wojskowej. Instrukcję Byszewski
dostał tego rodzaju : " Na dniu 1 5 praesentis wymaszerować i do
WęgrQwa dążyć, a gdy powracający z Brześcia kurjer zainformuje
W Pana, ,iż wojsko rosyjskie d ó Brześcia jeszcze nie weszło, masz
.WPan spiesznie ku Brześciowi, choćby nawet podwody pod infan
terję dla ułatwienia marszu biorąc, maszerować i w Tęrespolu stanąć,
taln przejścia Moskwy bronić i z ur. ksi�ciem Poniatowskim gen.
lejt., równie i z Zabiełłą gen. , lejt. komunikację utrzymywać, wszędzie
ponadbrzeża bużskie patrolami g�stymi i częstymi lustrować i zabez
pieczyć, aby Moskwa ni@ przesuwała się, o której równie i przez
wysyłanych pewnych szpiegów informować się winien i tak Nam,
l) DembIński : Korespondencja str. 1 05. List 13. VII do ks. Józefa.
,
' ,) Bardzo niedbały raport, jaki Stefan Lubowidzki gen.-Iejt. zlożyl
królowi 1 6. VII (oryginal w V t. Raportów N 40), więc j uż po wymarszu
WOjska z pod Pragi, wyszqel?;ólnia rezerwy z reg. Raczyńskiego gl. 52,
Dzialyńskiego 279. pulk caly XV-y a właściwie formowany regiment Cicho
ckiego, 1 1 50 (brakowalo 1 1 9?), bataljon skarb'owy 349 i' lekkiej piechoty Rot
tenburgą 587 (brakło 66) - z jazdy rezerwa kaw. nar. niewymienione) bry
gady gl. 284 i k. 264 (brakło 20 koni) i z pulku prz. str. Wiirtemberga 486
. i 363 (mylnie co do koni i ludzi naw.et z kantonistami), razem gl. 3187 i koni
627 (brakło 1086? i 20). Trudno polegać n a tych cyfrach, wykaz bowiem
balamutny i niekompletny. Opierając się na danych W t. r- tej pracy (str.
, 392 '- 393) widzimy, że do garnizonu stolicy dodać należy brakujących tu g/ów
970 w gwardji pieszej kor. i bataljony lekkiej piechoty : Siissmi1cha 644 i Trę
bickiego mniej więcej 600, pomijając inne drobne różnice, razem ze 2200
okrąg/o, co podniesie załogę Warszawy do 5000, nie licząc kantonistów
Wiirtemberg�.
,
3) Dembiński: Korespondencja str. 1 06-107.
�) List króla 1 4. Vn do ks, Józefa tamże str. 106- 107.
'
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królowi, jako wzwyż wyrażonym generałom, głównymi korpusami
komenderującym, donosić, karność przyzwoitą zachowując. Jeśliby
zaś wojsko moskiewskie jut się aktualnie W Brześciu znajdowało,
tedy wówczas ma czekać rozrządzenia Naszego, dokąd rzeczony
korpus skierujemy ; zawsze jednak Moskwę odpierać, W głąb kraju
i do stolicy Naszej nie dopuszczać i rekwirowany od generałów,
głównymi korpusami komenderujących, onym W pomoc z komendą
swoją stawać, stanąwszy, korpus swój pod ich komendę poddać " l}.
Niejedno można powiedzieć o tej instrukcji, lecz rozwodzić się nie
warto - nie została spełnioną.
Tymczasem, gdy wojska pod Pragą zwijały obóz; ruszając na
wojnę, w Płoskach Zabiełło postanowił ustąpić do Bugu. Trwożyło
go bardzo podsuwanie pod Białystok głównych sił rosyjskich, zkąd
bocznym zwrotem na prawo mogły z łatwością przekroczyć Narew
W Tykocinie i iść niepowstrzymanie pod mury stolicy.
Wojsko
litewskie jużby nie zdążyło bronić za odległej przeprawy, ani zapo
biedz odcięciu od linji Bugu w razie forsownego marszu Fersena
po zajęciu słabo bronionego Brześcia. Te względy zdecydowały
naczelnego wodza do dalszego odwrotu i wydania nieprzyjaciołom
całego pasa między Narwią i Bugiem, by stawić na zarzecznych
pozycjach jednocześnie z ks. Józefem bardziej skoncentrowany opór.
Cała więc armja, opuściwszy porankiem 1 5-0 lipca stanowiska
W Płoskach, przeszła o trzy mile w głąb kraju do Bielska, gdzie
funkcjonowały duże piekarnie wojskowe, istniał główny szpital i za
wczasu kierowano bagaże. Tam też nastąpił wskutek doszłych roz
.kazów nowy rozdział armji w celu obrony rzeki w Grannem i za
razem w Brześciu.
Wódz naczelny 1 6-0 meldował królowi, iż w pochodzie prosto
' do Brześcia wczoraj przywiózł Suchodolec ot:d ynans pod datą 1 4
"
i mnie j u ż w Bielsku zastał. Ten ordynans WI):Mości nowe rozkazy
·
·zawiera, abym do Grannego maszerował, gdzie most ma być i ma
gazyn gotowy... ' Dopełniając rozkazu ostatniego WKMości maszeruję
(tam) przez Brańsk. . . Posyłam . . . specyfikację żywności w Brześciu, któ
'rej nie ma na dzień dla całej mojej komendy " . Na projekt rozciągnięcia
się po wybrzeżach rzeki zaznacza słusznie : " Nie jest w mojej mocy
stawać razem przeciwko trzem kolumnom : DoJgorukowa, Fersena
i Lewanidowa .. ; Posyłam pod komendą generała Zabiełły, brata
mego, z generałami Bielakiem i Frankowskim 3000 ludzi (t. j.) z jazdą
i piechotą i baterją od 6 armat 6-funt. i 2 haubice na pomoc Brze- śtiowi, ale upraszam WKMość, aby nam z Byszewskiego generała
.komendy raczył udzielić jaknajwcześniej tę część, która ju� jest
wyznaczona, i połowę strzelców, gdyż sami do boju teraz nie b�
dziemy mieli jak 7 tysięc'y, nie rachując to, co musimy dać do
komisorjat.u , do bagażów, i co znaczną część zabiera, przytern tern i
komendami eksponujemy ludzi " . Nie potrzebując liczyć się ze sło
wami, pisał jednocześnie do Gorzeńskiego, by dać ujście żalowi :
" Zmartwił mnie ordynans królewski 1 4 datą, gdzie obwiniony jestem,
l) Wolski : Obrona Sto Au�uśta str. 222:
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tem do Brześcia (wcześniej) nie rtlaszerował. Ordynans 8 (lipca)
n iesi e : " A jeżeli byś WPan jakim przypadkiem wojsku rosyjskiemu .
ustępować był zmuszony, tedy naówczas masz całą dywizję ku
Brześciowi kierowae . Nie byłem w przypadku do tego ' czasu ustę
pować (?) nieprzyjacielowi - owszem, on całemi siłami minąć mnie
żądał, aby do Warszawy czy Brześcia przejść. Sądziłem więc po
winnością moją stanąć mu na przeprawie. t 2-go ordynans rozkazuje
mi dążyć do Brześcia, a tego samego dnia list, cały królewską ręką ·
pisany, . każe m i na Grannę maszerOWać. Dopełniam więc podwój
nej intencji, aby Brześć sukursować i sam na Granne za Bug ma
szeruję stanąć na przeprawie. Odsyłam broń i ofiary " . Zabiełło,
rozgoryczony całą tą plątanilJą W odbieranych zleceniach, nie poprzestał
na tej kartce. Te�o dnia pisze jeszcze do nie podanego w źródłach
korespondenta : " Ratiij mnie... Król kazał mi m aszerować przez
Granne do Krzemienia, a najprzód do Brześcia. co zamienił w Krze
mień, a ż ebym Warszawę zasłaniał. Boję się żeby nie wołano, że
się rejterujemy wtenczas, kiedy moskiewskie wojsko potyczki unika.
Prosiłem króla, aby mi kazał czy Kreczetnikowa, czy Fersena z Mel
linem atakować, aliści mi kazał na Granne za Bugiem stanąć. Idzie
o mój honor ... Oddaj ten list Niemcewiczowi ' do gazety (narodowej
i obcej) " l). Tego listu gazeta nie umieściła na swoich szpaltach,
lecz oba pisma, wywołane względem na opinję publiczną, rozdrd
nioną haniebnemi kolejami dotychczasowej wojny, doszły do wiedzy
Stanisława Augusta.
Kraj wrzał oburzeniem, te Litwę wydano przeciwnikom nie
spróbowawszy nawet orężnej rozprawy bodaj w jednej walnej bitwie.
Trudno za nią uważać starcia Judyckiego pod Mirem, a Zabiełło
i takich nawet nie odbył, zmarnowaws.zy świetną sposobność znie
sienia korpusu Fersena w okolicach Zelwy. Prądy wzburzonej opinji
publicznej huczały w całym kraju zbyt głośno, by mogły pozostać taje
mnicą w głównej kwaterze. To też wódz naczelny, usiłując choć część
własnego niedołęztwa i odpowiedzialności zwalić na barki Stanisława
Augusta, posłał cytowane przed chwilą listy z wyraźną bardzo aluzją.
Król, dotknięty boleśnie, zwrócił się t 9 lipca wprost do Zabiełły
z pismem tego rodzaju : " Czytałem w liście WPana do generała
Gorzeńskiego jeden artykuł, przez który chcesz WPan dać do zro
zumienia, że ja to przeszkadzałem WPanu do bicia się. Odczytaj
WPan z uwagą wszystkie moje ordynanse i listy, a znajdziesz W nich
wszystko przeciwnie. Zagrzewałem i owszem Wszelkimi sposobami
WPana do potykania się z nieprzyjacielem, ile tylko to być mogło z ja
kiem podobiet'iswem sukcesu. Daleki jestem od czynienia WPanu jakiej
kolwiek przykrości i wymówek, chciałbym raczej widzieć WPana szczę
śliwym i ukontentowanym ; lecz sądzę za rzecz · potrzebną uprzedzić
o tem WPana, iż jeśli zechcesz głosić, ' publikować lub jakim innym
sposobem chcieć zrzucać jakową winę na mnie, przymuszonym będę
1) M. Zabielly z Bielska : list 6 (zamiast 16). VII do króla, kartka 1 6.
VII do Oorzeńskiego, Ii�t ' 1 6. (VII) do . w kopj ar. rap. lit. T. VI. N In
i Ad N 1 37.
..
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wejśc w szczególności i uczynić wywód, który nakoniec okate naj
jawniej, iż nie wydałem żadnego z mojej strony zalecenia, któreby
przeszkadzało WPanu do odniesienia tych korzyści! którebyś mógł był
otrzymać nad nieprzyjacielem. Mam więc nadzieję, że o tern nie
będzie więcej kwestj i " l). Zabiełło listem z 20 lipca uniewinniał
się, pragnąc zatuszować przykre dlań zaJś�ie- i możliwe następ
stwa : " Byłbym bardzo winny, gdybym śmiał podejrzywać zamiary
czyste i święte WKMości. . . , posądzaniem go przed kimkolwiek
bądi i jakąkolwiekbądi drogą .. , ale n iech mi będzie wolno przytoczyć
na swe usprawiedliwienie, że ludność Warszawy, niesprawiedliwa
i niepomiarkowana, wyrzekła o mem zachowaniu się w sposób po
żałowania godny i szkódliwy dla mojej reputacji. Uprzedzili mnie
przyjaciele, iż zarzucono mi, .żem unikał zwalczać przeciwnika wtedy
gdy wszelkie czyniłem wysiłki, by go dopędzić i on to właśnie sta
rannie tego unikał. Naciskany zaWsze przez dwie kolumny i przez
korpus obserwacyjny po lewej i prawej stronie, a często i z tyłu,
stawałem po kolei to jednemu, to drugiemu korpusowi , (nadmagając)
forsownymi i uciążliwymi marszami, lecz - nieprzyjaciel nigdy nie
słanął naprzeciw, ani czekał na mnie - zaWsze się on usuwał, by
dać czas zebrania się drugiej kolumnie i wzięcia mi flanku. Odrzu
ciłem korpus postępujący moim śladem... Stanąłem między dwoma,
lecz w pozycji dość na · przedzie, by wybrać i zwalczyć jedną tylko
z dwóch kolumn. Prosiłem i czekałem rozkazów WKMoąci, mogąc
wtedy zwrócić się na Brześć lub zasłonić Warszawę, ale dopięcie
obu tych celów było dla mnie zupełnie niemożliwem... Daruj, N.
Panie, jeśli zazdrosny o swą reputację - w obawie o nią, że zbyt
zagrożona - powierzyłem ją swoim przyjacie10m " 2). Słaba tu obrona
własnej strategji i słusznie diwięczy nuta żalu i urazy W piśmie kró
lewsKiem. Na tej wymianie listów zakończyła się sprawa.

Nieudana partyzantka. Odwrót ZabielJów d o
GranDa i Brześcia. Ruchy Rosjan. Załogę Brześcia skła
dały rezerwy z niedawno pobranych kantonistów z małą przymieszką
. regularnego żołnierza, a na razie dowodził niemi Florjan .Trzas
kowski, kapitan reg. V-o, " oficer przezorny " , pracowity, usiłujący
gorliwie i w czasie najkrótszym obeznać rekrutów z bronią i służbą.
Licząc sporo materjału surowego pod ręką, nie żałował on starań,
by wojsko stworzone na poczekaniu zużytkować w rychło spadzie
wanej walce. Nieustannie też odbywano musztry przy braku broni
i rekwizytów. Gdy przybył ze stolicy Piotrowski, pułkownik i dwo
rzanin Stanisława Augusta, zobaczyć własnemi oczami stan garnizonu
Brześcia, zasięgnąć języka o najbliższym nieprzyjacielu i zorgani
zować ochotników miejscowych, o ile to jeszcze możliwem, zło
żona relacja pozwala nam wniknąć W istotny stan rzeczy. Według
.

l) Wolski: Obrona St. Augusta str. 224 - 225. Tamże i odpowiedż Zabielly w zbyt dowolnem tlómaczeniu.
.
3) List francuzki M. Zabielly 20. VII z Krzemienia w kopjar. rap. lit.
T. VI N 134.

j ego doniesień z 28 czerwca istniały rezerwy piesze z czterech

regimentów ; I-o, buławy wielkiej, na 80 starego kompletu liczono
" rekrutów więcej �OO " i do 500 wszystkiego karabinów zdatnych,.
Z V-o, szefostwa Grabowskiego, stało W samem Brześciu oficerów 4,
unter-oficerów 44, starego żołnierza 1 1-7 i " rekrutów pi�knych 651 " ,
lecz z nich zaledwie 300 ' jako tako " usposobionych do musztry " .
Broni n a 400 kantonistów dostarczono w ostatniej niemal chwili
(26 czerwca), na 280 brakowało, oraz " patrontasów, pałaszów, pen
dentów na cały drugi erygujący się bataljon " - z VI"o" Niesiołow
skiego, cyfry odpowiednie wypadły 60 i 250, a zaopatrzono ich
W " broń starą, zepsutą " , pochodzącą z daru Hotkiewiczowej. Roz
lokowani stali w Terespolu. Wreszcie z VII-o, Sapiehy, 1 00 i 600
bez broni. Zliczywszy te dane, otrzymamy wojskowych 405 i . re
'krutów 1 784, razem głów 2 1 89, o odbiciu ' więc ataku tak drobną
.siłą i ludźmi niewyrobionymi ani nawet marzyć. ,
Rezerwy te w tym czasie ściągano zewsząd, by nie wpadły ,
w r�ce Rosjan, głównie do Brześcia, choć był dość zagrożony i one
tam z najrozmaitszych składały się oddziałów i rozmaitymi przy
chodziły czasy. Dla ciasnoty rozmieszczano je w okolicznyc,h osadach
'. stosownie do wskazówek miejscowej komisji. I tak kanton iści r reg .
buławy wielkiej W komendzie pułkown*a Rymińskiego przeszli
·29 czerWca o mil 3 do Kodnia, na trakt , dubieński, a garstkę ich
z dalekiej rezydencji hetmana Ogińskiego, w Telechanach o mil 6
od Pińska, przywiódł 30 czerwca do .Brześcia kapitan Konopka -'
·z reg. Sapiehy pod wodzą pułkownika Gorzyńskiego (także 29-go)
pociągnęli o mil 4 W kierunku Siedlec zająć Janów biskupP).
l) Nadchodzily także zapasy wojskowe różnych oddziałów, wyprawiane
' zawczasu, jak 30. VI brygady petyhorskiej wraz z kasą i odpraV6no to
wszystko do SieQlec, gdyż, jak pisał Trzaskowski, "w razie nagIego ztąd
ruszenia się z tylu lazaretami, j ak tu są, i z tylu rekwizytami trudno by/oby
razem dostać podwód, a pod samą kasę i rekwizyta brygadowe (Twardowskie
go) potrzeba było koni 40'!. Rezerwa zaś kaw. nar. tej brygady w sile głów
200, opuściwszy Pińsk, ciągnęla powoli i 29 czerwca widzimy ją w Janowie,
miasteczku Orzeszki, wojskiego pińskiego. Zrobiła dopiero marsz 6-milowy,
a dow odzący nią porucznik Jerzy KolIątaj meldował ku zgorszeniu matema
'tyków : "Komenda moja w w i ę k s z e j p o ł o w i 'e z nbwozaciążnych jest
'zlożona i na koniach teraźniejszej remonty". Doszedłszy do Kobrynia 2. VII,
Kollątaj się zatrr-ymal, czekając na ordynans, dokąd maszerować, przeploszyly
go widocznie pogloski o podchodzeniu Rosjan, stanąl jednak w Brześciu
jeszcze zawczasu. Rekrutów z reg. II-o, buławy w., odesłano do Warszawy
'i spotykamy ich 29. VI w przechodzie w Terespolu, prowadzonych przez
pullc. Każ. R uszczyca z drobną komendą. Z Puław, gdzie stala rezerwa prz.
.str. Wiirtemberga pod majorem Marcinem Siemiątkowskim, mały oddział
w 60 koni poprowadzil szt. rotm. Zborowski również do. Brze·ścia. Ruszy'wszy
25. VI, w pięć dni potem stanąl na miejscu. Składało tę komend ę : porucznik,
' Ramiestnik, towarzyszów 1 6, unterolicerów 4, szeregowych 32, kapral, siodlarz
'i wóz prowiantowy pod rekwizyty. - Oddani pod wladzę Trzaskowskiego
rozsylali patrole i nocne w około Brześcia pikiety (List Trzaskowskiego 30., Y.I
z Brześcia, raport i kopja listu Kollątaja 29. VI z Janowa, tegoż raport 2, VII
,z .Kobrynia, list Ruszczyca 25. VI z Terespola do Gorzeńskiego, raporty :
Siemiątkowskiego 28. VI , z Puław i 4. VII z Brześcia : J. Zborowskiego
.i , Trzaskowskiego, -raport J. , Rymińskiego 2. VIl , z Kodnia - tamże T. VI
'
. �l
N 88� Ad 88-, Ad 8Z, 98, Ad 80, 84, 1 04, 1 02, 97.
.,

- :505
Wszystkie te reźetwy z kantonistam i przeszły od 2 lipca pod Władzę
f>ułkownika Rymińskiego a w raporcie swoim pisze : . " Rekwirowałem
u P. Komisji ew. brzeskiej, aby dla komunikacji tych rezerw od
m iejsca . do miejsca były kresy rozstawione... Od tych zaś czterech
regimentów rezerw, do komendy mojej należących, ledwie do
600 ludzi przez część ze starego kompletu, a przez część · kanto
nistów nieco usposobionych możnaby W potrzebie . użyć, lecz bez
armat i kawalerji.., (a tymczasem) był mi przezentowany ordynans
Najjaśniejszego Pana ' bronienia m iasta Brześcia od napadu Moskwy,
dokąd armaty, 300 koni kawalerji oraz rezerWa z Bielska miaia
nadejść, lecz dotąd nizkąd nic nie masz prócz 60 koni (z Puław) " .
Najbliższy przeciwnik stał długo W Słonimie, a o tym korpusie
Fersena wiedziano w Brześciu, choć z niewielką pewnością. Trzas
kowski, gdy uznał, że trudno rozliGzać na miejscowych . szpiegów,
bo żydzi handlujący z Rosjanami bałamucili rozmyślnie, donosząc
o wszystkiem przeciwnikowi, wysłał na przeszpiegi unter-oficera.
On to właśnie, dotarłszy o mil kilka od Słonima, zasłyszał o Fer
�enie, sprawdzenia zaś tej wieści podjął się Piotrowski. Pułkownik
ruszył W podróż ryzykowną z jagminem, vice-a{lministratorem sto
łowych dóbr królewskich, zamyślając temi dobrami przedzierać się
pod sam Słonim, przez zdolnych ludzi lub osobiście zlustrować obóz
.j siły kolumny, poczem lasami białowiezkiej puszczy dojechać do
'
Grodna.
W Brześciu przesiadywało wiele zbiegów ze wszystkich stron
Litwy. Z nich to i z miejscowych żywio,łów chciano - sformować
lotny oddział partyzancki, coby bruździł wrogom na tyłach armji;
lecz szło z tem ciężkq. Trz8skowski meldował : " Ochotników adre
sowało się kilku, ale zaraz dopraszali , się żołdu · na siebie i na
konia, a zatem, gdy. . . Rajski podkomorzy kobryński na tę pocztę
(4 lipca) posyła projekt do Warszawy, aby z ofiary W tutejszej ko
misji złożonej na żołd dla ochotników było przeznaczonem, do dania
W tem rezolucji wstrzymałem się ich przyjmować ... . jeżeli zaŚ (ta)
ofiara ... będzie przeznaczona (na ten cel) . . , więc podług przyrze
,c zenia... Rayskiego do kilkudziesiąt z· powiatu kobryńskiego przy- będzie " 1). Odpowiedź ze stolicy nie nadeizła.
.
.
.
jagmin na propozycję Piotrowskiego, by sam siadał na koń,
zbierał śmiałych ludzi, a koszt wyprawy zwrócą mu z wdzięcznością,
zamilkł dyplomatycznie, nie zdradzając ochoty narażania swej osoby.
na niebezpieczeństwo. On i Trzaskowski przyzn awali, że ochotnika
�ebranoby dużo, lecz potrzeba' środków, choć pod ręką istniały
W kasie, wyprawianej właśnie wóWczas z Brześcia przez jagmina,
i leżało kilkanaście tysięcy zebranych ofiar2).. Po prostu'. nie ' było
komu energicznie zająć się tą sprawą, a tuż obok istniał wyborny
_

Trzaskowski florjan w reg. V adjutant ,) porucznik, pote m 26. x: 1790
sztabs-kapitan, 1 2. VIII 1 792 kapitan z kompanją (Ks. 6 lit. O).
I) Raport Trzaskowskiego 4. VII z Brześcia w k opj ar. r�p. lit. T. VI N 1 02.
2) Raport A. Piotrowskiego 28. VI z Brześcia do Gorzeńskie�o ' tamże
;
.
.
,
T. VII N 62.
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po temu materjał w puszczy białowieżkiej. Kurpie, jako strzelcy
świetni i odważni partyzanci, tęgo walczyli ze Szwedami za Au
gusta I I, w czasach zaś naszej opowieści cała ta ludność, przecho
wująca w mrokach swoich borów dawną miłość kraju, tradycje,
ofiarność, ożywiona wielką gorliwością w sprawach narodowych,
stanowiła do takich celów żywioł j edyny, a tak chętny i podatny,
te przy istniejących w kasie zasobach wymagał tylko kierunku
i trochę broni. Zapał podniecali jeszcze tułacze litewscy, szukający
w odwieczhych- Iasach ,Białowieży 's chronienia przed wrogiem i przed
Targowicą. W. tym czasie, chcąc się reasekurować przed ohydą '
możliwych w przyszłości podpisów przymusowych, donosili królowi
w piśmie zbiorowem : " Gdy już prowincja nasza litewska przez
wojska moskiewskie zajętą zostaje i wszystkie publiczne akta są
zamknięte, z tych tedy miar przed Waszą Królewską Mością...
(stawszy się w własnym kraju tułaczami i zostawiwszy domy nasze
losowi) oświadczamy się, że zawsze wierni tronowi Pańskiemu
i całej Rzpltej jesteśmy... A gdybyśmy mocą oręża nieprzyjaciel
skiego, którą jąż, tułając się po lasach, w okół ogarnieni jesteśmy,
w równej kolei z innymi zmuszeni i 'znagleni do jakowej przeciwnej
przysięgi ,i podpls& w byli, takoż. przed Waszą Królewską , Mością.. ,
jako ojcem ojczyzny, naj uroczyściej oświadczamy . się, że takowa
czynność nasza; wymuszoną i znagloną być ., mogąca, żadnego zna
czenia nigdy mieć nie będzie. A zatem prosimy.. , aby niniejsze
oświadczenie na's ze w 'dowód , n ie94stępnej 'zawsze wierności tronowi
Pańskiemu, prawu i Rzpl!ej ' naszej w ,k ancelarji Pańskiej złożone
i zachowane było " . Ten dokument, jakich podówczas bardzo wiele
przycho'dził� do stolicy, podpisali 1 2 lipca "w puszczy białowiezkiej " :J. Bułharyn podkoniuszy ,w. k. lit. .. L. Pancerzyński chorąży l poseł
grodzieński, Onufry Dziekoński , stolnik wołkowyski1). Wielka tet
szkoda, że żaden ze zbiegów prywatnemi środkami nie zorganizował
na własną rękę leśnych okolic, zamieszkałych przez Kurpiów, gdzie
wrzało wszystko. i na skinienie poszłoby w ogień na śmiertelne
z wrogiem zapasy do tc�u ostatniego" do ostatniej krwi kropli.
Wogóle sprawa tak zwanych woluntarjuszów plątała się coraz
gorzej, począwszy od ich wymarszu z Wilna. Tam, gdy jeszcze
miasto' żyło w ciągłej trwodze ' przed okupacją rosyjską, mnóstwo
zbiegów zebranych zajęło się gorliwie tworzeniem partji ochotników
i obIatą w aktach trybunału podol?nego oświadczenia, jakieśmy przed
chwilą zlicytowali. Jedno ' i' :ąrugie nie poszło zbyt gładko, jak do
wodzi list Alojzego Bujpicklego : przy adresie szlachty połockiej.
Sam Bujnicki zosłał ochotnikiem, a posłuchajmy jego relacji : " Usku
teczniając postanowienie moje,- dziś (1 1 czerwca) do oboz\!. w osób
trzysta pięćdziesiąt wolontera o mil dwie od Wilna wchodzę, wypro
wadzając z rąk prawie już wpadającego do miasta wojska nieprzy
jacielskiego, z których w część nadporządkowanych, lecz bez ekwi
pażu , komenda zabrała do siódmego pułku (reg. Sapiehy). We sto
l) Raportów lit. T. VIII. Dz. III N
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głów pozostałych z 'uporządkowańszymi ciągnę do Grodna, · z(e)
smutkiem jednak patrzeć m i przychodzi, będąc spólnikiem ofiar
obywatelskich i dostarczając komisji porządkowej ludzi, uekwipowa
ny.:h własnym mym kosztem wolonterów z(e) złożeniem na onych
s�eściomiesięcznego lennungu, jakich obywatele do kilkadziesiąt
przystawili. Gdy nie większy przez komisorjat pozostały fundusz
ukazany został z k I lkukroć stotysięcznej składki jak czerwonych
złotych sto i nie wiem, gdzie tak znaczna suma m iędzy komisorjatem
a komisją policyjną zadziała się, nie umiejąc w żadnym punkcie
uchybić ojczyznie posługi mojej, przedsięwziąłem zatrudnić się to
warzystwem oszukanem, mimo zabezpieczenie prawem W swej ufności,
położonej na komisji porządkowej wileńskiej. Postanowiłem z onymi
. dążyć do Grodna, gdzie jeśli nie ukażą pozostałego funduszu, przyjdę
z onym(i) do podnóżka tronu .. , szukając podania pomocnej ręki " l).
Zarzut uczyniony przyjąć należy cum grano salis, bo Bujnicki, sa
mozwańczy komendant bez żadnych po temu kwalifikacji, nie zasługuje na
zaufanie. Pozbawieni wykazu istotnych funduszów, nie umiemy objaśnić
gdzie i jak ich użyto, lecz środków pieniężnych w dużej ilości nie
podobna przecie powierzać takiemu Buj nickiemu. Jego postępki
wywołały skargi i potępienie tak podkomendnych, jak ze strony
bardzo p-oważnej , bo Tyzenhauza. Ze względu na przechowane
może w · archiwach bałamutne lub niejasne wzmianki warto rozpatrzeć
losy oddziału, odbite w niejednem piśmie urzędowem. Wolontery,
już doprowadzeni do ostateczności, przesłali 1 2 lipca z Brańska
następujące pismo królowi : " My niżej podpisani ochotnicy, najżyw
szym bronienia ojczyzny rządżeni zapałem, gdy nieszczęśliwem zda
rzeniem doświadczać musimy, iż zamiast zostania użytymi przeciwko
nreprzyjacielowi, tułaczami bardziej na krzywdę i ucisk obywatelów
jesteśmy. Nie chcąc zatem dłużej stawać się celem pośmiewiska,
nienawiści powszechnej, pnJgnąc jak najprędziej męztwa i zdolności
dać dowody, taką powzięliśmy determinację. Gdy w przeciągu
sześciu tygodni doświadczyliśmy, iż terainiejszy nasz komendant
JW. Bujnicki żadnej nie posiada sztuki wojennej znajomości. gdy
w najWiększym nieładzie dotąd utrzymywan i jesteśmy, gdy żadnej
w nim nie mieliśmy i nie m amy ufności, kiedy w równym z nami
rzędzie będąc ochotnikiem, nie zaszczycony rangą oficera, mimo
pojęcie wszystkich komendantem obrał się, spostrzegając też, iż we
wszystkich przechodach za furaże kwitkami właścicielów zaspokaja,
a przez to daje okazję haniebnym odgłosom, jakobyśmy rabowali z tych więc pobudek my niżej podpisani ochotnicy do JW. JPana
Nagórskiego rotmistrza l<awal. narodowej wojsk W-o Xt-a lit-o (słu
żył w brygadzie II-ej) z niniejszą udaliśmy się prośbą, aby nas pod
swoją przyjąć raczył komendę, pod jaką życzylibyśmy być od mo
mentu przedsi�wziętej determinacji. Lecz kiedy temuż JW. Nagór
skiemu nie zdawało się nas przyjąć z racji brakującego funduszu,
odzywamy się z pokorną prośbą do WKrólewskiej Mości, ażebyś
l) List Bujnickiego 1 1 . VI do króla tamże T. VIII. Dz. III N
Wojna Polsko-Rosyjska.
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'chciał przeznaczyć oficera nauką zaszczyconego- do prz'ewodniczenia
nam i zwrócił nas do obozu litewskiego, obok n ieprzyjacielskiego
położonego. Nie mamy w tem innego zamiaru, jako dać dowody
naszej wierności ku Najlepszemu Królowi i ojczyźnie " l).
Antoni Tyzenhauz, znany chorąży i prezydent wileński, gorzej
leszcze pisał o Bujnickim : . Stanąwszy .tu dzisiaj (w Węgrowie 1 7
lipca), znalazłem kilkunastu woluntarjuszów wileńskich błąkających
się, a tak od nich, jako też od wielu obywatel i prowincji l itewskiej
przejeżdzających do Warszawy uwiadomiony zostałem, że JP. Buj
n icki, zobligowany wprawdzie do przeprowadzenia z Wilna do ko
mendy woluntarjuszów, lecz nie wiedzieć dla jakich powodów tułając
się pokątnie i zawsze od złączenia się z komendą generalną (acz
był ordynansami szukany) unikając, w ciągu przechodu swego z Litwy
ponurzył ludzi, potracił moderunek i konie, a obywatelom wielkie
krzywdy porobił, bo furaże i podwody bezpłatnie wybierał, mając
wszakże na utrzymanie woluntarjuszów w czasie przechodu do
kilkuset czerwonych złotych sobie danych. Nie tylko ' zatem to nie
było powodem, lecz narzekanie samych woluntarjuszów, że na za
chęcenie moje i dalszych obywateli poświęcili się życiem swojem
bronić ojczyznę, a dotąd, pod tak nierządną dyspozycją J P. Bujnickiego
zostając, bezczynnie czas tracą, że ich z pod przywłaszczonej ko
mendy JP. Bujnickiego odebrać postanowiłem, chcąc tychże wolun
tarjuszów przyłączyć do JW. Nagórskiego, który ich wespół z(e)
swoją chorągwią zaciągającą się doprowadzi do obozu litewskiego.
Prawdziwie z żalem przynoszę tę wiadomość WKMci, widząc, że
ofiary obywatelskie, z największej gorliwości uczynione, przez nie
regularny postępek jednego obywatela, jakim się okazuje JP. Bujnicki,
marnie się ścierają " . W dniu pisania tego. listu król dał odpowiedź
ochotnikom, nakazując dążyć w karności do głównego obozu Zabielły
i we wszystkiem od n iego zależeć, a on już (w myśl instrukcji
z 6 lipca o wolonterach) urządzi im komendę i regularne wypłacanie
żołdu2). Było ich 1 08 wyprowadzonych z Wilna i 49 zwerbowanych
przez Bujnicldego.
W początkach lipca Jan Nagórski, kompletujący w powiecie
grodzieńskim chorągiew ochotniczą, wystawioną przez swego ojca
skupującego tymczasem dla n iej broń W Mitawie, usiłował rozruszać
Ż mudź, przygotowując grunt zawczasu rozsyłanemi (jeszcze z Wilna)
pismami i pieniędzmi. I te dobre chęci poszły na marne. Król
6 czerw'ca wydał mu list i pat�nt, sam N agórski . dwa tygodnie
błąkał się W okolicach Grodna, odebrał więc tylko dokumenty, ro
zesłał uniwersały do powiatu szawelskiego, lecz zanim ruszył oficer,
1 ) Podpisal i : Onufry Gronnicki por. , Jan Zdanowski chor., Jakób Paszki e
wicz chor., Stanisław Kętrzyński towarzysz pułku V przed. stra. i adj. wolon
terów, Gabryel Meyer nominowany kwatermistrz, wolonterzy : Michał Swi
derski, Łukasz Czarnobacki, Wincenty D anowski, Józef Tokalski. Aleksander
Dareski i And�zej SCislowski, wreszcie Ignacy Borowski nam. (Kopjar. rap.
lit. T. VII N 1 54).
2) List A. Tyzenhauza 17. VII z Węgrowa do króla i ordy n an s Stan.
Augusta 17. VII tamże T. VII N 1 52 i 155.
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wysłany do ściągania ludzi i kupna koni z rozkazem prowa cI zen'i a.
ich już do Grodna, Rosja t:ie, opanowawszy Kowno, przecięli komu
nikację między ludnością Zmudzi i oficerem, i tem cały zamiar uda
remnilP). Tą nieszczęsną sprawą wogóle zajmował się Karoi Prozor,
ostatni oboźny litewśki, ale już zapóźno, bo W połowie lipca. Ty
zenhauz trafiał do n aczelnego wodza, donosząc królowi o wyniku
nieudanej misji półsłówkami, jakby szło o jakąś ważną tajemnicę :
" Poleconego mnie od WKMci interesu nie ukończyłem z tym J W.
Zabiełłą, który bojąc się osłabić swoją komendę, nie chciał oddzielić
ludzi na wyprawę wiadomą. Jak mam dalej postąpić, czekam WKMci
rozkazu " 2). I tego już się nie doczekał. Na Żmudzi " kasztelanic "
Janusz Tyszkiewicz, w liście z 1 9 cżerwca do krola, oświadcza
powszechną chęć służenia krajowi życiem i majątkiem. Na wieść
o podejściu nieprzyjaciela n a pięciomilową odległość od Wilna,
pospieszył w Rossieniach otworzyć księgę ofiar, zobowiązując się
zaraz dostarczyć 20 strzelców z bronią i mundurem na czas trwania
wojny, ale na żołd kraju, a po dwóch tygodniach dwa działa, 4-funt.
z krytym wozem amunicyjnym i dwie baryłki prochu3). Ś ciąganie
ochotników na większą skalę i organizacja partyzantów, przeproWa
dzana bez energji, m arudnie, nieudolnie i zapóźno, sp e łzła na niczem,
zawiódłszy pokładane nadzieje. A wielka szkoda, bo W swoim
czasie była możliwą ·
Skoro nie umiano rozpalić pożaru wojny podjazdowej w ogar
niętym kraju i tern samem część wrogów odciągnąć od linji bojowej,
należało walczyć z całym ich n aporem, największe zaś niebezpie
czeństwo zagroziło Brześciow). Wojska z pod Pragi szły tam
zwolna na pomoc, lecz wielki szmat kraju przegradzał je od celu,
a Fersen mógł szybko swój korpus nad Bug przerzucić. Trzaskows
kiemu dano rozkaz nie ustępowania bez boju, co niemożliwe do
spełnienia, znając, jakiemi rozporządzał siłami. Przeciwstawiłby
Rosjanom 2 1 89 zbieraniny, przewaznie z kantonistów złozonej.
Słusznie też meldował 1 3 lipca : " Mam zalecenie od Najjaśniejszego
Pana, abym się starał najsilniejszy dawać odpór i lubo z największem
ukontentowaniem tego momentu czekam, nie mam jednak tego
wszystkiego, co mi przed dwoma tygodniami z Warszawy przysłać
deklarowano, jako to : armat i kawalerji, której zamiast 1 20 koni
mam ledwie 40... Mam się tu W n ajwiększej ostrozności zaWsze
i rozkaz ... względem bronienia się ze wszelką determi nacją dopełniać
będę, nie spodziewam się jednak wielkiej uczynić dywersji, jezeli
inne wojska n asze ku wyżej wspomnionym wsiom (gdzie załogę
Brześcia rozlokowano W najblizszej okolicy) nie zaskoczą » . Wy
szkolenie bojowe rekruta ostatnimi czasy trochę postąpiło, co łatwo
zauważyć i zestawienia cyfr odpowiednich. I tak, mając n a myśli
zarządzany bezpośrednio reg. V-y, pisze : " Siła mojej komendy jest
. l) List Jana Nagórskieg o 1. VII z Sokótki do króla tamże T. VII N 69.
2) Cytowany list z 17. VII tamże.
3) Zaleski : Korespondencja krajowa str. 243-244. Zmudż, jak wiadomo,
nie miala wojewody, ani kasztelana, tamtejszy senator nosił tytuI starosty.
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takowa : oficerów ze mną 4, unter-oficerów 40, gemejnow kan1:o
.n istów 640, z których 500 w większej części w musztrze ogniowej
i różnych ewolucjach cokolwiek mam usposobionych " , gdy takaż
"
'Cyfra 28 czerwca wypadła 300 na 634 " pięknych rekrutów. Za to
czytamy tale na ' rozliczne braki : " Nie mam 'na nich (t. j. kanto
nitów) ani patrontasów, ani pałaszów, ani pendentów. Rozkazałem
tedy, aby torby u gospodarzów pożyczali na ładunki " . Wprawdzie
leżał w cekhauzie szczupły zapas broni, lecz ten w razie zapotrze
bowania przeznaczano dla armji Zabiełły lub ks. Józefa : " Przysłane
mam z komisorjatu do składu mojego 1 00 par pistoletów, 1 00 ka
rabinków, 1 00 pałaszów, 300 ładownic, 6000 skałek i tyleż ładunków
dla kawalerji, dla zasilenia, jeżeliby w którem wojsku potrzebowano " .
Skoro więc i tak marny zapas stanowił właściwie 'depozyt, sam
w rozpaczliwem znalazł si� położeniu, mając w składach dla siebie
przerażające pustki we wszystkiem. Nadeszły dopiero wozy ładun
ków do działek 3 funt, ale - bez koni i nawet bez armat, a cztery
z nich .obiecywano nadesłać W ciągu kilku dni najbliższych - pisze
też : "O najpierwsze potrzeby dla mojej komendy, a razem j o armaty
wysłałem dziś sztafe,tę- z prośbą do Warszawy " . Gdy awangarda
rosyjska ruszyła z Grodna, a Zabiełło ustępował do Płosków, część
idących za nim wojsk mogła z łatwością zboczyć do Brześcia, gdzie
się Trzaskowski zakrzątnął pisaniną, nie posiadając do obrony wojsk,
armat, amunicji, broni, słowem niczego.
W chwili, gdy wy
prawiał cytowany raport, Fersen i Melłin stali w Swisłoczy o mil 1 8
i po dniach kilku groziła n ieuchronna strata ważnej pozycji w Brześciu,
gdyby generałowie rosyjscy umieli działać szybko i sprężyście. W do
datku żydzi uprzedzali przeciwnika o wszystkiem i na miejscową
ludność trudno też rozliczać. Czytamy w raporcie : ,,(Rosjanie)
starają się opanoWać województwo brzeskie, spodziewając się zna
leić na swoją stronę przychylnych obywateli, czemu nawet wierzyć
można, uważając ich obojętność na terainiejszą wojn�. Osobliwie
Mierzejewski, Nietyksza, Józef Laskowski i innych wielu, zdawna
przyjaciół hetmana Branickiego. Oczywistych dowodów tego mimo
najusilniejsze starania dotrzeć trudno, dla wielkiej ostrożności ich
W wymówieniu się czego podobnego " l). Czy zarzut pomienionym
ludziom uczyniono słuszni e ? - nie łatwo rozstrzygnąć, lecz istniała
W tych stronach kraju dość silna partja, sprzyjająca Targowicy.
W przeddzień pisania tego raportu Trzaskowski już zamyślał
o ewakuacji miasta, straciwszy nadzieję doczekania się posiłków.
Pisze 1 2 lipca : " Odebrawszy dziś wiele pewnych wiadomości, iż
Moskwa ... w Kowlu i Maciejowie i że ma zamiar.. . prosto dążyć
na Brześć, a zatem dnia jutrzejszego wysyłam lazaret i inne re
kwizyta, a za nadejściem pewniejszej wiadomości i z komendą całą
ruszam do Siedlec ... Zakontraktowanych tu wiele rzeczy jako to :
płócień w Szereszowie, czapek w Izabelinie w Wołkowyskiem,
l) Wyciąg z raportu Trzaskowskiego 13. VII z Brześcia w kopji po
świadczonej przez ks. Józefa (R.aportów T. V Ad N 38 lit. B. Oryginał).
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mosiężnej roboty w Brześciu nie jestem już w stanie spr.owadzenia.
I tak wiele rzeczy d.o zupełnego umundurowania zabraknie, na co
wszystko podawane są zadatki. Broń, którą dawniej zabrałem
w Wysokiem, dobrach JOXcia Sapiehy kanclerza odesłałem nazad,
gdyż nikomu nie może być użyteczną, bo najwięcej rury .os.obn.o
bez zamków i łóż. Ta broń w czasie przeszłej konfederacji (bar.
skiej) zatopiona kilka lat W wodzie była, same nawet rury są nie
do użycia . . . Pod wozy dwa amunicyjne. muszę koni najmować; tu
dzież pod broll kawaleryjską, którą tu dawniej JW Cichocki generał
major do składu mojego przysłał z 22 000 ładunków ostrych. Re
krutów z drugiego nakazu danych z województwa brzeskiego odsy
łam . . . takoż i 1 2 żołnierzy z regimentu 8-mego, idących z Nieświeża »
(po kapitulacjj l). Były to już przedwstępne do wymarszu czynności.
Dla braku partyzantki, osłabiającej przemagającego wroga,
wojska musiały własnemi piersiami odbijać całą nawałę, a skuteczność
oporu parali żowały na każdym kroku rozliczne braki, W rodzaju
wymienionych w raporcie Trzaskowskiego. Usuwano je zwolna,
częściowo i z wielką trudnością i to nie zawsze. Do Brześcia więc
zamiast 4-ch armat obiecanych nadeszły ze stolicy tylko 2 3-funtówki,
wysłane na rozkaz królewski z 1 2 Iipca2). Tego . rodzaju stosunki
istniały w calej armji, ówczesne raporty przepełnione żalami i istotnie
należy podziwiać ochotę żołnierza, pomimo wielu wybryków, umie
jącego znosić bez skargi, bez zbiegostwa z szeregów, dotkliwy nie
dostatek we wszystkiem. Nie upadł na duchu, ani się zniechęcił
w długim odwrocie przed silniejszym wrogiem, nie rozpaczał, wy
dając olbrzymie przestrzenie z podstawy operacyjnej w nadzieji ,
że je odzyska w chwili pomyślnej, szedł bosy, głodny, odarty,
wypierany siłą przeciwnika i zdradą lub niedołęztWem własnych
wodzów przez obszary litewskie aż W granice Korony, pragnąc
tylko zażartej walki na śmierć i życie. O jego utrapieniach i nędzy
trudno mieć pojęcie. Gdy pułkownik reg. I II-o, Ignacy Giedrojć,
dowodzący rezerwami w Grodnie, usuwał je w głąb kraju, kapitan
Jan Bek przyprowadził swoich rekrutów z reg. I I-o do Wyszkowa
i rozpaczliwe szczeg61y czytamy w jego doniesieniu : ,,(Kantoniści)
są nieodziani , częścią w kitlach odartych , a w większej części
w siermięgach, bez żadnego obuwia i lederwerku - starsi zaś
żołnierze równie mundury mają odarte i bez obuwia » 3). Braki
wszechstronne panowały nie tylko ' u kantonistów, mało co lepsze
warunki i w wojsku czynnem na linji bojowej, a mimo to żołnierz
przetrwał wszelkie niedole, wykazawszy w najbliższej przyszłości
niezwykłą wartość pod Brześciem i Grannem.
l) Raport Trzaskowskiego 1 2. VII z Brześcia w kopjar. rap. lit. T. VI

N 106. Szpital WOjskowy ruszył istotnie 1 3-0 z 2 unter-oJicerami i 8 gemej

nami pod komendą audytora.
2) Raport St. Potockiego 16. VII z Warszawy tamże T. VII N 1 43.
8) List Beka 1 5. VII z Wyszkowa do Gorzeńskiego tamże T. VII N 1 2 1 .
Giedrojć knacy w reg. III awansował 28. I X 1789 z podpulkownika
na pułkownika. Bek Jan w reg. II postąpil 23. V 1 789 z porucznika na sztabs
kapitana (Ks. 6 lit. O).

- 510 Michał Zabiełło tymczasem ustępował, by nad Bugiem ener
giczny opór postawić. Naciskany rozkazem obronienia Brześcia
część sił odłączył i te tam poszły z Bielska pod Szymonem Zabiełłą
w ilości niespełna głów 5000, przeczekawszy 1 6 lipca do godziny 6
z wieczora nużący upał. Jednocześnie wódz naczelny z głównym
korpusem ruszył do Granna. Obaj po trzech dniach pochodu sta
nęli u celu, a niebawem rozpatrzymy straszliwe wyniki rozdwojenia
armji 1).
Michał Zabiełło odchodził traktem grodzieńsko-warszawskim
z pogonią na karku, opuszczając Bielsk. Przedtem w Bielsku pod
pułkownik Jan Kanty Kijeński stał od 29 czerWca z przyprowadzoną
z Białegostoku rezerwą z koronnego regimentu fizyjlierów, zosta
wiwszy na miejscu do jakiegoś cźasu 2 armaty 3-funt. " potrzebujące
dwuniedzielnej reparacji " , bardziej chorych żołnierzy w szpitalu
i niektóre rekwizyty. W dzień po nim przyszło do Bielska 58 koni
z pułku Wiirtemberga pod komendą porucznika Krąkowskiego, wy
słanych z Puław jednocześnie z podobnym oddziałkiem do Brześcia,
reszta zaś tej jazdy na rozkaz królewski szykowała si� 2 lipca
w pochód do Warszawy pod majorem Siemiątkowskim . Krąkowski
przybył z rozkaz.e m użyc�a swej lekkiej konnicy dci patrolowania, .
a szpiegów na wywiady, ale bez żadnego na to funduszu zwrócił
się po środki do Kijeńskiego. Kijeński z pustą kasą jak wszyscy
i sam W obrotach wyjaśniał w raporcie : " Rezerwa (fizyljerów) także
żadnego teraz forszusu uczynić nie może, bo zaledwie lennung
wystarczył za przeszły miesiąc i dotąd na lennungi pro Julio podług
asygnacji pieniądze nie są jeszcze komportowane... Po dwa razy
do komisorjatu czyniłem rekwizycje dla strzelców o lederwerk i inne
rekwizyta
dotąd żadnej rezolucji nie odbieram, ani lederwerku . . .
Prócz 2-ch armat do rezerwy destynowanych, których lawety i koła
reperują' się, znajduje się kilka sztuk zrujnowanych w lawetach
W Białymstoku, czy mają tam zostać ? " . T e działa przyszły wreszcie
1 1 lipca po odnowieniu, a zarazem 7 moździeży 2-funt. i tegoż
kalibru armatka jedna spiżowa, druga żelazna, słowem rzeczy bez
użytku. Rezerwy fizyljerów powinno być głów 403, ale brakowało 38,
a z liczby 365 na papierze (w tern strzelców 1 20) zostawało do
użycia nie wiele2). Zabiełło, przyszedłszy do Bielska w pochodzie
nad Bug, zabrał z sobą zapewne całą tę rezerwę.
Spieszono się mimo skwarów, by stanąć czemprędzej na nowej
pozycji w obawie, czy zastaną tymczasem most ustawiony we
właściwem miejscu. Obawy te znalazły swój wyraz w liście ano
nima : ,.Jeśli ... nie jest wykomenderowany jaki inżynier, tylko panu
superintendowi Zajączkowi to dano zlecenie, lękam si�, aby go nie
�

l) List króla 1 7. VII do ks. Józefa u Dębińskiego : Korespondencja
.
str. 1 08- 1 09.
2) Raporty : M. Siemiątkowskiego 28, VI z PuJaw, Kijeńskiego I . i 1 0. VII
z Bielska oraz dwa statystyczne pelne omyJek w kopjar. rap. lit. T. VI
N 84, 94, 1 1 5, Ad 1 1 5, Ad 1 1 5 b. Posiadali 2 wozy amunicyjne, prochu ba
ryJek 16, ladunków ostrych 1 0 000 i bez kul 600, olowiu świnię (Raport
Kijeńskiego 1 1 . VII z Bielska tamże T. VI N 1 17).
.
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wybudował w samym Krzemieniu, gdzie p ozycja najniegodziwsza ,
gdyż z tej strony góra w Grannem, jakiem uważal przejeżdżając,
jest tak panująca, że pod dobrą baterją możnaby nieprzyjacielowi
bez żadnej przeszkody przeprawiać się, chociażby i nowy most
budowaC I).
.
Zabielło po całonocnym marszu (z 1 6 n a 1 7 l ipca), uszedłszy
cztery mile, stanął w Brańsku, a kozacy. n aciskali ustępujących, by
ich z oczów nie stracić i wiedzieć dokładnie o n aszych ruchach,
choć nie wytropili rzeczy tak ważnej jak rozdziału korpusu. W od
wrocie nie obeszło się jakoby bez straty w taborach, choć o tern
czytamy tylko w obcych źródłach, m<:tnych, stronnych, kłamliwych,
a i rzecz sama wygląda zagadkowo, bo przecie Zabiełło chyba przed
sobą, nie z tyłu, prowadził bagaże. . Według relacji rosyjskiej puł
kownik dońców, Czernozubow, wypatrzywszy · słabą osłonę przy
'Woz ach, natarł W miejscu i chwili obranej i po małym oporze roz
pędził broniących bagaży. Kozacy, położywszy trupem l O-u i tyluż
wziąwszy do niewoli, w tej liczbie 7 rannych, uprowadzili 4 wozy
chleba, 1 6 owsa i 26 siana. Z Rosjan nikt nie zginął, nikt ran nie
odniósł, tylko pod Czernozubowem i por. Szamszynem postrzelano
konie, dostali więc urzędową pochwałę łącznie z kap. Biełogorodzce
wem , podpor. Anikiejewem i wszstkimi bez wyjątku dońcami. W tym
dniu 1 6 l ipca awangarda Denisowa zajęła nad Narwią opuszczone
stanowisko w Płoskach, korpus główny z Moczalny postąpił o wiorst 1 6
i doszedł w pobliże Wasylkowa, a Kreczetnikow zjechał jeszcze
dalej, do Białegostoku2).
Nazajutrz, 1 7 lipca, gdy ZabieHo wypoczywał w Brańsku,
główne siły rosyjskie po małym, 1 1 -wiorstwowym przechodzie stanęły
W Białymstoku dla wypieku chleba, z awangardy zaś pułkownik
Popow ruszył naprzód z oddziałem n aglądać ruchy liiewskie, a prze
konawszy się, że odeszli traktem warszawskim; zajął Bielsk z dwo m a
schwytanymi maruderami i o trzy wiorsty za miastem rozstawił czaty.
Denisow, dowodzący przednią strażą korpusu, wysIał wszystkich
kozaków z premier-majorem Kirejewem dla wzmocnienia stanowiska
w Biels!w. Służbę wywiadowczą tak l icho Rosjanie zorganizowali,
że o odłączonej kolumnie do Brześcia nic jeszcze nie wiedziano
w głównej kwaterze3).
,
Dopiero 1 8 l ipca Denisow zasłyszał w Bielsku niezbyt dokładnie
o rozdwojeniu armji litewski ej, mówiono mu o Bielaku. odprowadza
jącym część wojska do Brześcia, bez bliższego określenia jego sił
liczebnych. Skutkiem tego rozmaite wydano zarządzenia. Pułkownik
Durasow powiódł Denisowowi" na pomoc oddział rezerwowy. Me11ina
przynaglono, by. szedł przepisaną marszrutą i koniecznie 25 lipca
stawał nad Bugiem , zorganizowawszy dostawę prowiantu dla idącego
korpusu, a po drodze ma zasięgać języka o ruchu wojsk litewskich
1) Kopja czyjegoś listu 1 6. vi i z Bielska tamże T. VI Ad N 1 27, może
Suchodolca do Gorzeńskiego, choć inny list 1 5-0 datowal z Granna.
2) Dziennik Kreczetnikowa pod 5/16. VII na podstawie raportu premier
majora Kirejewa, o czem melduje Denisow, str. 82, potem 82 - 83.
3) Tamże str. 83.

312 i w ciągłej łączności zostawać z Denisowem. Fersenowi poWiózł
rozkaz secund-major M-aconkow f1igel-adjutant, by dopilnować speł
nienia ze względu na znaną powolność i nudziarstwo tego generała.
Szło zaś o energiczne przyspasabianie żywności do t sierpnia, co
znacznie ułatwiła posłana notatka Kossakowskiego z wykazem wiosek,
gdzie da się znaleić duży zapas zboża, poczem chodziło o marsz
do Brześcia z wyrzuceniem rozsianych po okolicy drobnych komend
litewskich.
W Białymstoku zaś, gdzie Kreczetnikow rasztakował, rozbie
rano śmiały projekt, podsunięty przez hetmana Targowicy. Chciał
on czterotysiączną kolumpę wysłać tajemnie wzdłuż Bugu do Wisły,
okrążając osady polem i lasami tak, by nigdzie nie napotkać pol
skiego wojska, potem prz�być rzekę niepostrzeżenie i znienacka
wpaść do Warszawy, gdzie według wieści, po . wyjściu załogi do
Węgrowa jeden tylko bataljon bronił stolicy. Pomys( nie trafił do
przekonania "naczelnego wodza i wręcz go odrzucił jako ni.ewyko
nalny, gdyż ruch znacznego oddziału niepodobna zataić W kraju
. gęsto zaludnionym, W przechodzie sama potrzeba iywności i środkPw
przeprawy przez szeroką Wisłę zdradzi tajemnicę i żadnej korzyści
plan nie przedstawia, grożąc możliwem odcięciem i utratą tak znacznej
siły. Kreczetnikow, zamiast ścigać ułudną, a ryzykowną -mrzonkę,
wolał wojsk nie osłabiać wobec spodziewanej nad Bugiem walki
tembardziej, że konieczność zostawiania za sobą drobnych garnizo
nów odciągała część sił, rosnąc w miarę posuwania się W głąb
nieprzyjaznego kraju. Przytem i żołnierze zbiegali z szeregów I) .
Dezercja przybrać musiała dość znaczne rozmiary, skoro nie śmiano
jej utaić przed cesarzową i Katarzyna podaje w reskrypcie średki
zaradcze. By złe przykrócić i wykorzenić, poleca sposoby i usu
nięcie przyczyny, więc trzeba wsiom zakazać pod najsroższą karą
przyjmowania zbiegów, a obok tego nie nużyć żołnierza wysiłkiem
fizycznym i niezmierną srogością. Nakazuje' przytern wszelką zdo
bycz wojenną, zwłaszcza broń i zapasy, brać na swój użytek, oddając
zbywające chyba przedmioty konfederacji. Przypomina, by jeńcy
leczeni przez magistraty nie cierpieli braków i niedostatku, choćby
wypadło opędzać ich potrzeby zasiłkiem pieniężnym2). Tych brańców
ściągano ze wszystkich korpusów do Białegostoku, odesławszy ich
potem W ilości 2 oficerów, t 76 szeregowych i dezerterów 49 Kos
sakowskiemu dla wojsk Targowicy3). Po kilku dniach Denisow
nadesłał wziętych różnymi czasy t 5 gemeinów, lekarza i towarzysza4),
zebrano więc niewolnika 244, o ile można wierzyć nie pewnym
źródłom rosyjskim. Konfederacja nic nie zyskała z jeńców wojen
nych, nie będąc W stanie nigdzIe zorganizować własnego wojska,
l) Tamże str. 84.
2) Reskrypt Katarzyny 7/ 18. VII w Sborniku str. 419.
3) Raport Kreczetnikowa 9/20 VII z Bialegostoku tamże str. 419.-420
i dziennik str. 85.
4) Przy raporcie z 1 9-0, odebranym 2 1 . VII (Dziennik Kreczetnikowa
strona 85).

- 313 potrafiła zaledwie w zajętym przez Rosjan kraju przymusić bezbron.
nych do spisania aktu i to pod presją obcego bagnetu.
W tym dniu 1 8 lipca nasz wódz naczelny w marszu przystanął
w Pobikrach , zanim skwar nie przeminie, zkąd donosił królowi :
� Dzisiejszego dnia, z Brańska ruszywszy, staniemy w Krzemieniu . . .
Oficerów nam bardzo brakuje n i e tylko co do umiejętności, ale
nawet i co do służby. Nieprzytomni dla niezdrowia : Grabowski
szef S-go regimentu, brygadjer Potocki, Mauret major i wielu innych
słabych przy obozie .. , (a tu) całej ( ?) sile m oskiewskiej w Litwie
opierać się ' muszę siedmiu tysiącami » l). Za to towarzyszył Zabielle
przysłany ze stolicy komisarz skarbowy, Stanisław Jelski, obiecując
wprowadzić porządek do intendentury. Pisał on do króla : � Przy
byłem ... do obozu... w Płoskach, kiedy wojsko w lepszą dostało
się pozycję i pewny (stały) zamiar marszu uczyniony został, co sku
teczniej komisorjatowi paletować dozwoli/o. Rozdział osób komiso
rjatowych, a zatem i wojska przeznaczonego do egzekwowania
paletów, było mocną przeszkodą dostarczania furażów ztąd naj
szczególniej, iż komunikować się z sobą dla krótkości czasu nie
mogli i przez to najczęściej do jednego miejsca za furażem komendy
zbiegały się, inne opuszczając. Już teraz przez te trzy dni ( 1 5- 1 7
lipca), uregulowawszy się, komisorjat dostarcza na jednego żołnierza
po dwa funty chleba, po funcie jednym mięsa na dzień, na konie
zaś po dwa garnce OWsa i siana tyle, ile potrzebują. Sam na dniu
dzisiejszym ( 1 7-0) ... jadę do Brześcia, ażebym . . . mógł do założenia
ważniejszego magazynu dołożyć się . . . Na jednodzienny prowiant
całej (tam) kolumny... OWsa... nie znajdzie (się) nad dziewięćset
korcy, na dzień zaś jeden, dosyć oszczędnie kalkulując, wypada ...
1 400 � t). Istotnie zadanie nie łatwe, a przed trzema dniami pisano
ztamtąd relację nie zachęcającą : Należącej zsypki od obywateli,
osobliwie daleko mieszkających od Brześcia, nie można się doczekać . . .
C o d o skupienia magazynów wielka trudność, gdyż nigdzie żadnego
nie masz zapasu - wszyscy spławili swoje zboże do Gdańska.
Konsumpcja w Brześciu dotychczas dość w nizkiej cenie, lecz coraz
idzie w górę za zbliżeniem się wojska koronnego, którego część
jest już w(e) Włodawie, gdzie nakazano dostarczyć owsa korcy
1 000, bydła sztuk 1 00 (nb. Szymon Zabiełło jeszcze wtedy nie ru
szył do Brześcia). Podobnież spodziewają się i pobliższe miejsca
nakazu przystawienia furażu, a zatem ztamtąd zsypka do magazynu
tutejszego odwiezioną nie b(!dzie - osobliwie z wielkich dóbr, ja
kiemi są hrabstwa : włodnwskie, wiszniclde, opolskie, państwo sła
watyckie, x-stwo bialskie. Siana nakazała tutejsza komisja przystawić,
o które będzie najłatwiej, bo w tutejszych okolicach dosyć jest łąk
i zaczynają kosić. Względem przystawienia zboża mogłaby być
łatwość, gdyby ekonomja królewska miała nakaz przystarczenia onego.
Nakoniec i żydzi wszystko to mogą zrobić, którym ja nawet i z a leciłem,
�

l) List M. ZabieUy 1 8. VII w Pobikrach do króla w kopjar. rap. lit.
T. VI N 1 30.
2) List S. Jelskiego 1 7. .v1l z Brańska do króla tamże T. VI N 1 28.
.

514 -

osobliwie tutejsze miasto może przystawić owsa korcy 1 000, żyta
tyleż, co nawet wprędce być może, byleby jaka komenda z pie
n iędzmi... była przysłana " I), Lecz i to wszystko nie starczyło
na potrzeby.
Byszewski zaś w dniu 1 9 lipca, gdy obaj Zabiełłowie stanęli
u . mety, dociągnął zaledwie do Sokołowa. Ruszył z Pragi 1 5-0, we
dwa dni potem spotykamy go w marszu przez Stanisławów na noc
do Makowa, zkąd meldował osłabiony już odesłaniem do Broku pułku
Azulewicza : " Dosyć zdrowo idę i gdyby nie ciężar armat, a przytern
piaski wielkie pewniebym spieszniej postąpił, dla czego na dzień
jutrzejszy ( 1 8 lipca) pod piechotę podwody najmować nakazałem.
Z tern wszystkiem dla wielkiego gorąca iść dalej jak do Węgrowa
dnia jutrzejszego nie mogę " . Mimo furmanek najętych wlókł się
dosyć wolno i 1 9 lipca pisał do króla : " Dnia dzisiejszego obozować
będę W polu, mila za Sokołowem na trakcie, idąc do Brześcia ...
Stanąwszy (na krótko) ... dla wytchnięcia w Sokołowi e, zastałem
przechodzące bagaże ... Michaja Zabiel/y .. , które bagaże mają rozkaz
czekać dalszych rozkazów jego na trakcie węgrowskim " 2). O parku
z 26 dział, jaki z sobą prowadził, przysłano królowi sprawozdanie :
" W celu opatrzenia artylerją osobnej dywizji... Byszewskiego ... ufor
mowana została taż artylerja ze 2 baterji (każda... z 6... armat
6-funtowych i 2 haubic składająca się) i z rezerwy, W której cztery
haubice i sześć armat 3-funtowych. Do tej dywizji potrzebny sztab,
unter-sztab i kasa tudzież trzy kompanje dokompletowane wyznaczone
zostały. .. Nie mając w Warszawie tylk o samych rekrutów, do
żadnej potrzeby artylerja użytą byćby nie mogła, ile że i do musztry
rekrutów potrzebnych oficerów i unter-oficerów w Warszawie bra
kuje" 3). Skoro Byszewski marsz odbyv" ał W tak powolnem tempie,
zachodziła poważna wątpliwość . czy zdąży W porę do Brześcia.
Co zaś do rosyjskich poruszeń wojennych, to 1 9 lipca upę
dzała się tylko awangarda Kreczetnikowa. Denisow, przybywszy
do Brańska, o trzy mile przed sobą rozstawił placówki, a w kie
runku Brześcia wysunął boczny oddział i ten szedł na Boćki do
Ki eszczel jakoby śladami uchodzących. Wysłani na zwiady za główną
kolumną powrócili z wieścią, że Michał Zabiełło stoi z piechotą na
milę przed Bugiem, przeprawiwszy za rzekę jazdę i tabo'ry, Bielak
zaś z Kleszczei podążył do Brześcia, o czem zaraz uwiadomiono
Fersena, nakazując mieć go na oku. Do Kleszczel z przeciwnej
strony Mellin, dochodzący z korpusem do Narwi, wysłał z marszu
oddział Bukshewdena, by wyrównawszy się z Denisowem, wszedł
z nim w połączenie4). Rosjanie podsuwali się blizko do naszych
stanowisk i czekało nieuchronne starcie.
l) Raport f. Trzaskowskiego 1 4. VII z Brześcia tamże T. VI N 1 24.
j. Makowa do króla
oraz raport 19. VII z Sokolowa tamże T. VI N 129, Ad N 129 i N 1 3Z.
3) Raport K. N. Sapiehy 19. VII z Warszawy tamże T. VI N 131.
4) Dziennik K reczetn iko w a str. SS.
2) Listy Byszewskiego 1 7. VII ze Stanislawowa

ROZDZIAŁ VI.
Bitwa Szymona ZabieUy z fersenem pod Brześciem . ·- Czynności w Krze
mieniu. Podchodzenie Rosjan do 'Bugu pod Grannem. - Utarczki pod Gran
nem. Bitwa pod Krzemieniem. - Dalsze przesuwanie wojsk obustronnych.
Zawieszenie broni. - Końcowe czynności. Po!ączenie konfederacji koronnej
z litewską w Brześciu.

Bitwa Szymona ZabieUy z Fersenem p o d
Brzeście m . Z obozu pod Bielskiem przed wieczorem, zapada
jącym 16 lipca, Szymon Zablełło wyprowadził niespełna trzytysiączną
kolumnę na obronę Brześcia. Chciał na zachodniej krawędzi Litwy
zwieść bój ostatni, a w niemożności rozbicia Fersena przynajmniej
walczyć, dopóki tchu starczy, ze wściekłą zażartością o każdą piędź
terenu, przynajmniej drogo sprzedać swoje życie, padając na stosach
powalonych wrogów u rubieży koronnych, jeszcze na pograniczu
swej rodzinnej ziemi. Duch podniecony żądzą krwi i bitew ożywiał
zarówno wodzów i żołnierzy. W skupieniu i zaciętości maszerowano
nocami dla uniknięcia śledzącego kozactwa i wyczerpujących upałów,
ale pospiesznie, by nie zdążyć po czasie, by raz jeszcze pasować
się z najazdem, zalewającym już skraj ostatni Wielkiego Księstwa.
A W te śmiertelne z wrogiem zapasy szły nieliczne szeregi,
tylko 4 bataljony piesze t. j. regiment (II-gi) buławy wielkiej, Nie
siołowskiego, Sapiehy, Radziwiłłówl), z jazdy część brygady husar
skiej (zwanej kowieńską) i pułku przedniej straży Bielaka, dalej
wcale pokaźny park artylerji, bo go składało 1 6 armat i 2 haubice,
a wysłane z Warszawy 2 trzyfuntówki już czekały w Brześciu,
wszystko małego tylko wagomiaru. Razem liczono bagnetów 1 8 1 8,
szabel 7 1 8, ilość puszkarzy pominięta w źródłach lub włączona do
piechoty, wogóle głów 2536. Po trzech pochodach wojska 1 9 lipca
stanęły u celu i Zabiełło począł się rozglądać W niejasnem po
łożeniu2).
l) Jakościowy sk/ad piechoty nie podany, ale wynika z przebiegu bitwy.

2) Raport Sz. ZabieUy 24. VII z Bialej w kopjar. rap. lit. T. VI N 1 46.
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Na miejscu biwakowały piechotne rezerwy także z 4-ch regi
mentów: buławy wielkiej (I), Grabowskiego (V), Niesiołowskiego
i Sapiehy, a składało je starego żoinierza 405 i 1 784 kantonistów,
ochotnie rwących się do walki, lecz n iezupełnie z bronią obytych.
Dodawszy 260 obecnej jazdy (60 z pułku Wilrtenlberga i 200 kaw.
nar. Twardowskiego), siły miejscowe wyniosły głów 2449, z nadeszłą
zaś kolumną 4985, co z artylerzystami dosięgało do 5000. Wprawdzie
Fersenowi szpiegi donieśli W p a rę dni potem, że w Brześciu wojska
włączą do swojego składu tylko z tysiąc lepiej wyćwiczonych re
krutów, reszta odejdzie do stolicy, lecz co do odesłania prawdziwość
relacji więcej n iż wątpl iwa, choć Michał ZabieHo obiecywał królowi
to uskutecznić, wyprawiano zaś istotnie tylko kantonistów na drugie
batałj ony rożnemi czasy, a m ałemi partjami l) . Naturaln ie 5000 ludzi
stanowi cyfrę problematyczną, a siłę zbyt małą do stoczenia pomyśl
n ej walki, cóż dopiero, gdy uwzględnimy olbrzymi proceut swieżo
wcielonej do szeregów branki, ze złem odzieniem, bosej, licho uzbro
jonej, w części nawet bezbronnej, z pożyczanemi torbami na plecach
zamiast tornistrów.
Skoro niepodobieństwem na rzeź wyprowadzać
wszystkich bez wyjątku, to ilość rozporządzalnego w boju żołnierza
zmalej e ogromnie.
Z Szymonem Zabiellą przybyli generałowie Bielak i Frankowski,
brygadjer Sulistrówski i zastępca j ego Wawrzecki, wojewoda Nie
siołowski jako szef reg"mentu, lecz najważniejszą osobistością wiel
kiego hartu ducha i wybitnych zdolności wojskowych był n iewątpliwie
młody pułkownik inżynierów, jakób J asiński, wsławiony po dwóch
latach wypędzeniem Rosjan z Wilna w kościuszkowskiem powstaniu
i śmiercią . bohatera na szańcach P ra g i pośród płomieni i ogólnej
rzezi. Wszyscy . przybywali z nakazem uprzedzenia przeciwnika
W Brześciu, by " do ostatka» bronić mu przejścia.
Na wst�pie przywitano Zabielłę wieścią złowrogą, że wróg
otacza, że stoi w Szereszowie, niedalekim· Kobryniu, tuż nawet za
Bugiem w Pratulinie już na tyłach wojska. Pisał też w raporcie :
" Sytuacja takowa zdawała m i się zupełnie zdesperowaną, ale ordy
n ansu jasne wyrazy zamknęły mi oczy na wszystko " . Dla spraw·
dzenia hiobowych pogłosek rozesłano (20 lipca) na wsze strony
szpiegów i podjazdy, a patrole, przetrząsłszy okolice, wróciły n a"
zajutrz z wieścią, że tyłko w Szereszowie stoi korpus Fersena
z Knorringiem i Łanskojem W ośm z górą tysięcy. W dniu przybycia
kolumny do Brześcia istotnie Fersen tam obozował, przyciągnąwszy
powoli ze Swisłoczy. Na odchodnem wytropił rządowych pieniędzy
na 458 1/2 rubli (może jeszcze w Słonimie) i w depozycie cząsowym
przelał do swej kasy, pragnąc włączyć do sum na wydatki extra
ordynaryjne, lecz zwrócił na rozkaz Kreczetnikowa j ako własność
Targowicy. Z obozu w Szereszowie pchnął także szpiegów, by
wiedzieć ściśle, z j akiemi siłami wypadnie mu się zmierzyć a po
siadał już wskazówkę w n adesłanym pocztą wykazie żywności.
1) Dziennik Kreczetnikowa str. 86.
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ściąganej z parafji brzeskiej na potrzeby wojska l) .

Tem bardziej
szło mu o pewność, że j ego szyki zmalały znacznie, gdyż Benningsen
z odłączoną kolumną w głów 2800, ruszywszy ze Swisłoczy 1 6 lipca,
wstąpił 1 9' 0 W Narwi do obozu Mellina. Zostało piechoty 4360
w S-u bat. (jegrów estlandzkich 680 i dwu-bataljonowe pułki, tam
bowski i azowski po 1 840), jazdy 1 1 20 (lekkiej w 6-szwadronowym
pułku ukraińskim 880 i 240 kozaków Saryczowa), artylerzystów
przy 1 5 dzia1ach może 5822). Razem, strąciwszy część na zosta
wiane po drodze garnizony, z 5500 okrągło przeciwko nominalnym
5000 Zabielly, a właściwie 4000, bo z nich musiało najmni ej z tysiąc
odpaść jako balast nieużyteczny. W każdym razie przewaga wi
doczna ze względu na ilość i jakość rzuca się w oczy.

Zaraz po wysła niu podjazdów dla powzięcia języka, Zabielło
z Bielakiem, Frankowskim, Jasińskim rozglądał miejscowość, by
zastosować sposób obrony do swoich szczupłych sił rozporządzal
nych, a już na wstępie jeżyły się trudności. Donosi królowi : " Na
nieszczęście (sytuację) znaleźliśmy. . . niezgodną z położeniem, z cza
sem, l iczbą i możnością naszą. " Dziś ze zbudowaniem fortecy po
r. l ę3 1 , potem koleji, zaszły tak poważne zmiany topograficzne,
że nie łatwo uzmysło wić sobie dobrze ówczesny rozkład Brześcia
i najbliższych okolic. Właściwe miasto, zburzone pod warownię,
a wtedy spore i handlowe, leżało u samego zbiegu Muchawca
i Szlajerki do Bugu zewsząd okrążone wodą i nad obu rzekami
zabudowane3), bo widły zamykała odnoga, ZWana Starym Muchawcem,
oblewająca pozostałą część miasta w kilka miejscach płytką strugą,
dostępną latem łatwymi do przejścia brodami. Za Muchawcem
rozsiadły się przedmieścia, jedno zaraz za wodą od stron Polesia,
inne przedzielała rozległa łąka, z usypaną przez Szwedów starą
redutą pośrodku. Już Karol Gustaw (podobnie jak potem ks.
Maurycy saski, jak wielu zresztą i we wszystkich czasach) uważał
Brześć za niezmiernie doniosły punkt strategiczny i pragnął go
silnie ufortyfikować. - N a zachód, za Bugiem o wiorst 7, oddzielne
na bagnistej równinie miasteczko Terespol, uważano jakby za przed
mieście, skąd w stronę Warszawy " najfatalniejsza, " przeszło pół
milowa, grobla na nizkich błoniach, przerwana w środku · mostkiem
lichym i wązkiem, wiodła do Białej (o wiorst 34 dalej.) W prze
ciwnym zaś kierunku droga z Terespola prowadziła do Bugu i dużym,
pysznym mostem do samego Brześcia, mając z prawej strony u jego
wylotu stare zamczysko na panującem wzgórzu. Od tego mostu
na Bugu szły rozpoztarte wachlerzem ulice miasta, tworzącego na
planie rozcięty owal. Dalej, u przedmieść zbiegały się duże trakty,

l) Tamże str. 86.
2) O ile nie p rzybyło armat z N i es w ieża i nie dodano Benningsenowi
dział i puszkarzy. Cały ten rachunek tylko domniemany, gdyż n ieznane
cyfry rzeczywiste. Skład korpusu fersena i ZabieUy podają rozproszone
wzmianki przy opisach bitwy.
3) W odleglości wiorst 200 od Warszawy, 203 od Grodna, 1 20 od Bia'łegostoku.

-- 5 1 9 jeden stanowiący północno-zachodni szlak do Wolczyna, drugi n a
wschód w głąb Litwy i na Wołyń, i tą właśnie drogą oczekiwano
nadejścia nieprzyjaciół. Tak W ogólnych zarysach przedstawiają
topografię Brześcia, wzmianki rozsiane po źródłach I ) .
Po zbadaniu terenu (20 lipca). Zabielo wydał natychmiast
zarządzenia do obrony i raźnie przystąpiono do robót, póki prze
ciwnik zostawiał czas swobodny. Stawiano drugi most na Bugu dla
zabezpieczenia łatwiejszej rejterady i jednocześnie zawrzala wszędzie
gorączkowa czynność. Ordynans nakazywał zawalić dwa brody, na
błoniu za Starym Muchawcem zasłonić okopem przyczolek mostu,
skąd ogniem armatniem dogodnie prażyć ujścia drobnych uliczek
przedmieścia , z tyłu zaś, więc w samym śródmieściu, zostawiono
do odwrotu upatrzone ulice, pozostałe przekopawszy w barykady
z fosy i ziemnego wału. Reduta i zamek pospiesznie wzmocniony,
a wszystkie te prace to zasługa Jasińskiego, jako szefa sztabu.
W. obozie przynajmniej glodu nie odczuwano, a poprzednio
doskwierał już nieraz. Komisorjat zsypał 1 4 lipca W swoich składach
440 korcy żyta i 900 owsa, daleko zaś więcej nie zdążył dostawić
(żyta 2000, oWsa 3000), nakazawszy przyt'em, by każden z 300tu
zamożniejszych włościan przysposobił na rzeź odpowiedną sztukę
bydła . Spodziewano się z Brańska pr�ybycia Jelskiego W roli de
legata Komisji Skarbowej, już nawet pisał, że jedzie dla założeni a
większego magazynu, jeśli wróg n ; e przeszkodzi, lecz pisał - za
późno. Bolesny wyraz : " Za późno " huczy wyrokiem zagłady na
każdej niemal karcie naszych dziejów upadku.
Dzień 21 lipca wlał trochę otuchy, wykazując bezpoflstawność
.
szerzonych alarmów. Powrócil i ze zwiadów, przyniósłszy pewność,
że Pratulin i Kobryń wcale nie zajęte i li tylko z Szereszowa
Fersen nadciągnie. Skutkiem tego powstała myśl wystąpienia w Brześciu
z wojskiem za przedmieścia, by W czystym polu przywitać wroga,
a potem " każdy krok drogo mu (s rzedać. " - I dzień następny
przemijał w spokoju, dozwalając usilnie posuwać prace obronne, a za
świtał różowym promykiem nadziei. Jako zwiastun pomyślnej wieści
zjechał do obozu, z misją silnego obwarowania pozycji, pułkownik Baka
łowicz, ów najzdolniejszy z inżynierów, rozpowiadając, że Byszewski
we 3000 spieszy z pomocą - stoi o mil cztery2). Lecz Bakałowicz,
spiesząc do obozu z· dodanym oficerem prosto z Łosic, wyprzedził
korpus, powtarzał więc chyba zasłyszane po drodze gawędy o wojskach,
podwożonych spiesznie furmankami lub na domysł kierował się
'własnem wyliczeniem szybkości ruchów Byszewskiego, a sam zjeżdżał
za późno na wykonanie fortyfikacji, n azajutrz bowiem zawrzała walka,
a kolumna posiłkowa, tak niby blizka, zaledwie zdążyła pod mia
steczko Janów.
Byszewskiego porzuciliśmy W marszu 1 9 lipca, a oddział malał
mu ciągle odrywanymi posiłkami. Odszedł już do Broku pułk
l) Raporty S. Zabielly 24 i 26 VII, statystyczny reg. V i pamiętnik
Sulkowskiego.
2) Raport S. Zabie11y 24 VII.
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lekkiej jazdy Azulewicza, odchodziła teraz z koleji kawalerja Mio
duskiego.
Czytamy W raporcie : " Podług ordynansu W K Mści,
pod dniem 1 9-9o · julii datowanym,... korpus... dnia dzisiejszego
(20-go) z noclegu ze wsi ... Kobylany górne, mila j edna od Soko
łowa na trakcie łosickim sytuowanej, oddzieliłem. Zaleciłem Ma
dalińskiemu brygardjerowi kawalerji narodowej, aby natychmiast
z komendą, w połowie oddzielną, pomaszerował jaknajprościejszym
traktem ku Grann e m u.. . i w komendzie. (M. Zabiełły). . . został się.
Ja sam z drugą polową maszeruję ku Brześciowi traktem łosickim
i janowskim . .. Że zaś korpus komendy mojej miernie opatrzony jest
w amunicję, przeto wcześnie W K Mści doniesienie. . . czynię. " Dniem
później pisał znowu, iż noc przepędzi" w obozie pod Łosicami,
a na nowy rozkaz królewski wyprawił zrana do Brześcia Bakałowicza,
" od którego w Janowie spodziewam się (raportu), jakiej będzie
żądał mocy do tamtegó miejsca. Dla odebrania (tej) wiadomości
wstrzyma m się o m ilę jedną lub dwie ,przed Brześciem. Dzisiaj
ciągnę na noc do Konstantynowa, a jutro (22 lipca) spodziewam
się stanąć obozem za janowem ... Dalem (dziś na żądanie króla)
ordynans ... GÓrskiemu, majorowi artylerji, aby z rezerwą pozostałą
armat do Warszawy - powracał, to jest 2 haubice i 2 trzyfuntowe
armaty (prówadził) " 1).
Posiłki więc topniały po drodze, a choć
bez - raszta�1;l szły za powolnie.
.
Rachując na Byszewskiego, Z'abiełło - ujrzał możność obrony
i ocalęnia zagrożonej pozycji, i ' zmienił odpowiednio plan swego
działania. A wielka już pora ten plan ustalić, b!) przed paru dnia
mi 1 5 to miloWa przestrzeń między Brześciem i Szęr.eszowem roz
dzielała przeciwne obozy, obecnie kurczyła się z każdą niemal
- godziną
fersen nadchodził.
Gdy już ułożono projekt obrony z ułudnem uwzględnieniem
zdążających ' posiłków, przybył list zasługującej na Wiarę osobistości,
że jakiś obywatel po �lustro\.\lłlt1iu na'szych sił i obozu kryjomo
RO$jan zawiadomił o wszystkiem, uprzedzając o rychłym wsparciu,
wyczekiwanem niecierpliwie, co. skłoniło Fersena do forsownego
marszu .na pozycję Brześcia, pochód zaś jego tak nagły, że już
o wiorst 1 5 obozuje w Czerniawczycach. Istotnie do Fersena do
chodziły mętne wieści w rodzaju, że 1 9 lipca wstąpił do Brześcia
Bielak i Wodzicki w 6000 wojska, że z " Ukraińy " zdążają tam szyki
ks. józefa, więc wódz rosyjski o północy 2 1 -go zarządził z SZere
szowa wymarsz korpusu, - by rozbić Bielaka, zaniin nadejdzie
" ukraińska " pomoc. Przytem Szeremetiew, prowadzący odłączoną
od Kachowskiego kolumnę, zameldował mu się z Lubieszowa i wza
mian dostał marszrutę do Brześcia, lecz zbyt wielka odległość prze
dzielała go od celu, by w walce rozliczać na jego udział2).
-

_.

_

l) Raporty Byszewskiego :

20.

w kopjar. rap . - lit. T. VI N 1 36, 140.

VII z Kobylan Górnych i 21. VII z Losic

2) Dziennik Kreczetnikowa str. 86-87.
"Grubieszów".

Zamiast Lubieszowa pisze

SZYMON K O R W I N K O S S A K O WS K I
generał- l ejtnant,

dowódzca I - go korpusu rosyjskiego, samozwańczy
1 7 92 roku, zdrajca -Targowiczanin.

polny litewski z

hetman
.
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B\iżka obecność nieprzyjaciela nakazywała wielką czujnoŚć
i szykowanie się do nieuchronnej bitwy. Nie zostawało czasu do
stracenia. Nadejście Byszewskiego zrównoważyłoby jeszc'z e siły
walCzących, przedstawiając możność skutecznego oporu - usunęłoby
przynajmniej w Brześciu błąd kardynalny, spowodowany rozdziałem
armji litewskiej na dwie nikłe kolumny, błąd, niszczący im wszędzie
każdą szansę boju, narażając słabością liczebną na klęskę rozbicia
i dąlsze odwroty w warunkach o wiele gorszych. Dotychczasowe
koleje wojny nad wyraz przygnębiające, bo umiano tylko si� cofać
skupionemi siłami, a działania zaczepne, rozpoczęte W tak pomyśl
nych przy Zelwie okolicznościach, zawiodły sromotnie. Brakowało
. wodza, coby ruchem błyskawicznym przerzucał skoncentrowaną masę
swoich szyków, a zapewniwszy sobie przewag� siły, znosił po kolei
odosobnione korpusy, szeregiem powodzeń wytwarzając u żolnierza
pewność siebie, nastrój podniosły i tę niespożytą moc duchową, co
wsz�stko przetrwa, a wszelkie zapory łamie i roznosi.
Gdy nie stało głowy i kierunku, jedyna nadzieja spoczęła na
idących z' pod Pragi posiłkach. Posłano Byszewskiemu naglące
wezwania, " by spieszył. .. choćby na furmankach " , dostarczonych
przez Zabiełłęl). Król zaś ze swej strony znów dał 1 7 lipca ordynans
stawania koniecznie W Brześciu przed spodziewanymi wkrótce Ro
sjanami i W tym celu użycia podwód dla piechoty2). Wszystko na
próżno. Byszewski zrazu marudził i nie dał pomocy zbity z tropu
odebranymi póiniej rozkazami. Ruszył on z pod Pragi w celu do
pomożenia do obrony Brześcia, a gdy już bardzo znacznie W tym
kierunku postąpił, doszedłszy 22 lipca wieczorem do Janowa, kazano
mu nafaz maszerować W stronę wręcz przeciwną. Bałamuctwo,
fatalne W swoich wynikach, spowodowała swojem postanowieniem
niedołężna rada wojskowa przy boku królewskim. Na sesji 1 8 lipca,
po odczytaniu raportu naczelnego wodza3), listów i anneksów, coraz
niedorzeczniejsze zapadały decyzje, dotyczące Byszewskiego i obu
Zabiełłów. Czytamy w resultatum tej złowieszczej rady : " Dla pe
wniejszego Moskwie wzbronienia (przeprawy) przez Bug, gdy tę
rzekę wojskom Rzeczypospolitej obsłonić należy koniecznie i W tym
celu Michał Zabiełło gen.-Iejt. dawno już mieć baczność na Bug
miał sobie zaleconem, aby się ·Moskwa pomiędzy korpusami polskimi
nie przecisnęła, wypada zatem : Aby Michał Zabiełlo ku Brześciowi
Bugu zastrzegał i zamiary n ieprzyjacielskie obserwował. Aby Szy
mon Zabiello gen.-Iejt. Brześcia strzegł i nadbrzeża Bugu obserwo
wał d o m i e j s c a , W k t ó r e m k o r p u s k s . P o n i a t 0W s k i e g o o b s e r W a c j e s w o j e k o ń c z y. Aby Byszewski
gen.-Iejt. szedł nad Bug o d B r o k u i o b s e r W o w a ł M o s k w ę
l) Cytowany raport S. ZabieUy 24. VII.
2) List St. Augusta 17. VII do ks. Józefa u Dębińskiego : Koresponden
cja str. 1 08- 1 09. Król, sądząc, że Rosjanie idący z Wolynia (Szeremetiew)
stoją o mil 1 1 od Brześcia, prędzej spodziew ał się tam Lewanidowa niż
Persena.
3) M. Zabielly 16. VII z BielSb:a.
Woju Poblto_Rolyj.ka.
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a l P o z a S e r o c k, czyli Moskwa przejścia tentować nie będzie.
A jeśli, jak partykularne są wieści , Moskwa by się przebierała ku
Płockowi, wtedy ma Byszewski przeprawić się przez Wisłę poniżej
Serocka i iść ku Płockowi , przeszkadzając przeprawy, gdzieby
Moskwa tentować j ej chciała l). Nie warto rozbierać postanowień
rady wojskowej - graniczą niemal z idyotyzmem i zostały na pa
pierze. Zauważmy tylko, że chęć przerzucenia Byszewskiego na
przeciwny kraniec wywołały niewyraźne echa pomysłów samozwańcy
hetmana "z woli narod u " , pomysłów zarzuconych w obozie rosyjskim
jako mrzon kę nieziszczalną, bo nie sposób ' pchnąć kryjomo 4000
wzdłuż Bugu do Wisły, potem na stolicę. Nie wiemy, czy król
posłał Byszewskiemu kopj� postanowienia swojej rady przybocznej
w dosłownem brzmieniu, lecz dany rozkaz zupełnie już sprzeczny
� tern » resultatum ", z poprzedniemi instrukcjami i zawiera rzeczy
nowe zupełnie, jak to wynika jasno z odpowiedzi Byszewskiego.
Pisze on 23 lipca, W dniu gdy z jego winy krew się bez korzyści
doraźnej polała pod Brześciem : " Nie mogł( em) pospieszyć, tak nagle
maszerując, bo bez rasztaku maszerowałem z ' piechotą i armatami...
Dnia wczorajszego wieczór o godzinie 7 odebrałem przez JP. Li
nowskiego porucznika od WKMości ordynans, który uskuteczniając,
powracać będę traktem najprościejszym przez Międzyrzecz ku Pu
ławom dla złączenia się z ksiąciem Pon 'atowskim... O ordynansie
mi danym od WKMci dnia wczorajszego uwiadomiłem Szymona Za
bielłę .. , który mi doniósł, iż dnia onegdajszego o dwie mile za
Brześć Litewski Moskale zbliżyli się " 2.). Albo więc na radzie woj
skowej zapadła 1 9 lipca nieznana nam uchwała, albo król się roz
porządził na własną rękę, dając wszystkiemu za wygranę przed
swojem przejściem do obozu Targowicy. W kwaterze zaś Bysze
wskiego skrzyżowanie się sprzecznych rozkazów zaciemniło do reszty
ulubieńcowi Stanisława Augusta- zdrowy. sąd o rzeczy. Ciasnego
umysłu, nie umiejąc się zorjentować W całej plątaninie, by nie prze
łamać karności wojskowej, powziął decyzję naj wygodniejszą, ale
najgorszą, bo na razie nic nie robił, mogąc jes?=cze w ciągu nocy
pospieszyć na ratunek Brześcia, a potem wypełnić rozkaz królewski.
Bezczynność roztrzygnęła losy nadch odzącej walki. Kossakowski
zaś ani się spodziewał, jaką usługę oddąje Fersenowi odrzuconym
projektem.
.
Tymczasem 'pod Brześciem, w oczekiwaniu nadejścia Bysze
wskiego, zajmowano pozycje. Zabiełło nie mógł wszystkich sił swoich
wysuwać daleko naprzeciw Fersena, zostawiając za sobą przedmieścia
i miasto z dwoma rzekami (Muchawcem i Bugiem) z tyłu do prze
bycia, na wszelki wypadek musiał zabezpieczyć drogę odwrotu i to
wygodną. W tym celu, rozdzieliwszy swe szyki, ustawił część za
rzeką od stron Terespola, część rzucił naprzód na odkryte równiny,
by spotkały wroga. Kierował się względem na możliwe przybycie
l ) Wolski : Obrona St. A ugusta str. 223.
.
2) Raport Byszewskiego 23. VII' z Janowa w kopiar. rap. lit. T. VI N. 144.

kolumny posiłkowej, gdyby więc zdążyła W porę, przesunąłby wojska
zabużne naprzód za przedmieścia, gdyby zawiodła, cofnąłby swoich
z najdalszych stanowisk i ci, . narobiwszy szkody n ieprzyjacielowi " ,
ustępowaliby swobodnie ciasnemi ulicami p o d osłonę odwodu
i dział
.
artylerji.
Tym sposobem przy Terespolu uszykoWano 2 bataljony piesze
. z regimentu VI i VII-o. Pierwszym z nich dowodził bezpośrednio
sam szef Ksawery Niesiołowski woj. nowogr.1), drugim, w zastępstwie
nieobecnego szefa Kazimierza Nestora Sapiehy marszałka sejmu,
podpułkownik Stefan Grabowski, przeznaczony do trzymania tylnej
straży w odwrocie2). Skrzydła okrywały dwa szwadrony kaw. nar.
z brygady kowieńskiej. Te wojska rezerwowe pod ogólną komendą
gen. Frankowskiego służyłyby do przykrycia rejterady dla artylerji
i szyków za Bug wypartycH.
Przy mostach nadbużańskich stanął znany nam kapitan, Florjan
Trzaskowski, z bataljonem rekrutów reg. I I I-o jeszcze niedawno
buławy polnej, WóWczas szefem został Paweł Grabowski3). Na
prawo, tuż za mostem, sterczał na wzgórzu stary zamek brzeski,
nad rzeką i miastem panując swym ogniem działowym. Osadziła
go mała załoga z 60 ludzi przy jednej armayie, a odwrót ich po
dawniejszym " wspaniałym " moście zabezpieczały 2 działa i 200
żołnierzy. Ci znoWu (według początkowego projektu), prócz mostów
i rejterady garnizonu zamczyska, bronili j eszcze. jazdę, osłaniającą
ogólne cofanie się piechoty, a i góra zamkowa podobne do czasu
spełniała zadanie.
W - mieście zbyteczne do odwrotu ulice, w poprzek przekopane,
zapewniały ochronę swym wzniesionym wałem dla usŁt:pujących
. W razie możliwego popłochu, tamując jednocześnie napór przeciwnika.
Przy moście dominikańsl{im na Muchawcu umieszczono armatę
pod przykryciem 20-u pieszych, zajmując obwarowany przyczółek
wprost wylotu ciasnych uliczek przedmieścia, zkąd nieprzyjaciel
musiał się wychylać pod ogniem działowym.
Na murawie łąki, przedzielającej miasto od przedmieść, Wzno
siły się poprawione szańce reduty, zajęte cząstką regimentu Radzi
wiłłów, a w nich zdolny i śmiały kapitan Antoni Kamiński miał pod
sWem okiem 80 żołnierzy i 2 działa z grupą artylerzystów, gdyż
szaniec to nie wielki, obliczony na setkę ludzi, lecz mógł swój
ogień połączyć krzyżowo z pociskami, sypanymi z przedmostu do
minikańskiego.
Na otwartych polach za przedmieściem stanęła piechota w 2-ch
bataljonach. Jednym z reg. H-o, buławy wielkiej, zarządzał puł
lwwnik Karol Morawski, drugim z regimentu imienia Radziwiłłów
1) Ks. 6 lit. O i Smoleński nazywają go Józefem, rolle ksawerym. Mial
wówczas lat 64, umarł w późnej starości w r. 1814.
') Grabowski Stefan ppulk. w reg. VII od 1 3. V 1 790 (Ks. 6 lit. O).
3) Cytujemy dawniejszą nomenklaturę, gdyż źródla nieraz ją przyta
czają, nowa zaś niezupelnie jeszcze się utarta.
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szef Seweryn Rzewuski, synowiec ex-hetmana l), a ,k atden strzegł
usypaną przed sobą baterję z 6-u dział, żiejących na trakty do
· Wołczyna i Polesia krzyżówką ognia. Jeszcze zaś dalej, dla powstrzy
mania pierwszego impetu R'O sjan, dla podprowadzenia ich potem
zmyślonym odwrotem pod krzyżo\\ly ogień baterji, rozwinęła się
jazda pozostała, więc (prócz 2 szW. odwodowych) kawalerja naro
dowa brygady kO\>Jieńskiej pod Sulistrowskim i Wawrzeckim, obok
Tatarzy z pułku Bielaka. W tej pozycji zastał nas przeciwnik.
Żołnierz rwał się do bitwy, pragnąc zalać krwią wroga palące
W duszy zarzewie zemsty, pełen nadzieji, że go nie zawiedzie po
m oc Byszewskiego. Nastrój silnie podniecony czynił go ślepym na
grozę i zgubę. Nie łatwa też rozprawa . czekała Fersena, bo z góry
przewidzieć się dawał bieg boju zacięty, morderczy, bezwzględny.
Wszystko W szeregach wrzało żądzą walki.
Wreszcie 23 lipca, szarym mrokiem przedświtu, o 2-ej nad
ranem, wysunięte placąwki sygnalizowały podchodzenie przedniej
straży rosyjskiej. Ziemia grała głucho pod kopytami idącej konnicy
i niebawem dojrzano jej linję, czerniejącą w oddali. Gen'erał Łanskoj
szedł w 6 szwadronów. na czele pułku lekkiej jazdy ukraińskiej,
rzuciwszy na pierwszy ogień kozactwo Saryczowa. Szedł na naszą
kaWalerję siłą ze czterykroć większą.
Huknęły strzały i z łatwością kozaków odparto w początkowem
starciu, poczem nadeszła kolej zmierzenia się z lekką jazdą rosyjską.
Uporządkowano szeregi, chcąc przeciwnika od razu przełamać tęgą
szarżą, pokrywając zapałem własną słabość liczebną. A podniosłość
ducha znakomicie ułatwiła zadanie, bo widok wroga podziałał na
żołnierzy magicznie. Czekano tylko hasła do atalm. Kiedy zaś padło,
krew warem zakipiała i konnica lotem wichury runęła na przeciwnika
rozpętanym orkanem lanc koni i ludzi. Nieprzytomna od szału,
nie dbająca o życie, rwała na oślep z siłą żywiołu, takiej zaś szarży
nie wytrzyma żadne wojsko świata i musi przed nią prysnąć albo
pokotem ledz stratowane. To też pod ciosem uderzenia jazda ro
syjska bezładnie rozsypała się po błoniu, lecz było jej dużo, a za
nią spiesznie nadążała piechota. Fersen na wsparcie dodawał Łan
skiemu bataljon jegrów estlandzkich i wobec nich nasi odeszli spo
kojnie. Gdy Litwinów przyprowadzano do porządku w szeregach,
nieprzyjaciel jednocześnie ściągnął i napowrót sformował rozbitą
kawalerję·
Uszykowana konnica Zabiełły poczęła ustępować zwolna i pra
widłowo, a W pewnem oddaleniu linja rosyjskiej posuwała się za
nią, nie zdradzając ochoty do ponownej walki białą bronią, by po
nownemu nie uledz przewróceniu. Wreszcie nasze szeregi się roz
warły, odsłaniając działa i piechotę i, spełniwszy zadanie podprowa
dzenia wroga pod armatnie strzały, szły już na skrzydłach zająć
l) Morawski Karol w reg. II postąpil 2. V. 1789 z kapitana na majora,
23. V 1789 na pulkownika.
Rzewuski Seweryn w reg. VIII zostal 1. X. 1 789 podpułkownikiem,
20. l 1791 pulkownikiem, 28. VII 1 791 szefem (Ks. 6 lit. O).
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frontem. Gdy więc jazda rosyjska ' podeszła na doniosłość pocisków
z 6-u armat, ustawionych przed szeregowcami buławy wielkiej, ba
terja szybkim błysnęła ogniem i pierwsze huki działowe zatrząsły
powietrzem. Artylerja, stanowiąc w wojsku Iitewskiem broń może
najlepszą i znakomitą (pomimo krytyk ówczesnych wojskowych),
sypała pociski sprawnie, prędko i celnie, n ie gorzej od koronnej.
Słusznie też Zabiello pisał w raporcie : » Zasługuje sobie wielką
zaletę. Żaden jej strzał nie był próżny i z działami obchodzą się
z wielką zręcznością » . Tego o rosyjskiej nie można powiedzieć,
robiła zaWsze hałasu za wiele, a szkody za m ało.
Choć pierwsza baterja p ociskami ryła potężnie w szeregach
jazdy, kazano Rosjanom postępować naprzód. Szli więc dalej pra
żeni kulą i kartaczem, szli bez zapału, ale odważnie, z rezygnacją
wschodniego niewolnika-fatalisty. Szli, wstąpiwszy n awet w promień
działania drugiej baterji, osłoniętej bataljonem Radziwiłłów, i prosto
na nią, zagrażając z bliska, ale ich odpędzono s'trzałami, zwłaszcza
gdy Łotocki podporucznik i Starowolski chorąży, obaj z regimentu
buławy wielkiej, » z jedną armatą trzyfuntową kawalerji n ieprzyjaciel
skiej flankę wzięli i ogniem swym nie tylko mocno razili .. , lecz do
cofnięcia się przynaglili " l). W ogóle obie baterje i piechota przy
nich bardzo skutecznie wspięrały się wzajemnie. Jazda tedy ustąpiła
i Rosjanie jak wryci stanęli W głębi. Dwanaście dział naszych krzy
żowym zionęło ogniem, szerząc spustoszenie, i . szkoda (przeciwnika)
była widoczna i znaczna " . Istotnie ci kawalerzyści wytrzymali pod
zabójczymi strzałami całe pół godziny, gęsto zlatując z kulbaki, do
póki na nowy rozkaz nie rozbiegli się na flanki. Wyjrzały Wówczas
spiżowe paszcze armat z dwóch baterji, wzniesionych pospiesznie przez
kap. Bogdanowa za plecami jazdy, wnet się otoczyły skłębioną chmurą
dymu i odtąd działa na polu zagrały silniej, bo już obustronnie. W tym
czasie dojrzano podchodzące główne siły Fersena i po ostrzelani u
pozycji gen. Knorring rozpoczął szykować piechotę i atak . .
Bogdanow usiłował zdęmontowaniem dział zmusić do milczenia
niszc.zące baterje, ale daremnie. Armaty nasze polowe wciąż dymiły
ze skutkiem, przytem 4 czy 5 trzyfuntówek, dodanych z garstką
artylerzystów do obu bataljonów2). Piechota pod Morawskim i Rze
wuskim stała jak mur nieruchomy pod ciosami kanonady, choć już
niejeden zniknął z szeregu, leżąc na polu zabity lub ranny. Zródła
wzmiankują : " Morawski, baterją swoją, forsę nieprzyjaciela nadcho
dzącego znacznie raził, " lecz bataljon buławy Wielkiej . całej ko
lumny (rosyjskiej) ... najtęższy ogień kul armatnich, granatów i kar
taczów ucierpiał. »
Ucierpi-ąła także piechota Radziwiłłów pod
wodzą Rzewuskiego i równeż pochwały wypisał Zabiełlo3).
l) Cytowany list S. ZabieUy 4. VIII z powtórną listą. Łotocki Woj
ciech, w reg. II postąpH 3 1 . III 1790 na chorążego, 25. IV 1 792 na podpo
rucznika. Starowolski tamże od 25. IV 1 792 chorąży (Ks. 6 lit. O).
�) Reg. II-i mial 2 armatki, VIIl-y zaś 6 w obu bataljonach.
3) Raporty 24. i 26. VII.
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Bój armatni przeciągał się za długo, pochłaniając zbyt wiele
ofiar. Nie tylko zaś Bogdanow brał W nim udział wyłączny, lecz
i pułkownik azowskiej piechoty, Syrochniew, doskwierał strzałami
z dwóch jednorogów. W końcu Persen, sądząc, że działa już
zrobiły swoje, że atak bagnetowy napotka u przeciwnika osłabłą
energję i duch zwątlony widokiem przewagi W rozpostartych okazale
linjach rosyjskich, zamierzał uderzyć. Nastał W oddziałach ruch
niespokojny. Jegry i dwie roty grenadjerskie, wzięte z pułków
pieszych, stanęły W rezerwie, reszta piechoty formowała sześć ko
lumn, a jazda dwie, gotowych ruszać nil' baterje i Litwinów. Po
naszej stronie, gdy dojrzano u nieprzyjaciela chęć i motność walki
na bagnety, już nie sposób mocą dwóch słabych bataljonów odbić
atak pięciu silniejszych, już nie sposób dłl!żej ryzykować bezpie
czeństwo dział i ludzi W i ch osłonie - Zabiełło dał rozkaz od
wrotu, widząc niemożność utrzymania się na odkrytych równinach
bez pomocy Byszewskiego1).
Poczęto ściągać działa z pozycji, zwijano szeregi - i nastała
porządna, spokojna rejterada w ulice przedmieścia. Rosjanie olśnieni
sWą przewagą dopatrzyli W tern ucieczkę i kartaczami bryzgali
w ulice, a jazda nadzwyczaj zwężonym frontem leciała pędem w ich
ciasne ujścia, przejęta już otuchą i wiarą w zwycięstwo. Lecz
Litwini dalecy od trwogi i popłochu, marsz swój zatrzymawszy,
przyjęli ją należycie salwą wysuniętych armat. Gradem na napast
nika gruchnęły kartacze i gęste z domów flintowe wystrzały. , Za
kłębiło dymami, jakby z pękniętych kraterów wulkanu. Powietrze
napełniły huki działowe i przeciągłe kul poświsty, trzask rozrywa
nych pocisków i łamanych broni, jęki ranionych i wrzawa bitew.
l) Raport rosyjski, balamutnie, a z rozmyslem pisany jak ich wszystkie,
tuszujący niepowodzenia w celu ukryCia strat poniesionych. tak że prawdy
szukać potrzeba między wierszami lub w niejasnych napomknieniach, kreśli
odmiennie dotychczasowe koleje bitwy. Fersen jakoby o 3-ciej z poludnIa,
pragnąc I!przątnąć sobie drogę do Brześcia, wysIał przodem Łanskoja z jazdą
i jegrami, a ten pikiety z dążącą na pomoc konnicą zbił i popędzil pod same
baterje (będąc sam rozbity), lecz stanąl silnym przywitany ogniem. Wówczas
kawalerja litewska wystąpila w dużo większej sile (cztery razy słaQsza).
potem cała piechota) wszystkiego 2 bat.) i nią zawalono wszelkie wejścia
do miasta. Więc, gdy Łanskoj zajął jazdą wskazane mu miejsca, a Knorring
uszykował piechotę, przypuszczono atak (na paQierze), lecz wojska przeciwne
przedlużaly mócną kanonadę. Kazano Bogdanowu zniczczyć baterję i one
też umilkly zbite po krótkiem czasie (cofnięte, lecz nie kulami zbite). skutkiem
czego front rosyjski uniknąl wielkiej straty. Jednocześnie Syrochniew dwoma
jednororami unitmożliwiI wylomy, ponoszone dotąd na prawym flanku linji
czołowej. Litwini chcieli skrycie odstąpić; zdjąwszy �woje dziala pod odsloną
mgly, lecz zamiar ich wnet pokrzyżowano. Bogdanow zawiesil ogleń ar
matni (?), stanęla rezerwa, a wojska kolumnami poszly na baterje. Gdy.
ustępujący widząc, że ich dościgano, zatrzymali się, trzeba bylo raz skończyć.
Dano nowe rozkazy i Knorrin� mial wyrzucić piechotę z miasta, a Łenskoj
potem naciskać jazdą. - Malo tu prawdy, lecz pośred.nie wyznanie, że
w polu nie doszlo do ataku piechoty, że baterje wielkie wyrządzaly straty.
Streszczony ustęp raportu dowodzi, jak oględnie i krytycznie należy rozpa
trywać rosyjskie żródla urzędowe, ile balastu wyrzucić. jak potrzeba
ważyć
.
każde niemal slowo (Dziennik Kreczetnikowa str. 92-93).
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Rosjanom zbrakło odwagi rzucić się ' ślepym szałem rozpaczy n a
ziejące działa dla ich zagwożdżenia, a W krótce ' całe zwały obalo
nych koni i ludzi już im dojście zatamowało. Ogień morderczy nie
ustawał, przerażające szerząc zniszczenie, dopóki konnica tęgo prze
trzepana nie odeszła z powrotem. Przeciwnik wielkiemi stratami
zapłacił bezmyślny rozkaz szarżowania jazdą w wązkich uliczkach,
a wszak nie trudno przewidzieć, że kawalerja, .nię zdolna się ro
zwinąć, powróci z niczem - zdziesiątkowana .
Rozkaz jednak powtórzo.no, mimo wyłom.ów zrobionych w sze
regach, i jazda znoWu się zanurzyła W czeluście ulic przedmieścia,
pragnąc po uprzątnięciu zawałów dopędzić i natrzyć na odchodzą
cych. Ale energja ataku już nie dopisała, zamarł duch u żołnierza
świeżo doznane m przerażeniem i klęską. Docierali nie tak natar
czywie i nie tak blizko, aż odpędzeni strzałami zawrócili cugle, tra
cąc do reszty i pewność siebie i ochotę do boju. Nasi zaś nie
zaczepiani doszli spokojnie do mostów na Muchawcu i Bugu, potem
'
do Tererespola, z dosyć nieznaczną stratą W szeregach I).
Oficerowie rosyjscy, źli i zawstydzeni tchórzostwem jazdy,
sformowali ją prędko i na nową rzeź wiedli. Znowu konnica za
pełniła przedmieścia, już wynurzając pierwsze szeregi łąką nad
Muchawc'em, gdy ujrzano znienacka redutę pośrodku. Reduta m ilczała.
Sądzili zatem, że jeśli ją osadzono w swoim czasie, to załoga już
uszła wraz ,z cofniętemi z pola wojskami. Na razie widok n ieocze
kiwany zmroził trwogą 'kawalerzystów, lecz wnet uspokojeni ruszyli
wszyscy z ulic na łąkę, by przebiedz szybko do. mostu, z przy
czołkiem warownym, ale opuszczonym. Reduta wciąż milczała jak
w idmo. Dopiero, gdy do ' niej podbiegli na kroków pięćdziesiąt,
tajemnicze okopy otoczyły się wianliiem z płomienia i dymu, grzmiały
strzałami na zabójczo blizką metę, ziejąc dokoła ogniem, śmiercią,
zniszczeniem. Kamiński tak dobrze zaczaił swoich, że nikogo nie
dopatrzono - jakby wszyscy wymarli, a posiadał tam dwa działa
z obsługą i zapasem kartaczy i 80 flint piechotnych. Strzał każden
trafiał i Rosjanie, zostawiwszy nowy wał trupów i koni, pierzchli
przejęci strachem panicznym. Jak tylko wróg . oswobodził zawaloną
swoimi szeregami łąkę. Kamiński ustąpił spiesznie do miasta, po':
rzuciwszy w reducie dwie trzyfuntówki z wozem ładunków i za
przęgiem koni. O tych trzech atakach, odbitych n a terenie przedmieścia głucho
w kłamliwym raporcie Fersena. Zaznacza zażarty opór na ulicach,
l) S. ZabieUo j uż po wojnie nadmienia jeszcze w liście do króla :
. Morawski pułkownik i tegoż regimentu major Durafour, mężnie przy baterji
stawając i rażąc nieprzyjaciela, regularną podług instrukCji czynili rejteradę.
Równie i J Pan szef Rzewuski z drugiej baterji, prawie otoczony od nie.
przyjaciela, mężnie stawa!, raził nieprzyjaciela, sukurs owal pierwsz!b baterję
i rejterowal się." List S. Zabielly 2. VIII z Warszawy w kopiar. rap. lit. T. VI
N. 206.
Durafour Antoni w reg. II p ostąpil 23. V 1 789 z kapitana z kompanią
n a majora (Ks. 6 lit. O).
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bijące działa i strzelby z domów, lecz odwaga Rosjan przełamała
wszystko, od razu rozpędzając nieprzyjaciela. Jedną armatę ,zdobył "
wówczas pułkownik tambowskiej piechoty, Diejew, drugą adjutant
azowskiej, Nowosielcow, w czasach swego puikownika 1). W rzeczy
wistości piechota, nie przyjmując dotąd udziału w walce, dopiero
potem odnalazła porzuconą artylerję. · Łatwo jej przyszło zdobywać
działa, gdy ich nikt nie bronił. Po ustąpieniu Rosjan, Kamiński przeszedł most Dominikanów,
miasto, w końcu dotarł do Bugu i - śmierć w oczy zajrzała. Wi
dział zgubę oddziału. ' Gen. Frankowski, zapomniawszy o załodze
szwedzkiej reduty, dał nieoględnie za pospieszny rozkaz niszczenia
mostów, skazując przecięciem
· odwrotu tę całą komendę na niewolę·
albo wytępienie. Kamiński błyskawicznie objął grozę położenia,
a zrozumieli ją i żołnierze, gotowi na wszystko i do bezgranicznych
poświęceń zdolni. Nie zostawiając chwili spoczynku, szykował ich
w dwa szeregi rozciągniętą linją, o ile doznawała ciasnota miejsca.
Jedno skrzydło oparł o rzekę i, zwróciwszy front do wylotu cia
snych ulic, zbiegających do mostu, czekał na wroga z rezygnacją
śmierci . Zresztą nie było wiele do wyboru, ani gdzie uciekać.
Należało §inąć zgonem bohaterów albo podle broń złożyć przed
odwiecznym wrogiem i u stóp jego żebrać litości. Opór zaś, prze
ciągnięty do granic możliwych, dozwalał Zabielle zyskiem na czasie
uniknąć pościgu i kh;ski w odwrocie. Kamiński i komenda spo
strzegli to jasno, postanowiono więc walczyć do upadłego w ostatnim
wysiłku, zaledz trupią ławą na drodze Fersena, byle op6inić jego
przeprawę, byle drogo sprzedać swoje życie, byle tylko przeciwnik
zawalał każdą stopę terenu stosami poległych, zanim przejdzie po
ciałach obrońców do dalszej za Bug pogoni. W warunkach tak
rozpaczliwych, a tak be�adziejnych, możliwość oporu dziwnie
elastycznie, bo kiedy człowiek nie dba o życie, gdy własnym zgo
nem chce drugich ocalać, zyskując za śmierć ofiarną tylko wieniec
wawrzynu w pamięci potomnych, to nastrój psychiczny wzmaga jego
odwagę i siły do nadludzkiej potęgi. To też, gdy nastało pasowanie
się garstki bohaterów z nawałą Fersena, charakter boju przybrał
niebywałe, tytaniczne rozmiary, owijanie urokiem klasycznych wspo
mnień innego ś\viata - Romy lub Hellady.
Nie długo już czekano na zjawienie się wroga - oznajmiał
go tentent jazdy na ulicach Brześcia. Ale Rosjanie, tyle już do
znawszy w tym dniu niepowodżeń, choć wyparli Zabiełłę przewagą
siły, a kosztem trupiego żniwa, już zupełnie upadli na duchu. Wi
dząc most rozebrany, lecz drog� zamkniętą linjami bagnetów i po
nurą postawę żołnierzy, tkwiących nieruchomo w złowrogiem mil
czeniu, jak szereg posągów, woleli odejść, przewidując zbyt krwawą
rozprawę na śmierć i życie. Zabójcze zapasy zostawili piechocie,
bo ręcznie nie walczyła jeszcze w tej bitwie.
l) Dziennik Kreczetnikowa str. 93.

- 329 Nadchodzący niebawem bataljon ocenił także niebezpieczeństwo.
Czekało ciężkie zmaganie się z Litwinami, a brak przestrzeni i cia
snota ulic n ie dozwalały użyć sił rozporządzalnych, co znacznie
obrońcom ułatwiało zadanie. Rosjanom dodała otuchy tylko słabość
liczebna W tym oddziale straceńców i bataljon ostro poszedł do
ataku. Ale Kamiński nie przyjął go na miejscu. Nasi zjeżywszy
bagnety, rzucili się na biegnącą piechotę z zajadłością szakali.
Kłóli zażarcie - broń się łamała, łby się miażdżyły strza�.kane
kolbami, wróg powalony ginął bez litości i najezdzcy, niezdolni
przemódz szczupłego hufca, uciekli sromotnie, grzmotnąwszy tylko
z flint - W bezpiecznej dali - na pożegnanie.
Oficerowie, wściekli tem tchórzostwem, płazowali żołnierzy
i, sformowawszy złamane szeregi, powtórnie wiedli na bój bagne
towy. I znów .Moskale napadnie:ci przez naszych z odwagą, z ni
czem nie dającą się porównać » . Strony przeciwne ścierały się
wśród piekielnej rzezi, lecz szał walczących z wiedzą, dla czego
i za co się biją, w końcu przemógł pędzone na 'r ozkaz tłumy, ginące
W sprawie dla nich obojętnej, W sprawie nowych zaborów państwa
gniotącego własnych poddanych, bo w bezinteresowność Katarzyny
wierzyli chyba - Targowiczan ie. Bataljon odrzucono powtórnie
w jeszcze większym bezładzie.
Knorring, zdumiony walecznością garstki, ale wstydem przejęty
na widok nikczemnego tchórzostwa swoich, zbierał pobladłą ze stra
chu piechotę do trzeciego ataku i sam ją prowadził, W nadziei za
pewne, że przecie liczba i bez armat weźmie górę nareszcie, że
przecie siły obrońców muszą się wyczerpać - wtedy w pień ich
wytnie. Lecz żołnierz po raz pierwszy w życiu ujrzawszy taki bój
Tytanów, taki szał rozpaczy, szedł niechętnie obezwładniony prze
sadną trwogą. I wkrótce, W słabe,m uderzeniu zajrzawszy W oczy
przeciwnikowi, prysnął w takim popłochu, że żadna siła ludzka
jużby nie zdołała wlec go po raz czwarty.
Czekano nadejścia innego bataljonu, a nasi v. topniejącym
szeregu silnie przerzedzeni trochę odetchnęli po znoju walki i nad
ludzkich porywach. Wreszcie wróg podchodził. Czwarty atak, do
konany świeżemi siłami, tem się zakończył - co i trzy poprzednie.
Nowy bataljon wrócił rozbity na odłamy, a dwóch jego oficeróW
padło trupem na placu.
Lecz już nadchodziła chwila katastrofy. W oddziale Kamiń
skiego zużywały się siły, wzmacniane dotąd napięciem ducha do
skali olbrzymiej i wszystkie wystrzelano ładunki. Gdy więc Rosja
nie ruszyli piątym z kolei atakiem, walka słabo zawrzała - naj
większy , wysiłek m a swoje granice. PrzeciWnik rozerwał i zdławił
łańcuch osłabłych bagnetów, garstki zmalałej do nikłych rozmiarów,
i naszym - broń wypadła z bezwładnej ręki. Kamiński .poszedł
do niewoli z rannymi przeważnie tewarzyszami aż do ostatka speł
nionego obowiązku, aż do dna wychylonej czary ofiarnej.
Nazwiska tych ludzi warto ryć na marmurze, otaczając
wdzięcznością i pamięcią pokoleń, bo w ich poświęceniu j�st coś
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z Winkelrieda, coś, co przypomina idącą na śmierć żelazną manipulę
lub zastęp Spartan6w z najświetniejszych czasów. Ale nazwisk nie
ma, bo iródła milczą. Odnajdujemy tylko trzech oficerów, są nimi :
józef Plintzner porucznik, jan Bereśniewicz podporucznik i joachi,r.t
Grabiński chorąży. pobrze i trzy nazWiska zasłużonych wy,drzeć
niepamięci. Zabiełło, przedstawiając powtórną listę wyróżniających
się W boju, nadmienia jeszcze o tych trzech z dodatkiem, że Plintznera
zabito t) . Na razie raport zapisał w oddziale posłanych do reduty
puszkarzy jako zabitych lub wziętych : unter-oficerów 2, kanonieróW
1 4, woiniców 5. Samą zaś komendę, stanowiącą odłączoną cząstkę
z regimentu Radziwiłłów, pomieścił w ogólnym wykazie strat tej
piechoty i już jej n i e odszukać w tak obszernych ramach'. A wielka
szkoda, bo ten tłum bezimienny, szary, zapomniany, z nieznaną
gdzieś mogiłą, zasłużył sobie na pomnik niespożyty, trwalszy od
bronzu, umajony kwiatem nie więdnącym Taki pomnik stanąć może
na świecie - tylko w sercach narodu.
Fersen, pod wrażeniem krzyżujących się uczuć zdumienia
i wściekłości, zajął środek miasta. Podziw w nim budzili ci, co
setką ludzi jak lwy się położywszy na · szlaku jego przejścia, tak
długo frzymali na sobie lawinę przeciwnika, złamani wtedy dopiero,
gdy ranionym niedobitkom już nie stało sił i ładunków. Wściekłość
go ogarniała na myśl, że do i ch rozbicia potrzebowano pięć krwa
wych ataków, że użyto dwa bataljony, liczące po 900 głów w przy
bliżeniu. Wprawdzi e nie rozwijały one w ciasnocie wszystkich sił
swoich, lecz niezawodnie za każdym razem musiano zmieniać przednie
szeregi. A czyn ofiarny komendy Kamińskiego nie poszedł na marne,
bo ziemia przesiąkła posoką wroga j opór zacięty tyle czasu zabrał,
taką zdjął trwogą, że Fersen tylko jazdę wysłał na pościg. Sam
z piechotą i artylerją nie ruszył się z miejsca, w obaWie za wielkich
strat dla korpusu, gdyby znoWu natrafił na podobną walkę, chociaż
most łatwo i prędko dał się naprawić i nicby już nie tamowało
dalszego pochodu. Tragiczne losy oddziału Kamińskiego znikły
w raporcie pod piórem Fersena - nie miał się z - czem chwalić.
Odtąd już tylko jazda naciskała odchodzących. Poprzednio
Łanskoj, po przebyciu Muchawca, roz'dzielił kawalerję, by w dwóch
kierunkach przeleciała du Bugu bocznemi ulicami Brześcia. Pod jego
okiem pułkownik Anrep prowadził na prawo połowę lekkiej jazdy
ukraińskiej (5 szw.), na lewo cwałowała reszta pułku i kozacy pod
ogólną komendą podpułkownika Kozensa. Jazda, dopadłszy nad
Bugiem słaby oddział Kamińskiego i ustąpiwszy bez walki, zaraz
_

l ) " Ci, mężnie rejteradę bataljonów utrzymując, gdy sami od n ieprzy
jaciela otoc-zeni zostali, broniąc się najwaleczniej, utraciwszy z ee) swej ko
mendy porucznika Plintznera i kilkadziesiąt gemejnów, w niewolę zabrani zo, stalL" '(Raport S. Zabielly 4 VIII z Warszawy w kopiar. rap. lit. T. VI N. 207).
Plintzner Józef postąpil 18. IX 1791 z podporucznika na porucznika.
Bereśniewicz Jan 3D, VlII 1 790 podporucznik.
Grabiński Joachim 27. I 1 791 chorąży, potem 1 2. VIlI 1792 postąpil na
p crucznika w reg. V. Przedtem wszyscy slużyli w reg. VIII (Ks. 6 lit. O).
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w dwóch miejscach przeszła rzekę brodem ścigać odchodzącą do
Terespola piechotę. Z tysiąc kon i już nie groz.iło Zabielle rozbiciem,
lecz klęska zaWisła nad tylną strażą.
'
Po n adejściu szyków, ściągni�tych z bliższych i najdalszy�h
stanowisk, i rozstawionych przy drodze terespolskiej dla osłony
W odwrocie, zostali rekruci z kilkoma armatami i grupą puszkarzy,
a niezbyt daleko jeszcze odeszli. Osobliwym trafem zamykał po
chód ustępujących nie oddział konnicy, lecz bataljon kantonistów
z regimentu V-o pod kap. Trzaskowskim. T� zbieraninę zaledwie
usilną pracą obeznano z użyciem broni, lecz nigdy w życiu nie byłu
n a wojnie, nigdy zbrojnego wroga nie spotkała oko W oko, nigdy
W nią kule nie ,świsnęły z blizka. Trudno przypu$cić, by Zabiełło,
zmieniwszy wydane rozkazy, narażał rozmyślnie młodego żołnierza
na groźne starcie, ryzykując działa. Sądzić chyba należy, że za
długo marudzili przy niszczeniu mostów, nie przewidując rychłej
pogoni, a Prankowski o tern nie wiedział, choć wiedzieć powinien.
Pakt tak n ieprawdopodobny , iżby rekruci osłaniali wojsko, uchodzące
z pola bitwy przegranej, stwierdza jasno niedbały i chaotyczny ra- - ,
port Zabiełły : " Kapitanowi Trzaskowskiemu, który mosty bronił,
takowyż (poprzednio) dałem rozkaz (ustępowania), który równie
szczęśliwie na Terespol przeszedł, dając armatni ogień w cofaniu
z wielką szkodą nacierającego n ieprzyjaciela, ten bowiem brodem
pomimo zrujnowane mosty nasze przeszedł i z blizka napierał " .
Rzecz tak się odbyła. Trzaskowski, stojąc jeszcze w pobliżu
Bugu, ale już w odwrocie, prażył z dział wchodzącą do wody kon
nicę. Pod razami pocisków major i sporo W szeregach pospadało
z koni, lecz jazda brnęła na brzeg przeciwny i wkrótce piechotę
n aciśnięto silnie. Ocaliła ją dzielność puszkarzy, a Trzas'kowski
potrafił utrzymać u swoich rygor i porządek i uniknąć popłochu.
Szedł powoli, w przestankach z dział bijąc skutecznie, i z pogonią
na karku wstąpił do Terespola, a przed nim stało całe wojsko Za
biełły W szyku bojowym, wycelowawszy na drogę cztery armaty.
Istotnie można podziwiać zimną krew i odwagę tych kantonistów,
skoro wbrew wszelkim oczekiwaniom wytrwali na stanowisku, po
prawiając zasadniczy błąd swojego wodza jak starzy weterani.
Działa zagrzmiały, gdy już Trzaslwwski złączył się ze swoimi,
• a - ława konnicy Anrepa leciała galopem
szeroką ulicą miasteczka.
Pod kartaczami zawrzało W ulicy i niebawem .złamane szeregi uciekały w nieładzie i przerażeniu.
Odbito atak, lecz Zabiełło l�kał się nocnej szarży, mając przed
frontem domy Terespola, mogące przeciwnikowi służyć za osłonę.
Wolał dalej ustąpić traktem do Białej i wojska weszły na półmilową
z okładem groblę, a pod jego już okiem z tą samą strażą ochronną,
z. tym samym regimentem V-m, Grabowskiego, w arjergardzie. Ma
szerowano ' dość długo we wzorowym porządku ; W korpusie głównym
szła artylerja na czele, piechota W środku, jazda przy końcu, kawa
lerzyści zaś rosyjscy, tylekroć już pobici, znóW eskortowali, wślad
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postępując w oddaleniu, rateni na grobli około pół godziny z czte
, rech dział tylnej straży.
Jut pomyślnie przebywano wązki most pośrodku, gdy się
w końcu zawalił pod wozem ładunków " lubo wprzód opatrzony " .
Runął, zanim przeszły dwie ostatnie armaty z drobną obsługą arty
lerzystówl). Żaden z nich jednak nie pomyślał o ucieczce lub zło
żeniu broni, ratując tycie. Usiłowali z nadludzkim wysiłkiem prze
prowadzić przez wyrwę pierwszą z brzegu 6-funtówkę, lecz oś pod
nią pękła, połamawszy lawetę. Za nią ustające już konie z trudem
ciągnęły bataljonową 3-funtówkę z reg. Sapiehy, lecz wszelki ratu
nek był niemożliwy, bo swoi odeszli, a Rosjanie lecieli całym pędem
koni po łatwą zdobycz. Nastała walka straszna, lecz krótka. Ze
szczupłego pocztu osłaniających" a ich " usilność W ratoWaniu (ar
mat)... trudno opisać " , padł unter-oficer zabity, wzięto do niewoli
dwóch kanonierów i tyluż ranami okrytych ziemię zaległo, z całej
zaś obsługi dwom się tylko udało przedrzeć wpław do swoich. Wy
różnili się wtedy Kopecki i Narcyz, a Zabielło zameldował, prosząc
dla nich o krzyżyk : " Kopecki ober-bombardjer, wiele ran otrzy
mawszy, dostał się w niewolę. Ten, gdy się oś u armaty złamała,
nie chciał się rejterować i mówił, że : " Wolę zginąć, jak bez armaty
powrócić " - świadczą wszyscy kanonierowi e przy nim będący...
Kanonier Narcyz, kantonowy, ... (wtedy także) mężnie broniąc a rmaty,
zabił kozaka z p�stoletu, a sam od drugieg'o śmiertelnie ranionym
został " 2). Gdy już nie stało artylerzystów, porucznik Nielepiec W 40
żołnierza z reg. Sapiehy wysłany na odbicie armat, uderzył zapamię
tale na chmurę kozaków i lekkiej jazdy i wydarł działa ·z rąk nie
przyjaciela. Lecz zapał i odwaga poszły na marne, gdyż zabrakło
czasu i ' środków 'na uprowadzenie zdobyczy przez most zrujnowany.
Wróg nadbiegał kupą coraz to większą, walczył coraz zajadlej, czu
jąc za sobą stosunkowo niewyczerpane zasoby siły, gdy Nielepcowi
nikt nie dążył z odsieczą. W takich warunkach wynik przewidziany.
Nielepiec wkrótce runął skłóty kozackiemi spisami, potem wzięty
do niewoli, zabito unter-oficera i czterech gemeinów, innych czterech ,
wiło się na ziemi od ran poniesionych, a reszta ustąpiła, straciwszy
głowę i wodza3). Nielepcowi, wbrew doniesieniu Zabielły, towarzy
szyć musiał drobny oddział kaw. nar. ze swym brygadjerem, lecz
obserwował może z daleka, a jeden tylko ochotnik podążył z po
mocą, bo źródła wspomniały w świadectwie wojskowem Sulistrowskiego : " Antoni Szymanowicz przybył porządnie zbrojny ... 25 Junii...
do obozu ... pod Grodnem .. , gdzie... pod komendą moją. .. wszelkie
żołnierskie czule i zdołnie odbywał służby... oraz ... pod ... Brześciem . . .
l ) Sulkowski liczy ją na grów 1 1 .

2) Raport S. Zabielly 4. VIII z listą.

3) Raporty niedbale Zabielly nazywają Nielepca raz porucznikiem, raz

podporucznikiem, widocznie świeża nominacja na kapitana jeszcze w życie
nie weszla.
Nielepiec w reg. VII zostal 1 3. V. 1790 podporucznikiem, 18. III. 1791
poruc�nikiem, 1 4. VII 1792 sztabs-kapitanem (Ks 6. lit. O).
. .
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męznie stawił się i , gdy przy odbijaniu wzięte) przez nieprzyjaciela
armaty, utracił konia, już piechotny, W oczach moich... od konnicy
nieprzyjacielskiej na grobli atakowany, dwóch nieprzyjaciół mężnie
pokonawszy, do korpusu zrejterował się � l).
Gdy wyrwa na grobli i walka rozpaczliwa przy straconych
działach zatrzymała pogoń, Zabiełło odchodził spokojnie, przykryty
z koleji bataljonem Niesiołowskiego, bo piechotę zmieniono w arjer
gardzie, czy zmieniła się sama w braku planu - na domysł swojego
szefa. Potem konnica rosyjska, zmiażdżywszy swą liczbą puszkarzy
i oddziałek Nielepca u mostu, nadbiegała, do ostatniej sposobiąc
się walki. Zawalali jeszcze groblę, gdy Litwini już z niej wyszli
i zaraz, jak pisze Zabiełlo : " Ogniem · kartaczowym niewymownie
raziliśmy i dalszą drogę zatamowaliśmy. Kozacy i karabinierowie
(właściwie lekka jazda) jeszcze nieco bokiem za nami (potem)
ścigali, " ale Bielak, rzuciwszy na nich gwałtownie swój pułk Ta
tarów, rozbił ze szczętem.
Zabiełło, ustępując od Brześcia w nieustannym ogniu � półtory
, mili, szedł już niezaczepiany i w Bialej nad wieczorem stanął obo
zem, zkąd nazajutrz o 8-mej zrana podążył dalej, a W myśl instrukcji
miał iść na Konstantynów i Krzemień do Nura, jako punktu złą
czenia z pozostałym odłamem litewskiego wojska2).
I tak po óśmiu godzinach, od 2-ej przed wschodem słońca do
l O-tej zrana, bitwę w ostatecznym wyniku zakończono klęską, bo
utratą ważnej pozycji i nowym odwrotem. Byszewski nie dopisał,
mogąc zdążyć w porę i przywrócić na polu równowagę sił obu
stronnych, a w Brześciu żołnierz bez planu i kierunku walczył
z rozpaczą zranionej lwicy, lecz wszędzie z przygniatającą wię
kszością wroga. A tak świetnie stał w ogniu, nie wyłączając
�

1) Ś wiadectwo wojskowe Sulistrowskiego 29. VIII ze Szczuczyna w ko
piar. rap. lit. T. VI N. 202.
2) Według raportu fersena wypadki zupełnie inaczej się rozwijaly,
a warto poznać te bujne zmyślenia. N ajprzód więc jazda rozdzielona przeszła
Bug brodami. Anrep dognał piechotę i natarł 'odważnie, wziąl przy tern do
niewoli 24 szeregowców (Trzaskowskiego) z 2 ma oficerami, a zabił mnóstwo.
Rozbitki u?iłowali postawić opór w samym Terespolu, lecz napróżno, bo
Ł.anskoj i stamtąd ich wyparl. Potem (glfy w rzeczywistości teatrem starcia
została grobla długa i wązka), Zabiello stanął naprzeciw Kozensa w pogo
towiu bOjowem, z piechotą w środku, z jazdą na flankach, z baterją przed
frontem, co jednak Kozensa nie zastraszylo. Ody Ł.anskoj nadbiegł na po
moc z polową pulku ukraińskiego i częścią piechoty (nie istniejącej na polu).
Rosjanie uszykowani szli wprost na przeciwnika. Skoro spostrzeżono u Litwinów
chęć odwrotu, jazda obu kolumn, Kozensa i Anrepa, natarla śmialo na czolo wojska.
Kozens ze szwadronem wpadł na baterję, wysiekał osłonę z piechoty, odrzucil
11acierającą konnicę, zdobyl wówczas armaty. Slowem z wrogiem, rozwinię
tym całą swoją linją na wązkiej grobli, cudów dokazal jednym szwadronem.
Zasluga wzięcia dział przypada specjalnie rot. Demidowu, gdyż sam on niby
zarąbal czterech obrońców i oficera zabral do niewoli. Na odbicie armat
wysIali Litwini kilka diwizjonów pieszych (niewiadomo skąd wziętych, skoro
wszystko w puch rozbito), lecz kawalerja rozpędzila ich w krótce i gnata aż
do wsi Kubliny (t. j. Kobylan), gdzie pościg wstrzymano, zakończając wszystkie
tego dnia pogromy (na papierze). Rzeczywistość odbiegla bardzo daleko od
raportu fersena.

powolanych pod broń kantonistów, że można z lego sądzić, jak prze
wybórny stanowił materjał W r�kach zdolnego generała. Wódz
o lotnej myśli, z wiedzą, hartem, rzutkością byłby stworzył środki
energją woli, byłby braki zapełnił -bodajby zdobyczą w obozie
przeciwników, rozbijałby podzieloną ' nawałę rosyjskiego najazdu
taranem tej armji, j a k nadmorski cypel skalisty rozbija huczącą
falę, bo można z takim żołnierzem cudami zabłysnąć. Napoleon
siłą geniuszu i charakteru znalazłby środki, usunął braki i szedłby
światem z atrząść po kruszących się armjach, koronach, państwach jak widmo zniszczenia. Lecz u nas W czasach rozkładu nie umiano
.
rozwinąć i wyzyskać drzemiących sił i zasobów.
Zabiełło wykazał tylko straszliwe niedołęztwo. Rozproszywszy
szyki w początkach boju, już nie potrafił skupić ich potem na za
grożonych pozycjach, przeciwstawiając Fersenowi moc skoncentro
waną tego, co posiadał. Oddziały walczyły samopas bez żadnego
wsparcia, wyciskane w końcu ze stratę w szeregach, jak się to
słało na polach za przedmieściem - ginęły zapomniane w odwrocie
lub uchodziły zagrożone rozbiciem, jak komenda Kamińskiego i re
kruci na drodze do Terespola. W bezmyślnem urządzeniu rejterady
piechota luzowała się W tylnej straży jak kwadry księżyca. A żołnierz,
wszędzie walczący bohatersko słabszemi o wiele siłami, już nie
zdołał odwagę i poświęceniem przeważyć szali.
Zabiełło, stwierdzając dzielność żołnierza i zaszczytnie spełnioną
powinność, pisze o artylerzystach : " Lubo nie można jednego chwalić
bez ujęcia wszystkim tak oficerom jak unter-oficerom, biorą j ednak
śmiałość zalecić... kapitana Au komenderującego przy kolumnie mo
"
. jej i porucznika justy l), a ten ustęp w ogólnej swojej charakterystyce dotyczy zarówno i pozostałych rodzaji broni. Cóż z tego,
gdy wynikła konieczność dalszej rejterady, choć spokojnej i po- rządnej, czem dowodzący usiłował pocieszyć Stanisława Augusta
w swojem doniesieniu. Zabiełło raz nawet melduje naiwnie, opi
sując chwilę przed złamaniem się" mostu : ,już W zupełnej byłem
radości z takiego porządku, " jakby celem bitwy nie rozbicie wroga
i pogoń za nim, lecz sprawne uchodzenie ze straconej pozycji.
Zaciętość boju przewyższyła o wiele starcia pod Mirem, czego
najlepszem wyrazem obustronne straty. Żołnierz bez wyjątku i bez
zarzutu świetnie zachował się w ogniu, ale też w szeregach zwłaszcza
piechoty wielu nie stało. Regiment I I-gi, buławy wielkiej, pod Ka
rolem Morawskim- najwi�cej ucierpiał od baterji . rosyjskich W po
czątkowym boju na równinach i cokolwiek w odwrocie na przed
mieściu. Ubył podpor. jan Szymoński " raniony kontuzją armaty
w nogę " 2), przytem unter-oficer, Dobosz i gemejnów 54. Tuż
, obok stojący regiment VIII-y, imienia RadziwiłłóW, pod szefem
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l) Au Jan w art. lit. 22. I. 1790 sztabs-kapitan, 19_ VI. 1 792 kapitan
z kompanją. Justy fryderyk tamże 6. X 1790 podporucznik, 1 9. VI 1792
porucżnik (Ks. 6 lit. O). Imiona wynotowane z rang-list raportów statystycznych,
ZabieUo ich nie podaje, a zwykle i ks. 6.
3) Zapewne zwracaniem dzieła, będąc odkomenderowanym do artylerji.
Szymoński Jan w re�. II od 1 1 . IV 1790 p odporucznik (Ks. 6 lit. O).

Rzewuskim wykazuje straty dużo większe, gdyż włączono don cały
zastęp Kamińskiego, .zniesiony u moslu, a liczył tam szeregowców
80 czyli połowę kompanji. Figuruje więc na spisie : józef Plintzner
por. (zabity), jan Bereśniewicz, podpor., joachim Grabit'iski, chor.,
Tadeusz Sobolewski, adj ., unter-oficerów 8, cieśli 2, dobosz i ge
mejnów 96. Sam kapitan Antoni Kamiński " ze swoimi oficerami
(Bereśniewiczem, Grabińskim) . . . zostaje W niewoli. " Przytern nie
doliczono się szeregowców 20, cieślę l , doboszów 2, ale o tej
kategorji objaśnia Zabi�łło : " Wszystkich ... kładę do raportu, lecz mi
obywatele z Brześcia powracający czynią nadzieję, że wielu) co
schronieniem życie swoje salwowali, do obozu mojego powraca. "
Reg. V I Iy , Sapiehy, prowadzony przez podpułk. Stefana Grabowskiego
w walce o armaty przy złamanym moście postradał 1 0 ludzi, padli
wówczas : Nielepiec por., unl er-oficer i 4 żołnierzy, a tyluż rannych
gemejnów zostawiono na grobli. W piechocie, reg. VI, Niesiołowskiego,
spełniającej funkcję arjergardy od zwalonego mostu przez resztę
grobli, chyba nic nie zaszło, brak bowiem wzmianek w chaotycznych
iródłach. ,;Na detaszowanej poczcie " stali rekruci z reg. V, sze
fostwa Pawła Grabowskiego pod kap. Trzaskowskim, osłaniający
odwrót do Terespola, lecz ubytek w ich szeregach podany w sposób
nieokreślony i trudny do ujęcia W jakąkolwiek cyfrę : " Zabrany
w niewolę porucznik Stryjeńskjl) z kilkunastu gemejnami.., wielu
(zaś) uciekło . . . w rozpoczętym ogniu. " Przy tak niedbałej redakcji
raportów, zbijających w czambuł wykazy poszczególnych rubryk :
zabitych, rannych, wziętych, zbiegów albo określających ogólnikowo
mglistem wyrażeniem " z kilkunastu gemejnami " lub " wielu uciekło, "
straty W szeregach piechoty przyjąć możemy w przybliżeniu n a 200
głów wszystkiego2).
Na specjalną pochwałę zasłużyli dowódzcy, o czem czytanly
w listac� Zabiełly3) : Frankowski gen. " radą, pracą i gorliwością za
służył " na względy (niezupełnie to słuszne). Morawski. Rzewuski,
Grabowski, Niesiołowski, Sulistrowski, Wawrzecki, Bielak " w zwy
czajnej roztropności i męztwie czynił obowiązki najczulej. " " I nszych
sztabs-oficerów, gdybym chciał... zalecić, musiałbym, nikogo nie
opuszczając, regestr ich posłać. Wszyscy są zajęci jednym duchem,
a odwaga zda się przymiotem każdego wrodzonym " - wymienieni
jednak z reg. I I-go : Durafour major, Łotocki ppor., Starowolski
chor., nawet gemejni : Arciszewski, Hołoszkiewicz, Fiedorowicz,
Korzeniewski, jako " do m�ztwa innych zachęcający. " Z reg. VIII :
znany nam z pod Zelwy major Ejdziatowicz, " którego tak odwaga,
jak wiadomość wojskowości, w służbie obcej nabyte, zawsze
rekomendować będą " - gemejni : " Kazimierow .. , MoskAl rodowity .. ,
l) Stryjeński w reg. V postąpil 1 2. VlII 1792 z porucznika na sztabs
kapitana (Ks. 6 lit. O).
2) Raport S. Zabielly z 26. VII wykazuje po z licze ni u 197, przyjmując
wyrażenie "kilkunastu" za 1 5. W tern mieście się 23 zbiegłych.
8) Z 2 i 4. VlII w kopiar, rap_ lit. T. VI N. 206-207 oraz raporty
24 i 26 VII tamże.
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'nie dość, że sam męzme stawał, lecz innych do tnęztwa i odwagi
zachęcał. jtlrkiewicz .. , 30 lat służący, zachęcał kolegów swoich,
ażeby się nie trwożyli i równie z nim za ojczyznę ginęli. " Z in
żynierów pułkownik Jasiński, " łącząc znajomość sztuki � odwagą
i pilnością, równie w tym razie, jak zawsze, przez dyspozycje
swoje do wojska naszego z pomocą, jak dla siebie z honorem, był
czynnym. " Pochwała W zbyt niedołężnej obmyślania formie, ale
zasłużona. Wogóle jednak nie znajdujemy dużo szq:egółów, ' kto,
W jakich okolicznościach i czem się odznaczył i pod tym względem
o szczędność źrodeł odczuwamy dotkliwie. W kowieńskiej brygadzie kaw. nar. Sulistrowskiego, co popra
wiła straconą pod Mirem opinję, padł namiestnik Berecki, 7 towa
rzyszów i 4 szeregowych, a wyróżnił si� jan Białłozór chorąży.
W odłamie rezerwy z brygady petyhorskiej (pińskiej W 200 koni),
dowodzonej przez ,por. Kołłątaja l), 'nie doliczono się towarzysza
i 6 szeregowców, w tatarskim zaś pułku Bielaka 3 towarzyszów
i a szeregowych, przytem zabity jakoby porucznik Azulewicz. Do
jakiego stopnia niedokładny raport Zabiełły, służy zą dowód list poległe
go niby por. Józefa Aztilewicza, pisany do króla z prośbą o " zaszczytu
nagrod� " t. j. o krzyżyk Virtuti Militari za to, że pod Brześciem
p ostradał cały ekwipaż, pieniądze, zegarek, a co wi�cej iż w mężnem
starciu poszedł do niewoli " z kilkunastu towarzyszami " 2), a o nich
zupełnie głucho W doniesieniu. Określiwszy tę ilość domniemaną
cyfrą 1 5-u, ogół strat W konnicy wyniesie 4 1 .
Artylerja tworzyła rozsypaną przy oddziałach pieszych obsługę
armat i baterje pod zarządem kapitana Aua, a przytaczaliśmy już
słowa uznania z raportu Zabielly dla jego i podporucznika Fryderyka
justego zasług. Potem jeszcze dodawał : " Au kapitan .. , nieodstępując
o� baterji i sam nią zarządzając przytomnie i odważnie, zasłużył
na chwałę " , a o Justym pisał Cronemmann W nocie do krQla, że
" pod Brześciem z połową baterji tak dobrze trzymał się, iż na placu
odebrał przyrzeczenia od J W. Szymona Zabiełły' i Frankowskiego
generałów, iż do n agrody WKMści zarekomendowanym ma być, ale ...
. zapomnianym został" 3). W artylerji rachowano większego wagomiaru
tylko 2 granatniki 8 funt. i 6 dział 6-funt., resztę stanowiły małe
a-funtowe a rmatki, nie ma tylko pewności, czy 1 8 dział Zabiełły
grało na pozycjach, czy też zużytkowano jeszcze dwa, nadesłane
ze stolicy. Wogóle dały one wystrzałów kulami 244, granatami 1 6,
kartaczami 1 36, czołgających się pocisków 25, razem 42 1 4). Lecz
l) KoUątaj w bryg. II k aw . n ar. 20. II. 90 awansowal z cho�ążego n a
podporucznika (ks, 6 lit. O), w czasie wojny n a porucznika.
�) List 25. Vlll z Warszawy, wzmiankując "o odporze mężnym," po-o
wotuje się na świadectwo fersena (Rap. lit. T. VlIl Militaria Dz. II N. 95
Oryginał).
Azulewicz Józef w p. IV prz. str. postąpi! 29. I 1791 z chorąże&o n a
porucznika lKs. 6 lit. O).
3) Not a 2. VIII w Kopiar rap. lit. T. VI N 2 1 2.
4) Raport ogólny art. lit. 8. VlII z wykazem strat na wojnie tamże
T. VII N. 223.
.

'nIe wszystkie działa zdołanó uprowadzić, przepadła na grobli polowa
6-o-funtówka i stracono 5 batalionowe 5-funtówki (jedną z reg. Sa
piehy u wyrwy i dwie z reg. Radziwiłłów, porzucone w szwedzkiej
reducie z Wozem amunicyjnym i końmi). Ubytek w lJ.tdziach cokolwiek
dokładniej wymieniają źr6dła. W baterii więc pierwszej, osłoniętej
piechotą Morawskiego, " ranieni i pobici " : ober-bombardier i 5 ka
nonierów, oraz w oddziale dodanym do tego- bataljonu : podporucznik
Józef Zyć " raniony ... urwaniem prawej n ogi " i 2 kanonierów zabi
tych, wyróżnił się zaś " fajerwerker Rynkszelewski, (gdyż) najsku
teczniej remontując armaty, raził nieprzyjaciela " l). W baterji drugiej,
okrytej z początku regimentem Radziwiłłów, przy końcu Sapiehy,
poległ unttr-oficer, kanonierów raniono 2, a 2 wzięto. Przy komendzie
Kamińskiego, jak wiemy, " pobici lub zabrani W niewolę " : unter
oficerów 2, kanonierów 1 4 i woźniców 5. Wreszcie przy bataljonie
Niesiołowskiego raniony w odWrocie na grobli kanonier. Razem 52.
Pochwalną wzmiankę znajdujemy W źródłach, prócz wspomnianych
(Kopecki, Narcyz), jeszcze o dwóch artylerzystach, zapisanych przez
Zabiełłę w dodatkowej liście : " S.awicz ober-bombardjer, sam m ężnie,
przytomnie i skutecznie stawając przy armatach , mówił do kolegów
swoich, żeby raczej krwią własną obmyć hańbę i bronić ojczyznę...
Kanonier Jakowlewicz, z kantonu dany Moskal rodowity. Ten bronił
mężnie armaty i zachęcał Polaków do męztwa " .
Wągóle w szeregach Zabiełły ubyło głów 275. Fersen w fan
tastycznym raporcie dział istniejących wymienia za mało2), za to
straty w ludziach zwiększa kolosalnie, wykazując 356 zabitych na
placu boju i W pogoni, niewolnika 252 3), lecz z nich zmarło 35
ci�żko rannych, co bardzo możliwe. Swój zaś ubytek bojowy podaje
w rozmiarach wprost śm iesznych. Zabiło mu I I -u żołnierzy ze
wszystkich pułków i ks. Kozłowskiego premier-majora lekkiej jazdy
ukraińskiej, raniono zaś kapitana Pałkina z piechoty azowskiej, Piotra
Wysoczyna adjutanta konnicy ukraińskiej i 40 szeregowćów4) wszystkiego 54 na 608 przeciwnika, co wcale efektownie wygląda
na papierze, usprawiedliwiając długi szereg ludzi, wyróżnionych od
wagą, a W rzeczywistości celowali chyba lotnością ucieczki, bo ich
bito w każdym niemal starciu5).
1) Zyć Józef w art. lit. 29. X 1790 postąpil z ober-fajerwerkera na
sztyk-iunkra, 28. IX 1791 na podporucznika (Ks, 6 lit. O).
2) Armat 9 i pólpudową haubicę.
3) Ober-oficerów 9, namiestnik, towarzyszów 16, unter-oficerów i ka
pralów 17, podlekarz i szeregowych 208.
4) Kreczetnikow uważał za wlaściwe w swej tablicy końcowej ilość
ranionych zwiększyć o jednego.
5) Wymienieni w raporcie fersena z piechoty pułkownicy : Diejew,
5yrochniew i ks. Gorczakow - przemjer-majorowi e : I wanow, 5ztrik, Qoris
kapitani : Galaktionow, Il nicki , .Łopuchin, Charlamow, Paskal, Zwiagińcew
i Palkin - porucznicy : Wlastow i Jan 5amiszyn - kwatermistrz Meżenin adjutanci: Kiszyński i Nowosielcow - sierżant 5ablin. Z l ekkiej jazdy pul
kownik Anrep - podpułkownicy : ks. Odojewski, Kozens i Piotr fryderic 
premjer - major hr. Manteufd - secund-majorowie: von 5zel . i Gladkij rotmistrz e : Demidow, Kornel Jarowski, baron Ronghauzen, DaWid Powala -,
Wojna. Polsko.Ro.yjska.
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Prawdziwe zestawienie cyfr, odbijających obustronny ubytek
- w szeregach, dałoby wynik zupełnie odmienny. Nasze źródła, dalekie
naturalnie od dokładności W ocenianiu strat przeciwnika, podają je
na tysiąc, a nie sądzimy, by zbyt wysoko. Młody ks. Kozłowski
wywołał swą śmiercią wielkie przygnębienie w wojsku rosyjskie m,
wyprawiono mu teź pogrzeb arcy wspaniały. Kreczetnikow przysłał
Fersenowi urzędową pochwałę za zwycięztwo ' pod Brześciem, odnie
sione po osłabieniu korp u s u wskutek odłl!czenia kolumny Benningsena,
a działa i jeńców kazał odstawić do Grodna I).
W sam dzień tej bitwy, przegranej z braku posiłków, komisarz
skarbowy Jelski, przybywszy z Brześcia wprost do Janowa, opowie
dział Byszewskiemu wszystkie fazy boju.
Dla nas 23 li pca smutnie się zakończył, tylko z ponurego tła
walki odstaje wypukłorzeźbą zgon na stanowisku towarzyszów Ka
mińskiego i puszkarzy u wyrwy mostowej. Mimowoli każden przed
, ich pamięcią czoło uchyli. Dziś już" do gruntu zmieniło się wszystko
i bohaterstwo potrzebne w formach odmiennych, ale wÓWczas inaczej.
Czyn tego rodzaju elektryzował naród i nie sądźmy, że tyle zapału
l tyle poświęceń zmarnowano zupełnie bez skutku. Wszak krew tak
ginących za kraj i wolność nie tylko fizycznie wsiąka w bojowisko,
lecz wsiąka moralnie i do ducha narodu, działając nieraz potęgą
przykładu na długą metę. W dziejach istnieją dalekie perspektywy
i iitnieje Nemesis. Podobny więc posiew nie ulatnia się marnie,
nie znika bez śladu, aie skutkuje powoli, nieznacznie i, gdy takich '
ofiar już gruby uwarstwował się pokład, a sprzyjające nadejdą czasy,
to kiedyś puhar goryczy tą krwią wykipi w chwili, gdy zaczną rWać
.s ię łańcuchy. Na sarkofagu hetmana Żółkiewskiego wyryto słowa :
Ex ossibus ultor
i z pogromu Cecory wykwitły z czasem po
gromy odmienne -- Chocima i Wiednia .

Czynność w Krzemieniu. Podchodzenie Rosjan
do Bugu p o d Orannem. Po wyrzuceni u Szymona Zabiełły
Szwejkowski, Jan Bachmatiew, Lubim Stankiewicz, Fedor Knorring i Mar
kiewicz slużący w sztabie jako ober-kwatermistrz - porucznicy : Karol Pi
tiogo - Szel i Piotr Sentanin - adjutant Piotr Wysoczyn - "kornet" (chorąży)
Aleksander Lisaniewicz - berejter Dymitr Wysoczyn - kadet Titow - wach
mistrze : Greczenkow i Popow. Z kozaków: pułkownik "Sarioow" (Saryczew)
- asaula Pedor Prianisznikow - porucznik Aleksy Smarkuczew - setnik firs
(sic) Rnb'ewski i wakansowi : Tymofiej Fetisow i Emiljan Po pow - chorąży
Jefim Balabin - pięćdziesięł nik Semen Safonow - prości kozacy: Iwan Maslow
i Stepan. Kudrawcew. Z artylerji: kapitan Bogdanow - porucznicy : Dymitr
Pierwyj, Drukoweew, Osyp Niepejcyn i Aleksy Ourilow - sztyk-junkrzy :
Hipolit i fedor Pirogowowie - Przyslany fligel-adj utant Kreczetnikowa se
cund-major Maconcow z w!asnej woli prowadzH bataljon azowskiej piechoty.
Dalej adjutanci sztab u : Helfrekt senior, Otto i [sajew (porucznik) - oraz
adj utant Łanskoja, Czerkiesow rotmistrz i Knorringa, Slawiński. Naturalnie nie
podobna bylo ominąć i samych generalów Lanskoja i Knorringa.
l) Raporty S. ZabieUy 24. VII z Bialej i 26. VII z Mordów w kopjar.
rap. lit. T. VI N. 1 49. Sulkowskiego pamiętnik, str. 265-270, dostarcza wiele
szczególów, zaczerpniętych z opowiadań naocznych świadków. Dziennik
Kreczetoikowa str. 88, 90 96.
-
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granIc litewskich, Rosjanie rozpuścili zagony w okolice, ntszcząt
i rabując jak horda Tatarów. Zresztą zjawisko nie sporadyczne, bo
powtarzało się stale i zawsze, czy w marszu, czy przy dłuższym lub
krótszym postoju wojska. Daje nam o tem lekkie- pojęcie wykaz
łupieży w dobrach ks. Adama i Izabeli Czartoryskich. Oszacowano
sZKody poczynione i w jednem województwie brzeskiem wyniosły
pokaźną sumę na owe czasy 237 324 złp. 5 gr., przepadło im bowiem
w kluczu terespolskim, odziedziczonym po Flemingach, 1 1 7 829!Z,
wołczyńskim 1 3 863, szereszowskim 15 066� i włodawskim, leżącym
na drodze Lewanidowa, 90 564!.! I). A ileż strat poniosła ludność
wieśniacza, odrywana od żniw, przy tylu rekwizycjach i tratowaniu
lub spasaniu dojrzałego zboża. Nie umiano osłonić kraju przed ra
bunkiem i zniszczeniem, zostawął na łasce wrogów, bo wojna przy
brała charakter . chronicznych odwrotów, choć żolnierz coraz dzielniej
wylczył w kaidem spotkaniu, nawet w Koronie jedyne zwycięztwo
pod Zieleńcami nie przyniosło innego wyniku.
Zabiełło ustępował złączyć się z pozostałą armią litewską, lecz
ile szybko odszedł na razie ze straconej pozycji, o tyle z Białej.
przestał się spieszyć, zrobiwszy drogi mało co więcej, niż po bitwie
niepomyślnej. Trzeciego dnia (26 lipca) spotykamy go dopiero w Mor
dach, w prostym kiernnku do stolicy, a prawie na wysokości Granna,
nie maszerował więc wcale w myśl początkowych planów na Kon
stantynów, Krzemień i Nur. Z Mordów pisał po niewczasie : " Radzi
łem dawniej . . . jako senator, co mi moja zdolność i sumienie radziło
i widziałeś WKMość w mojej radzie zaWsze prawdziwą gorliwość
ku dobru kraju i przywiązanie ku swojej osobie. Dziś, jako żołnierz,
jako generał z blizka tu wszystko widzący, biorę śmiałość przełożyć
Waszej Królewskiej Mości, że gdy już zły los nasz każe nam codzień
ustępować, sądziłbym, iż sposób byłby jeszcze przerżnąć się w tył
nieprzyjacielowi w głąb kraju i przez podzielenie się na drobne części
sposobem wojny partyzanckiej, która tak jest zgodną z genjuszem
naszym, niszczyć go sposobem powolnym, a niemniej dla niego zgub
nym. Do tej posługi ja rękę, majątek i życie poświęcam . .. i za pod
komendnych moich chęć dobrą solennie zaręczam. Jest to tylko zdanie
moje, stosowne do objęcia okoliczności teraźniejszych wojskowych,
ale wysoka mądrość Waszej Królewskiej Mości... najlepiej wie, co
i dla czego czyni » 2). Pisał te słowa nie przeczuwając, że Sta
nisław August, już Targowiczanin, wrzuci list do kosza.
O'

Kończyło się wszystko, lecz śledząc losy kolumny brzeskiej,
zostawiliśmy 1 8. lipca rdzeń wojska nad Bugiem, a tych dni kilka
i W tamtych stronach nie minęło bezczynnie. Gdy Michał Zabiełło
zdążał pod Granne dla dogodniejszego przekroczenia rzeki, w stolicy
l) Kodeks bib. Czart. w krak. N. 2913. Te "pretensje ... do wojska
moskiewskiego," ppzostale bez odszkodowania, wyniosly w r. 1792 zpl.
254 2 1 6 gr. 9, wlączon o bowiem 428 w ziemi mielnickiej i 16464 ' w che/m
skiej.
2) List z 26. VII w kopjar. rap. lit. T. VI Ad �. 1 49.
2 3*
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postarano się przedęwszystkiem zbudoWać mu W porę most n a pontonach.
Podobny na Wiśle stawiał jednocześnie Sierakowski w Puławach dla
ks. Józefa, tern trudniejsze więc zadanie czekało inżynierów, że ich
'siły rozdwojono. A 'były to rzeczy dosyć kosztowne na owe czasy,
mimo zastosowania nowych ulepszeń, czyniących ponton tańszym
niemal o połow� przy obniżeniu ciężaru w tymże stosunku, co wobec
fatalnego ątanu dróg W kraju bardzo doniosłe posiadało znaczenie.
Ponton zmienionej konstrukcji, długi łokci 1 0, szeroki łok. 2 i cali 6,
przedstawiał według kosztorysu wydatek 1 570 złp. 1 6 gr. , włączywszy
jut cenę pomostu, wozu i większych rekwizytów. W arsenale leżało
na składzie 27 sztuk gotowych, lecz cięższych i dłuższych (prawie
o 2 łokcie), przerobienie zaś każdej z nich wyniosłoby jednak złp.
507. Miarę kosztu stanowi obliczenie mostu na 72 pontonach, zaj
mującego na. rzece 255 1/2 łokci, więc same pontony 1 1 5 078 złp.
1 2 gr., liny, windy, krzyżownice i drobne potrzeby, ale bez kotwic
dostarczonych przez komisorjat, 4 1 88, budowa szopy do składania
pontonów mniej więcej 9000, razem 1 26 266 złp. 1 2 gr., co stanowi
nie mało, uwzględniając większą wartość ówczesnych pieniędzy, tern
samem mniejszą drożyznę artykułów spożywczych i materjału su
rowego wogóle1).
Most dla Zabiełły, rzucony na Bugu W pobliżu przeciwległych
osad Krzemienia i Granna, stanął bardzo szybko. Na rozkaz kró
lewski z 1 4 lipca, wysłano nazajutrz ze stolicy podporucznika inży
nierji, Mateusza Piotrowskiego, dawszy mu 6-u pontonierów, instrukcję
i 800 złp. zaliczki z kasy korpusowej na pierwsze potrzeby. Pio
trowski około budowy zawinął się tak raźnie, że już 1 8-0 z rana
o 8-ej gen. Cronemmann mógł przeprowadzić tabory, część amunicji
i piekarnie polowe, a wieczorem oczekiwano nadejścia całego wojska 2).
Dwa dni na budowę mostu na pontonach nie ździwiłoby nikogo, lecz
pami�tając na brak wszystkiego, zwłaszcza uzdolnionych ludzi do
'pomocy, uznać musimy pośpiech rzadko wtedy spotykany, gorliwość
i zasługę podporucznika. Zato jakość roboty zostawiała wiele do
życzenia i Zabiełło donosił Gorzeńskiernu : " Most bardzo źle źrobióny...
Kiedy brygada kawal. narod. i jegry z armatami naprzeciwko Denł
sowa wychodziły, to jeden z promów, most
. składający, ' pełen
wody był " 3).
Nazajutrz po Cronemmannie nadciągnęły szyki litewskie i Za
biełło stawał na nowej pozycji z zamiarem obrony rzeki, nie łatwym
do spełnienia. Czekała tu walka z przemagającym wrogiem, toczona
po odejściu kolumny brzeskiej zmalałemi siłami. Bug w normalnym
stanie szeroko, lecz płytko, rozlany wszędzie niemal ułatwiał przejście
licznymi brodami, W dodatku niepamiętne upały znacznem obniżeniem
poziomu wody czyniły przechód dostępnym już nie tylko dla jazdy,
lecz z biedą nawet i dla piechoty. A bój stoczyć musiano, bo plan
1) Kosztorys
podany 19. VII przez St. Potockiego tamże T. VII Ad
.

N. 144.

2) Raporty st. Potockiego 16. i 19. VII tamże T. VII N. 1 43 - 1 44.
I) List M. Zabielly 22. VII z Krzemienia tamże T. VI N. 142.

- 34 1 wojny i nadsyłane instrukcje wymagały energicznego odporu Rosja
nom na Iinji Bugu łącznie z ks. J ózefem, a W kraju kotłowało nie
zadowolenie z ciągłych odwrotów bez walnych bitew.
Nowe stanowisko leżało już tylko o 1 7 mil od Warszawy.
Obóz rozbito w pobliżu Krzemienia na lewym brzegu rzeki, a n a
przeciwległym, o d strony Granna, wysunięto placówki dla·naglądania
podchodzącego przeciwnika. Tymczasem z żywnością szło zawsze
ciężko. Komisarz skarbowy, Jelski, meldował już poprzednio, że
n astało polepszenie, bo żołnierz otrzymuje funt mięsa dziennie i 2 f.
chlt"ba, a leoń 2 garnce owsa i siana dowolnie, co nawet za- mało
w czasie kompanji. Względna poprawa tej nierozwiązalnej dla in
tendentury kwestji trwała bardzo kró�ko, zaledwie dni kilka, i w naj
gorętszej chwili boju znóW niedostatek dokuczał ludziom i koniom
w całej swojej grozie. W liście Zablełły 22 lipca do Gorzeńskiego
czytamy : " Zaldinam. generale, żebyśmy żywność z tyłu mieli jaknaj
obfitszą. Trzeba w ciężkich okolicznościach przyniewalać chciwych
na zysk obywateli. Niech komisorjat nowy, z polowym złączony,
czasu na targach i spekulacjach nie traci - jeżeli nie będzie czynny,
zgubi nas. Blizko 500 kon i mają do posługi, to jest liczba bardzo
znaczna, ale nie widzę w naszym komisorjacie ani czynności, ani
roztropności, ani porządku. Żywność jest dła mnie męką ... Proszę
octu dla uniknienia chorób, z upałów i złej wody pochodzących , (bo)
wody niedostatek i żywności dokucza nam. Z tamtej strony nie
przyjaciel, opanowawszy panujące góry, może zabronić koniCe) nasże
poić w Bugu - cofnąć się zaś od Bugu, to byłoby (łatwo) gen.
Denisowowi z jego l<orpusem przejść. Przez cały prawie Bug można
wbród przejeżdżać " . Dla ułatwienia sobie obrony zamyślano prze
grodzić się od Rosjan zalaną przestrzenią i Zabiełło dołączał " pro
jekt tamy na Bugu, n iedaleko ujścia jego � takowa tama prze.z
wylewy wstrzymałaby n ieprzyjaciela " l), ale na wykonanie pomysłu '
n ie stało już czasu.
Brakowało przytem rzeczy n iemniej ważnej, zapasu ładunków,
lecz W czas jeszcze nadeszły ze stolicy. Wódz naczelny w swojej
rekwizycji zapomniał wymienić, jakich mu potrzeba, flintowych czy
armatnich, a szczęśliwym trafem przysłano karabinowe z własnego
domysłu. Rada wojskowa zapisała 1 8 lipca w sWe m postanowieniu :
" Gdy M. Zabiełło, żądając przysłania amunicji, nie wyraża jakiej,
zdaje się, że do ręcznej strzelby brakować mu musi i tę przt�słać
mu potrzeba. Ponieważ kanonierów W Warszawie nie ma, wi�c
z Krakowa pocztą sprowadzić 1 2-u kanonierów" 2). Dobrze przynaj
mniej, że odgadnięto, lecz ciężko pomyśleć, że żołnierz znienacka
pod silnym ogniem mógł stanąć bezbronnym wobec przeciwnika lub
odejść bez boju, Na napiętnowanie takiego niedbalstwa brak dosta
tecznych słów potępienia, Ładunki szły więc ze stolicy, ale szły
powolnie, bo Zabiełło na dwa dni przed bitwą znów się o nie upomina
•

1) Tamże.

.

2) Wolski : Obrona st. A ugusta str.

224.

- 542 u Gorzeńskiego : " Patrolami wojsko konne morduję. Szpiegów używam,
lubo ci nie najlepiej służą... Nieposłuszeństwo i nierząd w wojsku
jest równie (jak głód) rzeczą n ieznośną ... p'ieniędzy i amunicji proszę,
amunicji nie do armat, ale do piechoty i jazdy. a najbardziej kali
browej " l) . Jeszcze więc z rana 22 lipca nie przyszły ładunki, a jak
widzimy, nie tylko pocisków brakowało W obozie. Z małej liczby
,
zdolnych oficerów ubywał Kleist, a pochwalną o nim wzmiankę znaj
dujemy w pismach Zabiełły : Major Kleist dziś wyjeżdża do War
"
szawy podług ordynansu .. Sprawował się tutaj z wielką gorliwością
- był mi użytecznym. Ż ałuję go .. , jest on pury.stą na służbie, a to
nie jest złem " 2).
Prócz zażądania Kleista przyszły ze stolicy rozkazy o wiele
donióślejszego znacz'e nia, dyktowane strachem wobec niewyraźnych
wieści o projekcie Kossakowskiego. Wciąż się lękano, by ko
lumna rosyjska, ominąwszy Zabiełłę, nie przedzierała się samopas
pod mury stolicy i zażądano, by Zabielło wojska rozciągnął w nie
skończoność, w dwie strony przeciwne rozdrobniwszy swe szyki.
Echo tych żądań niedorzecznych odbija raport naczelnego wodza
z 20 lipca, opisujący pierwsze wrażenia z nowego stanowiska.
Pisze : ,, (Z)tialazfszy pozycję po nad Bugiem dosyć podobną do
utrzymania się, przeprawiłem się na tę stronę W Krzemieniu i pod
wsią Dzierżby, pół mili od Krzemienia, rozlokowałem moj obóz
i fortyfikacją zabezpieczyłem. . . Do strzeżenia przejścia n ieprzyjaciela
m iędzy Grannem a Brześciem jużem wszelkie poczynił dyspozycje.
Zostawuję w Krzemieniu !irpus jeden pod komendą brygardjera
Twardowskiego, składające się z dwóch bataljonów piechoty, z bry
gady 2-giej lit., z a ech pułków lekkiej (przedniej) straży z (e)
stosowną do tegoż artylerją, który utrzymywać będzie patrole aż
ku Brześciowi i kresy od komendy swojej do komendy brzeskiej.
Połowa korpusu... Byszewskiego będzie ulokowaną w Kopowie,
w punkcie pośredniczem między Wyszkowem a Grannem, pod ko
mendą gen. inspek. Grabowskiego, do której dodałem bataljon
a-ci i S-ty Grabowskich, bataljon zaś Raczyńskiego cofnąłem pod
komendę... Twardowskiego. Generał Grabowski patrolować będzie
do Grannego i do Wyszkowa i do komunikacji ze sobą kresy
utrzymywać będzie. Sam idę do Wyszkowa, mając z sobą cztery
bataljony piechoty kor., brygardę Potockiego, pułk Xcia Wirtem
berskiego, pułk Azulewicza oraz resztę artylerji. Ztamtąd obser
wOWać będę przejście nieprzyjaciela aż ku Zakroczymowi... Prze
branie się przez Bug pod Krzemieniem, zabranie statków, zniesienie
mostu w potrzebie, uczynienie zasieków w lasach - wszystko toż
to udysponowane było przed odebraniem jeszcze rozkazów·WKMości. "
Zauważmy najprzód, że Zabiełło o zamierzanym składzie kolumn
Twardowskiego i Grabowskiego pisze jakby o czynie już dokonanym,
o ' swoim zaś wymarszu do Wyszkowa jak o fąkcie już spełniającym
l) List M. Zabielly 22. VII z Krzem ien ia w kopi ar. rap. lit. T. VI N. 142.
2) M. Zabielly 20. VII z Krzemienia raport i list .francuzki do króla

tamże T. VI N. 133- 134.

- 343 się, ale jest to tylko błąd stylistyczny, bo w chwili kreślenia ra
partu nie miał wcale w swojej komendzie ani piechoty Raczyńskiego,
ani jazdy Azulewicza i sam wreszcie pozostawał na miejscu .
. Pułkownik Azule\�icz, odłączony z oddziału ąyszewskiego, tego
dnia właśnie przymaszerował do Broku, zkąd l istownie donosi kró
lowi : " Stanąwszy w Broku za ordynansem WKMci, wysłałem patrole
po za Bugiem na prawo ku Ciechanowcu i na trakt tykociński ku
Łomzie (Łomży) - zaś na lewo ku Ostrołęce i ku Serocku . . . Na
Bugu, lubo według ordynan sów sprowadziwszy na tę stronę pro
my, pozatapiać kazałem, lecz nadaremnie, gdyż wszędy piechotą
przejść można " 1). Przy tak licznych i tak płytkich brodach ro
zciągnięcie słabego wojska pajęczą nitką od Brześcia do Zakro
czyma, więc dalej niż na wysokości Warszawy, chybiało celu 
drobne posterunki nie spotkałyby nigdzie Rosjan, a kolumna Twardowskiego poszłaby do niewoli lub uległa rozbiciu.
.
Wódz naczelny już poprzednio nie obiecywał utrzymać się
w Grannem skupionemi siłami bez nadejścia Byszewskiego
obecnie,
gdy mu kazano wprawadzać w życie tak zabójczy pomysł, nie śmiał
królowi stawiać bodaj lekkiej opozycji przy jednoczesnej wymianie
drażliwych listów w osobistej sprawie, kiedy to winę za odwroty
próbował zwalić na Stanisława Augusta. Pocieszał go nawet myślą,
że potem . wszystkie kolumny złączone potrafią skutecznie osłonić
stolicę, nadmieniając w dołączonym do raportu l i ście : " Nasz zamiar
obecny, Najjaśniejszy Panie, jest, by się rozdzielić na trzy oddziały,
módz się złączyć W potrzebie i iść do Warszawy. Moglibyśmy
ich (Rosjan) wyprzedzić do Warszawy, ale będzie niemożliwem
przeszkodzić (im w) dojściu (do tego miasta), jeśliby, unikając
z nami spotkania, zwrócili się na Zakroczym . Smiem zapewnić . . , te
zgromadziwszy wszystkie nasze kolumny, rozumiejąc w tern i od
dział mojego brata (z pod Brześcia) . . . i Byszewskiego, relirutów
warszawskich, resztę rezerw, to z wielu armatami i 1 8 000 ludźmi
moglibyśmy liczyć na szczęśliwe powodzenie pod murami Warszawy
dla Twojej chwały, dla konstytucji i wolnOści, dla własnego honoru.
Niepodobieństwo, by wojska nasze, ożywione zawsze szlachetnemi
pobudkami (nie obroniły stolicy), na widok miasta, co przed trzema
jeszcze miesiącami było spokojne i szczęśliwe " .
Jeśli planu całkowicie nie zarzucono i udaremnił go dopiero
późniejszy rozwój w,Ypadków, to narazi e przynajmniej wykonanie
uległo odłożeniu na czas jakiś. Zabiełło znów pisze do Gorzeń
skiego dwoma dniami potem : " Stoję jeszcze z całym korpusem pod
Krzemieniem i póty czekać nieprzyjaciela będę .. , pó'ki nie dostrzegę,
że w prawo udawszy się, tentowałby przez Łomżę na Zakroczym
albo przez Wyszków do Warszawy przebrać się i wtenczas dopiero
.podług planty, przez Seweryna Potockiego przesłanej, dzieliłbym
mój korpus i przejścia przez lasy broniłbym ... Denisowa posterunki
o ćwierć mili od Grannego stoją - nasze patrole odparły ich
�

l) List Azulewicza 20. VII z Broku do króla tamże T. VI N. 137.

- 544 w tył " l). Jeśli więc odroczeniem planu uniknięto na razie klęski,
to W myśl rozkazów daleko wysyłane podjazdy nużyły wojsko przed
spodziewaną w prędkim czasie walką. Znany nam major Sucho
dolec pisał do Gorzeńskiego : " Im więcej przywiduję nieładu, tern
prędzej radbym już z tego' obozu uwolnić się... My tu w ostrożno
ściach największych jesteśmy. Patrole nasze, zacząwszy od Gródka
aż ku Ostrołęce są rozciągnione... Ale za cóż, Najjaśniejszy Pan ...
Byszewskiemu ku nam ciągnąć nie kazał ? Najwięcej nam idzie
o generała Brodowskiego i pułki gwardji ' - pierwszego dla rady,
a drugie dla wsparcia prosić powinnibyśmY " 2).
A wróg nadchodził. Kreczetnikow, zrobiwszy z Grodna cztery
marsze bez r-asztaku, stanął n a dwa dni · w Białymstoku dla wy
pieku chleba, poczem brak wystarczającej żywności skłonił go do
rozdziału głównych sił na cztery kolumny w dalszym pochodzie. Ko
tumny te szły odgrodzone sześciomilowym oc;lstępem, a z zamiarem
stawania mid Bugiem 26. lipca, poczem kolejno przekroczą rzekę
i znów się złączą na pozycji, zajmowanej przez wojsko litewskie 3).
Rosjanie, zaraz za Białymstokiem przekroczywszy granicę koronną,
zmierzali więc do celu. Piechota przeszła 20 lipca wiorst 22 do
rzeki Narwi, nazajutrz 1 7 do Bielska, dokąd nadążył wprost z Bia�
łegostoku sam wódz n aczelny z pułkami jazdy i znów dzień (22-go)
si� zatrzymał dla wypoczynku, tymczasem Rautenfeld prowadził ka
walerj� dalej, do Brańska. Kreczetnikow, korzystając z czasu, zmusił
mieszkańców do' przysięgi na koronny akt targowicki, zleciwszy
, potem Kossakowskiemu skonfederować ziemię bielską, gdyż to mia
steczko posiadało sądy, więc możność oblatowania spisanego doku
mentu. t Zaszedł przytem na mszę do greckiego klasztoru, a znalazłszy
go bardzo biednym i liturgiczne przybory poniszczone, zostawił 500
rubli jako dar Katarzyny. Z Bielska 25 lipca, w sam dzień bitwy
pod Brześciem, siły główne maszerowały wiorst 25 do Brańska, skąd .
już tylko pięciomilowa odległość przedzielała od Bugu 4).
Awangarda uwijała się jeszcze bliżej. Zostawiliśmy ją 1 9 lipca
w Brańsku z wysuniętymi na trzy mile pikietami, lecz Denisow na
zajutrz z jazdą i piechotą przeszedł do Babirga (?), ' nakazawszy
swoim przednim strażom ogromną czujność, gdyż Zabiełło, jak szpiegi
donieśli, tylko część wojska przeprawił za Bug, reszta stała blizko.
Dzień 22 lipca wzmocnił obie strony przeciwne nadesłanymi po
siłkami. Do obozu litewskiego wstąpiła ezęściowo kolumna z pod Pragi
W niespełna 2000, co w znacznej części zapełniło lukę, spowodo
waną odejściem Szymona Zabiełły: Byszewski nadsyłał pod Krzemień
l) List M. Z-abielly 22. VII z Krzemienia do Gorzeńskiego tamże
T. VI N. 1 42.
3) Listy Suchodolca 20. i 22. VII z Krzemienia tamże T. VI Ad N. 134
Ad. N. 142.
3) Raport Krzeczetnikowa 9/20. VII ' z Bialegostoku -w Sborniku str.
4 19-420.
ł) Raport poprzedni i list 1 2/23. VII z Brańska do Platona Zubowa
w Sb orni ku str. 41 9-422. Dziennik Kreczetnikowa str. 85-88.

- 345 trochę posiłków, Mada1il1ski więc przyprowadził 1 328 kaw. nar. 1) ,
a zapewne i koronny bataljon 2-gi z reg. (lXo) Raczyńskiego w głów
66 1 , gdyż rang i conduit-lisŁy świadczą, i ż znalazł się W ogniu,
razem 1 989. Zwiększono także awangardę rosyjską. Z głównej
kwatery przybył od . Denisowa podpułkownik Budberg z baŁaJjonem
grenadjerów petersburskich (gl. z 800) i instrukcją naczelnego wodza,
by zaraz po nadejściu pułku nizowców sŁawał nad Bugiem i wszelkie
posterunki Zabiełły wycisnął za rzekę. Męllin, posiadając czasoWo 'W swej
komendzie kolumnę pod Benningsenem, nadesłaną z korpusu Fersena,
z tego źródła niejednokrotnie zasilał Denisowa. Już przed dwoma
dniami, (20 lipca) kazano mu wysłać 1 00 kozaków, obecnie wspo, mniany pułk muszkieterów nizowskich (gł. z 1 800 w 2-ch bat.) 2).
Denisow, zająwszy 22-0 stanowisko przy wsi Nowej-Cerkiewce,
zamierzał pod wieczór w paręset koni rozpatrzyć osobiście obóz
litewski i dojechał z bliska, osłonięty lasem podchodzącym niemal
do wybrzeża Bugu. Ujrzal ze wzgórza zarzeczną pozycję Zabielły,
flanki z przodu okryte konnicą i działami, po bliższej zaś stronie nad
wodą rozstawione przed sobą pikiety jezdne i piesze. Zawiadomiono
W obozie o czających ' się wśród drzew i zarośli niepr.oszonych go
ściach i wystrzał działowy zaalarmował W sam czas posterunki.
ZbiegłY się zaraz placówki zarzeczne, złączył się z niemi, szybko
most przebiegłszy, wysłany z obozu tęgi oddział jazdy i nasi wspólnie,
a żwawo pomknęli na nieprzyjaciela. Denisow, przywitany kulami,
naciśnięty końmi, uciekał po ostrem starciu ze swą kawalerją W stronę
Pierlejewa, z pogonią na karku. Dopiero pod tą wioską pościg się
zakończył i gdyby nie noc zapadająca, Rosjanie oberwaliby porządnie,
wróciwszy zdziesiątkowani 3). Nazajutrz, 23 lipca, Zabielło chcąc
uniknąć dalszego podglądania, wysłał pół bataljonu strzelców na drugą
stronę rzeki i z nich 50 zajęło cmentarz miejski Granna, na prawo
nieco od mosŁu, a na lewo I SO- u poszło las osadzić 4).
Denisow, nabrawszy się strachu, wrócił dość pomyślnie, choć
przy dzielniejszem natarciu wrócić nie powinien, a dniem później
dostał nowe w sparcie i to dosyć znaczne. Podpułkownik Durasow
l) Tyle wykazuje statystyczny raport Madalińskiego z marszu 3. VIII,
wic;c już po bitwie (kopjar. rap. lit. T. VI N. 1 76). Na Pradze zostala ko
menda z gl. 1 22 (oficerów 2, towarzyszów 1 2, namiestników 6, unter-ofice
rów 1 2, szeregowców 90) i tę Madaliński usilowal napróżno ściągnąć na
wojnę, bo, jak pisal, "żadnej od JW Byszewskiego nie moglem odebrać re.
zolucji z przyczyny, iż o tej Najjaśniejszemu Panu jest zameldowana" (List
20. VII do Gorzeńskiego tamże T. VI N. 1 35) . .
�) D zi e nnik Kreczetnikowa str. 85-86, 88.
3) W urzędowym stylu raportów Denisowa caly ten epizod brzmi na
stępująco : Pikietom stojącym pod silnym ogniem kazano ustąpić. Dla sta
wienia odporu w dogodniejszym miejscu rejterowano calym oddzialem, b y
przeciwnika rozpalić i zwabić udanym odwrotem. G d y pościg zakończyl się
pod wsią Pelowem (sic), nie doszlo do poważniejszego starcia. W dodatku
oddzial Denisowa skladalo tylko "kilku kozaków" - dość więc dokazal,
pragnąc na odpowiednio wyszukanym placu walczyć z przeciwnikiem, w zna
cznej będącym liczbie .
4) Dziennik Kreczetnikowa
str. 87. Sułkowski : Pamiętnik
str. 257-258.
.
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przyprowadził mu (23 lipca) oddział rezerwowy w n ieznanym składzie
jakościowym i liczebnym, a Herman Gm. wiódł z Braiiska bataljon
jegrów estlandzkich (gł. z 800) i konny pułk karabinjerów ingerman
landzkich (1 840 koni W 6-u szw.). Herman jako kwatermistrz, m iał
specjalną misję wytknięcia obozu dla Kreczetnikowa, skądby wódz
naczelny dogodnie Bug przekroczył, zamierzając 24 lipca rozbić
namioty nie dalej od rzeki, jak o wiorst 1 0. Zlecenie to spełni po
u przątnięciu prawego nadbrzeża ze snujących się komend Zabielły l).
Rosjanie coraz większe siły skupiali nad Bugiem i lada moment
mógł zawrteć bój u przeprawy.

Utarczki pod Grannem. Bitwa pod Krzem ie
niem. Wojska przeciwne tak stały blizko, tak coraz liczniej Rosjanie
podchodzili do stanowisk Zabiełły, że walka mogła co chwila wy
buchnąć - już zapach prochu ulatywał w powietrzu.
W głównej kwaterze Kreczetnikowa ukartowano ,dwustronny
atak na pozycje Krzemienia, pragnąc W czasie boju otoczyć Zabiełłę,
jak to potem Suchodolec słyszał W obozie rosyjskim. Denisow dostał
rozkaz napaść z awangardą znacznie wzmocnioną, od frontu wczes
nym porankiem 24 lipca i sforsować przeprawę, odwracając uwagę
od Drohiczyna, dokąd szedł Dołgorukow na czele trzytysiącznej ko
lumny oskrzydlać i natrzeć z prawego flanku, by przeciwnika wziąć
we dwa ognie. Skombinowane działanie obu odłamów wojska wy
magało jednoczesnego uderzenia, wysłano więc Dołgorukowa już
23 lipca, gdyż kołując daleko, musiał zużyć więcej czasu na prze
bycie swej drogi. Wieść o skrzydłowym pochodzie kolumny doszła
jeszcze w porę do obozu Zabielły. Zrozumiawszy doniosłe znaczenie
tego ruchu, zarządzono środki przeciwdziałania i, by nie dopuścić
pod Drohiczynem przekroczenia Bugu lub przynajmniej jaknajdlużej
wrogom bruździć u przeprawy, wysłano tam gen.-inspektora Grabow
skiego we 2000 ludzi z odpowiednią artylerją 2).
Kolumna ruszyła ku starej stolicy jadźwing6w, prowadzona
przez złych przewodników czy przekupionych i zmyliwszy drogę,
długo kołowała w borze, zostawiając działa za sobą. Grabowski
wrócił odszukać zabłąkaną artylerję, brnącą lichemi, leśnemi drogami,
a zanim ją znalazł, zmarnOWano wiele tak nieocenionego n a wojnie
i bez wojny czasu. Potem pospiesznie zdążał do celu, lecz n adszedł,
gdy już część Rosjan przeprawiła Się przez rzekę . . Nadszedł jeszcze
n ie za późno, jeszcze nie przeminęła chwila pomyślna i należało w lot
ją wyzyskać. Ale Grabowski czy nie dojrzał, że nie wszyscy stanęli
na tej stronie Bugu, czy strach zdwoił mu W oczach moc przeci
wnika, dość, że wolałuniknąć boju i powrócić z n iczem, nie czując
się n a siłach do stoczenia walki. Rosjanie zdaleka przyglądali się
milcząco, a tymczasem marudzili haniebnie i nazajutrz pisał Zabielło
l) Dziennik Kreczetnikowa str. 88 i list 1 2/23. VII z Brańska do Pla
tona Zubowa w Sbomiku str. 421 -422.
2) Grabowski Pawel od 21. VIII. 1789 generał-inspektor (Ks. 6 lit. O).
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w liście do Gorzet'iskiego : " Od Drohiczyna przeprawiła się W części
kolumna, druga połowa jeszcze na tamtej stronie, chcąc nam po
flanku wpaść albo nas do Warsz. uprzedzić " .
Obie strony wykazały wielkie niedołęztwo. Dolgorukow nie
powąchał prochu, mając przed sobą nieprzyjaciela, nie zmarnował
żadnego ładtmku, potem nie zjawił się wcale na placu boju. To też
o jego chybionem działaniu źródła rosyjskie n ie napomykają bodaj
półsłówkiem. Grabowski, faktycznie silniejszy od przeciwnika. mógł .
rozdwojone jego siły zetrzeć energicznym atakiem lub zmieszać
i wrzucić do wody, a skoro nawet . nie próbował walczyć, zachodzi
kwestja po co się tam znalazł. Pokazawszy teatral nie liczniejsze
szeregi, zawrócił w pośpiechu i wstąpił jeszcze przed bitwą do
obozu Zabiełły z żołnierzem straszliwie znużonym długą drógą. prze
bytą forsownym marszem bez celu i pożytku. Grabowski i Dołgo
rukow zlękli się wiajemnie l).
Pod Krzemieniem tymczasem · zacięty bój o przeprawę lada
chwila mógł się rozpalić, a w obozie jaknajmniej myślano o bitwie,
zasypi aj ąc bez troski jakby na l eżach w jakiejś zapadłej olwlicy,
gdzi e n ie b ez p i e cze ństwo snu nie przerywało. Zabiello nie przedsię
wziął żadnych środków ostrożności, nie zarządził żadnych przygo
towań , . w nadzieji zapewne, że rzeka powinna go w tern wyręczyć
i zapewnić spokój, a czasu mu nie zbraknie, bo o pół m ili od niej
leżał obozem. Wróg zaś już n adchodził z atakiem na pozycje, wcale
nie tak silne, jak sobie W stolicy wyobrażano, pomijając już pły
tkość rzeki i liczne brody, dozwalające ją przekroczyć ' n iemal bez
trudności.
Na prawem wybrzeżu, więc od strony dążących Rosjan, wznosił
się o tysiąc kroków długi łańcuch wzgórz z łagodnym spadem, pa
nujący nad Bugiem i mostem i nadzwyczaj dogodny dla artylerji.
Ogień- armatni. zdemontowałby łatwo każdą baterję, ustawioną W do
linie. Na wzgórzach wprost mostu ciągnęło się Granne, wieś i mia
steczko, z cmentarzem osadzonym 50-u strzelcami, a na lewo rosły
lasy długie, kilkomilowe, niekiedy schodzące nizko prawie do wy
brzeży, skąd Denisow podglądał niedawno nasze pozycje i od tego
czasu trzymano tam dla osłony I 50-u strzelców z reg. Działyńskiego.
Dowodził nimi kapitan Józef Sułkowski. W czystem polu za Grannem
stała W 200 koni główna placówka, przed nią zaś szedł łańcuch
rozstawionych straży. Łączył oba \vybrzeża lichy most na pontonach,
broniony pod komendą podpor. Burhardta przez 4 armatki 3 funt.,
wzięte z a rtylerj i rezerwowej. Obóz Zabiełły, początkowo rozłożony
za Krzemieniem. cofnięto, jak wiemy. o pół mili W głąb i stał on
wóWczas rozbity na pagórkach, wzniesionych nad równiną nadrze
czną, osłonięty baterją na lewym swoim flanku, prawem zaś skrzydłem
oparty o lasy. Artylerję rozmieszczono na wzgórzach W wybornej
po?ycji, bo sięgała strzałami daleko na równinę. Rachowano w niej
.

"

l) List M. Zabielly1 24. VII. z Krz em i eni a w kopjar. rap.,lit. T.
.
Sułkowski : Pamiętnik str. 258-259.

VI
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wogole 20 dział i 7 rezerwowych, pom Ijając bataljonowe trzyiun
tówki l). Trzy takie małe armatki z l iczby odwodowych, pod zarządem
kap. Haciskiego, dodano zapewne któremuś z oddziałów pieszych ,
w czasie zaś bitwy kap. Spensberger utworzył baterję z 6-u dział
6-funt. i 2-ch granatników S-funt., a chyba usypano ją przed frontem
woj$ka na prawem skrzydle, sądząc po największej ilości wyrzuco�
nych pocisków. Drugą baterją, osłaniającą lewy flank linji czołowej,
dowodził kap. Kublicki, rozporzadzając 4-a t 2-funt. ') Na połowie
odległości między obozem a mostem, stanęła trzecia i ostatnia ba
terja z S dział na wzgórzu pod komendą por. Lipińskiego 3). Miał
w niej 6 armat G-funt. i 2 granatniki t S-funt. , mógł więc wcześniej
przeciwnika witać kulami, lecz go umieszczono za daleko od obozu,
by się stale utrzymywał bez silnego wsparcia 4). W ostatnich dniach
wojny poczęły dopiero grać na pozycjach działa polowe większego
wagomiaru, dotąd bowiem obywano się wyłączni e trzyfuntówkami.
Denisow, po poprzedniem zrekognoskowaniu naszych pozycji,
pędzony konnicą z leśnego wzgórza nad brzegiem aź do Pierlejewa,
postanowił działać nazajutrz. W nocy tedy 24 lipca, a dobrze przed
wschodem słońca, bo o 3-ej nad ranem, ruszyły z ebozu " pułki
kozackie " , włączając do siebie zwinięte posterunki jazdy, wprzód
rozstawione placówkami, a już niepotrzebne. Ruszyły dla powzięcia
języka i wyśledzenia, jak też znaczne siły Zabiello trzyma j eszcze
za mostem od strony Granna. Wślad za kozactwem maszerował
dla wsparcia pieszy bataljon j egrów estlandzkich pod wodzą pod
pułkownika Szylinga, z tyłu Denisow na czele sił pozostałych.
Równo ze dniem nasza, 200 koni l icząca placówka kawalerji i ka
pitan Józef Sułkowski, zajmujący skraj lasu strzelcami Działyńskiego,
dostrzegli sotnie kozackie, wychylające się z borów w oddali.
Placówka z daleka dała gromadnie salwę powitalną, lecz ten
sygnał walki zahuczał o rannej rosie, nie wywołując żadnego wra
żenia w obozie Zabiełły - ledwie dosłyszany. Przeciwnik zaś wziął
to za oznal<ę gotowości bojowej, sądząc, że siły poważne gdzieś stoją
ukryte i do mostu nie dopuszczą bez ostrego starcia. Szykował
się do rozprawy, gdy naraz konnica l itewska, nie próbując ręcznych
zapasów, sromotnie tył podała, runąwszy ku brzegom bezładną nawałą,
a całym wysiłkiem źle karmionych koni. Kawalerji bowiem znów
zabrakło furażu, żojnierzowi dokuczał głód i tegoŻ" dnia wódz na
czelny donosił Gorzeńskiemu : " Zginiemy przez żywność. Dziś owsa
') Pamiętnik Sułkowskiego podaje przesadnie 40 armat.
') Haciski Wincenty w art. lit. postąpil 27. IX. 1 790 z porucznika n a
sztab s-kapitana. Spensberger Mikołaj podporucznik art. kor. został 26. III. 1 790
w art lit. sztabs-kapitanel'11, 1 2. X 1 790 kapitanem z kompanją.
Kublicki Jan tamże 22. J. 1 790 porucznik, 1 2. X. 1 790 sztabs-kapitan (Ks. 6 lit. O).
3) O pozycji Lipińskiego wnioskować można z opowiadań ks. Adama
Czartoryskiego, naocznego świadka, Kalince (p. Zywot Tyszkiewicza).
Lipiński Stanislaw w art. lit. 22. I. 1 790 porucznik (Ks. 6 lit. O).
ł) Dane co do artylerji bierzemy z raportu ogólnego 8. VIII (T. VII
N. 223), a cytowaliśmy go nieraz. Gdzie jaka baterja stala, wnioskować
można tylko z przebiegu bitwy.
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nie moina kosić, musimy zboże - konie od artylerji ledw'i e ciągnąć
mogą ". Post sc ri ptum ' listu podkreśla z naciskiem : .Jeszcze raz
powtarzam, że bez żywności zginiem" . Zbytecznie nadmieniać, co wart
głodny żołnierz lub jeżdziec na wierzchowcu żle odżywianym w gorą
cych chwilach walki, gdy się wymaga możliwego napięcia wszelkich sił
f I zy cz nyc h, wy ład o wa n i a c ałe g o zapasu energji do ostatnich gran4.!.
Skutkiem n i kc zem n eg o tchórzostwa konnicy, splamionej tylekroć
w tej wojnie ucieczką z pola pod lada pozorem, na łasce wroga
zo sta l i piesi strzelcy, ni ezdolni odejść tak szybko ze stanowiska,
jak samowol nie zbiegająca pędem kon i jazda. Obecny w pobliżu
Denisow, rozpatrzywszy m i ej s cowość , kazał kozakom uderzyć na
Granne z dwóch stron przeciwnych, strząść wieś i miasto, wszelkie
tam placówki znieść lub wycisnąć. Rozkaz spełniono, przecinając
tern odwrót 50-u strzelcom, ukrytym za parkanem miejskiego cmen
tarza. Nie mieli rozkazu odejścia, więc gdy Ćma nieprzyjaciół osa
czała ich zewsząd, stali n iestrwożeni, spokojnem . oleiem spoglądając.
na zg o n nadchodzący, bo żaden nie chciał przed wrogiem uchylić
swej flinty i iść do niewoli. Gotowano się do ostatnich w życiu
zapasów i wśród mogił i krzyżów zawrzała walka garstki z ciżbą
dz i c zy najezdniczej, walka krótka, lecz straszna swoją zajadłością,
rozpaczli wa, bez pardonu, śmiertelna. Napsuwszy dobrze W rojach
ko z actwą , wszyscy w tym oddzielej wykłuci spisami, " porąbani w ka
wałki " , padli co do nogi. Cześć ich pamięci.
Po wycięciu W pień strzelców, kozacy, olśnieni łatwe m powo
dzeniom przy tak g óruj ące j liczbie, lecieli pędem ku rzece opanować
most, broniony tylko armatkami Burhardta - bez żadnej osłony.
Ryknęły ogniem cztery paszcze trzyfuntówek, a grzmot ich wystrzału
echa pon io�ły do Kreczetnikowa. Naczelny wódz rosyjski o ?i-ej
z północy ruszył z Brańska W 23-wiorstwowy pochód do Ciechanowca
i w marszu słysząc z huku armat, że się Denisow już uciera nad
Bug iem , pchnął zaraz na pomoc " dyżttrnego " brygadjera, Gudowicza,
dawszy mu w komendę p u ł k dragonów pskowskich ( 1 440 koni w 1 0
szw.) i S dział polowych pod osłoną piechoty z 2-ch rot grenadjer
skich. Odfegłość i brak wzmianek pochwalnych w raporcie rosyf
skim skłania do wniosku, że ten posi/ek już nie zdążył Wziąść
u dz i ał u W wa lce.
W czasie, gdy kozacy uganiali pod Grannem, n a przeciwległym
krańcu linji zarzecznej podchodził oddział rosyjski do strzelców
Sułkowskiego, by ich wyprzeć z lasu i zupełni e oczyścić prawy
brzeg Bugu. Sułkowski zdolny, rzutki i śmiały, oczekiwał przeci
wnika. z całym spokojem, gotów w, chwili właściwej wypalić z flint
l SD-u . Gdy w końcu kule gruchn�ły na blizką met�, kładąc wroga
pokotem, gdy w jego szeregach zaświeciły luki jakby ślad przechodu
koszącego widma śmierci, oddział ro\>yjski zakotłował się strachem
i pierzchł w nieładzie po tej jednej salwie. Położenie jednak sta
wało się groźnem, bo przeciwnik nadciągał licznymi tłumami, a wi
dziano W dali poprzednią ucieczkę jazdy litewskiej, W końcu pędzących
z Granna do mostu kozaków, ztąd wniosek, że strzelcy z cmentarza

55 1

-

poszli do niewoli lub legli zabici. Ż adne siły litewskie nie istniały
za rzeką, odsiecz z obozu nie nadchodziła, jedyna droga odejścia
mostem silnie zagrożona. Dla uniknięcia zagłady należało wyzyskać
każdą minutę. Nabito flinty i Sułkowski, podzieliwszy swoją kolu
mienkę, zdwojonym krokiem wynurzał się z lasu schodami zająć tył
kozakom. Ci, dostrzegłszy idące z zarośli śmiało eszelony, niepewni
czy za nimi nie kryją się siły o wiele liczniejsze, W obawie wytę
pienia lub wparcia do rzeki pod dymiące działa, cofnęii się od mostu,
probując lęl<liwie dość słabego natarcia, Po tęgiem przyjęciu ze
strony strzelców, poczęli na wszystkie rozpryskiwać się strony, ra 
żeni kulami Sułkowskiego i armat mostowych. Gdy uciekali przed
trzy razy słabszym przeciwnikiem, gęsto waląc się z koni, nasz od
dział marszem forsownym zmierzał do przeprawy.
Zaledwie kozacy przeszli promień doniosłości pocisków Bur
hardta,
strzelcy' rosyjscy spieszyli na przełaj Sułkowskiemu odgrodzić
.
go od mostu żywym wałem ludzi i zniszczyć tę ostatnią placówkę
zarzeczną, lecz nasi, odbiwszy atak, szli już do rzeki nfewstrzymy
wan i . Zmysł wojsko�y W niebezpieczeństwie i zimna krew
Sułko
.
wskiego ocaliła strzelców. Z nich kapral LeinI), osłaniający
w odwrocie swego dowódzcę. " podczas dwóch ataków mężnie kil
kunastu bronił się kozakom " , zasłużywszy na z łoty krzyżyk Virtuti
Militari . Dodajmy dla objaśnienia, że raz odpierał atak kozacki,
drugi raz strzelców. Przytem, ozdobiony już znakiem wojskowym
" kapral Sypniewski mężnie się bronił i z pomiędzy kozaków obronnie
wyszedł" 2). O głównej zaś osobistości pisał Zabiello : " Kapitan
Sułkowski na czele strzelców służył. . . pełen brawury i zdolności.
W ostatniej rozprawie.. . on zatrzymał i odrzucił od mostu więcej
niż 400 kozaków trzydziestoma strzelcami. Zawsze się naraża.
Oficer ten młody, bardzo świetny na wojnie, i daje największe na
dzieje " 3). Podał tu tylko przez nieuwagę za mało strzelców.
Szło teraz Sułkowskiemu o zniesienie .mostu, lecz czasu . nie
stało, bo i cieśle w charakterze saperów marudzili z nadejściem
i Denisow zdążył na wzgórzu usypać baterję z 1 2 dział polowych,
zagroziwszy lada chwila zdemontowaniem naszych trzyfuntówek.
Musiano usunąć armaty i odprowadzić pod przykryciem strzelców,
zostawiając przeciwnikowi most n ietknięty i niebroniony. Zarzeczne
oddziały, � wyjątkiem leżącego trupami powałem na murawie cmen
tarza, znalazły się za Bugiem. Jeden zbiegł ze stanowiska, drugi,
ocaliwszy działa, wyrzucony siłą w ' braku poparcia.
1) "Lista,.. oficerów, którzy dystyngwowali się," podana przez szefa
D zialyńskiego 8. VIII. nazywa go raz Leynem, raz Leyenem (kopjar. rap l t .
T . VI N. 205), spis M . ZabieUy z 5. VIII Leyszem (tamże N. 208), wreszcie
specyfikacje "osób do krzyża wojskowego zaświadczonych" lub "rozdanych
medal ów" oraz lista, własnoręcznie przez króła spisana, piszą go Leioem lub
Leynem (Raportów T. V N. 64, 00, 68, wszystkie bez podpisów. Oryginaly).
2) Cytowana lista Dzialyńskiego.
3) List f ra nc uzki M. Zabielly 30. VII. ze Stanislawowa do króla w kopjar.
rap. lit. T. VI N. 163.
..
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Denisow, ryzykowny z natury a1 do zuchwalstwa, lecz wOdz
bez zdolności, sądząc, że jak dotąd napadł znienacka n a nieprzy
gotowanych, tak potem również łatwe osiągnie korzyści, szedł prosto
do m ostu W pogotowiu bojowem, zachęcony powodzeniem. Szedł
jakoby w trzy b a talj ony piesze, 8 szwadronów jazdy i 500 kozaków,
prowadz ąc dział 1 2 I). Rze kę przeszli kozacy mostem i brodem, za
nimi ciągnęły szyki pozostałe, l ecz zaraz na wstępie " nasze dwie
armaty, (gdzieś) ut-ajone, wielu ludzi » powali ły na moście. Nie zwa
żając na straty nie do uniknięcia, część Rosjan stanęła na lewem
wybrzeżu.
A w obozie Zabi ełły żołnierz, ze snu ocknięty, zaczynał się
ubie.rać i wyżsi oficerowie przebywali w_ namiotach. Dotąd zasypiano
snem głę b ok i m bez żadnej troski i ostrożności, niczego się nie lę
kając, i choć dolatywał zarzeczny h uk wystrzałów, lecz czynił wra
żenie jakby niewinnych starć na forpocztach . Mamiła pewność, że
przeciwnik usijuje w Drohiczynie sforsoWać przeprawę, więc pod
Krzemieniem oczekiwano n ieznacznej dywersji, zamiast poważnego
ataku. Wódz zaś naczelny, lekceważąc n iepokój , wynikły na terenie
- swoich przednich straży, choć nie , bylejaki, skoro już gra armat
go rozgłaszała, spoqywał W głównej kwaterze, nie lubiąc się zrywać
o tak wczesnej godzinie. Nieświadom zupełnie, co zaszło nad Bugiem,
ani przypuszczał, że wróg już zawładnął moste.m, że już częściowo
przekroczył rzekę, a wszak po to stał z wojskiem, ażeby jej bronić.
Nadbużne zaś błonia były widownią doniosłych wypadków, zdolnych
nieobliczalne �prQ wadzi� n -!lstępstwa.,
.
Najbliżej Denisowa- stab , na wzgórzu, o pół mili o d rzeki i od
obozu ' baterja por. Stanfśława Lipi'ńskiego i ten , na widok wroga
przed sobą, a- z tyłij bezczynności we własnem wojsku, stracił głowę
z tchórzostwa. Już ściągał ze wzgórzą na - róWninę swoich dział ośm
z zamiarem u�ieczki, mogąc rozszerzeniem paniki wywołać łatwo
ogólne zbiegostwo wojska przed odłamem awangardy rosyjskiej, co
zdążył zaledwie stanąć na drugiem wybrzeżu. Istotnie już niejeden
z żołnierzy dostrzegł ściągane z baterji armaty i tern się zatrwożył,
pomruk nieokreślony przeszedł część obozu, pomruk niezadowolenia,
lęku, bezradności. Jeszcze czas jakiś, a dość było, by Lipiński ze
swemi d�iałami wpadł przerażony W ten. tłum chwiejny i niepewny,
dla zdemoralizowania ludzi d o reszty i k atastrofy niepowetowanej
wśród ogólnego popłochu. Nie wiele już brakowało, by na widok
uchodzącej artylerji obóz omal n'ie pierzchnął sromotnie, jak w dniu
Pilawiec za wojen kozackich. A -na to mało czasu potrzeba; mniej
niżby Zabielło zdążył go zużyć na swe przyodzianie.
Lecz Lipińskiego Wczas opamiętano, że jego obowiązkiem czem
prędzej wracać na pozycję i otworzyć ogień, co też uczynił 2). Ten
ruch powrótn}' uspokoił n ieco , żołnierza, a oficerowie, wypadłszy
_

-

1) Według Sulkowskiego.
2) Zajście z Lipińskim i o blizkości ogólnej paniki rozpowiadał Kalince
ks. Adam Czartoryjski adj. nacz. wodza (Kalinka : Żywot Tyszkiewicza
str. 23), Sułkowski o tern nie nadmienia.
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spiesznie, poczęl i go zaraz sprawiać W szyk bojowy, tłumiąc panikę
w samym jej zarodku. Lipiński, chcąc z atuszować plamiące go zajście,
n admagał odwagą i celnością strzałów, wyrzuciwszy w tym dniu ze
swych armat 36 kul, 8 granatów i 4 razy kartaczami. Nikła to ilość
na 8 dział polowych, wypada przeciętnie po 6 pocisków, ale też
czasu nie miał do zbytku, straciwszy go dużo na ściąganie i ponowne
rozstawieni e armat na pozycji . W każdym razie bruździł trochę prze
ciwnikowi, szyk formującemu pod jego Qgniem. Cztery działka Bur
hardta, odprowadzone z mostu, nic mu nie dopomogły, dały bowiem
w tej bitwie wszystkiego 4 strzały kulami i 7 kartaczowych, a przecie
paliły poprzednio za Bugiem do kozaków. O ucieczce Lipińskiego
Zabiełło przemilczał w swojej relacji, nie chcąc zapewne tym f�ktem
jaskrawym i siebie odmalować w niekorzystnem świetle, przedstawił
go nawet do złotego medalu, jak Wówczas nazywano krzyżyk Virtuti
Militari i przysłano mu tę zaszczytną oznakę wojskową.
Tymczasem Rosjanie przeszli wszyscy rzekę i pod pociskami
sformowali szyk bojowy, nie bez pewnej straty. Z ich baterji, spiesznie
założonej, rozpoczęto ostrzeliwani e , bijąc z dzia ł 1 2-u w ciągu trzech
kwadransy. Kule przeciwnika nie wiele przyczyniały nam szkody,
padło tylko sporo pociągowych lwni, choć Zabiełło wymienił cyfrę
niemożliwą, bo w całej bitwie tylko "trzy konie zabite i jeden ra
niony " , lecz tak daleko posuwał niedbalstwo wę wszystkich kierunkach,
że niepodobna liczyć na doldadność w jego doniesieniu, pisanem zaraz
po walce, a przed ścisłym obrachunkiem.
Gdy si� to działo, .ustawiano pod bronią wojska przed obozem,
nie pomyślawszy o wysłaniu pomocy walczącym nad rzeką arma ''1im
bojem. Wobec l iczebnej pot�gi przeciwnika i jego dział bijących,
stały tam tylko ocalone placówki zarzeczne, więc strzelcy Sułkow
skiego i zbiegła z pod Granna jazda, siły stanowiące lichą as�ku
rację armat, ale za słabe do ręcznych zapasów. Artylerja zaś ros�ljska
i tak grała za długo, w Iinjach przeciwnika już dostrzegano chęć
po działań zaczepnych, jakby przygotowania do ataku, przytern baterja
Lipińskiego, osłonięta 1 50 ludźmi, mogła lada chwila ujedz zniszczeniu.
·
Wobec tego Zabiełło posłał wszystkim rozka� u stępowania.
. Denisow zauważył nagłe umilknięcie armat n a najbliższej ba
terji, sądząc może w pierwszej chwili, ż e to skutek i zasługa jego
pocisków, że nasze działa, częściowo zbite, odejdą w innem miejscu
szukać ,p ewniejszego stanowiska. W dalszym ciągu patrzał bezczynnie
na odprowadzaną artylerję, n a zwijan e szyki, na zupełny już odwrót,
nie wiedząc, co myśleć. Dotąd stały przed nim tylko nikłe oddziałki,
walczące o własnych siłach i z tego powodu po koleji wypierane
z pozycji - nie widząc zaś nigdzie większej kolumny, przypuszczał,
że za wzgórzem kryć się musi chyba część arjergardy, a rdzeń
wojska Zabiełły już opuścił obóz bez walki. Uważając za zwycięstwo
dotychczasowe powodzenia w lekkich przegrywkach, szedł całą siłą
n a pościg uchodzących, aby ich dognać, znieść lub ogarnąć. Bardzo
pewny siebie brnął n ieoględnie po sławę pogromu coraz delej od
rzeki, coraz bliżej ku wzgórzom, j akby się napierał, by zostać zniesiony.
W�na i>olsko-ROJJiska..
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Denisow nie wymienIa w raporcie, w jakitn potządku wiÓdł
wojsko do boju, dostarczając zaledwie kilka przygodnie rozproszo
'
nych wzmianek. Naturalnie prowadził w środku bataljony piesze,
po skrzydłach r�gularną j�zdę z kozakami na końcu, lecz gdzie jaki
oddział zajął stanowisko, trudno wyrozumieć, bo i nasze żródła
także skąpe W szczegóły. Moźemy tylko nadmienić, że wprost le
wego flanku, rachując od naszej l inji czołowej, m iano piechotę jegrów
estlandzkich pod wodzą podpułkownika Szylinga, z kozakami u skraju,
a na krańcu przeciwnym, więc wprost prawego flanku, podpułkownik
Durasow dowodził rezerwami, licząc szwadrony jazdy pod komendą
dwóch premier-majorów t. j. karabinierów ingermanlandzkich pod
ks. Chowańskim i dragonów pskowskich pod Tatiszczewem, dalej
stał Kirejew z częścią swoich dońców J). Wszystko to szło śmiało
z nadzieją zwycięztwa, zaufane w l iczbę ,
Inny wódz niż Zabiełło byłby odciągał Denisowa bardziej od
Bugu, w końcu błyskawicznem wysunięciem skrzydeł odciął od prze
p.rawy, opasał zewsząd i wziął do niewoli lub zniszczył ze szczętem.
Slepy traf dawał mu w ręce Rosjan bez ratunku - na łaskę i nie
łasl<ę, bo ani noga ujść nie powinna i należało tylko w porze właściwej
działać spręźyście, rzadką chwilę szcz�ścia uchwycić i do dna wy
zyskać, bo zmarnowana już nie powróci, a' pomści się srodze. Dahlke,
zdolny pułkownik regimentu Działyńskich, podał projekt gotowy szło o wykonanie. Jego szef, składając l istę zasłużonych w boju,
pisze o n im z uznaniem : " Ten (poprzednio) radami swemi, które
W radzie wojennej często słuchane były, zamysły nieprzyj aciół w oto
czeniu nas i przerźnięciu od Warszawy mieszał. Obrona pod Krze
mieniem, podług jego planty czyniona, gdyby ze wszystkiem usku
teczniona była, nieprzyjaciel byłby... zapewne przymuszony do złożenia
broni " . Los chciał i naczej.
Zabie1ło ujrzał z radością podchodzenie przeciwnika, a gdy go
przypuścił na dość blizką metę, nakazał wojsku ruszać całą Iinją na
spotkanie wroga, akcentując swój pochód ogniem wszystkich armat.
, Nagłym grzmotem d�iałowym i ukazaniem długiej Iinji wojska przejął
trwogą Rosjan, rozwiewając wszelkie ułudy co do pogromu. Denisow
na widok nieprzyjaciela, schodzącego groźnie ze wzgórz na niziny,
przekon ał się naocznie, że zamiast zaczepki musi w odwrocie szu
kać ocalenia, póki jeszcze za sobą ma wolne przejście. W jego
szeregach znikła pewność siebie, gdy mordercze działa ryły W nich
•
zewszą'd i gęsto i celnie.
Józef' Sułkowski i ks. A dam Czartoryski, dwaj świadkowie
naoczni , podają zgodnie, że Rosjan armatami otoczono zewsząd, ztąd
wniosek, iż artylerja zmieniła początkowe stanowiska. Z frontu za- ,
pewne biło cofniętych w prostej Iinji ośm dział Lipińskiego, przytem
jedną baterją zarządzał Kublicki na lewem skrzydle, Sprensberger
_

I) O stanowisku majorów 'wnioskujemy ze wzmianki, że odpierali
polską konnicę, a Kirejew zdobyl armatę. Nasze żródła wymieniają glucho
kozaków i kawaleriI<.

drugą na prawem, raport bowiem rosyjski podkreśla, że w t�j stronie
musiano najtęższy ogień wytrzymać na flanku, a ta właśnie najwięcej
rozesłała wystrzałów. Kapitan Mikołaj Spensberger dał w czasie
bitwy ze swych ośmiu armat pocisków kulami 68, granatami 1 7 i 1 9
kartaczowych, gdy jego towarzysz na flanku przeciwnym, Kublicki,
tylko 31 kul i dwa razy kartaczami bryznął z czterech 1 2-funtówek.
Wreszcie gdzieś chyba przy bataljonach pieszych ustawione trzy
armatki Haciskiego posłały kul 36. Wogóle artylerja paliła W tej
walce 232-a wystrzałami, zaWsze prawie skutecznie, lecz mniej niż
pod Brześciem chociaż l iczniejsza. Wojsko pod bronią musiało
formować nie l inję prostą, lecz złamaną na skrzydłach, jakby roz
wartą szeroko podkowę. Wiemy z pewnością o jednem załamaniu
na lewem krańcu, gdzie stały oba bataljony Działyńskiego, a załom
na prawym wynika z usiłowań odcięcia od Krzemienia. Dowodził
tym flankiem gen. Wodzicki, a źródła wzmiankują pod nim o dwóch
bataljonach (zapewne jego szefostwa) i o brygadzie kaw. nar. Po
tockiego. Gdzie i jak stała reszta piechoty i jazdy, nie umiemy
objaśnić dla braku danych. Zabielło, rozporządzając większemi si
łami mógł i powinien był zmiażdżyć Denisowa, skoro on sam właził
mu w matnię i szukał swej zguby.
Wódz rosyjski spróbował jeszcze ataku konnicą na nasz flank
prawy, mając tam kozaków Kirejewa, karabinierów ingermanlandzkich
i pskowskich dragonów. Kirejew ostro pomknął na wysuniętą baterję
Spensbergera, przykrytą małą zasłoną z jazdy i piechoty, a gdy
wszystko pierzchło ze strachu prócz artylerzystów, zdobył arf1"atę
przy pomocy jakoby secund-majora Den.isowa. W k: lka chwil p'Aem
nasza jazda wypadłszy jak piorun, obaliła z łatwością i rozproszyła
konnicę rosyjską, lecz powstało przy d ż iąłach zamieszanie i Kirejew,
korzystając z chaosu, zdołał uprowadzić zdobytą 6-funtówkę. Był
to dość świeży dar szlachty kurlandzkiej z napisem na spiżu : » Po
lonis Magnanimis Libertatis Curonorum Defensoribus Ordo Equestris
Ducatus Cur1andiae Et Semigalliae 1 79 1 Regnante Augusto » . Zgry
ziony Spensberger zażądał wyznaczenia specjalnej komisji, by wy
kazaĆ na sądzie, że strata wynikła nie z jego winy. A Wówczas
już przepadało i drugie działo, ale je uratowano. Czytamy w nocie
Cronemmanna : " Rekomenduję . . . porucznika Kołłątaja, któren podczas
akcji pod Krzemieniem już oskoczony granatnik przez kozaków,
wziąwszy kawalerję, odebrał " l).

Chybiony atak kawalerji rosyjskiej i j ej odrzucenie wszystko
strachem zmroziło i Denisow, pragnąc odejść do mostu szybko
i porządnie, nakazał formowanie czworogranu pod ryjącymi w sze
regach pociskami. I ten ruch zawiódł zupełnie. Ż ołnierz, nieprzy
tomny trwogą i pośpiechem, zalękniony przewróceniem swej jazdy
na skrzydle, zbił sit: owczym instynktem w jakąś bryłę dziwaczną,
T. VI N. 2 1 2.
KolIątaj w art. zastal 24. 1II 1790 sztyk-junkrem, 27. IX. 1790 pod
porucznikiem, 28. IX. 1791 porucznikiem (Ks. 6 lit. O).

l) Nota Cron emma nn a z VIII do króla w kopjar. rap. lit.
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kształtów n ieokreślonych. Panikę potęgowała jeszcze wrzawa rę
cznego boju, wywolana naszym ruchem zaczepnym z prawego flanku.
W tej chwili stanowczej, gdyby Zabiełło rzucił na Rosjan sily po
ważniejsze, parł bez wytchnienia ciężarem swej przewagi, Denisow
byłby w niewoli, a niedobitki wrzucone do wody, odebrałby straconą
armatę, wziąwszy przytem wszystkie działa przeciwnika i sztandary
W dodatku.
·Ten ruch zaczepny, co tak wzmagał panikę u nieprzyjaciela,
odbył się w ten sposób. Gdy kozacy tu i ówdzie bezmyślnie hasali
po błoniu, nie wiedząc, co począć, odrzuceni przez naszą jazdę po nie
pomyślnej szarży na baterję, wyszli na nich ukryci w lesię strzelcy
z energiczne m natarciem. Parcie było silne i kozacy znóW pryśli,
a ich ucieczką zmieszana jazda rosyjska W strasznym popłochu zwró
ciła cugle i na oślep leciała na własną piechotę pędem tywiołowym.
'
Piesze oddziały, przez swoich zagrożone stratowaniem, zbiły się
wszystkie w jeden tłum skłębiony, pijany strachem, uciekający. Ka
walerja, jak wicher burzy lecący po dojrzałym łanie, obaliwszy na
porem koni najbliższe szeregi, przejechała po rozpryskującej się
piechocie i całe jut wojsko Denisowa rwało ku mostowi jedną masą
bezładną, rzucając broń po drodze, wlokąc armaty nie z przodu,
a za sobą.
Jedno flankowe, si1� uderzenie rozbiłoby na �trzępy tę bez
kształtną bryłę, odrzuciwszy od mostu, stanowczo przechylając szalę
ostatecznym rozgromem, lecz do tego nie starczyły dwa bataljony
(Wodzickiego ?), idące ostro z prawego skrzydła, lecz w danej chwili
jeszcze za p owolnie. Należało przedewszystkiem naciskać jazdą
i brygada Potockiego runęła ławicą koni na tłok Denisowa, ale za
póino, bo już mostem uciekał. Wodzicki, czy zamarudził ze speł
nieniem ordynansu, bo o złll wolę trudno go posądzać, czy adjutant,
jak utrzymują, nie dosłyszał rozkazu naczelnego wodza, dość, że
Potocki od mostu powracał z niczem. Zawdzięczając niedoł�żnie
. z naszej strony prowadzonej walce, Denisow był ocalonym, usławszy
tylko trupami pobojowisko.
Jazda Potockiego, już nie zdążywszy osięgnąć głównego celu,
przynajmniej z niezupełnie próżnemi rękami wracała do swoich.
W czasie walki ćma kozactwa, czatująca na zdobycz, wisiała z da
leka około naszego lewego flanku, nie śmiejąc podejść blizko.
Wszystko to w końcu uciekało do mostu, lecz Potocki w powrotnej
drodze ruszył z kaw. nar. na przełaj i, o garnąwszy, zabrał trochę
do niewoli. Maluczko tego było, bo w całej bitwie " zabraliśmy l O
karabinierów, oficera i trzech kozaków " l).
Denisow tymczasem, most przeleciawszy w tłumie uciekających,
oparł się na zarzecznych wzgórzach i, ściągając swe siły doprowa
dzał je do porządku. Stał już na nich bezczynnie, obserwując z da
leka zwycięzkiego przeciwnika, rad że tak małą stosunkowo stratą
1) List francuzki M. Zabielly 26. VII z Węgrowa
do króla tamże T. V I
.
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uniknął pogromu. Wywdzięczając się Zabielle, zatopionemu w talerzu
i powabach stołu, posłał mu świeżo złapaną rybę monstrualnych
rozmiarów - dar zaprawny grubym odcfeniem ironji (co jednak mile
zostało przyjęte), nieraz jednak potem powtarzał, że nigdy W życiu
nie zaznał większego strachu i nigdy mu W życiu nie dopisało tak
szczęście. Zabiełło został z olbrzymią rybą wzamian za wypuszczoną
z ręki kolumnę rosyjską i zmarnowanie chwili pomyślnej. Pokrywał
brakiem czasu własną �lamazarność, czytamy bowiem w liście do
Gorzeńskie�o : " Denisow W wielkim nieporządku cofnął się... To
wszystko trwało godzin dwie - żeby jeszcze pół godziny, byłby
... oderżnięty od Krzemienia. Posłał po sukurs i już prawie w równej
sile z nami znajduje się, a W piechotę mocniejszy... Trupów zabie
rają, ale nogi, ręce, głowy jednak zostają się " .
Trudno obliczyć obustronne straty, źródła bowiem nie podają
cyfr wiarygodnych, a na podane nie warto zWracać uwagi. l tak
Zabiełlo, pisząc zaraz po bitwie i przed obrachunkiem, a tego zresztą
nie zrobił już wcale, wymienia ilość śmieszną, , przypominającą styl
urzędowy raportów rosyjskich, " naszych dwóch zabitych, trzech ran
nych " , nie wiedząc widocznie o wyciętej placówce na cmentarzu
Granna. W późniejszym liście (z 26. lipca) dodawał : " Wzięto (nam)
do niewoli 30 włościan świeżo zwerbowanych od miesiąca, z których
przymusiliśmy 5 zostać strzelcami. Kozacy zabrali ich na moście,
gdy cały oddział (?) Denisowa zaatakował nasz mały (zastęp Sułkow
skiego) " . Sułkowski, prócz strzelców w Grannem, liczy jeszcze 20,
więc 70 i także za mało. Denisow znowu narachował za dużo, tru
pów 200 przeszło i 4 1 niewolnika, W tern 3-ch towarzyszów, swoje
zaś straty podał typowo : 1 dragon zabity, ciężko ran!ono : jegrów 5,
grenadjera t , kozaków 4. Za to koni już więcej ubyło mu z szeregu,
padło 5 pod huzarami i 1 6 kozackich, raniono 9 dragońskich i 9 pod
kozakami. Wogóle 1 t ludzi i 36 koni, nie objaśniając, dlaczego ta
druga cyfra góruje tak znacznie. Sułkowski wymienia 200 z górą
ludzi, chyba też za mało. Suchodolec, gdy potem jako parlamentarz
znalazł się w obozie Kreczetnikowa, " dowiedział się w wojsku nie
przyjacielskiem, że ono straciło daleko więcej ludzi... co najmniej
dwieście ... Jedna (ich) artylerja była czynną - spełniła doskonale
swoją powinność... Rosjanie bardzo podziwiali naszą " 1), a z niej
padł kanonjer Paszkiewicz.
W szykach Zabiełły wyróżniło się wielu odwagą w boju i przy
tomnością umysłu, lecz źródła przechowa]y dwie tylko listy, dotyczące
artylerji i reg. Działyńskiego W drugiej z nich umieszczeni przez
szefa jako " dystyngwujący się " ; pułk. Dahlke, kapitani : (Józet) Suł
kowski i (Erazm) MycieIski, gdyż " ochronił przytomnością swoją lewe
skrzydło od baterji nieprzyjacielskiej " , kaprale od strzelców : Bitner ,
co " nurkiem poszedł po odcięciu przez Bug " i Leyn, oraz z regi
mentu kapral Sypniewski i " Wincenty Lokaczewski ober-bombardjer
korpusu artylerji koronnej, przydany do armaty regimentu szefostwa
l) Tamże.
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mego, z tej armaty szczęśliwie i mężnie nieprzyjaciela raził, za- ka
żdym razem ubiwszy kilku ... , a osobliwie rekognoskująceg o oficera . . .
W samą głowę ugodził � . Na spi5lie Zabielly osób, p rz edstawionych
do złotego medalu figurują jeszcze : z artylerji major Jan Chrzanowski,
kap. Spensberger, por. Stan. Lipiński i pod por. Ignacy Obniski,
wreszcJe z piechoty major Ejdziatowicz i kap. Tettau, obaj nam znani
z reg. Radziwiłłów, a że t en oddział wysłano do Brześcia, zapewne
została pod ich okiem drobna z niego komenda I) Denisow po d ał
dłuższy poczet bohaterów 2).
Walka na dobre trwała od 5-ej do 7-ej z rana, poczem obie
strony ·patrzyły na siebie bezczyn nie dwanaście godzin aż do wie
czora. Zabiełło, zasłyszawszy · z Drohiczyna o marszu Dołgorukowa,
liczącego po wzmocnieniu nadesłanymi posiłkami ze 4000 w swojej
kolumnie, widząc, że przeciwnik po prz e kroczen iu · Bugu może go
oskrzydlić, odciąć lub wziąść we dwa ognie, postanowił ustąpić i na
m ocniej sz ej pozycji zmierzyć się raz jeszcze. Wojska o 7-mej wie
czore m odeszły do W ęgrowa marszem forsownym,
gdzie nazajutrz
na krótko rozbiły namioty.
Ostatnia ta waliła przypomina Zieleńce pod niejednym wzglę
dem. Tu i tam wskutek błędów dowódzcy osaczonego wroga wypusz
czono bezkarnie, tu i tam bój zwycięski, a bez żadnych oddziaływań
na p rzebieg wojny, zakończył się odwrotem, zostawiając marną
uciechę utrzymania pobojowiska w ciągu krótkiego czasu - tu i tam
uśmiech losu przeminął niewyzyskany J).

_

Dalsze przesuwani e wojsk obustronnych. Za
w ieszen i e broni. W czasie, gdy Kreczetnikow 25. lipca raszta
kował w Ciechanowcu, wysławszy Hermana dla wytkni �cia obozu
na opuszczonem wybrzeżu Bugu, wojska Zabiełły po całonocnym
marszu z Krzemien ia stanęły W Węgrowi e, znużone walką i pośpie
chem przechodu . Tu doszła wieść złowroga, że już po wojnie, że
l) Cytowane już spisy osób : Zabielly 5. VIII i Dzialyńskiego 8. VlII
tamże N. 208, 205.
Chrzanowski Jan 22. I. 1790 kapitan z kompanj ą, 1 9. VI. 1792 m ajor
w ar t.
Obniski Ignacy 27. IX. 1 790 sztyk-junkier, 28. II. 1 791 podporuczńik
tamże (Ks. 6 lit. O).
2) Więc pOdpulkownicy : Durasow, Szyling, Budberg - premjer-majo
rowie : ks. Chowański, Tatiszczew, Luiz, Kirejew - secund-majorowie : De
nisow, Wejdemejer - pulkownicy dońców : Wersz y n i n i Popow - z pulku
i n :, . rma n lan dz có w rot. Geraberg, kap . Luiz - oficerowie dońc6w: kap.
Bielogórodzcew, porucznicy: Żeltuchin, Szamszyn - podporucznik Timonin 
sotnicy : Smalakow, Ż eltuchin - Jeńcy z ezn aw ali , że Zabiello mial
'
10- 13000 wojska, ten znów liczyl u Denisowa 3000.
3) Prócz cytowanych : listów M. Z abi elly 24. VII z Krzemieni a do
Gorzeńskiego, 26. VII ( po francusku) z Węgrowa do k róla (w kopjar. rap.
lit. T. VI N. 1 45 , - 1 48) i raportu art. lit. 8 VIII - jeszcze : Pamiętnik Sul
kowskiego str. 259-263. Ka li nka : Zywot Tad. Tyszkiewicza str. 23-24.
D z iennik Kreczetnikowa str. 88-90 .
•
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król nietylko w swojem imieniu, lecz łącznie z całą armią przeszedł
do wrogiego obozu Targowicy.
Zwrot nagły, a zabójczy W swoich wynikach sprowadziła 
jak wiemy - groźna odpowiedź cesarzowej na list ohydny Stanisława
Augusta, znajdując w umyśle i charakterze . ukoronowanego przez nią
kochanka grunt podatny i już oddawna przygotowany. Na trzy ty
godnie przed " niesiczęśliwym akcesem " pisał król do ks. Józefa , że
gdy armje z Korony i Litwy oprą się w odwrocie o mury stolicy,
stanie wÓWczas razem ze 36 do 40 000 ludzi, a "z tymi możebyśmy
mogli czegoś dokonać, albo p r z y n a j m n i e j z w i ę k s z y m h o
n o r e m t r a k t o w a ć " l). W dobry zaś miesiąc po zdradzieckim
zwrocie donosił Bukatemu : "]abym o siebie i o tę cierniową koron�
nie dbał (?), ale 'gdy tak j est, że ani praw, ani osób dobrych ratować
nie mogę tylko tym sposobem, musiałem tedy już uczynić sobie ten
gwałt, żem podpisał ten nieszczęsny akces, który zapewne figurować
b�dzie we wszystkich gazetach, a za który wiem, jakie mię czekają
wstydliwe nagany. Nieznośną stąd zgryzotę moją tern jednem świa
dectwem sumienia własnego sobie słodzę, że innego sposobu nie
mam jeszcze dobrze czynienia krajowi i obywatelom " 2). Król, pod
pisując 23. lipca przystąpienie do Targowicy, zawiódł się ciężko,
nie odzyskawszy potem żadnego wplywu, nie ocaliwszy żadnych
szczątków upadłej konstytucji. Nie przewidział, że od tej daty czeka
go tylko długie pasmo osobistych zmartwień, wyrzutów sumienia
i upokorzeń, potem odarcie z korony i sławy, żebraczy byt na wy
gnaniu, a na łasce wroga, i zgon W dalekiej stolicy caratu - dla
narodu zaś długie i straszne czasy niewoli, rozpoczęte W tym dniu
faktyczną zątratą niepodległego bytu, wiodące cmentarzyskami swoj
skich instytucji, przez klęski i zniszczenia, ślizkim od krwi i łez
szlakiem, do n iepewnej, sfinksowej, mgłą oddalenia zasłoniętej
przyszłości.
Zabielło odczytywał jednobrzmiącą odezwę królewską, rozesłaną
dowódzcom wojska i wpływowszym z ziemian : " Uczyniłem akces
do konfederacji Targowickiej, abym kraj i was ocalił - kraj, bo
gdybym się z tern opóźnił, niniejsze onego granice byłyby W n iebez
pieczeństwie - was, bo los Wasz i uciski, których doznaliście,
byłyby coraz sroższymi, kiedy wszelką mam riadzieję po ludzkości
komendantów rosyjskich, iż się łagodniej obchodzić b�dą od ukoń
czenia wojny. Mając włożony na siebie obowiązek od sejmu wojo
wania odpornie, czyniłem, co mogłem. Dziś, gdy skarb jest bez
pieniędzy, gdy wkrótce nie będzie z czego płacić dla wojska żołdu,
a nie staje już, czemby można było opędzić codzienne, odnawiające
się liczne onego potrzeby jako to : na remontę, rekruta, odzież,
obuwie, amunicję, odmian� broni, a nadewszystko żywność - gdy
pożyczka w Holandji chybiła - gdy sąsiedzi nie tyłko nie ofiarują
List z

2. VII.

1) D embiński : Sto August i ks. Józef - korespondencja str. 92-93.
2) Kalinka : Ostatnie lata Sto Augusta Cz.

II sto 228.

List z 29. VIIl
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nam pomocy, ale się łączą z zamiarami Rosji, sądźcie sami, jeślim
przez ten krok na waszą zasłużył wymówkę ; jeśli i owszem nie za
sługuję na to wyrozumienie,żem wart wdzięczności, gdy nie mogąc
utrzymać tylu dobrych ustaw sejmu, nie tracę nadzieji ocalenia nie
'których, a z miłości własn ej czyniąc najcięższą ofiarę, czynię wszystko,
co dziś mQże wstrzymać dalszy krwi rozlew i wzajemne między
obywatelami niechęci " l). Mimow.oli uśmiech .zaprawnej piołunem
goryczy wywołują słowa królewskie, pretendujące jeszcze do wdzię
czności za zdrajczy postttpek, W innnem zaś miejscu rozbierzemy ob
szernie i tę · odezwę i jej m otywy.
Przytoczonemu dokumentowi towarzyszyło żądanie w formie
kategorycznego rozkazu, by Zabiełło uprzedził Rosjan o zawartem
zawieszeniu broni, a sam stał z wojskiem na miejscu do odebrania
nowych ordynansów, co wobec głodu bardzo podejrzaf1e p osiadało
znaczenie. Wieść o wszystkiem z namiotu wodza przeleciała obóz
n iemal z szybkością myśli . Zakipiało u szeregowców, dając ujście
nadmiernie wezbranym uczuciom, lecz do ich odmalowania brak
źródeł, w tym dniu pisanych pod wrażeniem chwili, i w listach do
króla nie śmiano wyjawić całej prawdy, użyć tak jaskrawych wy
rażeń, jak to uczynił ks. Józef w podobnym położeniu. Chęć za
tuszowania bolesnej rzeczywistości, widoczna w przytoczonych
później dokumentach, pozwala na bardzo daleko sięgające domysły.
Nie potrzeba nawet czytania pomiędzy wierszami, by wyrozumieć,
że pierwszy wybuch groźnego wrzenia był wstrząsający straszliwie,
podobny do wyładowania elektryczności w nabitych piorunami
burzach.
Rosjanie zasłyszeli o tern nazajutrz. Zaledwie Kreczetnikow,
po 1 7-wiorstwowym pochodzie do Bugu, przebył z głównemi siłami
zostawiony most na pontonach i zajął W Krzemieniu obozowisko,
nadleciał z Warszawy w charakterze kurjera Józefowicz, oddany
Rosjanom szlachcic białoruski, z pismem Bułhakowa i ustną relacją
o zmienionem położeniu. Przywoził wiadomość, że król z całą
armją stoi w sze regach przyjaciół Rosji , obok tych swoich podda
nych, co nieśli z wrogiem żagiew płomienną do własnego domu.
Zapewniał przytern, że podminowany teren stolicy drży wulkani
cznym podrzutem i Stanisław August dla własnego bezpieczeństwa
rad by jaknajprędzej widzieć Rosjan przy sobie.
Kreczetnikow uwzględnił życzenia królewskie wydaniem sto
sownych ordynansów. Wieczorem 26 lipca Kossakowski dostał
rozkaz natychmiastowego pochodu, wzmocniwszy swój korpus
kO'1nvm pułkiem karabinierów ,ingermanlandzkich, należących do
kOlumny Dołgorukowa, a obecnych czasoWo przy Denisowie.
Instrukcja nakazywała iść jako przednia straż armji spiesznie do
stolicy w 8 bat. pieszych, 2 pułki jazdy i 1 50 dońc6w, z 8 dzia
łami polowemi. W drodze musi postępować za wojskiem Zabielły,
lecz choć po ustaniu działań wojennych, ma strzedz niemniej pilnie,
I) Wolski: Obrona Sto Augusta str. 235-236.
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by wczorajszym przeciwnikom nie wystawiać nigdy flanku ani tyłu,
g dyby zaś Litwini zatrzymali się w marszu, n atychmiast zawiadamiać
raportem. Nie dowierzano \\ idocznie, by wojska w takim stanie
wzburzenia nie spróbowały napaści, zamiast uleg e spełniać wolę
królewską. Kreczetnikow każe więc do celu zmierzać . ostrażnie,
lecz szybko i, nie przechodząc Wisły, pod Pragą rozbić namioty.
Zaleca utrzymanie żołnierza w karności i rygorze, nie dopuszczać
do swawoli i W tym celu nikt, n awet ober-oficerowie nie powinni
bez pismiennego zezwolenia wychylać się z obozu do blizkiej War
szawy. Kossakowski, otoczony czterema konsyljarzami generalnej
konfederacji litewskiej, zostawionymi potem przy Bułhakowie, ruszył
W swoją drogę!).
Z naszego zaś obozu major Suchodolec jako parlamentarz po
wiózł do głównej kwatery rosyjskiej listy Bułhakowa i Zabiełły,
zawiadamiające o ustaniu walki, i wrócił z odpowiedzią wymijającą
bez słówka wzmianki o zaprzestaniu działań wojennych, dostrzegłszy
nawet pewne zdziwienie · u nieprzyjaciela . Kreczetnikow,. jak pisze
Zabiełło 26 lipca, " nie mówi nic o zawieszeniu broni. Dowiedziałem
się jednak, iż generał Denisow, wyprzedzający go z oddziałem 5000
ludzi, dał rozkaz swoim przednim strażom, by stanęły na miejscu.
Zaczekam na ordynanse WKMości ... i szczegóły o warunkach, pod
jakimi armistitium przyjęte z jednej strony i drugiej... Tymczasem
zajmuję pod Liwem, ztąd o pół mili, dogodniejszą pozycj�.. , (bo) na
zajmowanej wojsko z nędzy wyginie... Nie zdołałoby dłużej niż trzy
dni oprzeć się rozpaczy... Armja przez złą dyscyplinę. przez brak
karności, przez nieznajomość swoich obowiązków, nie będąc zgoła
w czasie pokoju przygotowana do wojny, popełniła wiele nieporząd
ków. Do tego przyczynił się ' bardzo niedostatek magazynów, zła
wola obywateli, brak żywności... Wojsko na samą wieść o składaniu
przysięgi na konfederację targowicką szemrało głośno. Wiem, N. Panie,
ile ten spisek przeciwko ojczyźnie jest daleki od twojego szlache
tnego serca i ile on WKMość czyni nieszczęśliwym, gdyż pogrąża
naród W upodlenie i rozpacz. W imię ojczyzny, w święte imię
konstytucji, ratuj N. Panie swoją armję od wstydu i hańby, na jaką
ludzie wojny, ludzie honoru nie zgodzą się nigdy " 2).
Król ordynansem, datowanym nazajutrz po akcesie, więc 24
lipca, cofał do Warszawy kolumnę posiłkową, co na darmo prze�zła
się do Janowa, nie wspomógłszy walczących w poblizkim Brześciu.
Zlecał przytern oqesłać 1 38 strzelców do obozu naczelnego wodza,
a cały pułk Koeniga na zwyczajne leże do Kozienic. Rozkaz, wrę
czony wieczorem 26-0, zastał korpus już w powrotnej drodze, w Ró
żance Wielkiej, obiecuje więc Byszewski uskutecznić go nazajutrz
z Latowicz i z pozostałemi siłami ciągnąć prosto do stolicy drogą
1) Krzeczetnikowa : dziennnik (str. 90- 9 1 , 96), list 1 6/27. VII z nad
Bugu do Platona Zubowa (w Sborniku str. 424) i raporty 1 6/27. VII z nad
Bugu i 28. VII/8. VIII z Granna (tamże str. 422-423, 440).
2) List francu'z ki M. Zabielly 26. VII z Węgrowa do króla w Kopjar.
rap. lit. T, VI N. 1 48.
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n a Siennicę, Glin iankę, Białek, Kaczydół, zrobiwszy rasztak dla wy
poczynku st rudzonego żołnierza. Trzema dniami 'potem spotykamy
go w obozie pod Glinianką, nazajutrz (29 lipca) u celu. Powracał
z niczem, po odejściu zaś pułków lekkiej jazdy Azulewicza i Koeniga,
kaw. nar. Madalinskiego i strzelców, odprowadzał gwardje koronne :
pieszą w głów 464 i konną 1 086, inżynierów 25, artylerji 1 44, ni
zem 1 7 1 9 ludzi i 43 1 koni, 1 4 armat (6 5-funt., 6 6-funt. i 2 gra
natniki 8-funt.) i tyleż wozów z ładunkami. Ułani zaś Koeniga,
ruszywszy z Latowicz 28 lipca, zajęli 30-0 przy Kozienicach o ćwierć
mili położone wioski na Powiślu, gdyż dawniejsze' pomieszczenia
i domy w miasteczku użyto dla chorych i rannych z armji ks. Józefal).
Rosyjski wódz l1aczelny 27 lipca zdążał W oddaleniu jednego
marszu za Kossak owskim, przebywszy wiorst 1 5 z Krzemienia do wsi
Suchodołu, odległego o d stolicy już tylko o cztery marsze.
Tymczasem w obozie Zabiełly nie miano pojęcia, że król ustpie
prosił przeciwnika o najazd w pobliże swojej rezydencji. Zasły
szawszy bardzo p rędko o pochodzie kolumny Kossakowskiego, wzięto
ten ruch zagadkowy za wielce podejrzany, zaczepny, zdradziecki,
za chęć oskrzydlenia. Obie strony nie dowierzały sobie wzajemnie.
W nocy więc z 26 na 27 lipca Zabiełlo, zwinąwszy obóz, ustąpił
do poblizkiego Liwa i tam, przesłonięty wodami Liwca, oparty pra
wem flankiem o miasto i rzek�, czekał dalszego rozwoju wypadków
w pogotowiu bojowem. Wtem nadeszła wieść, dająca powód do
nowych posądzeń, wieść o nocnym napadzie na 200 koni furażującej
komendy. Zabiełło w tej chwili zawiadamiał króla : " Mimo zawie-,
szenia broni, bez żądnej z naszej strony zaczepki, oddział (rosyjski) .. ,
posunąwszy się w stronę ·Sokołowa, zabrał do niewoli porucznika
Koca z dwoma szwadronami brygady Potockiego. Kolumna przeciw
nika była tak przemagającą, iż ... Koc nie mógł się bronić... I tak,
N Panie, nowe pogwałcenie prawa narodów i droga Rosjanom ku
Warszawie otwarta, gdyż WKMość rozkazał mi tam stać, gdzie
dojdą mnie ordynanse. Mam zaszczyt zakomunikować... o swoich
obawach co do tego zawieszenia broni. Każdej chwili oczekuję
ataku przez 1 8 (tysięcy) ludzi nie mogąc wbrew rozkazom . . . zarzą
dzić jakichkolwiek środl{6w koniecznych. Nie zostaje mi, jak się
bronić aż do krańcowej ostateczności " 2). ,Wyjaśniło się prędko' że
/
zaszlo tylko nieporozumienie j nic więcej, bo Mellin odesłał naza
tr
ju z zabrane szwadrony.
Długo stać na miejscu, ani walczyć p'o d Liwem, nie było spo
sobu, żywność starczyła na dwa dni zaledwie i to jeszcze skąpo,
wzburzenie wojska rosło z każdą chwilą. Niebawem otrzymano
wieść, że Kossakowski znacznie wysunięty naprzód stanął W Wę
growie, o półtory mili od Liwa. List rosyjski W połączeniu z tym
l) Raporty Byszewskiego : 26. VII z Różanki Wielkiej i dwa statystyczne :
28. VII z Glinianki i 29. VII z Warszawy, oraz list Koeniga 31 . VII z Ko
zienic do króla - tamże T. VI N. 147, 152, 1 58, 1 67.
I) List francuzki M. Zabietly 27. VII z Liwa do króla tamże T. V I
N. 1 50.
•

- 363 ruchem kolumny spotęgował znoWu podejrzenia. Szykowano się
do walki i wojska stanęły pod bronią, zatoczywszy półkole z opartemi
silnie skrzydłami, na wybrzeżach sypano baterje. Naraz sam Kossa
kowski przez parlamentarza zażądał osobistej rozmowy z Zabielłą
i nastąpiło spotkanie w polu naszego wodza z samozwańczym he
tmanem. Kossakowski zapowiadał swój marsz do Warszawy, powo
łując się na list Stanisława Augusta, wzywający na 1 sierpnia Rosjan
do stolicy, bodajby . im przyszło w przedzieraniu się do niej użyć
przemocyl). Wiadomość o l iście najwidoczniej przezeń zmyślona,
król bowiem zanadto przezorny, by ślad swoich pragnień zostawiać
stwierdzony własnoręcznym podpisem, a Kreczetnikow umieściłby
W dzienniku taki fakt niezwykly, mając zwyczaj notowania skrupu
latnie 0dbieranych papierów i skutkiem tego dawanych poleceń, dla
'
przesłani a w kopji lub wyciągu Katarzynie jako uzupełniający ma
terjał przy raportach.
Wogóle położenie rysowało się mglisto. Generałowie rosyjscy
ignorowali lub mówili dwuznacznie o zawieszeniu broni, ordynanse
z Warszawy kazały przerwać działania wojenne, a tymczasem ży
wność, możliwa do sprowadzenia tylko ze stolicy, nie nadchodziła,
jakby chciano rozmyślnie wzburzone wojsko zmusić głodem do ule
głości. Zabiello, z duszą rozdartą, przygłuszony cio,s em akcesu kró
lewskiego, zmiękł wobec twardej grozy położenia, choć na razie
postanowił odrzucić siłą Kossakowskiego. Rada wojenna podsuwała
mu pomysł odwrotu do Makowca, by tam oczekiwał nowych rozkazów i wyświetlenia sytuacji. Wódz naczelny pisał przed północą
do Stanisława Augusta : » Oficerowle armji, równie jak i ja, mający
zaszczyt dowodzenia nimi, jesteśmy dotknięci boleśnie, że nas wydano nieprzyjacielowi. WKMość nakazałeś mi zostawać na miejscu
i oczekiwać jego ordynansów, gdy tymczasem wróg mnie otacza
siłami przemagającemi. Ale błagam WKMość, byś uwierzył - przysięgam na moją ojczyznę i na konstytucję, w imieniu wszystkich
dzielnych ludzi, jakimi zapełnione nasze wojsko - że my nikczemnie
broni nie złożym, że wprzódy trzeba wszystką krew z nas wytoczyć,
nim do tego dojdzie. Kossakowski zajmuje Węgrów ze swoją kolumną i powiada, że WKMość zaprasza ich conajprędzej przybywać
do Warszawy. Cytuje on list WKMości do. Kreczetnikowa i chce
przejść blizko naszego obozu, by dążyć jaknajkrótszą drogą do
Warszawy. Z drugiej strony generał Mellin, zachwyciwszy poprzednio
dwa nasze szwadrony, utrzymuje, iż mu nic n i e wiadomo o zawieszeniu broni. P. Kreczetnikow w swym liście (także) nic o tem
nie mówi, Mellin wydawał się nawet ździwionym, gdy o tern zasłyszał. Zdecydowany byłem wzbronić przechodu Kossakowskiemu, gdy
rada wojenna wygłosiła zdanie, by stanąć W Makowcu, gdziebym
czekał rozkazów WKMości. Jeśli przyjdą późno, to będziemy bić
się. Racz więc, N. Panie, dać mi swoje ordynanse co do tego, co
zrobić zamyślam, czy powinienem odejść jeszcze dalej, czy stać na
l) Sulkowski :

Pamiętnik str. 263-264.
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m I eJscu i ich przepuścić. Jest to upokorzenie, na które wojsko
nasze nie zasłużyło. Racz, N. Panie, W taki sposób rzeczy urządzić,
byśmy oczy odwrócili od widolm wroga. wyprzedzającego nas do
Warszawy. Ich zamiarem nas ogłodzić albo przymusić do złożenia
broni. Czekam niecierpliwie rozkazów -WKMości. . . P. S. Ostatnie
zdanie rady wojennej iść prosto do Warszawy, bym nie został z woj
skiem osaczony. Przyjmuję ten pogląd. J eśli WKMość uzna mnie
winnym. to mic;: ukarze. lecz nie myślę ani pójść do niewoli, ani dać
się ogłodzić " 1). To pismo rozminęło się W drodze z nieznanym nam
bliżej listem i rozkazem królewskim ustępowania do Stanisławowa.
List Zabielły musiał w stolicy zrobić wrażenie. Prócz tajonej
rozpaczy i oburzenia diwic;:czy w nim stanowczość, 'a przed nią giął
się zaWsze słaby charakter Stanisława Augusta. Zdjął go Ic;:k tych
tłumów zbrojnych. głodnych, huczących jak wzburzone morze, by
złamawszy W boju . z podchpdzącym wrogiem świeżo sklecony pokój,
nie naszły stolicy wrzącej jak wulkan. Bał się, by wypadki nie okryły
go hańbą w przewrocie możliwym, a w , następstwach nieobracho
wanym. gdy lud i wojsko zerwą już wędzidła. Czuł, że struna prze
ciągnięta pęknie z lada powodu. Przerażony groinym obrotem rzeczy,
zwrócił się o ratunek do Bułhakowa, żądając dla uniknięcia ostrego
starcia, by oddziały rosyjskie stanęły na dni ośm, gdzie iCh rozkaz
zastanie.
Zabiełło, czując, iż los walki niepewny, że nawet bój pomyślnie
stoczony nie polepszy położenia, postanowił ustąpić. Sam, zaraz
W nQcy pomknąwszy przodem, szukał pozycji, tym sposobem zbliżając
się do Warszawy, skąd niecierpliWie a nadaremnie wyczekiwano
transportu żywności. Wojska tedy 28 l ipca ruszyły w pochód nie
pewne, ponure, podejrzliwe, a za niemi szli wślad Rosjanie. Najbliżej
ciągnęła ruchem oskrzydlającym kolumna Kossakowskiego, Kreczet
nikow zaś, zrobiwszy wiorst 1 9, stanął W Węgrowi e o 1 2 mil od
stolicy i tam się z nim ' połączył zdążający spiesznie korpus Mellina.
Z drogi Zabiełło, widocznie trochę ukołysany listem królewskim,
pisał znowu : " Miałem zaszczyt odebrać list i rozkazy WKMości
z 27-0. Wyprzedziłem armję w marszu ku Makowcowi dla wybrania
pozycji. Nie ma wątpliwości, że nieprzyjaciel knuje zdradę i chciałby
się posłużyć zawieszeniem broni, by nas podejść z nienacka. Racz,
N. ' Panie, wyjaśnić wszystko z P. Bułhakowem, kazać wszystko pod
pisać, a potem mnie przesłać. Dość, by P. Bułhakow posłał ze swej
strony do... Kreczetnikowa. Śmiem WKMość upraszać o pośpiech.
bo wojsko , sądzi, że go się starają wydać wrogowi. Skutki tego przy
puszczenia nieobliczalne. Dlaczego minister rosyjski i generałowie
rosyjscy ( " et les Gencicach Russes " ?) okrywają tajemnicą zawieszenie
broni, co powinno być sprawą prostą i jasną. Będziemy dzisiaj
w Stanisławowie - będzie i kolumna rosyjska. Ta, co z Kreczetni
kowem i ta, co z Mellinem, były gotowe do marszu. Drżę, by nie
w
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obwiniano W KMośc o walkę. pożyteczną dla naszej sławy, ale spó
źnioną, lub o zmowę z przebiegłą złością przeciwnika. Co się nas
dotyczy, N . Panie, śmierć byłaby dobrem. Nie pragniemy przeżyć
pogromu i zniszczenia ojczyzny - wstyd i boleść będzie naszym
udziałem, a pomiatanie przez wroga to ohydne widowisko dla dusz
naszych, wrażliwych i wolnych. Przebacz, N. Panie, jeśli się ośmielam
swoją wynurzać - zbliżają nas nieszczęścia. Racz, N. Panie, nie
stracić ani chwili, by zdecydować ... Bulhakowa " 1).
List ten wódz naczelny kreślił o 4-ej zrana w pochodzie przez
Makowiec, stanąwszy zaś u celu, nie wiedział jeszcze, że tak ocze
kiwany list Bułhakowa był już w rękach jego kolegi. Tegoż dnia
(28 lipca) poseł donosił Gorzeńskiemu : " Ekspedycja kurjerów do
Kachowskiego i Kreczetnikowa wymaga pewnego czasu. Sądziłem,
że zrobię przyjemność N. Panu, pisząc l ist oddzielny do... Kossa
kowskiego, któren wielkimi krokami nadchodzi, by zdążyć z Węgrowa
tutaj. Oto jest - jeśli królowi będzie dogadzać, możesz, mój ge
nerale, go zapiecz�tować i wysłać pierwej umyślnym posłańcem,
a ten dziś jeszcze może się tam dostać ... Pasport obiecany, generale,
powinien służyć dwom oficerom, gdyż obaj oni jadą do... Kachow
ski ego. Wręczę im list od siebIe, ale co się tyczy mego pisma do
Kreczetnikowa, to będę miał zaszczyt przysłać go Panu dla dalszej
wysyłki " . W ślad za tym odebrał Gorzeński z ambasady drugi bilecik
Bułhakowa : " Mam honor załączyć tu list do ... Kreczetnikowa. Proszę
go, by się ośm dni zatrymał, gdzie list odbierze, i najprzód w tej
sprawie wydał rozkazy nie tylko ... Kossakowskiemu, lecz i wszystkim
innym oddziałom, mogącym znaleźć się w blizkości z polskiemi woj
skami. Kurjery, dla których W Ekscellencja była tak dobrą nadesłać
mi pasporty, pojadą wpierw taką samą prośb� odwieźć.. . Kachow
skiernu. Dołączam zaś pasport dla kapitana Szymańskiego. Służy on
dla przejazdu tam i z powrotem do Warszawy wraz z tymi, co mu
będą towarzyszyć " . 2)
Zabiełło, dostawszy ekspedycję Gorzeńskiego, odesłaną zaraz
do obozu przeciwnika, niezbyt tern jeszcze uspokojony, ze Stanisła
WoWa donosi królowi : " Zawsze jestem w obawie najokrutniejszej.
Kossakowski przed odebraniem pisma . .. Bułhakowa był już w marszu do
Warszawy drogą na przełaj. Kreczetnikow zażądał dzisiaj przejścia do
(stolicy)... na Stanisławów i kazał mi powiedziet przez swego adjutanta,
że Kossakowski swoim marszem mnie nie naciśnie. Nie wielka to
łaska, ponieważ obrał drogę, aby nas odciąć, Adjutant rozpowiadał
mj, że ... Kreczetnikow przemaszeruje może obok. Tymczasem lisL ,
Bułhakowa do tego generała nie nadchodzi, by opóźnić jego pochód,
a nam dać czas do rozejścia się po leżach... Kreczetnikow we
wszystkich listach do mnie unika wyrzec słowo : " armistitium " ...
Określa go jako : o k o I i c z n o ś c i o b e c n e... Będziemy wyrżnięci,
T.

T.

l) List francuski M. Zabielly 28. VII. z Makowca do króla - tamże
VI. N. 1 54.
2) Listy francuskie Jakóba Bulhakowa 28. VII. do Gorzeńskiego tamże
VI. N 1 79-1 80.
..

tosŁając na miejscu skutkiem . . . rozkazu, (bo) nas opasują... (Wojsko)
nie potrafi tutaj i dwóch dni przestać - brakuje żywności i okolice
nie zdołają dostarczyć jej tyle, co potrzełfa. Rosjanie powiadomieni
o naszej rozpaczy, siłach, pozycj i, bo sami oficerowie w charakterze
kurjerów, pod pozorami bardzo mało prawdopodobnymi, przyjeżdżają
mnie szukać, wędrując przez obóz i powracając tą samą drogą ...
Przychodzą mi meldować, że jutro nie dostaniem ani funta chleba,
ani wiązki furażu. Na mi!ość Boga, radź N. Panie, czy odejściem
armji, czy jak inaczej:. . Wojsko tu pl'zyszło, po G-milowym marszu
bez żywności i paszy W dostatecznej mierze, ginąc z wyczerpania " .
Zabiełło dołącza przy tern kartkę do Gorzeńskiego. a tą drogą wszyscy
działali na króla : .jeśli armistitium nie jest jeszcze porządnie uło
żone, jeżeli Kreczetnikow nie zatrzyma się na miejscu, póki według
układu królewskiego na kwaterę wojsko nie pójdzie, otoczą nas, bo
król każe w Stanisławowie czekać ordynansów... jak otoczą, damy
się wzrżnąć, ale broni nie · złożymy - zgniem z głodu. Tu nic nie
ma .. Bądź pewny, że nas zdradzają, (a) o wszystkiem wiedzą " J).
O żądaniu tedy królewskiem, motywowallem chęcią rozpusz
cz�nia szyków Zabiełły, obawą boju, trudnościami przeżywienia,
Bułhakow zawiadomił Kreczetnikowa, a to pismo przyszło 28 lipca
do obozu odesłane zaraz do głównej kwatery rosyjskiej, lecz czas '
upływał bez żadnej wieści o wyniku. Wódz naczelny pisze znowu
do Gorzeńskiego zniecierpliwiony : "już 2 1 godzin, j akiem posłał
list Bułhakowa i mój . . . o G tylko mil, do tego czasu responsu nie
mam... Nie wiem, . dla czego kurjera mego wstrzymują, który za
8 godzin powinien był powrócić... Kurjerowie ustawicznie przejeż
dżają, egzaminując nasz obóz i o wszystkiem wiedzą. Nie wiem
jeszcze, jaki koniec nas czeka, (a) bardzo niespokojni jesteśmy ..
Czekam życia to jest żywności i ordynansu n a leże korpusów .. .
W tym momencie. odbieram list od ... Kreczetnikowa, który nierównie,
jako i inni oficerowie, lepiej się obchodzą .. , (niż) mój odrodny kuzyn
Kossakows\<i. Wódz rosyjski odpisywał Zabielle : ,.Generał Kossa
kowski odebrał już moje rozkazy, by się dalej nie posuwać. Zatrzy
mujemy si� kilka dni, dając czas Waszej Ekscelencji 'do uskutecz
nienia swoich zarządzeń · 2) Ze strony więc Rosjan i rzekomej.
ich chęci opasania ustały obawy.
Zanim jednak ta odpowiedź nadeszła, n iepokój istniał silny,
a oburzenie wojskowych na akces i króla jeszcze większe. Zabiełło
już 29 lipca umieszczał w raporcie nazwiska żądających dymisji,
poczynając od siebie. Są wi�c n a spisie dobrzy znajomi : Wodzicki
gen., jan Potocki bryg., Adam Czartoryski podpułk., józef Sułkow
ski kap., Tadeusz Puzyna maj., józef Walewski rot. kaw. nar.,
Michał Wedelstedt maj. , Szymon Górski kap. inż., Ignacy Działyński
.

l) List francuski M. Zabielly do króla i kartka do Oorzcllskiego 28. VII.

ze Stanislawowa tamże t. VI. N. 1 53 i Ad. N. 1 53.

2) Kartka M. ZabieUy 27. VI!. ze Stanislawowa do Oorzeńskiego i kopja
listu franc. Kreczetnikowa 19. VII. st. sto (odebrano 29. VI!., więc pomy/ka
w dacie) z Węgrowa do ZabieUy tamże T. VI. N. 1 6 1 i Ad. N. 161.

- �6 7 szef l). N ie chcieli oni służyć pod Targowicą, a n i e mogąc foze"
drzeć mgławic przyszłości; w przewidywaniu najgorszego obrotu
rzeczy, woleli zachować się w ciszy prywatnego życia na czasy
ostatniej spodziewanej walki. Czekając n a nią, niektórzy topili
rozpacz w hulaszczem życiu jak potem ks. Józef - innych kata
klizm podziału złamał ostatecznie jak dogorywającego na melancholię
biskupa Naruszewicza - najdzielniejsze jednostki czasem na razie
ogarniała apatja jak tego wyrazem list Działyńskiego. Wówczas
szef donosił Gorzeńskiemu : . "Nie uwierzysz .. , jak mocno nowina
o przystąpieniu króla ... do konfederacji... wojsko oburzyła. . . Co się
znaczy, że tu w Stanisławowie nas trzymacie o głodzie, czego już
dłużej wycierpieć nie można. My rozumiemy, że jest chęć, aby nas
Moskwa otoczyła i do złożenia broni przymusiła, co ciężko uczynić
będzie można... Słowo i rozkaz kyólewski z nami wszystko zrobi,
ale nasz honor menażOWać należy, ' bo to bez strasznego krwi wy
lewu i wielkiego morderstwa obejść się nie b�dzie mogło. Każąż
nam na tę rekonfederacj� przysięgać i czyli te zdrajcy z nami
służyć będą ? - racz mnie w tern objaśnić... Ja ... ani na tę prze 
klętą konfederację nie przysięgnę, ani z tymi zdrajcami, co na nas
Moskali sprowadzili i co tym aktem rekonfederacji pretekst zrobili
Moskwie, aby nas ciemiężyła, służyć w wojsku nie chcę. .. Już nam
nie zostaje tylko siedzieć na wsi, w domu i przy kominku ciepłe
piwko pić, wiska grając z przyjaciółmi lub przyjaciółkami. Już się
dla nas wszystko skończyło - króla mi żal bardzo " 2). Otrząsnął
się jednak prędko z upadku ducha i zamiast czas zabijać próżnia
czem życiem, wolał się zakrzątnąć przygotowaniem powstania.
Wódz rosyjski, otrzymawszy 29 lipca pismo Bułhakowa, wydał
rozkazy kolumnom. Zlecił Kossakowskiemu stanąć w Jadowie
o siedm mil od Warszawy do dalszych ordynansów. Fersenowi
wracać do Brześcia dla zawiązania konfederacji, a tymczasem gro
madzić żywność. Ten bowiem korpus również się przybliżał w myśl
instrukcji, po bitwie brzeskiej wydanych 25 lipca. Kazano mu
wtedy, po złączeniu z Szeremetiewem , i kohlmi1ą Kachowskiego,
utworzyć korpus obserwacyjny i w tym celu, twardo stanąwszy
w Brześciu załogą, miał sam Fersen iSć prawem wybrzeżem Bugu,
skoro zapewnił, że w tych stronach trzyma się Biełak w 6000 j azdy
(inne relacje donosiły o 2-5000), poczem tak winien regulować
marsze, by stanąć 29 lipca nie dalej od Mellina, jak o wiorst 1 5.
Kreczetnikow ze skupionemi siłami zatrzymał się w W ęgrowie na
cały tydzień, rad z ustania pochodów, bo od Grodna począwszy
szedł krajem ogłodzonem, napotykając niezmierną trudność w zebraniu
podwód, coby mu źywność i furaż zwozili ze wsi, w głębi kraju
za nim leżących3).
l) Raport M. Zabielly Ci lista bez podpisu) 29. VII. ze Stanislawowa
tamże T. VI. N. 161. 182.
2) List Dzialyńskiego 29. VII. ze Stanislawowa do Gorzeńskiego tamże
T. VI. Ad. N. 160.
3) Kreczetnikowa : dziennik str. 90-92, 96, raporty 1 9/30. VII. z Wę�rowa
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Tymczasem w obozie Zabiełły struna n aprężała się coraz bar
dziej. Oficerowie gromadnie zażądali dymisji, a głód dochodzący do
zenitu, groził u żołnierza rozpasaniem· wszelkich namiętności. By
zachować niestartą barwę chwili i wrażeń, posiadającą dobre odbicie
W listach z 29. lipca, przytaczamy jeszcze parę z nich w całości.
Wód� naczelny pisał głównie w sprawach osobistych przyciśnięty
potrzebą : " Oficerowie wyżsi i niżsi mówią głośno o porzuceniu raczej
służby, niż mieliby składać nową przysięgę i służyć pod generałami,
pozbawionymi ich szacunku. Mam zaszczyt przesłać nazwiska kilku
z nich, naciskających mnie, by prosić WKMość o zupełne ich uwol
nienie. Jestem z liczby tych, N. Panie, co będą dość nieszczęśliwi
nie módz dłużej usługiwać sWemu królowi i swojej ojczyźnie. Nie
jest tajemnicą dla WKMości, iż miałem chwałę zaproszenia WKMości
do przysięgi na nową konstytucję. Z podobnym skutkiem wywołałem
także ruch przeciw buntownikom wobec prawa, Potockiemu i Rze
wuskiemu, i postradali swoje urzędy. Nie potrafiłbym zwolnić się od
przysięgi, ani służyć pod nimi. Ryzykuję podwójnie jako poseł (z In
flant na sejm czteroletni) i wojskowy, jako sprawca tych dwóch
czynności i członek konfederacji, co założyła naszą sławę i przyszłą
wielkość ojczyzny. Nie zdołam długo pozostać w Polsce bez nara
żenia się n a okrutne i krwaWe skutki proskrypcji. Winienem uciekać
z ojczyzny i zrzec się jej (widoku) na zawsze - winienem opuścić
dobrego, lecz n ieszczęśliwego. króla w prześladowahiu przez stron
nictwo ohydne, któremu (to królowi) z amyślałem służyć użytecznie
do końca dni moich. Przywiązałem się wszystkiemi uczuciami do
WKMości. N asza sława z jego (sławą) była złączona, ten zaś węzeł
moralny i polityczny nie powinien być nigdy rozerwanym między
dobrymi poddanymi i królem, co wart stanowić całą ich rozkosz.
Opuszczając ojczyznę, wyjeżdżam zrujnowany i bez żadnych środków,
w zamian za usługi. dla niej w charakterze posła, deputata do spraw
zagranicznych i dowódzcy wojska. Chwalebna ta dla mnie epoka
trwała cztery lata. Wydałem na swoje oporządzenie 4000 dukatów
i ono ju'ż zupełnie zniszczone z końcem dwumiesięcznej kompanji.
Odwołuję się do sprawiedliwości, do względów WKMości, upowa
żnionego prawem do zezwolenia mi na podniesienie dwóch tysięcy
dukatów Taffelgeldu'. K-że de Wiirtemberg dostał cztery tysiące, Pan
gen. Judycki 2000 duk., obaj są bogaci, a ja bez majątku. Jeden
wcale nie służył, drugi mniej odemnie. Co ' do gorliwości, działań,
trudów, cierpienia, dobrej woli, ruiny mego zdrowia biorę całą armję
na świadectwo. Racz N. Panie nie odmawiać mi tej sprawiedliwości
i na czas j akiś uwolnić od najsroższych kłopotów. Tracę czterdzieście
dwa tysiące złotych w żołdzie mojej rangi, a staję się biednym i bez
stanowiska. Lecz gdziekolwiek się znajdę, gdy tylko iść będzie
o rzeczywistą sławę Pańską, o służenie ojczyźnie nieszczęśliwej, by
uwolnić ją od tyranji, znajdzie mnie WKMość do wytoczenia wszystkiej
i 23. VII/3. VIII w Sborniku str. 425, 430-431 i list 1 2/23. VII. z Brańska do
P. lubowa tamże str. 421 - 422.
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krwi gotowym. Ostatnie wyświadczone m i łaski WKMości przy·
wiązały mnie nierozerwalnie do jego osoby, do jego działań poli
tycznych, do jego sławy, a tej zaWsze pragnąć będę szczerze . . . P.
S. Racz, N. Panie, nie cofać kasy, bo to niszczy oficerów i żołnierzy,
będących bez denara. Niedługo wypadnie wypłacić im żołd i na
utrzymanie, a są tacy, co z góry awansowali własne pieniądze. Proszę
WKMości o brygadę po Potockim dla Walewskiego, by pozostał
na służbie" I). Dodajmy dla objaśnienia, że Komisja Wojskowa kazała
Zabielle wypłacić na erekcję 2-go bataljonu W reg. I-ym 65836 złp.
26 gr. 1 6 1/2 den. złożonych u niego jako depozyt, a na pokrycie tej
sumy, na lennungi i zwrot oficerom , pieniędzy awansowanych n ie
starczyło już środków 2). Z listu cytowaneg<f'w idnieje tłumiona boleść
i chęć tuszowania zbyt ostrych wyrażeń, rwących się prosto z duszy
pod pióro, a w ustępach dotyczących konstytucji i przysięgi, król zapewne odczytał ukrytą między wierszami krytykę swych czynności,
widoczną mimo końcowych cukrowań pigułki.
jednocześnie Zabiełło, nie potrzebując krępować się etykietą,
ani ważyć słówek, pisał do Gorzeńskiego o ówczesnym nastroju
wojska, zapomnianem przez n iedbałą i ntendenturę : " Przyszło do tego
stopnia biedy i nędzy, że oficerowie, dziś nie dostawszy nic od
komisorjatu, nie śmią powracać do swoich korpusów, bojąc się za
palczywości i gniewu swoich ludzi z przyczyny głodu. Komisorjat
mnie dziś oświadczył, że nic dostarczyć nie m oże. ja sam jestem'
w niebezpieczeństwie. Serce ściśnione żalem z tak smutnych oko
l iczności, które ' ojczyznę l wojsko otaczają. Zrujnowany na zdrowiu
i m ajątku przez gorliwość i przywiązanie do najchwalebniejszego
dawniej dzieła i najsprawiedliwszej sprawy, wkrótce będący bez losu
i stający się tułaczem, mam pręwo wynurzyć prawdę, że wojsko
i my, komendanci, jesteśmy traktowani bez najmniejszego względu.
Pi�ciu kurjerów jeden po drugim f>osłałem, prosząc o żywność i ra
tunek. Odebrałem ordynans, żeby do Stanisławowa przybliżyć się,
gdzie żywność nadesłana będzie - nie ma jej, a my giniem głodem 
niczego dostać nie można. JW. Generał pisze te słowa i kwestję
mi czyni po obiecane wprzód żywności : C z y b ę d z i e c i e m i e l i
c o t, a m j e ś ć j u t r o ? w r e s z C i e b ę d z i e m y r a d z i ć, a b y
w a m c o p o d e s ł a ć. Co moment wojsko może zbuntować sic., na�
rozszarpać i pójść do (Warszawy), rabując. Drugi raz, pod samą
datą w innym l iście, Generał pyta się mnie względem wstrzyl1':mia
marszóW Kreczetnikowa, . do którego , w tej mierze l ist posłałem i do
Kossakowskiego : D i t e s n o u s ą u e I e H e t. t o u s c e l a p r o
d u i r a ? Więc to okazuje, że jesteśmy na dyskrecji nieprzyjaciela,
więc lada moment możemy być opasani i wyrżnięci przez złą pozycję, '

l) List M. Zabieł!y 29, VII ze StaoisJawowa, pisany jak inne okropną
francuzczyzną, w kopjar. rap. lit. T. VI N. 1 59.
j) Przytern Cichocki. omijając ZabieUę, kazaJ wprost pulko Pętelskiemu
kasę przywozić sobie do War�zawy. co wywolało słuszne niezadowolenie
naczelnego wodza i obawy w wojsku, że je bez grosza zostawiają o glodzie.
Raport M. Zabielly 29. VII ze Stanisławowa do króla tamże T. VI N. 161.
Woj», Pohko-RosJllb.
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bó bronI zapewne nie złożym. Sam wczoraj, przed odebranym listem
do Kreczetnikowa od Bułhakowa, pisałem, ale oni nie jak my - ani
czytają, ani piszą w nocy. Proszę o żywność, bo mam prawo żalić
się i dopominać się " l).
Obóz ks. józefa wrzał niemniej groźnie rozpętaną burzą, nie
mniej tam ludzi łamała rozpacz, wstyd, upokorzenie, niemniej tragi
czne przeżywano chwile, ale nie groził żaden wybryk wywołany
głodem. Podejrzenie Sułkowskiego 2) i tylu innych, że król środkiem
tak obosiecznym chciał nagiąć do uległości oporne wojsko, nie po
parte żadnym dowodem i arcywątptiwej wagi przy btiższem wmyśle
niu się w óWczesne położenie Stanisława Augusta.
Potem musiano żywność nadesłać i rozkołysane falą uczuć
wojsko wróciło do równowagi, lecz brak źródeł zmusza do. rzucenia
zasłony na tę ostatnią fazę wzburzenia.

Końcowe czyn ności. Połączen i e konfederacj i
koronnej z litewską w Brześciu. Wszystkie części woj
ska ściągały się teraz W okolice Warszawy. Prócz Michała Zabiełły,
obozującego z głównemi siłami wciąż pod Stanisławowem, nadeszła
kolumna Byszewskiego wprost do stolicy, ale bardzo zmalała odry
wanemi po drodze kon�endami, i kolumna brzeska. Szymon Zabiełło,
dociągnąwszy do Mińska, o sześć mil od Warszawy rozpiął namioty,
oczekując n a dalsze rozkazy królewskie.
Wojna stosunkowo nie wielkie luki porobiła w szeregach
i żołnierz wracał więcej strudzony nagłymi marszami W ciągłych
rejteradach, niżeli walką z przeciwnikiem. Forsowne te pochody
najbardziej odpiły się na kawalerji, zużycie bowiem koni od n admier
nego wysił1m i - złego odżywiania z winy wadliwej, n iedbałej intenden
tury ogromnie obniżyło jej wartość bojową. Raporty ogólnikowo nieraz
nadmieniały, że konie ledwie ciągnąć mogły działa i wozy ładunków,
często w braku owsa poprzestając na koszone m lub spasanem zbożu,
a rzecz prosta w taki sposób karmiono także pociągowe. W nie
dostatku danych nie omylimy się, sądząc, że list brygadjera Mada
Iińskiego m ieści typowe pod tym względem szczegóły i to dla
- wszystkich oddziałów konnicy. Pisał on do Gorzeńskiego : " Wybrałem
się na wojnę, lecz tej nie widziałem. Wszedłszy do obozu JW. Za
biełły, była pora, w której prosiłem się, iżbym albo życie stracił,
albo dowiódł brygad� do boju, lecz wyższa komenda, dla przyczyn
swoich nie dozwoliwszy mi tego, kazała komenderującemu mną JW.
generałowi GrabOWskiemu swego pilnować miejsca. Cały mój
awantaż z teraźniejszej wojny, że bez żywności i obroku będąc, do
tego po sześć i dziesięć mil dziennie marsz ciągnąc, całą brygadę
tak W ludziach, jako i koniach zniszczyłem. Teraz nie wiem, co
czynić będziemy, w dalszych przeto okolicznościach względom mnie
_

l) List M. Zabielly 29. VII ze Stanisławowa do Gorzeńskiego tam że
T. VI N. 157.
2) Sulkowski : Pamiętnik str. 261.
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JWWMPana Dobtodz. polecam wraz z brygadą moją. Za uptaco·
. wanie W-o (Henryka) Dąbrowskiego d�zgonne ... zabieram wdzięczności
obowiązki, ponieważ mam dla siebie kolegę służb� z najomego (zna
jącego) i charakteru poczciwego " ... W post scriptum dodaje : " Piszę
do W. Waniewskiego prnka, ażeby wszystkie rekwizyta ' � źowe,
u Szmula na Pradze ulokowane, przeniósł do Warszawy " , bo i tych
nawet nie miano z sobą " l).
Trudno obliczyć dokładnie, ile w ciągu wojny ubyło z szeregów,
jeśli bowiem wszystkie oddziały złożyły końcowe wykazy, to z n ich
bardzo mało dla nas dostępnych albo nie doszły one do naszych
czasów. Przytem tylko ' ilość zabitych stanowi istotną i pewną stratę,
inne zaś kategorje dosyć względne, bo jeńców wojennych przeważnie
wypuszczono na wolność po skończonej walce, lżej ' rann i wyzdrowieli,
a z liczby przepadłych na razie bez wieści lub ustałych w forsownym
pochodzie wielu nawet bardzo prędko wracało do szeregu2). - Najbar
dziej ucierpiały bataljony imienia Radziwiłłów i szef Rzewuski pisał
4 sierpnia w podanej nocie : » Przez użycie tegoż regimentu w akcjach,
gdy większa część ludzi już to przez zostanie na placu, już przez
dostanie się w niewolę, niemniej w marszu znaczną dezercją ubyła
i tylko teraz regiment z 8-miu kempanij pięćset kilkadziesiąt liczy
ludzi, ma(m) honor upraszać .. , ażeby, gdy teraz regimentów innych
kompletowanie nastąpi, i regiment 8-my, który przeznaczonych nie
miał kantonistów, straconych ludzi mógł mieć bonifikowanych. A że
przez stratę w nierównej ilości znajdują się kompanje, gdyż inne po
1 00, a inne po 20, 30, do stu mają ludzi, upraszam... o rezolucję,
czyli siedm kompanje, teraz egzystujące, ponieważ jedna całkiem
w niewolę dostała się, zrównać mogę... Przez czas marszu wielu
mając dezerterów, gdy teraz dowiaduję się, że W Brzeskiem, Podlasiu
l) List Madalińskiego 29. VII ze Stanislawowa w kopiar. rap. lit. T. VI
N. 156.
�) L ródla, i to nie zawsze, podają najczęściej wzmianki niedbale, zmie
szawszy w czamaul wszystkie te dzialy. Z pulków przedniej straży jeden
tylko Kirkora umieścil w wykazie, że ubyto podczas wojny glów 1 5 1 i koni
1 57, karabinków 138, pistoletów par 1 44, pałaszów 1 13 (Raporty Bossowskiego :
1 5. IX z Rajgrodu, oraz 22. X i 1 5. XI z Łastowicy, 1 5. XII z Widz. Oryginaly).
Pulk IV-y, Bielaka, jeszcze w sierpniu mial w niewoli 4 1 . w czasie zaś wojny
stracil broni i rekwizytów niewiele: karabinów 40, pistoletów par 42, palaszów
4 1 , ładownic 37, �iwerów 40, ekwipaży końskich 34 ( Raport Bielaka z VIII
Oryginal). J. Kryczyński rotmistrz w tym oddziale pisze do króla z prośbą
o "medal", wstawiając się za swoim ojcem, gdyż .,mężńie pod Szylowiczami
stawający się, w niewolę moskiewską zostal wzięty, a dopiero nagi, z calego
ekwipażu obrany, powrócił do pułku (Kirkora)", a nic nie wiemy 0 akcji pod
Szylowiczarni. stanowiącej zapewne drobne starcie na forpocztach (Prośba
bez daty. Militaria T. VIII rak. lit. Dz. II N. 1 06. Oryginal). Z piechoty szef
Pawel Grabowski rachował po wojnie w l-m bataljonie regimentu V-o glów
484 z liczby 502 wykomenderowanych na kampanję, z 2-0 bat. złożonego
z rezerw i kantonistów z 822. zostało 673, wogóle z 1324 bylo 1 1 57. Przez
czas walki zabito 5, w niewoli 2 1 , zmarl i , zbiegło 140, razem 1 67. Ładunk ów _
ubyło 5610, karabinów 1 9, pasków do nich 495, a to z tej przyczyny, że "ze
psutych i niezdatnych" n aliczono 477, tornistrów 458 (pod Mirem), koców 6 1 ,
namiotów 33 (Specyfikacja przy raporcie Berkena 9. VlIl z Płocka. Oryginal).
:iW
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i Nowogródzkiem znajdują się, dopraszam się o rezolucję, czyli po
takowych ... komendy wysłane być mają " l).
Bilans strat artylerji łatwo ułożyć, posiadamy bowiem obszerny
raport Cronemmanna z 8 sierpnia. Sam Cronemmann, choć prosił
o urlop, pozostał jednak przy armji i do końca
» bardzo czynnie spełniał
swoją misję. Zabiełło, zrazu n ieżyczliWie usposobiony dla starego
generała, przyznać jednak musiał, że on " prowadził bagaże i k a sC;
wojskową wraz z eskortą z całą usilnością i przezornością możliwą,
chociaż to dowództwo bardzo uciążliwe.
Tymczasem nigdy ten
konwój nie był w n iebezpieczeństwie i trzeba było oficera takiego
doświadczenia, by go ochraniać tak dobrze, jak to uskutecznił " 2).
Cronemmanna spotykamy 3 1 lipca W Okuniewie, zkąd raportuje kró
lowi : " Za ordynansem j W-o Zabiełły... z całym parkiem artylerji
litewskiej i przyłączoną komendą od artylerji koronnej, wyjąwszy
działa, amunicje i komeildy artylerji przy bataljona,ch zostawione,
maszeruję do Warszawy, gdzie jeszcze dziś stanąć spodziewam się.
Oczekiwać bC;dę w Targówku pod Pragą ordynansu.. , gdzie... mam
się lókować " 3).
Artylerję litewską składało początkowo głów 1 028, z nich wró
ciło do Warszawy 820. Z liczbytbrakujących 208 : rozpuszczono do
domów po zajęciu Nieświeża 1 89 (nie licząc podporucznika Troja
nowskiego i · sztyk-junkra Deckerta, gdyż obaj wrócili do komendy
mimo danych rewersów) 4), ubyło . 1 9 5), a 43 chorych zostawiono
w Wilnie i Grodnie i tych zapewne Rosjanie zabrali. Ponieważ
chorzy już zaliczeni do cyfry 820, musiano po wojnie ich odzyskać
wraz z rozpuszczonymi W Nieświeżu przez Fersena za rewersem,
obowiązującym tylko na czas trwania walki, więc rzeczywiste straty
ograniczyły się ilością nieznaczną, 1 9 ludzi.
Armat posiadano 1 2 przy bataljonach, 20 z arsenału wileńskiego,
40 z Warszawy, razel11 72. Z tej liczby przepadło 7 t. j. l zabrana
przez Rosjan pod Mirem, 4 pod Brześciem i l pod Krzemieniem,
wreszcie jedną ukryto w Grodnie z przyczyny kół popsutych. Co
do amunicji armatniej :
'

.

•

.

l) Nota szefa R.zewuskiego 4. VIIl do Gorzeńskie�o w kopjar. rap.
lit. T. VI. N. 186.
�) List francuzki M. Zabielly 30. VII ze Stanislawowa do króla tamże
T. VI N. 1 63.
3) Raport �ron e mmann a 3 1 . VII z Okuniewa do króla tamże T. VI. N. 1 68.
ł) Raport (w kopjar. T. VII N. 223), liczy z nimi 191, a wszystkich po
wojnie 818. Sprostowaliśmy cyfry.
5) Przepadlo bez wieści po walce pod Mirem kanonierów 6 (Rakiel, Burbo,
Mordozas, Rodziewicz, Wojtkiewicz i Brzeziński. Raport umieszcza ich \Y ru
bryce p. t. Zgin ęli w utarczkach" lecz z dopiskiem obok : "Ubyli po potyczce
pod Mirem", wykazując oddzielnie dezerterów). Zginąl pod ZeIwą bombardjer
(Hollub). W marszu ubyl 1 2. lipca bombardier (Deszkleniewicz) i kanonjer
(Jankowski) Utonąl w Ploskach kanonier (Łukaszewicz). Pod Brześciem ober
bombardjer i 3. kanonjerów w niewoli, a jednego z baterji kap. Aua nie stało.
Pod Krzemieniem zabity kanonier (paszkiewicz). Z Warszawy ubyl kanonjer·
(Trupczyński), drugi abszejtowany (Wąsowski) i ober-bombardjer (Biernacki)
przeniesiony do reg. VII. Sapiehy na chorążego.
"

- 575 ładunków z kulami
było 45 1 2, wystrzelano 480, pozostało 40521)
259
41
granatami
500
"
2655
1 68
2825
" kartaczami
450
palących
450
"
1 58
25
czołgających
1 63
42
z fajerbalami
42
7576
714
8290
Wogóle
Zużyto więc bardzo mało, a i rekwizytów nie tak wiele prze
padło 2). Pomimo zniszczenia kon i można było jeszcze dłużej walkę
prowadzić.
To też, gdy przyszedł rozkaz zaprzestania boju, rozgrywały się
sceny rozpaczy, żalu, oburzenia jak w obozach koronnych u ks. Jó
zefa. Wrzało pod namiotami W Stanisławowie i Mińsku, a W dodatku
głód u żołnierza potęgował kipiące uczucia. Jeden ze świadków na
ocznych, Sułkowski, zapisał w pamiętniku : ,, (Na) wiadomość o za
wartem zawieszeniu broni i o owym akcie konfederacji, a raczej
sromoty narodowej, którą król podpisał, nie można wyobrazić sobie
skutku, jaki sprawił na n aszych żołnierzach zakaz mierzenia się
dalszego z n ieprzyjacielem znienawidzonym, którzy przed paru jeszcze
dniami . czel{ali pod Liwem niecierpliwie chwili, w której mogliby
z nim walczyć i wytępić go ofiarą ostatniej kropli krwi własnej.
Zamieszanie, jakie z tej okoliczności panowało ' u nas, było tylko
słabem odbiciem powszechnego oburzenia ; chodzono, rozmawiano,
zapytywan o się n awzajem, jakie będą nast�pstwa tego haniebnego
pokoju ? - i, jakkolwiek smutne były nasze przewidywa,n la, ludzie
najświatlejsi mniemali, że rzeczywistość przewyższy je o wiele j eszcze.
Nic nie mogło zrównać rozpaczy obywateli wojskowych ... Najokru
tniejszą bezwątpienia myślą była pami�ć stawienia się przed trybu
nałem własnego narodu, który miał prawo zażądać od nas rachunku
z mienia i życia swych dzieci, powierzonych naszej odwadze, i który
musiał być świadkiem wszystkich gwałtów, jakich pogardliwy zwy
cięzca śmiał się dopuszczać bezkarnie W naszych oczach i W naszych
własnych ogniskach. Ta myśl straszna wyrażała się smutną rozpaczą
wyrytą na każdej twarzy. Każdy radby był szukać pociechy w ja
kiemkolwiek gwałtownem postanowieniu ; dość było WóWczas wyrzec
tylko jedno słówko, aby zachęcić do pogardzenia śmiercią, a pierwszy
lepszy naczelnik, któryby się był narodowi przedstawił, byłby ślepo
"
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"

"
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"

"

l) Obliczamy wedlug tych dwóch cyfr, moglo jednak być troch!; ze
psutych.
2) Raport wymienia jako "stratę na potyczkaCh pod Mirem, Zelwą,
Krzemieniem, Brześciem. i w Nieświeżu" : Plaszcz6w 62 i pasków do nich
56, szlif 75, pistoletów 2 1 , bandoljerów 1 4, rynadlów 53, palaszów 35 i pochew
do nich 39, pendentów 14, klamer 2 1 , ręclów 106, toreb 9, feldflaszów (manjerek)
23, koszul 45, spodni 35, butów par 19, kitlów 1 6. mundurów 3, furażnic 1 2,
kaszkietów 1 2 i blach do nich 4, sygnalów do kaszkietów 6 i do bandoljerów 6.
Ze wzmianki jednak tegoż raportu : "W Nieświeżu ... wszyscy unter-oficerowie
i gemejni dyzarmowani z pistoletów, bandoljerów, palaszów z pendentami
i blach od kaszkietów", sądzimy, że zaszla tu niedokładność. Przepadlo
o wiele więcej.
'

574 przezeń poparty. . . Czas krótki (wojny)... wystarczył na opanowanie
kraju tak rozległego jak Polska i na zmuszenie narodu tak rycer
skiego jak nasz do zgięcia karku pod jarzmo ... narodu, który zdołał
nas podbić, nie będąc W stanie zwyciężyć " I). Sułkowski dobrze tu
odbija nastrój mas zbrojnych, wzburzonych nie głodem wyłącznie,
bo im najmniej chodziło o ńakarmienie źwierza - głębszy daleko
podkład istniał W ich uczuciach.
Wielu . się odznaczyło w kampanji litewskiej i władza ich przed
stawiła -do krzyża wojskowego. Przygodnie wspomnieliśmy o n iektó
rych, obecnie podajemy listę kompletną. Figurują na niej z posiłkowego
wojska z korony : Z regimentu Działyńskiego pułkownik Dahlke,
kapitan józef Sułkowski i kaprale Lein, B itner, Sypniewski - z pułku
przedniej straży Wtirtemberga podpułkownik ks. Adam Czartoryski
i major Micha! Wedelstedt. Z wojsk litewskich ·gen.-majorowie Maciej
Frankowski i józef. Bielak - z piechoty z reg. I I-o buławy wielkiej
puł1.<ownik Karol Morawski, major Antoni Durafour, podporucznik
Wojciech Łotocki 2), chorąży Starowolski, gemejni : Arciszewski,
Hołoszkiewicz, Fiedorowicz, Korzeniewski - z reg. V. sam tylko
szef Paweł Grabowski i również z reg. VI. szef józef Ksawery
N iesiołowski - z reg. VII. Sapiehy major Michał Suchodolec, po
rucznik Nielepiec - z reg. VIII. imienia Radziwiłłów : szef Seweryn
Rzewuski, major Ignacy Ejdziatowicz, kapitani Ludwik Tettau i Antoni Kamiński, podporucznik jan (Hipolit ?) Bereśniewicz, chorąży
joachi m Grabiński, gemejni Kazimierow i jurkiewicz - z kawalerji
brygady husarskiej (kowieńskiej) : vice-brygadjer józef Wawrzecki,
chorąży Marcin Białłozór, wolonterzy Hlebowicz i Symanowicz z pułku przedniej straży Michała Zabiełły : pułkownik Antoni Chlewiński - z artylerji : podpułkownik Kajetan KosieIski, major jan
Chrzanowski, kapitani : jan Au, Mikołaj Spensberger, porucznicy :
Benedykt Kołłątaj, Stanisław Lipiński, Fryderyk justy, podporucznik
Ignacy Obniski, ober-bombardjerowie : Wincenty Łokaczewski, Sa
wicz, Kopecki, fajerwerkier Rynkszelewski, kanonjerowie : jakowle
wicz i Narcyz - z inżynierów : pułkownik jakób jasiński 3). Własno
ręczna notatka Stanisława Augusta świadczy, iż wszyscy dostali '
Virtuti Militari prócz : Tettaua, Grabińskiego, Kollątaja i jusłego 4),
lecz bardzo wątpimy w jej ścisłą dokładność, nie znajdując naprzykład
obu ZabielIów. Tym ludziom za krew przelaną, za tyle zapału, biedy,
l) Str. 271 -273.

2) Król pisze go mylnie "Latocki".
3) "Specyfikacja osób do krzyża wojskowego zaświadczonych", dwie
. takie listy bez daty i podpisu (Raportów T. V N. 64-65. Oryginaly) oraz
"Specyfikacja rozdanych medalów w wojsku lit." tak że bez daty i podpisu
(Kopjar. rap. lit. T. VI N. 204).
Suchodolec Michal w reg. VII postąpil 19. IX 1790 z kwatermistrza n a
kapitana z kompanją, 1 4. VII. 1792. na majora 2-0 bat.
Biallozór Marcin w bryg. I kaw. nar. zostal 8. IX 1789 ch orążym
2. VIII 1792. podporucznikiem, 1 0. VIII. 1872. wziąl dymisję.
KosieIski Kajetan w art. lit. postąpil 6. VIII 1972 z podpułkownika na
pulkownika (ks. 6. Lit. O.).
ł) Bez daty w raportów T. V N. 68.
•

.
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- 575 cierpienia pozostał na piersi mały krzyżyk wojskowy, a niebawem
i z niego Targowica miała ich obedrzeć.
Znak ten zaszczytny nje wszystkim się dostał, a do rzędu
takich należeli strzelcy z regimentu Wodzickiego, przedstawien i przez
szefa : Czartoski, Arciszewski, Razowski i gemejni : Chrzanowski,
Biniak, Harszlok, Bakalarczyk, odznaczający się pod Zelwą, Wojsz
karni, Krzemieniem i Kamieńczukiem, a o starciu w ostatniej z tych
miejscowości znowu nic nie wiemy l ) . Inni zadawalniali się m niejszemi
rzeczami i czytamy W nocie brygadjera Twardowskiego : " Wiszniewski
szambelan ... i komisarz komisji c. w. powiatu wiłkomirskiego po
uczynionej znacznej ofierze w majątku i osobistej usłudze jako wo
lonter czasu teraźniejszej kampanji... żąda w nagrodę ... , aby mógł
mieć szczęście prezentowania się przed tronem » 2).
Wskutek sromotnie zakończonej wojny nadesł no do obozów
w Stanisławowie i Mińsku obowiązujące nadal 1 0zkwaterowanie
wojska, a Rosjanie już im nie dozwoJili powracać na rodzinną Litwę,
uważaną tajemnie za przyszłą zapłatę ',v drugim podziale za bezin
teresowną pomoc Targowicy. Utworzono dwie dywizje, zajmujące
skraj Mazowsza i Wielkopolski na północnych wybrzeżach Narwi
i Wisły do pali pruskiego pogranicza. Pierwszą pod Szymonem
Zabielłą z kwaterą w Przasnyszu rozciągnięto od rubieży Podlasia
po rzekę Węgierkę (czy Uzgierkę), dopływ Narwi, od miasteczka
Chorzel do jej ujścia. Generałowie Suffczyński i Bielak zarządzali
I - IV-ym regimentami piechoty (dwa buławy wielkiej oraz szefostwa
Grabowskiego i Judyckiego) z dodatkiem strzelców Rymkiewicza,
brygadą kaw. nar. Sulistrowskiego i pułkami przedniej straży : I, II,
IV. (Kirkora, Jelet'iskiego, Bielaka). - Druga dywizja pod Michałem
Zabiełłą z kwaterą w Płocku rozlokowano od Uzgierki po Toruń,
bardziej na zachód. Zaliczono do niej z generałami Trokinem i Fran
kowskim piesze regimenty V-VIII. (Grabowskiego, Niesiołowskiego,
Sapiehy i Rzewuskiego czyli imienia Radziwiłłów) oraz bataljon l ek
kiej piechoty Trębickiego, brygadę kaw. nar. Twardowskiego i pułki
lekkie t. j. przedniej straży I I I , V. (Zabiełły, Byszewskiego), przytem
Ułana . i Azulewicza. - Pomieszano więc koronnych i litewskich ge
nerałów i wojska, do pierwszych bowiem należeli Suffczynski i Trokin,
piechota Trębickiego, jazda tatarska Azulewicza i Ułana. Początkowo
artylerję z inżynierami chciano odesłać W okolice Zakroczyma, za
brawszy działa i amunicję do arsenału warszawskiego, prócz 2-ch
trzyfuntówek, zostawionych każdemu z bataljonów 3), lecz potem
rozdzielono pomiędzy dywizjami 4).
Wielu Gficerów podało się do dymisji, a z nich szef Działyński
pisał do króla : » Gdy w teraźniejszych okolicznościach obawiać ,nam
l) Spis Wodzickiego bez daty, ale 31. VII w kopjar. rap. lit. T. VI.
Ad. N. 1 03.
2) Nota Twardowskiego 18. VIII z Ci ech an o wa do króla tamże T. VI N. 209.
3) Tabela dyzłokacji wojska lit. bez daty i podpisu tamże T. VII N. 259.
4) Tabela przy raporcie Kachowskiego 2/13. VJII z Góry VI' Zborniku
str. 44 1. 443.

- 576 się należy, aby W wojsku Rzeczypospolitej i WKMci osoby takie,
z któremi honor człowiekowi poczciwemu służyć nie dozwala, po
mieszczone nie były, z tej przyczyny niżej podpisany, obawiając się
różnych wyniknąć m ogących dla niego niesmaków i zgryzot, śmie
upraszeć WKMć PMM., abyś go od służby wojskowej uwolnić
raczył " 1). Za tym przykładem poszedł nie jeden, a żołnierz ruszył
na nowe stanowiska z rozpaczą W duszy i pragnieniem zemsty.
Trokin, zastępujący W dywizji I I-ej Michała Zabiełlę. melduje,
że się wstrzymywał z wymarszem na leże, dając czas kwatermi
strzom prz-ysposobić po drodze żywność i furaż, lecz o północy
z 1 . na 2. s ierpnia idzie dwoma kolumnami i dwoma drogami na
Nowydwór i Serock. Nie pościągał jeszcze ze . wszystkiem swoich
oddziałów, 'pisze bowiem : " O lekkiej piechocie . .. Trębickiego puł
kownika wiadomości powziąść nie mogę, gdzie się znajduje, ani też
o pułku Ułana i jeżeli m i ę J Wny Szymon Zabiełlo o tych korpusach
nie uwiadomi, nie wiem, gdzie onych szukać... Milicji radziwiłłow
skiej, niegdyś złotą chorągWią zwanej, ze skarbu Rzplitej · płatnej,
jest głów 59, koni 64, która, że nigdzie nie j est przyłączoną, ka
załem onej za dywizją drugą pójść do dalszej dyspozycji Najjaśniej
szego Pan a " . O rozmieszczeniu dyWizji I-ej Szymon Zabielło B-go
sierpnia donosił królowi jako o fakcie już dokonanym, regiment więc
I-szy zajął Pułtusk, I I-gi-Przasnysz, I I I -ci Nowogród, I�-ty Łomżę,
strzelcy Różanę nad Narwią, chorągwie trybunalska i grenadjerska
Ostrołękę, brygada I-a Wąsosz i Szczuci n, pułk I-y przedniej straży
RH jgród, I I-gi Kolno i Niszewicze nad pruską granicą, IV -ty Cho
rzele i wsie poblizkie, gwardja konna lit. Wiznę i okolice 2).
I tak pod wpływem Bułhakowa rozsiano nasze wojska na zacho- .
dnich przestrzeniach państwa. Działał on W duchu dwóch reskryptów
Katarzyny, wydanych przed i po wojnie. Jeden z 20 kwietnia/l -go'
n;aj� odebrał Kachowski 3), drugi powtarza 27 lipca/7 sierpnia
Kreczetnikowowi niektórE! ustępy w identycznych niemal wyrazach.
Czytamy tam : " Wojska, po przystąpieniu wraz z króle m polskim
do konfederacji, muszą zostawać· pod władzą oddanych Nam hetma
nów, a nie tych, co poważyli się nieść oręż ptzeciwko armjom
Naszym, opiekującym się Rzecząpospolitą. Trzeba je podzielić i tak
rozłożyć po rozmaitych województwach, by nie wogły zdziałać naj
mniejszego zamachu... Ażeby bardziej się zabezpieczyć co do ich
spokojnego tam przebywania, Więc pod p'retekstem wewnętrznego
porządku i dogodniej�zego przeżywienia trzymać je rozdzielonemi
i większej liczby nie gromadzić w j ednem miejscu. Przestrzegając
tych zasad, m amy nadzieję, że Pan zapewni... krajowi ciszę i ład,
nie dopuszczając Polakom jakichkolwiek szkodliwych zebrań lub,
1) Nota Dzialyńskiego 8. VIII z Warszawy. Raportów T. VIII. Militaria
Dz. II N 31. OrY2'inal).
I) Raporty: Trokina 1. VIII ze Stanislawowa do Gorzeńskiego i S. Za
hielly 8. VlII z Warszawy do króla w kopjar. rap. lit. T. VI N . 183, 1 90.
3) Zbornik str. 276- 277.
,

- 577 spisków przeciwko konfederacji pod opieką Naszą " l). Tak się też i stało,
a dy.w izje litewskie składały 22 sierpni a przysięgę na Targowicę no
wym panom ziemi, wykreślonym za zdradę z własnego społeczeństwa.
Niektóre oddziały składały ją W obecności Kossakowskieg02).
Rosjanie nie długo stali na miejscu, powolni ' rozkazom . Bułhakowa,
W myśl życzeń królewskich. Kachowski podchodził do Warszawy,
a pod jego komend� szła cała armja Kreczetnikowa. Do głównej
kwatery w Węgrowie nadszedł '2. sierpnia ordyna,n s, by ex-wódz
naczelny wysyłał w ok olice stolicy t 6 bataljonów pieszych, 20 szwa
dronów jazdy z 700 dońcami i 40 dział polowych, resztę zaś każe
cofnąć dla łatwiejszej żywności i czasowo rozlokować nad Bugiem,
jeśli mu to dogadza, inaczej nad Wisłą. Wobec tego Kossakow
skiemu, choć nie rozporządzał takiemi silami, kazano tymczasem
ruszać pod Pragę, skąd po dniach paru zameldował, że 4. sierpnia
podpułkownik Durasow z rezerwami jako przednia straż, a nazajutrz
on sam stanął u celu ze swoją kolumną i tegoż dnia widział się
z Bułhakowem, senatorami i bardziej wpływowymi ludźmi stolicy.
Kossakowski wstąpił do wytkniętego pod Pragą i Tarchominem obozu
z hałasem i wrzawą, przy dźwiękach muzyki i śpiewie żołnierzy,
a wkrótce przedstawił sią na zamku jako " z ogłoszenia narodu he
tman polny " litewski.
, Kreczetnikow 7. sierpnia wracał z Węgrowa nad wybrzeża
Bugu, 8-0 widzimy go W Grannem, 1 1 -0 w Bielsku, gdzie przystanął
trochę dłużej 3). Stamtąd przesyłał Katarzynie wykaz strat poniesio
nych w ' całej kampanji , a na cierpliwym papierze raportu wcale
malutkie wypadły cyfry, wszystkiego 2 oficerów i 25 żołnierzy zabi
tych, rannych 7 oficerów i 1 06 szeregowych tak, że prócz jednego
kozaka W niewoli zajęcie Litwy i pochód do Warszawy kosztował
1 56 ludzi ubyłych na razie. Dalej, składał m iesięczne rachunki za
lipiec z 50000 rubli, przeznaczonych na wydatki extra-ordynaryjne,
i z pokaźnej sumy 200.000 rs. na organizację miejscowych konfe
deracyj, skąd można brać miarę, jak przeważną rolę odegrał w two
rzeniu targowickiej zmowy hojnie sypany pieniądz r�syjski 4). Nic
też dziwnego, że gdy Fersen skonfederował brzeskie województwo
50 lipca, a Pińszczyznę wysłany umyślnie sprężysty agent, Jacek
Putkamer marszałek miński, z oficerem i 50 źołnierzami, całą Litwę
okryto siecią tych związków. Tylko w Bielsku, na skraju Korony
i Podlasia, nic nie zrobiono, więc Kreczetnikow, a głównie Kossa
kowski, pospieszył zebrać szlachtę i prży pomocy Szejkowskiego (?)
biskupa Synopy zorganizował ją (przed 1 2 sierpnia) pod marszałkiem
Wilczewskim kasztelanem podlaskim, zleciwszy szambelanowi Kar
wowskiemu uczynić to samo W ziemi wizkiej 5).
1) Tamże str. 437-438.

2) Dziennik Kreczetnikowa str. 103.
I) Tamże str. 96-98 i jego raporty 23. VII /3. VIII z W ęgrowa i 28. VIIJ8. VIII
z Granaa w Zborniku str. 430-43 1 , 44 0. - Smoleński ; Targowica str. 240.
4) Dziennik Kreczetnikowa str. 97-98.
6) Tamże str. 96, 98 oraz inny raport Kreczetnikowa 1 9/30. VII. z Wę
growa w Zborni ku str. 425- 426.
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Wreszcie Targowica litewska doczekała się swojego marszałka.
Dotąd Sapieha marudził rozmyślnie z objęciem urzędu, nie ulegając
różnostronnym namowom. Daremnie skłaniał go Szczęsny, spowino
wacony z jego synem, daremnie usiłowali ugiąć go Rosjanie uprzej
mością lub groźbą, stary kanclerz czuł, że ten czyn skala jego wiek
sędziwy, nachylony do grobu. Wkońcu, gdy wszystko upadło, dalsze
zwlekanie wystawiało liczne dobra na sekwestr i grabież, na zachęty
więc �rólewskie, Michała Zaleskiego i przec�wników rozbójniczej
gospodarki Kossakowskich, zjechał n iechętnie do Bt:ześcia i l O-go
sierpnia złożył przysięgę, podpisawszy w c;lniu poprzednim akces
w dość jeszcze łagodnej formie : " Ważyć dobro Ojczyzny n ad własne,
i W pomyślności p :1szechnej osobistą upatrywać pomyślność, znałem
',ywatela, a szczególniejszą jeszcże powinnością
zawsze powinnv�,
moją to czułem, c" bronić, co zachowywać, co odwracać obówią
zywał mnie urząd ministra status i przysięga, wykonana na , wierne
pełnienie jego. W czas ten, który wszystko trwale gwałtownie wzru
szał, który prawom Rzeczypospolitej pisał zniszczenie, obywatelom
niebezpieczeństwo i zagrożenie, a w samej Rzeczypospolitej odmiany
i zatracenie ; gdy usilność o skutecżny odpór była daremna, nie
łączyć się przynajmniej do gwałtu i znieważenia obowiązków, razem
obywatela i razem ministra status, za niewzruszoną poczytałem po
winność i tę wypełniłem. , . Skonfederowały się województwa, ziemie
i powiaty koronne i, poruczywszy pierwszeństwo W związku JW.
Szczęsnemu Potockiemu, generałowi artylerji koronnej, wsławionemu
ofiarami dla kraju i cierpieniem za praWa ojczyste, dały przykład
zjednoczenia z koroną W. K . Litewskieg,o. Tego księstwa obywatel
i minister łączę się z powszechnością i, czyniąc ten akces do kon
federacji W. K. Litewskiego, akt mój z aktem konfederacji koronnej,
we wszystkich celach i zawarciach jednoczący, ony podpisuję i prze
pisaną przysięgę wykonać oświadczam � 1). ' Przysięgę na marszałka
składał przed Zaleskim, poczem bito w dzwony i z dział 'rosyjskich,
zaśpiewano Te Deum.
Targowiczanie, ślepi jak ćmy nocne, lecieli prosto W ogień,
nie przewidując, co w najbliższej przyszłości zagraża istotnym wolnościom polskim i granicom państwa. Na nieszczęście w ich obozie
nie było nikogo, coby choć odrobinkę zakrawał na męża stanu, coby
umiał choć uczciwszym oczy otworzyć. A tajemne plany Katarzyny
zdradzała już trochę pod jej wpływem dokonana dyslokacja naszego
wojska, odrzucająca je daleko od rosyjskich rubieży, zdradzało nowe
rozkWaterowanie armji Kreczetnikowa, przegradzające Iinjami ba
gnetów nasze szeregi od przyszłych łupów podziałowych cesarzowej.
•

"

Dyslokację w ogólnych zarysach przysłano z Petersburga Kre
czetnikowowi przy reskrypcie z 27 lipca/7 sierpnia do opracowania
w podrzędniejszych szczegółach i poczęto ją wykonywać, gdy się
projekt ustalił, w następujący sposób :
l) Wolski : Obrona Stan. Augusta str, 241 .
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Awangarda tworzy1a linję przez Brańsk od Brześcia do rzeki
Narwi na pograniczu Korony i Litwy. Pod gen. Knoringem rozcią
gnięto wojska w takim porządku : Dońce Saryczowa na prawym
brzegu Bugu w Pi asie i okolicy, p iesze muszkietery n izowskie
w Brześciu i wsiach poblizkich, bataljon 2-gi i o-ci jegrów est1andz
kich w Wołczynie, Brańsku i wioskach okolicznych, dońce wreszcie
Howajskiego (przedtem Grekowa ?) w Surażu nad Narwią. Naczelną
władzę nad awangardą, oraz lewym flankiem pierwszej i drugiej
Iinji, sprawował Fersen z głównej kwatery w Słonimie lub w razie
potrzeby w Brześciu, prawe zaś skrzydła obu linij i arjergarda na
leżała do Dolgorukowa ze sztabową kwaterą w Wilnie.
Pierwsza l inja szła od Pińska do Merecza na Słonim i Grodno,
mając z lewego końca pod gen . Hermanem dragonów petersburskich
(z kolumny Lewanidowa) W Pińsku i , jak wszędzie, w najbliższej
okolicy i piechotę muszkieterów azowskich w Słonimie, tambowskich
W leIwie - z prawego zaś skrzydła pod ge nerałami Kossakowskim,
Denisowem, Rautenfeldem : dwa pułki dońców -(bliżej nieokreślone,
a mogą być tylko Kirejewa i Leonowa) od Grodna lewem wybrze
żem Niemna do Serei i przy ujściu Mereczanki bataljon jegrów
estlandzkich w Mereczu, grenadjerów petersburskich i park artylerji
w Grodnie i wsiach nadnieme llskich W dół rzeki do Merecza, kon
nych karabinjerów jamburskich W Rosi i Krynkach, pieszych muszkie
terów reweIskich w Mostach.

•

Druga Iinja ciągnęła się załamana ze Słucka do Kowna przez
Nowogródek, Lidę i Wilno. l lewego krańca pod gen. Łanskojem
i Bukshewdenem stali : pułk dońców (chyba Denisbwa ?) W Lubomlu
(Lubowiu ?) i do' Prypeci, lekka jazda ukraińska w Slucku, piechota
muszkieterów muromskich w Nieświeżu, pułk niewymieniony z armji
Kachowskiego w Nowogródku, przytem w rezerwie lekka jazda
iziumska W Mińsku - z prawego skrzydła pod gen. Chruszczewem
i Arseniewem : dragoni pskowcy W Kownie i na Żmudzi, muszki e
tery pskowskie w Kownie i Wilnie, gdzie- w stolicy litewskiej park
umieszczo1to oraz narwskich muszkieterów, kozłowscy zaś W 01sza na ch, wreszcie bataljon jegrów estlandzkich w Lidzie.
l tyłu istniała jeszcze rezerWa od Postaw do Brasławia pod
komendą gen. Hermana. l n iej pułk dońców rozkwaterowano
W okolo Brasławia, konnych karabinjerów i ngermanlandzkich W Po
stawach, muszkieterów kurskich W Iwiu (?) l).

Dyzlokację poczęto zaraz przeprowadzać i Kreczetnikow (or
dynansem z 1 6 sierpnia) · kazał Kossakowsl<iemu pozostać w War
szawie, dopóki sprawy konfederacji wymagać będą, kolumnę zaś
swoją wysyłać na Litwę, co i uskute�zniono 24-0. Sam ex-wódz
naczelny wrócił 23 sierpnia do B iałegostoku, W Grodnie stanął 28- 0,

J) Reskrypt Katarzyny 27. VII/7. VIII z dołączonym rozkladem w zasa
dzie (Zbornik str. 437-439) i właściwa dyzlokacja (Dziennik Kreczetnikowa
str. 99- 1 02).
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w Wilnie 1 6 w;ześnia, zkąd wezwany do Peter�burga wyruszył
dwoma dniami póiniej l).
Ustały W końcu ostatnie obustronne czynności tej krótkiej,
a tak tragicznej Wojny i Katarzyna dopięła swego. Szło teraz o zli
kwidowanie skutków walki przy pomocy bezmyślnego narzędzia,
jakie stworzono w tym celu w klice buntowników.
Targowica zaś, narzuciwszy obcą siłą, a naszem niedołęstwem,
sieci na kraj cały od końca do końca, obchodziła 1 1 września
z hałaśliwą pompą akt połączenia generalnej czyli, jak ją zwała
pierwszym i ostatnim w naszych dziejach przykładem, najjaśniejszej
konfederacji koronnej z litewską w Brześciu. ' Przybrano odpowiednio
dawny kościół Jezuitów, ustawiwszy stół długi wzdłuż nawy głównej,
suknem przykryty, z krzesłami lub ławami po bokach, z ozdobniej
szem siedzeniem dla marszałków przy wielkim ołtarzu. Na stole
leżała ewangelja i stał krzyż z rozpiętym Chrystusem - szkoda,
że bez napisu jak W trybunale lubelskim : " Sądy wasze sądzić będę " .
Dla ostentacji przed kościołem ustawiono szwadron lekkiej jazdy
chersońsldej i trąby z kotłami i muzyką wojskową.
Uczestnicy obchodu, zebrani wszyscy u Szczęsnego, szli o l I -ej
uroczystą procesją z biskupem Kossakowskim na czele, promienni
szczęściem, w chwale i tryumfie. Zaraz za biskupem nieśli dworzanie
przed marszałkami wielkie laski dębowe, przechodzące długością
rytualne pastorały 2), graniastą przed Potockim, gładlrą przed Sa
piehą. U wejścia trąby zagrały na powitanie. Poczem msza pon
tyfikalna przy muzyce kotłów, mOWa biskupa, w czasie czyta
nia ewangelji starym zwyczajem błysnęły na wpół dobyte z po
chew karabele, na znak chyba, że gotowi bronić i wiary i wy
ników swej zdrady do krwi ostatniej. Przemówił Potocki wśród
'- dymu pochlebczych kadzideł i okrzyków uznania ze strony zgroma
dzonych, oqśpiewano Te Deum przy 5 1 wystrzałach armatnich.
W czasie czytania aktów, W czasie chorału kościelnego, marszał
kowie zasiedli swe miejsca, mając po prawicy konsyljarzy koronnych,
po lewicy litewskich, wedle starszeństwa urzędu albo województwa .
A gdy już śpiewy hymnu umilkły, marszałkowie uderzyli , laskami
i Sapieha, jako gospodarz m iejsca na Litwie, witał koronnych ko
legów i towarzyszy hańby. Odpowiedział Szczęsny, mówiło jeszcze
dwóch umocowanych Koroniarzy i dwóch Litwinów, a gdy się już
przelał ten potok wymowy, Potocki i Sapieha podpisali akty.
W tym samym porządku i z tą samą pompą szli wszyscy
z kościoła na ucztę do Szczęsnego i znów ryknęły salwami działa
aljantów. Z początku dano 51 strzałów przy spełnianiu puhara za
Wielką Katarzynę, z kolei wspólny toast 'za króla i złączone kon
federacje poprzestać musiał na 5 1 , wkońcu tyleż przy zdrowiu
wojska rosyjskiego, bo polskiej armji i marszałków obeszło się bez
salwy 3).
l) Dziennik Kreczetnikowa str. 99, 103 - 104.
2) "Ze 3 arszyny" .
3) Opis obchodu w Zborn i ku str. 454-455.
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Tak odbyto uroczyste święto Targowicy, a właściwie akt po"
grzebowy Konstytucji o-go maja, o n iej zaś można słusznie powie
dzieć z pruskim profesorem historji w uniwer�ytecie berlińskim,
Fryderykiem Raumerem : » Dzieło takie, w swoim rodzaju podziwienia
godne, zasługiwało na największą trwałość, na najwyższe z zewnątrz
sprzyjające mu szczęście. Podwójnie przeto odpowiedzialne są brudne
ręce, które czysty ten czyn skalały, potwarcy, którzy go oskarżali,
i zbrodniarz � 'którzy go zniszczyli " l).
.
I mimowoli znóW przychodzą n a myśl słowa kazania sejmo
wego Skargi : » Do takich utrat i przekleństwa pewnie was ta nie
zgoda i rozterki domowe ,przyprawią. Nie tak rychło i nie tak
żałośnie wojną i najazdem postronnych nieprzyjaciół zginąć możecie,
j ako waszą niezgodą » ...

S-e

l) Pisal w r . 1830. o upadku Polski.
Mition. Paris. 1878. 8-ka str. 66-67.
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"Creavit eniin (D eus), ilt es
sent omnia et sanabiles fećit,
hationes orbis terrarum
(Księgi mądrości I. 14).
".

R ozpatrując ponure czasy naszego upadku boleśnie uderza
takie zniżenie skali charakterów - taki brak sprężystej akcji ra
tunkowej - taki zanik instynktu zachowawczego, energji, zmysłu
w polityce - takie bezwładne rąk opuszczenie, gdy szło już
o wszystko. Zrozumiemy dopiero zjawisko, skoro się myślą wcieli m
w t ę epokę, uprzytomniając sobie warunki, w jakich ogół wegetował do czteroletniego sejmu.
.
.
Polska już niemal od dwóch stuleci istniała tylko , ofiarnem
poświęceniem jednostek, a szlachta, wchłonąwszy wszystkie siły
państwa, wywołała' przedwcześnie jego uwiąd starczy i sama skar
lała duchowo. Za Jana Kazimierza, gdy widmo zguby zajrzało
w oczy, zerwała się. rozpacznym wysiłkiem zranionej lwicy i, rozpę
dziwszy zgraje najezdzców, nadbiegłych zewsząd jak stado szakali
na świeżego, trupa, uniosła arkę kraju z potopu, zapadłszy potem
w chorobliwą martwotę i głęboką drzemkę śmiertelną, po krótkiem
ocknięciu w dniach Chocima i Wiednia.
Po uzurpacji wyłącznych praw politycznych �iły narodu skupiły
u dołu szara, zaniedbana masa m ieszczan
się w ' niej jednej
i włościaństwa leżała bezwładną bryłą, nie doszedłszy do poczucia
narodowości, obojętna dla państwa, wrogo usposobiona dla istnieją
cych porządków - u góry stał tron bez siły i znaczenia jak zni
koma mara. Szlachta nie chciała pojąć rzeczy tak prostej, że jak
ludzki organizm składają pojedyńcze części, mające każda swój
cel i potrzeby i dopiero razem wzięte stanowią człowieka, a nor
malny rozwój wszystkich zdrową ludzką jednostkę - tak w życiu
narodu jedna Warstwa nie zdoła uosobić go trwale i, wybujawszy
chorobliwie, nosi już w sobie zarodek śmierci. Ta zaś kasta coraz
głębiej zapadała w apatję, gangrenowana sybarytyzmem w wyższych
swoich . słojach, paraliżowana w średnich i niższych rosnącą
ciemnotą - sennie więc i po omacku sterując nawą państwową
po falach historji. A wśród opancerzonych armatami mocarstw; '
żyjących zaborem i cudzą krzywdą, czyhających chwili na pochło
nięcie osłabłego sąsiada, leżał kraj rozległy bez wojska, twierdz,
skarbu, rządu i ładu, podobny do okrętu bez rudla i żagli, z załogą
ociemniałych - zdanego na łaskę burzy. Owczesna brać szlachecka
bezmyślnie spała od lat długich nad zasłanym różami brzegiem
otchłani, kołysana w dobrej wierze powtarzaną bajką, że Polska
stoi nierządem, jako nietykalna przegroda wśród militarnych potęg
ościennych - że potrzebna Europie dla równowagi - że ' gdyby
się na nią z zewnątrz waliły nieszczęścia, inni przyjdą ratować ten
ochronny bufor, ten zapleśniały szczątek średniowiecza. W tych
ułudach doszło stopniowo do najgrotniejszych objawóW ch <? roby : do
-
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oparcia politycznego istnienia na obcej pomocy, do zattaty poczucia
godności narodowej, do zwątpienia W siebie i w swoje siły.
Ludziom tych czasów życie upływało gwarno, hulaszczo, pró
żniaczo - za stołem biesiady, przy czarach nalanych - W marnych
zabiegach o błyskotkt: orderową lub tytularny urząd - wśród
zwad pojedynku lub burd sejmikowych - wśród zawiści jednostek
lub rodowych i stronniczych waśni, wstrząsających niekiedy posa 
dami bytu. Drobne, prywatne, małostkowe urazy odbijano na pań
stwie w sprawach publicznych, a dziś trudno już nawet sobie
wyobrazić, z jak m arnych przyczyn one powstawały. Czasem list,
zostawiony bez odpowieclz i , wywoływał zmianę przekonań, wystar
czając do przerzucenia urażońych do i nnego obozu l). Społeczeń
stwo w znacznym, zbyt wielkim swoim odłamie tak drażliwe, próżne,
zarozumiałe - takie niesforne, a tak W sobie rozdarte i chodzące
luzem - tak toczone jadem zawiści,. strute gangreną apatji, co mu
najbardziej rozkładała ducha - widziało potrzeby państwa przez
ciasny pryzmat zaściankowych interesów, nie dając nikomu go
ratować wbrew swym płytkim poglądom , nie dopuszczając nawet do
galwanizowania swej kasty trupieszejącej.
Tron odarty z mocy, prerogatyw, sławy, poniewierany W kraju
i za krajem, zaWsze pod obuchem czy stronnictw miejscowych czy
przemocy sąsiadów, nie mógł oddziaływać z należytą siłą na martwotę
ogólną. Wprawdzie oświadczan o sit: . zewsząd z " przepaścistem "
uszanowaniem dla majestatu, a miłość ojczyzny nie schodziła z ust
wszystkim - lecz puste to dźwięki. Dość najbłahszego powodu,
odmowy orderu albo urzt:du, by warchoł urażony zaczął wichrzyć
w kraju, psując użyteczną dla ogółu pracę - W najlepszym razie
schodził z widowni publicznej w domowe zacisze próżniaka. Do tego
supliki, pisane z wyszukaną uniżonością, nieraz zabarwiała groźba,
ukryta dość przejrzyście między wierszami, że jeśli król nie da żą
danej łaski, to dać musi pod naciskiem (rosyjskiego) " ambasadora " , że
wówczas obdarowany burzyć mu będzie na sejmikach i wszędzie. Na
króla wciąż patrzano oczami XVII wieku, że on podobny do znoszącej
miody pszczoły, ale z żądłem wydartem, a skoro jest na łasce wszyst
kich, więc musi spełniać życzenia każdego - choćby to prośbę
o kasztelanję stojącego nad mogiłą starca, tern uzasadnioną, że nie
dołęztwo wymaga odpoczynku w krześle - lub prośbę o order dla
nieznanej za granicami powiatu wielkości, bo j ej potem potrzebny do
napisu pochwalnego na grobie purchawki 2).
W tych warunkach obce potęgi zawsze znajdywały podatne,
bezmyślne, lub sprzedajne narzędzia dla swoich celów, opłacane nie
tyle obcem złotem, co polskiemi starostwami. Z ich pomocą rozbijały
l) Jak to uczynił biskup Massalski.
2) lona Chryzostoma Rdultowskiego, chorążego nowogrodzkiego, prosi

p tamtejszą kasztelanję dla męża, " aby (król) podżwignął z zapomnienia zbli
żonego już do grobu cuowieka" - albo prośba o kasztelanję starosty Mę
cińskiego, "bo widzę, że zdrowie wypoczynku w krześle potrzebuje". Próśb
o ordery "dla nagrobku" duża ilość (Zaleski Bron.: Korespondencja krajowa

str. 316).

•

- �84 --

Wszelkie usiłowania reform, paraliżując akcj� ratunkową w samy�
jej zarodku, a napiętrzywszy przed królem trudności, spychały pra
gnący podtwignąć srę naród do dawnej przepaści.
Dodajmy, że gdy trony ościenne, co skupiały W swem ręku wolę
miljonów, obsadzali ludzie, wprawdzie przewrotni aż do szpiku kości,
nawet i zbrodniarze, lecz silni wolą i pot�żni rozumem, rozrządzający
potężniejszymi jeszcze środkami - ludzie tej miary, co demoniczna
natura Katarzyny lub fałszerza pieniędzy, pruskiego Fryderyka - to
Wówczas nie stało u nas odpowiedniego równoważnika. Bezsilny tron
polski zajmował człowiek lichy, Stanisław August, kaprysem losu po
stawiony na straży interesów i godności kraju, umiał wymijać czasami
zapory zamiast je łamać - wybierać złe mniejsze, zamiast szorstko
odtrącić i jedno i drugie - zapłakać nad upokorzeniem i nieszczęściem
swojem i narodu, zamiast poruszyć wszystkie sprężyny, wezwać co
żyje do śmiertelnych zapasów i dać głowę w nierównej walce, przy
walon gruzami państwa, ale ratując jego honor nietknięty.
Czasy W tej pracy opisywane widziały falangę ludzi . starseych,
z rozległym promieniem myśli, pełnych dobrej woli i uzdolnienia do
twórczej pracy. Otoczyło ich młode pokolenie czteroletniego sejmu,
co czerpało wiedzę w zakładach już innego kierunku i zakresu nauki,
a gorzkie doświadczenie i hart ducha w klęskach podziału. Wzięli
się arcygortiwie do uzdrowienia państwa - lecz ich było za mało,
a mimo chęci usilnych nie pozbywszy się sami zadawnionych ułud i nało
gów, dawali schorzałemu organizmowi leki paliatywne , zamiast radykalne.
Masa szlachecka już zrozumiała, że państwo ostoi się tylko
,
przy silnej armji, że jej istnienie uwarunkowane zasobnym skarbem,
ten znów rtiemoiIiwy bez dużych podatków. Chciano jednak i wojsko
tworzyć i zaoszczędzić mieszek szlachecki, a wyjścia nie było
z tak błędnego koła. Silono się zatem zwalić ciężar podatku na
mieszczan, duchownych, żydów, króla, starostwa, byle nie na kastę
rządzącą l). W stanowczej chwili jej masy, z obawy o dobrobyt,
nie zdobyły się wcale w granicach możliwości na ofiarność i ener
giczną walkę z postawieniem na kartę życia i mienia. Gdyby ' było
inaczej, czyzbyśmy mogli pojąć nasz głęboki upadek? - czyż byłby
możliwym ?
Wreszcie, gdy grom runął i ujrzano pod stopam i czeluść otchłani,
oczy rozwarły się szeroko - ale za póino. Trudno już ·było wskrze
sić zamarłą wiarę we własne siły i już nie sposób w obronie bytu
przeciwstawić wrogim anlljom wulkaniczny wybuch całego narodu,

1) Typowy pogląd wypowiedział Gedeon Jeleński, kasztelan nowogrodzki
w liście z r. 1791 do króla. 6 w starosta mozyrski oponowal zamierzanemu
prawu o starostwach, pragnąc użytkować z królewszczyzn na dawnych za
sadach. Oblicza, że Ich na Litwie 239, a że przeciętnie korzysta 5 osób, więc
1 1 95 szlach'ty byłoby " obróconych w holotę, placz, ubóstwo, lament... Mówią,
'
że to dla dobra Rzpltej i aukcji wojska - a cóż jest Rzplta, jeżeli nie szlachta?"
(tamże str. 349). Uważal widocznie spostrzeżenie Jana Jakóba Rousseau za
sluszne i w porządku rzeczy, że w Polsce istnieją trzy stany : szlachta można
- a ta jest wszystkiem, mieszczanie - a ci są niczem, i lud wiejski - już
mniej jak niczem
.
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ćo takby je poszarpał na strzępy, jak ognie podziemne g6ry 1itej
skały. A po mdłej walce przyszły gorsze czasy - reakcyjne rządy
Targowicy i grodzieńskie sceny rozbioru
W końcu, w warunkach
już opłakanych ostatni, bohaterski wysiłek kościuszkowskiego powsta
nia i żywiołowe rozpętanie się orkanu.
Rzeczpospolita, wśród osłupienia mas szlacheckich i obojętności
świata, padła w grób, kopany długo przez winy własne i zbrodnie
sąsiadów. I naraz - nie stało wpływu u braci, krescytywy, orde
rów - życia publicznego i samej wolności - tronu i państwa wszystkiego .
-

Co w naturze już zatraciło pierwiastki życia, co już rozkła
dającym się trupem, tego nie wskrzesi żadna ludzka potęga - tam
nie ma odrodzenia. Lecz z nami było inaczej.
Szkicowaliśmy z lekka dopiero główną stronę medalu,
ujemną, lecz istniała druga, dodatnia, i w głębiach ducha narodo
wego wrzało bujne życie, jak W czeluściach wulkanu ogień, zastygłą
lawą przesłonięty. Wrogi tylko zewnęlrzne, wyzyskując niemoc pań
stwa przy pomocy brutalnej siły fizycznej i wad naszych, rozwinię
tych w upadku, śledziły pilnie, by stłumić każdą iskierkę życia,
dobywającą się z pod skorupy lawy, by paraliżować wszelki poryw
w górę. Mimo jednak wszystkiego proces odradzania szedł coraz
szybciej, zaznaczony wybitnie W każdej niemal dziedzinie, aż w kon
stytucji majowej rozwinął się w kwiat wspaniały, a tak szlachetny,
tak czysty, tak swojski, tak różny od wszystkiego, co jednocześnie
wytwarzała Francja, krwią zabryzgana pod nożem gilotyny. U nas
szlachta rządząca, ciężkim mozołem już uświadomiona W swych
warstwach wyborowych, wyzuwała się dobrowolnie ze swych przy
wilejów na korzyść mąs i rządu, bez krzywdy ludzkiej, nawet bez
łzy żadnej, o dsłaniając rozległe horyzonty do dalszego rozwoju.
Dla państwa, dla postępu, dla ducha wieku zaświtały różowe n a
dzieje. Lecz sił zabrakło i czasu zabrakło do wyższego polotu, a rok
nie wystarczał, by wytworzyć macedońską falangę Aleksandra lub
legjotl Spartanów pod Termopilami...
Potem za szybko już szły wypadki. Leciały n a nas zbite
chmury nawalnic, a przepaską z piorunów, co im czoło wieńczyła"
była Targowica - wkrótce zaś po niej, nie stało już czasu , nie było
już państwa. Chociaż pokolenie czteroletniego sejmu, nie dorósłszy
do skali olbrzymiej grozy tych czasów, zatraciło i zbawcze dzieło 3-go
maja j sam byt państwa, pamiętajmy jednak, że to ci ludzie rzucali
W Komisji Edukacyjnej podścielisko z granitu pod charakter narodu,
stalowany klęskami. że to oni pocz�li snuć długie pasmo nieprzerwa
nych, bezimiennych często ofiar. Pnłcą tych ludzi my dotąd żyjemy.
To też, gdy w straszliwym orkanie dziejowym zapadała się
ziemia gdy wszystko i wszystkich ogarnęła czarna, rozjaśniana błyska
mi piorunów, noc porozbiorowa - gdy przyszło oddychać wyziewami
trumien i podziemi - wówczas ta sama szlachta, wytrzeiwiona
do reszty kataklizmem podziałów, szafowała marnotrawnie życiem
WQiIl& polsko-Rosyjska.
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l mieniem w .poświęceniach bez granic, mrąc tysiącami z wyrazem

na�zieji na ustach w nędzach wygnania i na bojowiskach świata,
w lochach więzień, i w lodach Sybiru.
Olbrzymia, wstrząsająca tragedja naszych dziejów W tern tkwi,
że państwo rozszarpano przemocą w chwili duchowego przetwarzania
się, w chwili przypływu tętniącej krwi ożywczej w jego arterjach.
W�zak gdybyśmy istotnie nie miel i jui warunków i prawa do życia
jak usiłują wmawiać w nas wrogi, czyż byłby zrozumiały cały ciąg
dziejów porozbiorowych i te błyskawice ducha, rozświecające czarny
mrok niewoli ?
Dlaczego zaś walkę t 792 r. tak słabo toczono, dlaczego masy
bierne dozwoliły przemódz ciemnym żywiołom, skoro na spalonym
stepie wytrysnął zdrój żywej wody, a olbrzymia większość narodu
stała W jego osłonie ? - n a· pytanie odpowie gł�bsze wniknięcie
w te cZ!łsy, co już będzie zadaniem trzecjej części tej pracy l).
l) To m końcowy, opisujący to, co się w czasie wojny dzialo w War
szawie, z oceną stosunków na szerszej widowni politycznej, nie wyjdzie
z powodu zniszczenia rękopisu i źródel w pogromie na Rusi r. 1 9 1 8.
Tekst pierwotny drugiego tomu, pisany przed dziesięciu z górą laty, więc
w czasach największej reakcji pod zaborem rosyjskim i największego u nas
przygnębienia ducha, zawieral jeszcze jeden ustęp końcowy. Dziś wypadki,
rozwinięte w czasie i po wojnie europejskiej z zawrotną chyżością, sprowa
dziły następstwa wprost nieobliczalne dla 'nas i dla świata - przyoblekly
ciałem to, co zaledwie się rysowalo w mglistych konturach i w odleglej
przy szlości
i trudno już nam (zwlaszcza m/odemu pokoleniu) odczuć na
stroje przeżywane w długiem oczekiwaniu zmian politycznych - tyle lat
na próino. Ten tekst pierwotny, mimo, że stracil 's woją aktualność, umie
szczamy bez zmiany, bo stanowi jakby dokument swego rodzaju, odbijający
wrażenia
chwili w szerokich kolach narodu:
.
Ponieważ historja jest mistrzynią życia, my zaś rodem z przeszlości
stanowimy jedno tylko, przejściowe ogniwo w lańcuchu pokoleń, trzeba nam
z dziejów upadku wycisnąć nau k ę dla siebie i przyszlości. Zanim dojdziemy
do tych wyników, już teraz rzućmy parę myśli. Znane one wszystkim, lecz
nie zawadzi powtarzanie, by osiągnąć skutek - woda, ciągle spadająca kro
plami, żlobi zaglębienie w twardym zlornie marmuru.
Wiekami zakorzenione wady i naro w y nie dają się usunąć ani tak .
prędko, ani tak latwo. To też potrzeba nam bylo d/ugiej nocy niewoli, nie
wyslowionych cierpień i k lęsk bezmiernych, wszechstronnych zgliszcz i ruin
i krwi potoków, porywów i upadków, zwątpień beznadziejnych, by naród,
ochlonąwszy po rozgromie, ciężką pracą ducha
okrzepI w nieszczęściu '
poznal swe wady i zechcial je leczyć - a na własnych już tylko polegając
silach, z wiarą i nadzieją, lepszej dobijal się doli w coraz gorszych warun
kach - ale rozważnie. Historja wiedzie tą ciernistą drogą l udy upadle do
szczęśliwej przyszlości.
Tymczasem przeszlość owiewa swem tchnieniem, upaja swym czarem
i n a nas pogrobowców po rozdartem państwie, wciąż wola glosem pamiątek,
żalu i przestrogi. A zwaliwszy na barki ciężkie brzemię obowiązków,
posta
'
wi/a nas na zagrożonej placówce dziejowej, rzucając rozkaz krótki, urywany
- jak haslo straży, jak pobudkę boju - rozkaz streszczający caly program
narodu w tern jednem slowie : TRWA Ć !
Wię c i dziś jeszcze stoimy na stanowisku, trzymając wysoko sztandar
narodowy, choć orkanem, co nas rozwial po świecie, zdziesiątkowani liczebnie,
zrujnowani materjalnie. Stoimy, choć życie n am schodzi na samem dnie
niemal politycznej otchłani - szaro i bezbarwnie - w cieniu i mrokach a wicher wciąż w oczy i grunt wulkanicznie drży pod stopami - a żaden
-

-

�
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-

blysk nad�iel nie świta w oddali i przyszlość wyziera obliczem sfinksa z wi
rów chaosu. Stoimy jednak, pragnąc nawiązać nić dziejową o stare, zdrowe
tradycje przeszłości, by c 'rzuciwszy tylko przeżyte formy, na swojskich pod
stawach zbudować przyszloŚć. Nam, w tę przyszlość zapatrzonym, czasem
zamajaczy przed oczami jakieś nikle światelko - a my czekamy, czy to świa
tełko rozpali się w dzień jasny - i dotąd ono znikalo j ak blędny ognik bagien,
jakby rozwiewne miraże pustyni. Czasem nas kuszą, by wejść na manowce
ustępstw, by za tę cenę wstąpić na ślizką równię pochylą materjalnych ko
rzyśei - lecz m y wciąż stoimy, bo na manowcach możem się bez rat'mku
zapaść w trzęsawiska, bo z równi pochylej za daleko stoczyć się możem y
- tam, gdzie być, ani się nam marzy - gdzie nam być niewolno. I pokusy
odlatują, bo nam w prost niewolno zejść z tej placówki - zaprzeć się
przeszlości za misę soczewicy - zaprzepaścić wszystko i przeszlość i przy
szłość I godność narodu - zatracić c ały dorobek dziejowy, wyciągając ręk�
iebraka do odwiecznych wrogów po garść srebrników, stanowiących zaplatę
za dni dawnej sławy a cenę - podłości.
Z calej zaś, świetnej spuścizny naddziadów zostala nam niemal już osta
tnia warownia, gdzie się chronić możemy, bo ona nietykalna dla stóp przeci
wnika. Tą warownią - rodzina. Dopóki zaś kobieta polska, jako I(aplanka
domowego ogniska, stać w niej będzie na straży narodowego żnicza, jopóty
warownia niezwalczona - jak opoka silna, jak granit twarda, jak brolL lie
spożyta - i bramy piekielne jej nie przemogą i przeciwnik musi o jej ścian
krawędzie zęby polarnać i glowę roztrzaskać. Lecz, jak slusznie powiedziano, i sam Bóg bez nas nie może nas zbawić.
Gdyby w charakterze narodu bilo zawsze dawne źródlo zdrowia jak za
dni potęgi, nie bylby groźny żaden wróg zewnętrzny, lecz charakter paczyl
się w ciągu wieków i w nim leży główna przyczyna naszego upadku. On
nas najglębiej pogrążyl w toni i on, wskrzeszony do dawnej sily, może z toni
wydźwignąć. Już na tej drodze postąpiliśmy z nacznie, lecz jeszcze dużo do
przebycia zostaje - końca szlaku nie widać. Trzeba więc ciągle, przy wielkiej
pracy i wielkiej wiedzy,' jeszcze krwawym wysilkiem ducha doskonalić wa
dliwy charakter narodu, wszystkim dawnym przywarom przeciwstawiać nowe
zalety. trzymać się silnie węgłów oltarza i czekać czasów.
Pomnieć nam tylko w chwilach zwątpienia, że narody nie są martwą
brylą, rządzoną wylącznie fizycznemi prawami przyrody, lecz istnieje świat
ducha, a w nim nic się nie marnuje. Tam każda łza policzona, każde poświę
cenie i każda ofiara tam zapisana na dorobek przyszlości. A za nami już się
kolysze cale krwi i lez morze.
Wszakże i kościól wyszedl zwycięsko z mroków katakumb, ale dopiero
po dlugiem pasmie prześladowań straszliwych, po calym pomoście, po calych
pokładach z kości męczenników, i
krżyż blysnąl na rozwalinach najsilniej
szych potęg ś"iata. · Podobna przyszlość i nas czeka kiedyś, jeśli w warunkach
rozpaczliwych wytrwamy na dziejowej pikiecie - jeśli żnicz narodowy
i sztandar przeszlości, nir. zwalany niczem, potrafimy zdawać następcom, jak
chorągiew strażom - jeśli w sobie wykorzenim zabójcze narowy, a duchowa
ewolucja zaprowadzi nas kiedyś do bezpiecznej ostoji.
Kiedy to nastąpi ? - Nie sposób określić chwili, przewidując,
co rozwój dziejów ukrywa w bezmiarach czasu - przyjdzie może nie prędko może wtedy, gdy nasze kości rozlecą się w grobach, bo do dnia Chocima
nam jeszcże daleko - przeżywamy Cecorę. Ale dzie ń ten na dejdzie, bo on
nadejść musi - bo taki tok historji
bo nieszczęścia nadają charaktrrom
odporność stali, tak uszlachetniając, jak się zloto Qczyszcza topione plomie
niem - bo naród z tysiącoletnią kulturą i życiem udzielnem, jeśli sam nie
stoczy wlasnego ducha, to nie zginie marnie jak liść z drzewa strącony
przymrozkiem jesieni - bo w dziejach ludzkości palec Boży widnieje wy
raźnie i dziś on ryje, jaśniej niż kiedy, ślad swojej woli, jak przed wiekami
.
ryl na kamieniu w piorunach SynaL
Zakopane, 1909.
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Wykaz osób

wzmiankowanych w drugiem tomie.

Abrabimowicz
..

A l ek s and er 41.
Józef 41.

Abramowiczowa 182.
Acbmatowicz Jan 40.
Maciej 40, 84.
"
Mustafa 40, 43,
40.
"
Adamowicz Aleksander 4 1 .

t7.

..
Aksak

54.

Jerzy 44, 166.

AleKsandrowicz Dawi d 4 1 .

franciszek 30.
. ..
Alenin 252, 289.
An 239.
Ancuta 288.
An drzejkowicz 39.
Anikiejew 31 1 .
Anrep 330.
Aramowicz 31 .
..
�nny) 239.
Archarow 165.
Arciszewski Chryzostom ' 48, 335,
374, 375.
Arseniew 8, lO, 180, 82-84, 207, 51,
52. 75, 85, 86 , 379.
Au Jan 44, 239, 334,. 74.
Autuszewicz 38.
Auvray 1 19, 194 242.
AZulewicz Józef 41.
'/
(inny) 41 .
50, 2 O, 97, 336, 43,
"
62, 75.
Bakałowicz 29B, 319.
Bakalarczyk 375.
Baranowski Abrah am 40.
Aleksander 40.
Dawid . 40.
"
Jakób 40, 84, 236. 268.
" (inny) 40, B4.
..
Mustafa 40.
..
(i nny) 40.
..
..
Zacharjasz 41.
40.
(inny) 40.
Barkl�j de Tolli (Michał) ks. 287.
(Barcklay).
Batiuszkow t 95.
Baumgarten Borys 1 65. ,
Bek Jan 29, 30, 309.
Bekleszow 179- 181.
..

-

164.

•

I

Benningsen Leontij bar. 8, 1 0, 23, 26,
89, 90, 96, 139. 55, 59, 61, 64, 69, 87,
89, 248. 49, 62, 87, 94, 318, 38, 45.
Berecki Józef 38, 336.
- 38.
' ..
Bereśniewicz Jan 33, 330, 35, 74.
-- 38.
..
Bereszniewicz 38.
Berganzoni Miehal A. 241 .
Bergman Teodor 7, 1 0.
Berken RafaI 31, 32, 60, 94, 108, 14,
24, 27, 58, 88.
Bernatowicz Aleksander 30.
Berula (Birula) Modest 32.
Bezborodko (Aleksandet) hr. 1 4, 1 8.
Białozór Jan 211, 3 36.
BialIozór Marcin 38, 374.
39.
"
Bieezyński Teofil 48.
Biegański Łukasz' 47.
Bielak Abraham 4 1 .
" Józef 20, 29, 38, 40, 43, 5 t ,
5 2, 54, 6 \ , 62, 64, 65, 7 \ , 72, 75,
87 - 89, 9L - 94, 97, 102, 03, 07, 08,
10, 1 6, 29, 35, 39, 40, 42, 45 - 49, 52,
53, 57, 59, 60, 63- 66, 69, 233,
35-37, 47, 50, 53, 56, 57, 63, 65, 66,
70, 7 1 , 78, 79, 81, 99, 3 1 1 , 14, 16,
1 8, 20, 33, 35, 74, 75.
Bielak Machmet 41.
"
Mustafa 41.
.. Samuel 41.
1 65, 1 8 1 .
"
Bielski Stanislaw 49.
39.
..
Bielogorodzcew 83.
Biernacki franciszek 44, 239.
..
Pawel 16, 1 7.
BUewiez 2 1 1 .
BilIewlcz: Józef 36.
,, (inny) 44, 188. .
"
Biniak 375.
Birula p. Berula.
Bisehoffw erder 1 22, 125.
Biszping 2 1 1 .
Bitner 357, 374.
Bogdanow 262, 325, 26.
Bohusz (Ksawery) ks. 1 70.
Bohuszewicz Aleksander 41.
(Jaroslawowicz-) Ale
"
ksander (inny) 4 1 .

63, 94, 96
4�,
56, 61,
Chlewiński
16,

Bohuszewicz Robert 3 1 .
B"lk!arow feaor 1 05.
Bontani felicjan 34, 35.
Burejsza Samud 40.
- 39.
..
Borcwicz 38.
B ,rzet:, i feliks 48.
Borzul. ,wicz 239.
Bossowsld Jako b 40, 8i.
Bouhr (de) 3 1 .

B ranicki franciszek Ksawery S, 1 5,
2 1 9, 3 8.

Borz v mow ski A l eksander 37.
Broazki Anroni 49.
Brodowski 344.
B ron cki Wojciech 49.
Brnn sz I\!:nacy 27.
Brzostowska 1 8 !.
Brzostow�ki Ksawl'rv (?) 39.
Paw el k s . 274.
-

•

W:�

39.
' 82.
B uchowiecki Bernard 30.
Józef 38.
"
Buczvński - 32.
Buctberg 34�.
Buhler 2, 1 4
BUjnicki A lojzy 78, 80, 1 76. 304.
T"deusz 75, 77, 80, 8 1 .
79, 80.
..
Bukaty 40, 359.

f

..

44.

BukowSki Antoni
Jan 47.
..
Bukshewden I Buxh5vden Fryderyk)
7, l O,

1:;5,

59, 63, 64, 275, 78, 79,
[379.
Bulhak Wincenty 29.
Bułhako w J akób 1 2- 1 4, 1 7, 1 8, 48,
49, 78, 118, 2?, 29,
70,
Bulharyn J. 304.
Burhard Jan 44,
50, 5 1 , 53.
Burzyński 2 1 1 .
Butrymowicz 39.
Byliński 1 82.

Bulewski 29.

65, 06, 67, 76. 360, 61, 64,
348.
27.

Bystram Adam 27.
Jerzy
Byszewski Arnold 27, 37 128. 255,
u

61,

8 1 , 98, 3 1 4, 1 9 - 22, 26, 33, 38,
42-44,
70, 75.
Byszewski franciszek Ksawery 49;
Paweł 49.
..
•
Stanisław 4 1 , 43, 52, 54,
u
07, 74 - 76,
57, 58, 63,
247, 55
Cebulski Ignacy 27.
Cbalecki J�n 4 \ .

. 64, 106,

62,

Chamant (Chamont) p . St. Chamant.
Chlewiński Antoni 4Q, 43, 5 1 , :4,
-

- 98, lf17. 09, 36-38, 40,
6 1 , 62, 68, 87, 232. 33, 35 - 37,
49, 53,
62, 374.
38
Chmara Adam
38.
Ch rnielows� i 3 \ .
Chodkiewicz Mieczyslaw br. 28.
Wladyslaw " 28.
"
Chod v kiewicz 49.
Chojecki 49.
Choloniewski Ignacy 1 5.
Chomentowski Jan 48.
Cl10miński Ignacy 15, 2 10. 223.
Ksawery 1 5 , 2 1 .
39.
..
(inny) 39.
Cbo ński 354.
Chrapowieki Antoni 2 1 1 ,
Chreptowicz Joachim 1 1 8, 23.
Cn ruszczew (ChrUSZCZow) 7. 1 0, 26,
74, 75, 184-87. 229. 5 1 , 52, 76, 379.
Chrzanowski Jan
74.
375.
n
Cichocki Jan AugU ST 28, 45, 1 1 0, 22,
96, 2' ,3, 38, 40, 41 : 43, 77, 309.
Ciechanowicz Ignacy 3 1 .
- 29.
..
Cielecki Andrz�j 1 7.
Cie mnotorski 1 82.
Cimmermann 288, 89.
Ciolkowski Szczepan 48.
Cronemmann fry.1eryk W. 44,
52,
57,
7 1 , 92 - 94, 130,
71 -74, 78. 236, 37, 39, 40, 62,
8 1 , 336, 40, 55, 72.
Cronemmann Fryd. (inny) 44, 239.

44, 358,

45,

44, 56, 6r, 61,

Czacki (Szczęsny feliks) 5.
Czapski Jan 48.
Czarnoluski Adam 1 7.
Czartoryska Izabela ks. I I I , 1 2, 1 4,

Teresa
68.
Czartoryski Adam (gen. z. pod.) ks.

1 7, 23, 339.

u

69,

n

3 54, 66,

68, 1 1 1 .

n

u

232, 38. 7 1 .

(syn) ks. 49, 1 1 1 ,
39,

Czartoryski Józef ks. 1 7.'
Czartowski 375.
Czechowicz Adam 29.
-

74.

38.

Czec��t 288.
Czerniewski Stefan 3 1 .
Czernow 229.
Czernozubow 291 .
Czetwertyński Antoni Jan Nepomu
cen ks. 1 5, 219.
Czormow Andrzej 1 65.
Czyż Aleksander 30.
..

Dahlke

38.

48, 238,

83,

4

92, 354, 57, 7

.

�90 -

Danejko Wincenty 3Z.
288.
Da ��nfeld 3 1 .
D ankiewi cz Marcin 2 1 1 .
D a re wski 39.

Ejdziatowicz - 38.
Ejsmout Boguslaw 32.

Eliza Wilbelmina Ludwika (żona
. Franciszka I ces. aust.) 68.

Daszkiewicz Il1:nacy 93.

Wiktor 93.

Wladyslaw 27.

D awido wicz Elj asz 40.
"

Jan 40.
"
D browski H en ry k 297, 37 1 .
Dąbski Ludwik Stanislaw 16.

ą

17.

"

'

Deboli (Antoni August) 1 8.
D erkert Antoni 44, 188, 92, 372.
De derko Dominik 33,59, 189 -94,236.
Delpac v Anto ni 47.
Delq uet 293.
.

Dembowski Tadeusz 2"3.
Denisow fieodor 7, 10, 26, 74. 75, 83,
170, 79, 80, 82, 8 ', 229, 67, 75 - 77,
8 1 , 85-87, 89 0 1 , 96, 3 1 1 , 1 2, 40.
4 1 , 44, 45, 47- 58, 60, 6 1 , 79.
D erfelden 8.
D eskur Jan 27, 36.
"
Micha! 34.
Dęboyski Ignacy 47.

Diejew 328.
Dluskl To masz 1 5.
D obr aczyński (D ob roczyński) And rzej 50, 238.
Dobosz 334.

Dochtorowicz Konstanty 3 1 .
Dol i ń,ki St a n isław 33.

DOlgorukow 8 · 1 1, 25. 82, 83-87,
126, 34, 70, 7 1 , 78-80, 82, 84, 85,

95, 207, 29 - 34 45, 49 - 54, 66, 74,
75, 78, 83, 03, 347, 48, 58, 60, 79.
Dombrowski Samuel. 4 1 .
Domejko Antoni 2 1 l .

- 288.

"

D owgiallo 40.

(innv) 40.
"
Downarowicz 207.
Drewnowski florjan 1 7.
Henryk 1 18.
"
Drozdowski Hia cy nt 44, 286.
Dunin Jan 47.
Durafour Antoni 30, 335, 74.
Durasow 1 79, 3 1 1 , 45, 54, 77.

Duszewski 3 1 .
Dyakiewicz Pawel 3 1 .
Dzialyński Ignacy 47, 5 1 , 58, 1"8, 1 0,
1 8, 1 9, 3 1 , 68, 235-38, 47, 69, 84,
355, 66, 67, . 75.
Dziekoński Onufry 304.
Dzierżek (Rzekrzyńca Rafal) 103.
Dzi wański 273.
Ejdziatowicz I gnacy 33, 34, 255, 59,
61, 335 58, 74.
,

Engelhardt Lew 1 8.
Krz y sz t of 35, 37.
Zygmunt 32.
"
E p e ryeszy 38.
Erdman Grzogorz 3 1 .
E,tko 3 1 .
Essen 18 1 .
"
(inny) 256, 57, 62.
Ferdynand ks. p r u s k i 68.
Fergi s 230, 276.
Fersen I wan bar. 8 - 1 1 , 23 - 26, 59,
63, 78, 93, 95 - 98, 108. 26, 34,
36-43, 6 1 , 62, 69, 7 . , 87, 89 95,
231 - 33, 45, 46, 48 -53, 55-60,
62, 63, 65 -67, 69- 7 1 , 74, 76-78,
80, 83 85, 87, 89, 93. 94, 96, 303
07, ' 8, 1 2, 1 4 - 1 6, 1 9. 20, 22. 25,
26, 30, 34, 37, 38, 45, 67, 72, 77, 79.
Fichauzer feliCjan 49.
fiedorowicz 335, 74.
Fok 164.
Francesson Antoni 44.
Frankowski Andrzej 33.
Maciej 3 1 , 32, 60, 72,
"
101 . 03, 10, 28, 29, 36-38, 4 ' , 47, .
59, 65, 68, 69, 235 -37, 84. 99, 3 1 6,
1M, 23, 24, 28, 3 1 , 35, 36, 74, 75.
Frąckiewicz 38.
Frejend August 34.
"
Józef 37.
Frengolt 1 65.
Frolow-Bagrajew 277.
Fry d eryk Ił pruski 67, 384.
"
Wilhelm II pruski 123, 25.
Gaj d anowicz J. 84.
Galof Józef 37.
Gawlowski Karol 33.
Giecewicz 40.
Giedrojć Antoni 30.
Igna cy 30, 35, 53,. 60, 247,
»
53, 54, 309.
Justyn 3fl.
Marcin ks. 2 10.
"
Nikodem 30.
"
Stefan bis. 1 5.
"
,

'

,

Gielgud Ignacy 38.
"

"

-

182.

Michal

211,

Gilewski Roch 33.

Ginc p. Hinc.
Ginkulio 82, 184.

76.

Giziński Pawel ks. 1 18.
Glębo ck i 15.
GnatoW'ski Onufry 287.
Gniewosz Wincenty 31.
Godaszewski 1 82.
.

- 59 1
Goltwiński 165.
Gomoliński 31 .
Gorczakow Aleksy ks. 164.
dordon 40.
Górski Fortunat 38.
Szymon 44, 366.
-

39.

(major) 320.
.
(inny) 182, 207, 08.
Gorzeński Augustyn 72, 121 , 22, 93,
II

"

96. 203, 04.

Felicjan 32, 33, 36, 53, 56,

59, 47, 247, 302, 40-44, 47-49,
57, 65-67, 69, 70.
Gorzkowski 39.
(inny) 40.
II
Gostkow<;ki 47.
Gotowicld Andrzej 1 64, 262.
Ja�b 165.
II
Grabiński Joachim 33, 330, 35, 74.
Grabowski Franciszek 47.
f. 3 1 , 32, 150.
Pawel 30, 31, 32, 36, 37,
II
51 - 53, 57, 60-64, 70, 103, 06, 08,
09, 1+, 36, 39, 44, 53, 76, 77, 96,
236, 37, 47, 250, 63, 68, 3 1 3, 1 6,
23, 35 , 74.
Grabowski Stefan 32, 137, 323, 35.
- 31.
(inny) 32, 342, 48, 70.
"
Graetz franciszek 44.
Grammlich Jan Karol 47.
Greffen Wojciech 47.
GrekoW 10, 87, 278, 379.
Grekowicz florjan 32.
Grocholski Piotr 13, 182, 207.
Grotkowski Zygmunt 30, 238.
- 31.
"
Grotus franciszek 33.
Grzymala franciszek 29.
Joachim 47..
II
Gudowicz 350.
Gurcewicz 20 1 ..
Gurowski Aleksańder 17.
Gustaw Karol 318.

Haciski Wincenty 44, 239, 349, 55.
Hamper 87, 88.
Haraburda franciszek 29.
II

-

288.

Harszlok 375.
Hausmann Jakób 122.
Hayko Józef 33.
Hennenfeldt Karol 27.
Heppen (de) Adam 47.
Herman 5-7, 9 - l I , 23, 26, 74, 87,

25 1 , 347, 58, 79.
Hertyk Adam 32.
Karol 31.
II
Hinc (Ginc) 24, 276.

Hiż Antoni 27.
Hiż
203.
Hlebowicz 374.
Hliński 39.
Hlasko Wincenty 121.
-

-

"

93.

•

Hofmeister Fryderyk 35.
HoUub 262.
Holluba 38.
Hołoszkiewicz 335, 74.
Hoppen Józef 289.
(de) 38.
"
Hornowski 239.
Hotkiewiczowa 302.
Hrebnicki 79.
Hromyka 38.
Hryniewicz 29.
II

44.

Hryniewiecki Ka:.:tan 16.
Huba Michal 37.
.. RafaI 37.
Hube 44.
Hudyma Stepan 1 65.
Huhn Jan 32.
Hulewicz Benedykt 1 5.
franciszek 2 1 9 .
Stariisław Kostka 15.
Hurko 19.
_ Hurti� 44.
Hurtyk Józef 44, 239.
Hutorowicz Józef 289.
II

Ol

Iliński 39.
Illinicz Jerzy 150.
Ilowajski 96, 379.
Iwaszkiewicz Stanislaw 287.
Jablkowski 49.
Jabtonowski Stanislaw ks. 27, 36.
-

39.

ks. 1 24.
Jabloński Chryzostom 33.
Dawid 4 1 .
-

II

"

-

1 18.

Jagmin 131, 303.
Jagodziński Leon 48.
Jakowlew Aleksander 164.
Jakowlewicz 337, 74.
Jakubowski 39.
Janiszewski 38, 169.
Jankowski 237.
Januszewski Mustafa 4 1 .
Jaroszyński Miko/aj 2 1 .
Jarzębowski Adam 33.
Jasiński Jakób 44, 59 - 61, 92, 102,
41, 49, 50, 57, 60, 316, 18, 1 9, 36,
[74.
-: 15.
II
Jazdowski 182.
Jaźwiński 49.

Jasiński Maciej 30.
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Jelec Józef 30.
J el e ń ski Jan 21, 2 11 .

- 40. 43, 52, 54 62. 106,
76 . 247, 60, 375.
Ignacy �7
- '272, 3 1 3, 1 9, 38, 41.

"
Ol.

35, 75.

Jelski
.,
Jeśman 288.
J ez ie rnicki 49.
Jezierski Kasper

1 96.
- ;!42, 46.

"

- 261.

"

Jeziorkowski 194.
Jodko p. Narkiewicz.
Jo rd a n Jan 15 .
Józdowicz Amurat 41.
:Emir 40.
"
Jakób 41.
"
Jan 41.
"
Rafal 41, 89.
Samuel 41.
"

Wincenty 1 5, 211.
(inny) 360.
"
Judycki Józef 1 1 , 20, 29-31 . 36. 44, '
50. 5 1 , 53 - 56, 58 64. 66. 69. 71,
72, 84 85. 90- 94, 97, 98. 101 - 04,
07--10, 12, ] 4. 1 6. 19 22, 24,
26-32, 34 - 36 . 38 - 45 47; . 49 -54.
56- 61. 63 · 72. 75. 88, 8 J, 93, 95.
96, ZOl, 02, 04 - 06, 31, 34, 47,
88 89, 368.
Jundzil 182.
Junge Ja;1 47.
Jurewicz f 56, 202.
Juriewicz 38.
"

,.

(inny) 38.

Jurkiewicz Józef 33, 336, 74.
Justy fryderyk 44, 239, 334, 36, 74.
Juszkow 1 65.
Juszyński M.ustafa 41.
"

40.

Kachowski Micha! 6-9, 1 1 - 14, 1 7,

20, 23, 24. 68, 78. 84. 96 245, 48,
49. 320, 65. 67, 76, 77, 79.
Kadau (Kado) 44, 106.
Ka dlubis ki 38.
Kalinin 279.
Kalk Jan 47.
KamIeński Jan 38.
- 38.
..
Kamiński An toni 33, 34, 261 , 323,
27 -29. 35, 37, 38, 74.
- 29.
(inny) 4 1 .
"
.. 182.
"
Kamocki Adam 33.
Karczewski 21.
Karnicki 39.
Karp 1 8'2.
K arpińsk i 86.

Karpowicz Michal ks. 181 .
K ar wo w ski 377.
Kasze w ski 295.
Kaszuba 29.
Katarzyna II ces, ros. 5. 6. 9. 1 1 - 14,
17 1 8 22. 24. 68. 7 7 78 82. 96,
L'7. 65, :,.009, 20. ;;5-27, 48, 75, 87,
34 4, 63, 78 70. 84.
Kavzerling Herman 27.
Ka z a no w sk i 1 92, 93.
Kazimierow 335, 74.
Kaznowski Walerjan 31.
Ką�inowski Fl orjan 48.
K ęszy c k i Marcin 48.
Kielczewski 49.
Kijeński Jan 4" , 41. 286, 3 10.
- 130, 272.
"
Kimbar 38.
K i rej ew 10. 83. 1 79, 354, 55. 79.
"
(inny) 29 " 9 1 .
Kirkor Mich�l 39, 42, 5 1 , 52. 54, 6 1 ,'
62, 64, 83 - 85, 92, 1 06, 07, 35, 37,
39, 40, 53. 55, 247, 79, 90, 91, 375.
•

Kiścilnicki Ig-nacy 1 1 8. .

Kisielew 279.
Kissarzewski Jozd 3 1 .
Kleczkowski Piot r 32.
- 1 82.
..
Kleyst rKlejst) von E. B. baron 3"', '
1 1 5, 1 9. 20, 24, 29. 40, 42, 47, 6:;,
97, 201 , 35, 44, 45, 342.
Klimowicz Wincenty 39.
39.
'
Kloo� s Jan 241 .
Kluczew�ki Ignacy 30.
Klukowski 261.

Kmita 288.

Knorring 8, 23, 26, 93 , 95, 96, 1 08,
37, 89. 266, 70, 325, 29, 79.
.
Kobylecki Michał 219.
Koc 49, 362.
Kochanowski Józef 47.
Kociell Kazi m i erz 39.
Koenig 50, 297, 361 ,. 62.
Kolesiński 38.
Kolb Miko/aj 39.
Kollątaj Benedykt 44, 239, 336, 55, 74.
" Hugo ks. 203.
Jerzy 39, 238, 302.
- 39.
"
,. (inny) 42.
Komarnicki f ranciszek 165.
Grzegorz 42.
"
Komarowski franciszek 1 65.
- 279.
"
K6marzewski (Jan Ch rzciciel) 203.
Komorowski Józef 1 7.
Konarski 38.
Konopka 302.
Kontremst 289.

595
Kontrym ferdynand '276.
Kontryn 1 82.
Kopecki 832, 37, 74.
Kopeć J ózef 39.
29.
"
Kopycki Jakób 37.
Korotkiewicz 3').
Korsak Jan 39, 1 37.
Jerzy 22, 76, 79, 8 1 , 1 83.
"
Leonard 30.
39.

(inny) ::I9

"

.,

"

,.

78.

1 8 3.

Korycki Jakób 4 1 .
Mahomet 4 1 .
Mustafa 4il.
"
Korzeniewski Michal 3e).
- 335, 74.
'
Korzo� 39. ·
Kościalkowski Ignacy 2 1 ! .
- 38 .
"
Kościu�zko Tadeusz 69, 99, 1 40, 21)4,
Kosidski Kajetan 44, 374.
[32, 70.
Kossakowski Antoni 1 5.
Józd bis. 7, 1 4, 1 5. 1 8,
"

"

"

I u, 3fl. 1 83. 84 2u6 - 08,
23 26, 76.
Józef 1 5, 21 1 .

Michał 1 5, 1 8.
" (inny) 38.

" 208, 11 , 76.

"

Szymon 7- 1 4, 1 7 - 26,
"
74, 7.5-79, 8 1 , 82, 85, 86, 95, 1 26,
34, 42. 65, 70, 7 1 , 78 - 86, 94,
206 -C8, 10, 1 1 , 22- 25, 29, 33.
45, 51, 52, 54, 7 5 - 77, 8'" 87, 322,
42, 44, 60-67, 69. 7ó, 79.

Kossakowski - 1 5, 210.
(inny) 38.
"
"

"

21 1.

"
" 244.
Kossecki Teodor 27.
Kossowski Roch 16.
Kossow 3 1 .
Koszko 39.
Kotowicz 40.
Kowalski Gabrjel 48.
Kownacki 66.
Ko'Za� iewicz 38.
Koziel 182.
Kozi ello Stani�law 30.
Kozłowski Tomasz 44.
"

- 337 , 38.

Krąkowski Paweł 49, 310.
Krassowski Tytus 30.
Kraszewski 39.
(inny) 39.
"
Kreczetnikow Michal 5- 14, 1 7 - 20,

22-25, 68, 74-79, 81- 90, 94-98,

138, 3�,

42, 64, 69-71 . 8", 83-87,

92, 206-08, 25, 2Q, 34, 45, 48, 49 ,
5 1 - 5+, 56, 7 1 , 75 77 , 80 , 83, 86,
87, 89, 9 1 , 94, 338, 44, 47 , 50, 5 7,

58, 6u- 67, 69, 70, 76 - 79.
Kreczetni k o w Piotr 5.
Królikiewicz feliks 49.
Kropiński Ludwik 49.
Krumme Gerhard 39.
Kryczyński Abraham 40.
Bilat 41, 89.
"
Jan 41,
Józef 4().
"
f innv) 41.
"
Mu�tafa 4 , 291.
(Inny) 40.
"
Sa muel 40.
"
Krzeczo \Vski Jan 41.
Samuel 4 1 .
"
Krzycki Dominik 38, 87.
II

II

"

3l.

Krzyżanowsk i 38.
Kublicki Jan 44, 349, 54, 55.
Kultonowski Jakób 47.
KilPŚĆ 276.
Kur nat0wsl<i K rzv�ztof 30.
Kuszelewski Aleksander 44, 61.
Kużmin 1 65.
K w itka 1 65.
Lachnicki Antoni 172, 78, 8l.
Jakób 35.
Lachowicz Julian 33.
-Larzak Wincenty 33.
u

29.

"

Laskowski franciszek 30.
Józef 241, 308.
Lasotowlcz franciszek 30.
Legiel ki 40.
Lein 351, 74.
Lemnicki franciszek 39.
Leonow 10, 83, 170, 379.
Leparski Ksawery 37.
Leszczvński Dezydery 1 5.
Lewanidow Andruj 13, 379.
Lewkowicz Stanislaw 40.
Le" n 357.
Leżański Ignacy 27.
Liberadzki Cyprjan 40.
Lichodziejewski 93.
Linowski 322.
Lip;ński Stani�law 44, 239, 349, S:?,
II

53, 54, 58, 74.

Lipnicki Ludwik 47.
Lipski Jan 47.
Licicki Wojciech 41.
Liszewski Lud ", ik 41, 43, 54, 63.
Lirander ferdynand 32.
[ 1 75, 237.
Lubomirski Michal ks. 103.
Lucchesini Hieronim mrgr. 100, 17,
18, 22, 23, 25.

- 394
Lnke

Konstanty 47.
Lada 49.
Ł..kis 25.
Ł.anskoj 8, lO, 189, 255, 58-óD, 62,
63, 66, 69, 324. 30, 79.
Ł.ęski Teodor 47:
Ł.okaczewski Wincenty 357, 74.
Ł.opaciński (Józef Leon) bis. 274.

38.
Ł.opata 39.
Ł.opot (ŁopatO 273, 88.
Ł.oś Bekier 4l.
Ł.otocki Wojciech 30, 325, 35, 74.
Ł.nbieński feliks 17.
Ł.uczko Dominik 30, 238.
Ł.un'ewski 165.
Ł.vszczyński 40.
Maciejowski Józef 30.
Mackiewicz Jan 32.
Tomasz 31.
"
Maconkow 312.
Madaliński <Józef) 297, 320, 45, 70.
Mahrburg Adam 241.
Maje1Vicz Maciej 41.
Majewski 40.
(inny) 40.
"
Makowiecki 2 1 1 , 23.
Malczewski Gabrjel 48.
Maleszewski Jan 30.
Malewiez
,, 44.
Małachowski Antoni 15.
Jacek 15, 18, 122.
"
Józef 17.
"
Piotr 1 6.
"
Stanisław 203, 94, 95.
..
Manteufel hr. 279.
Manuzzi Mikolaj 85, 86, 1 80, 208, 25.
Stanisław 85, 86, 174, 80,
"
208, 21 1 , 25.

Manwelow Wasyl ks. 164.
Marchilewicz Michał 32.
Marcinkiewicz 182.
(inny) 239.
"
Markow Arkadjusz 18.
Markwart Wojciech 47.
Marja Teodorówna żona Pawła I.
ces. ros. �, 111, 18.
Masłowski Abraham 4l.
Massalski feliks 30.
Ignacy bis. 1 4, 16, 1 8, 19,
170, 181, 208.
39.
Matuszewicz Tadeusz 39.
Mauc\air 122, 23.
Mauret 3 1 3.
Maurycy saski ks. 318.
Mehler franciszek 44.
Mejer 38.
Melisino 179.
Mełlin hr. 7 - 1 1 , 24-26,
"

78, 81,

87-90, 94-97, 108, 12, 26, 34 - 47,
49-51, 54, 56- 64, 66, 68 70, 1}5,
202, 31 - 33, 45, 48 .- 53, 55-57, 62.
65 -67, 7 1 , 74, 75, 77-80, 83, 85,
87 -90, \)3, 94, 96, 308, 1 1 , 14, 45,
b�-64, 67.
Mev en Jan J'kób 30, 3 1 , 36, 53, 59,
108, 09, 247.
Mężvński 15.
Miaskowski franciszek 15.
Micewicz 39.
Michałowski Antoni 17.
Nikodem 44, 239.
- 38.
"
(inny) 40.
"
,,
40.
"
Mielżyński Józef 16.
17.
"
Mienta Paweł 33.
Mierzejewski Józef 17, 308.
Mieszko1Vski Antoni 32.
Mikucki 15.
Mikułowski Antoni 17.
49.
MilIe 179.
MiUaszewicz Antoni 40, 84.
"
Michał 40, 84.
Miłosz Józef 21 1 .
.
Miloszewski 47.
Miniszewski Jan 49.
Mironow 270.
Mirski Bogusław 2l.
Mirski Stanisław 33.

�

86.
Mitamowski Wincenty 39.
Młodzianowski 45.
MoeHer Maciej 27.
Mogilnicki 288.
Mokein Tadeusz 48.
Moniuszko 170.
Morawski Karol 29, 36, 53,
-

�

247, 323, 25, 35, 37, 74.
Morawski - 40.
Morgulec 49.
Morski Onufry 2 1 .

59, 237,

Morykoni Benedykt 2 1 1 .
Moszczeński Adam 1 5, 2 1 9.
Ignacy 1 5.
"
..

45.

Moszyński fryderyk 1 5.
38.
Możejko
(inny) 134.
"
M!lzaniecki Wojciech 47.
Mucha Szahan 4 1 .
Miiller 24 1 .
Murawski Eljasz 4 1 .
Murzicz Dawid 40.
Mycieiski Erazm 47, 357.
Mystkowski Walenty 48.
Nagórski Jan 39, 132, 33, 233, 3f}5

,

06.
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Nagórski Jakób 132, 33, 80, 20 1.
Kajetan 132.
Narbut Józef 289.
Kazimierz 289.
"
Tadeusz 2 1 1 .
"
Narcyz 332, 37, 74.
Narkiewicz (Jodko) Jan ' 44 173.
Naruszewicz Adam bis. 367.
Teodor 30.
"
Narzymski Adam, 49.
Naszczokin 1 3.
Neibour 1 65.
Nidecki Kajetan 47.
Niebolsin 262.
Nielepiec 32, 332, 35, 74.
Niemcewicz franciszek 39.
Juljan Ursyn 300.
"
Niemirycz Józef 1 6.
Niesiolowski Józef Ksawery 1 6, 17,
Ol

32, 36, 37, 5 1 , 53, 59, 63, 64, 104,
' 08, 09, 34, 39, 53, 236, 37., 47 3 1 6,
Nietyksza 308.
[23, 35.
Niewęglowski ferdynand 27.
Jan 3 1 .
"
Jerzy 27.
"
,

Niewiadomski Stanislaw 33.
Nowicki Józef 37.
Tadeusz 40.
"
Nowesielcow 328.
Obniski Ignacy 44, 1 7 1 , 239, 358, 74,"
Obuchowicz 288.
Obym Jan 37.
Odyniec 288.
Ogiński Michal Kazimierz 28, 34,

"

, "

36, 38.
184 85.
(inny) 38.

,,
"
Ogonowsk 182.
Okęcki Antoni Onufry bis. 16.
Olędzki Stanislaw 37.

39.

"

39.
Olendzki
Olszewski Józef 32.
Krzysztof 47.
31,

295.

Oni�himowski 39.
Orański feliks 42.
Orlowski Jan 1 6.
Orzechowski Wawrzyniec 133.
Orzeszko 302.
Ościk 225.
,
Oski erko Dominik (?) 38.
, Michal 39.
"
"

21 1 .

"

(inny) 276.
"
Ośmialowski franciszek 40.
Osmolowski 39.
Ostrowski Teodor 47.
"
(Tomasz Adam) 203, 204,

295.

Osztert 1 70.
Osztorp 39.
Otfinowski August 1 7.
Owsiany Józef 33.
Ożarowski Jerzy 1 6.
Piotr Alkantary 1 5, 1 8.
Pac i 82. .
Pacewicz Jan 241 .
Pachle 1 1 8, 22.
Palen (von der) 231 .
Paliszewski Józef 33.
Palkin 337
Pancerzv ński L. 304.
Panin (Nikita) 3.
Paploński Dominik 31 .
Paprocki 38.
Parczewski 1 65.
Passek 24.
Paszkiewicz 357.
Paszkowski Hieronim 33.
189.
'
Patek Jan 33.
Pawlikowski Jan 21 1 .
Pawlowicz 39.
Pagowski Jozef 38.
"
. . (inny) 49, 261 , 280.
Pentelski Michal 29, 30, 118, 1 9,
Pernet Jan 27.
�[238, 42, 71.
'

"

- 29, 204, 05, 48.

Petrozolin 288.
Petysza 38.
Pieczora 39.
Pieniążek Jacenty 33.
Pilchowski (Pilichowski) Józef 33.
Piniński Józef 17.
.Piotr III. ces. roS'. 275.
Piotrowski 246, 301 , 03, 40.
Pirus 289.
Pi ruski 40, 97, 98.
Pistor (G. K.) 6, 1 1 .
Pitt William 16.
Plater August 19, 23, 85, 86.
"
Kazimierz Konstanty 1 5.

1 94.

Pl ��ki 39.
Plintzner Józef 33, 330, 35.
Plochocki 29.
Poczobut 1 8 1 .
Podbipięta 79.
Pod wysocki Mikolaj 4 1 .
Pokubiatta Anzelm 43.
Pó/janowski Tadeusz 288.
Pomerzyński 1 82.
Pornian Antoni 39.
Poniatowski Józef ks. 9, 20, 22, 32,

34. 52, 67, 69, 99, 103, 1.:8, 49, 74,
284, 93, 95, 322, 40, ·4 1 , 59, 60,
62, 67, 70, 73.
Poniatowski Kazimierz ks. 203.
"
Michal prymas 1 7.

- 396 -

Poniatowski Stanisław Augost

1 8,
2 1 , 22, 27. 34, 4Z. 46, 50, 5 1 , 60,
63, 06 -72, 8 1, 84-86, 90, 9 1 . 100,
01 . 05, 09, 1 1 - 1 5, 1 7, 1 8, 20 - 26,
28 -30, 34, 74, 93 -96, 200, 02, .03,
1 6 17, 22, 28. 33, 34, 4 1 . 43. 44,
54, 60 . 88-90, 96, 300, 0 1 , 22, 34,
3t..: , 43. 59, 60, 63, 64, 70. 74, 89.
Popow 290, 9 1 .
Poradowski Feliks 49.
Poręb ski Antoni 44.
.,
28, 29.
Poświatowski Ksawery 27.
Potemkin O rze�orz ks. 6, 1 8.
Potocki Ignacy 50, 66, 1 1 1 , 22, 23,
.

Jan

"
"
"

201, 03.
Eryk 48. 49,

Jerzy 39.
Seweryn

51 , 52, 58.
108, I n, 1 4, 19,
25 . 30, 3 1 , 36 38,
247,55, 3 1 3, 66, 68.

238, 43, 8 1 , 83,
343, 56; 62.
Stanislaw Kostka 42, 45, 60,
63, 80, 94, 100, 05, 18 · 21,
24 27 -32, 36 , 38, 40, 42,
43-45, 47, 48 50-53, 57,
62-64. 67, 68, 72, 20 1 -03,
05 46, 73.
Szczęsny 16, 2 1 , 22, 1 96,
209, 1 2, 19, 2 1 , 22, 50, 369,
,

,.

78, 80.
-

49, 238,

43, 68, 8 1 . .

Prandke 47.
Preżencow 1 65,
Prószyński Stanislaw 39.
Prozor Karol 230, 307,
38.

"

85, 90.

Pus/� Yski 3 1 .
Puttkamer Jacek 287, 288.
Puzyna Antoni 38.

Apolinary 38, 72, 1 1 9, 1 24,
27 1 .
Tadeusz 366.

"
Pyrzecki 272.
Raabe Karol 44, 188.
Raczyński Filip 18, 48, 50.
Kazimierz 1 5, 18.
"
Radoliński Paweł 49.
Radowicki Jan 37.
-

31.
17.

Radzicki Józef
Radziszewski Michal 2 1 ,
Pawel 33.
"

Radziwill
"
"
"

30.
235.
Antoni ks. 2 1 1 , 23.
Dominik " 38, 132, 88.
" 37.
Karol

" "Panie kochank u" 33, 1 88. .
" Ludwik " 38.
Maciej ,, 132, 88, 273, 88.
" Michal , , 1 6.
" Mikolaj Krzysztof "Siero
tka ' 1 87.
ks. 2 1 1 .
"
Rahden Wilhelm 37.
Rajecki 29.
Rajski (Rayski) 303.
Raszewski 15.
Raszko Jerzy 49. 279.
Ratajew ks. 164, 26 2.
Rautenfeld 8, l O, 82, 83, 85, 254, 289,
"

344, 79

Razowski 375.
Rejzner Józef 37.
Re jzewski Abraham 39,
Renny Feliks 2 1 1 .
Repnin Mikolaj ks. 5.
Reutt Antoni 32.

40, 83.

38.

" (inny) 78, 79.
Reytan 2 1 1 .
Rodziewicz 21 t , 12.
Rokosowski 164.
Romanowicz Kanut 2 1 1 , 1 2.
Karol 4 1 .
(Sejbutt) Mateusz
"

.

78, 79.

"

"

"

Prusewicz Dominik 38.
Przanowski Ludwik 47.
Przeciszewski Joachim 33.
Przeclawski Marcin 33 .
Przysiecki Tadeusz 1 9, 22,

"

Radziszewski Wincenty

288.

40.
1 82.

(inny)

182.
Rom �; Antoni 2 1 1 .
Rosen bar. 8, l O, 83, 229.
Rostocki 39.
Rozwadowski 38, 288.
Rudnicki Bogum'l 47.
Jan 25, 85, 86,
"
08, 1 1 , 1 2.
Rudziewicz 40.

1 33.

1 80, 207,

Rudziński Jakób 32.
Mikołaj 27.
"
"

39.

Rukiewicz Tomasz 30.
Russocki Maksymiljan 48.
Ruszczyc Kazimierz 32, 36,
273, 302.

Ksawery

32.

38, 242.

Rus��wski 49.
Rybiński Józef bis. 16.
Maciej 40.
"
Wincenty 31 .
"
Rylejew 1 64.

53,

247,

--- 397

�yllo

fortunat 30.
Rymiński J. 28, 29, 36, 53, 1 58, 247,
[254, 302, 03.
Rymsza 38, 1 66.
Rynkiewicz 375.
Rynkszelewski 337, 74.
Rytelski Andrzej 49.
Rzepnicki J. 93.
Rzewuski Ignacy 49.
Michal 49.
Seweryn het. 1 7, 33, 2 1 9,
220.
Seweryn szef 33, 34, 36,
"
53, 59, 64, 236, 37, 47, 324, 25,
[35, 68, 7 1 , 74.
Rżewski 7.
Rzyszczewski Adam 1 5.
Sadowski A. W. 39.
Józef 39.
"
Saffarowicz Samuel 4 1 .
Sakowicz 79.
Saltykow Mikołaj 7.
Samborzecki Jan 32.
Sanguszko Hieronim ks. 16.
,, 16.
Janusz
"
Sapieha Aleksander " 12- 1 4, 1 8,
1 9, 2 1 , 77, 207, 10, 23,
25, 57, 380.
franciszek ks. 2 1 1 .
Kazimierz Nestor ks. 32, 36,
37, 42, 44, 45, 52, 5.3, 56,
57, 59, 6d- 62, 64, 92, 104,
05, 09, 30. 34, 36, 65, 2m,
47, 309, 16, 23.
Pa wel ks. 44.
"
Saryczow 10, 90, 258, 66, 87, 379.
Sawaniewski Cezary 1 82.
Sawicki Kazimierz 78.
Sawicz 337, 74.
Schliller 203, 98.
Sell Andrzej 3 1 .
Serdakowski Józef 3 1 .
Sessing 59, 6 1 , 70, 9 1 , 92, 1 18, 22, 3 1 , 36.
Siedlecki Honory 27.
Sielawa 79.
Siemaszko 40.
Siemiątkowski Marcin 49, 50, 302.
Siemiński Ludwik 37.
Sienicki Mateusz 29.
Sienkiewicz Gazej (Jerzy) 4 1 .
Sierakowski 49, 340.
Sierhit jewicz 40.
Sievers hr. 25, 8 1 , 1 83.
Sikorski Marc;n 40.
Silnicki franciszek 48.
Sineć 38.
Sipiagin 164.
Siulkiewicz 40.
Siwicki Ignacy 1 6, 21 1 .
Skarżyński (Bończa) Jan 1 1 8.
Skoraszewski Michal 48.
Skórkowski Albin Kazimierz 16.

Skorulski Władyslaw 32.
38.
"
Skrodzki Jakób 48, 122, 1 24.
Slomiński 39.
Smigielski 39.
Smitt fryderyk 7, 9, 10, 13, 1 58, 265,
Smolski Janusz 40.
Snarski Antoni 30.
Aureljan 19, 2 1 , 25, 21 1 , 76.
Stanislaw 19, 20, 81 , 82, 208.
"
Sobański 39.
Sobecki 32, 137, 38.
Sobolewski Abraham 40.
Dawid 40.
Józef 40.
Tadeusz 33.
"
230.
"
Sokolnicki Michal 44, 1 97-201 .
Sokołowski Serafin 1 6.
Soltan 1 69.
Soltyk Kajetan bis. 5.
Sopoćko Józef 39.
Spensberger Mikołaj 44, 171, 239,
. 349, 54, 55, 58, 74.
Sto Chamont 12 1 , 24, 25, 35, 264.
Sto Urbain 44.
Stackelberg 86, 1 27.
Staniewicz 38.
Stankar Aleksander 44.
44, 239.
Stań ski 38,
Starowolski 325, 35, 74.
Staszkiewicz 49.
Stefani .florjan 30.
Steinweg 241.
Stempkowski 1 82.
Stetkiewicz Jan 32.
"

- ::!9.

Stokański Ignacy 31.
Stokowski feliks 29.
Stoli J. G. 24 1 .
Straszewicz Michal 211, 76.
Straszewski Maciej 48.
Strutyński 39.
Stryjeński Jan 35, 3 7, 335.
31 .
"
Strzałkowski Kazimierz 49.
Strzemiński Teodor 27.
StJzyżewski Wincenty 47.
Stukalow Paweł 164.
Suchodolec Michal 32.
238 , 44, 64, 68,
92, 96, 99, 344, 47, 57, 61, 74.
Suchodolski 48.
.

--

"

49.
279.

Suchorzewski Jan 16, 2 1 7, 19.
Suffczyński Józef 16.
Wincenty 27.
"
"

"

375.

Snl ewicz 40.

Sillistrowski M iko łaj 20, 37, 43, 52,

•

54, 61, 62, 64, 75, 87, 88, 92, 104,
07-09, 34, 39, 45, 50, 53, 56, 62,
201, 35, 47, 316, 35, 75.
Sulistrowski - 38.
176.
- 182.
"
Sułkowski Antoni 1 6.
August ks. 127.
Franciszek ks. 127.
Józef 48, 84, 1 12, 27, 38,
"
42, 53, 56, 58- 60, 63, 69, 255, 57,
59, 61, 62, 79, 348 - 51, 53, 57, 66,
70, 73, 74.
S unga jllo Józef 40.
Sussmilch 1 12.
Suzin Dominik 30.
39.
S�i ac ki 79.
Swieykowski Jan Nepom. 16, 219.
Leonard 16.
•
Swięcicki Antoni 47. ,
Swiętorzecki • 93.
Trojan 287.
"
Swiętoslnvski Wojciech 17.
Swinarski (Swiniarski) Franciszek
47, 236, 37.
Sypniewski Jan 48, 351, 57, 74.
Syrochniew 326.
Szacki Józef 30.
Szadu rski 182.

Szamszyn 311.
Szczogolew 165.
Szeel franciszek 30.
Szejkowski 376.·
Szeleściński 273.

Szemiot Wincenty 37.
Szepelew (Szepelow) 81, 183.
Szepetowski 49, 261.
Szeremetiew 320, 67.
Szetalo w 1 65
Szirajew 165.
Szmul 371.
Szpinek 21 1 .
Szrejber fryd e ryk 30.
Sztejentyn Józet 30.
Sztejn (Sztey;n) Ignacy 95, 2 \ 1 , 86.
Szukiewicz Aleksander 35.
.

Cyprjan 37.
Józef 29.
. - 39.
"
Szulkiewicz A l ek san der 40.
Jakób 40.
"
Szwarc August 35.
Szwej kow s ki (Szwykowski) Hiero
nim 2 1 1 , 12.
Szwykowski Ignacy 1 82, 207, 08, 76.
Józef 2 l 1.
"
Szycz 89. '

Szydlowski Sz:;mon 16.
SzylIing Aleksander 27.
"
Jan 31.
Stanisław 32, 349, 54.
"
32.
"
Szymanowicz Antoni 332, 74.
Szyman ows ki Franciszek 1 6.
Szy ma ń s ki Michał 31 , 365.
Szymoński Jan 30, 334.
Szyryn Józef '27.
Miko/aj 3 1 .
"
Talkowski Abrahal1). 4 1 .
Bilat 41.
"
Jan 40.
"
Józef 41.
"
Mustafa 41.
"
Samuel 40.
"
Targoński 48.
Tatiszczew 354.
Terassani 192.
Tettau Ludwik 33, 34, 152, 6::, 63, 261,
358, 74.
Tolkmit Jan 47.
Tolstoj hr. 253.
Tomaszewski Bończa Dyzma 222.
44, 181.
"
Towiański Stanisław 32.
Trembicki (Trębicki) Michal 35, 134,
Treter B altazar 27.'
[357, 76;
Trębicki 38.
Trojanowski R.afal 44, 188, 92, 372.
Trokin 375. 76.
Truskowski Jan 30.
Trzaskowski florjan 31, 169, 238,
39, 301 - -03, 07, 08, 31, 35.
Trzebuchowski 17.
Tupalski Mu stafa 41.
166.
"
Twardowski Piotr Antoni 38, 39, 43,
52, 54, 60, 62 - 64. lOS, 09, 14, 33,
36, 37, 39, 41, 45, 48, 49, 52, 5::l,
57, 58, 60- 64, 236, 37, 47, 342, 75.
Tyman Adam 37.
Tymowski Ignacy 1 7.

Tyszkiewicz Janusz 307.
"

"

"

Tyzenhauz

"

"

k

Lud w ik 30.
Tadeusz 39.
38,
Antoni 84, 86. 105, 06,
08, 19, 70, 71, 76, 78, 81,
202, 29 - 31, 33, 35, 48,
89, 95, 305 -07.
Burhard 27.
Ignacy 21 1 , 23.
Tomasz 39.

Ul ic i 38.
Ulan Dawid 4 1 .
" Józef 41 . 88. 165, 375, 76.
"
Zacharjasz 40.
(inny) 40.
"
,;

Umiastowski Jan 33.
Un�ern-Szternbcrg 262.
Urbanow ski Antoni 48.
Stanislaw 32.
"
Use Jan "::4 1.
Usielski Stanisław 47.
Uzdows� i Jakób 33.
Wachsztyński 39.
Walewski Józef 366, 69.
Michał 15, 18.
"
Stefan 16.
"
16,

48,

(inny) 49.
"
Waniewski W. 371.
Wańkowicz Józef 29. 2 1 1.
Wasilewski
47.
Piotr 47.
"

Wojcicki Adam 48.
Wojciechowski feliks 44, 61.
Wojna 40.
Woliński Tadeusz 48.
Wolmer 38.
Wolski Mikplaj 243,

236-38,

"

Wawrzecki Józef 38. 74, 75, 9�.
Tomasz 80, 120, :::9, 3 1 ,
"
"

-

39. 288.

"

31.

35, 40 , #, 45, 47, 48, 50, .
53, 62, 64, 67, 68. 20L
29 -- 3 1 , 35, 3 1 6. 35, 74.
87, 276.
"
Ważyński 182.
"
(inny) 182, 207, 10.
Wedelstedt Michał 49, · 114, 24, 29,
40, 50, 65, 235-37, 49. 50. 55-63,
65, 366, 74.
Werdziukiewicz Jakób 40.
Werejski 231.
Wereszczyński 276.
Werszynin 179.
Weysenhoff Michal 33.
Wiażowski Ludwik 42.
Widmontt Mikolaj 44. 239.
Wielbut 240.
Wielhorski Jerzy 219.
Wierzbicki Dominik 49.
Wierzyski 49.
WietinghoHowa 181.
Wigant Wilhelm 29. 59.
Wilczewski Wojciech 44, 61, 376.
Wilgocki Józef 30.
Wiosnowski Samuel 41.
Wiszniewski franciszek 33.
39, 375.
"
Witkowski Ignacy 48.
Witucki Jerzy �7.
Witynghoff Jan 44, 144, 73. 88.
Wiwulski Józef 32.
Wlodzicki 320.
Wodzicki Józef 46 - 5 1 , 58, 101, 02,
08, lO, 12 - 14, 18, 19, 24, 28, 30,
31, 43, 50. 58, 66 - 68 . 96, 204, 06,
35- 37, 47, 50, 55, 63- 65, 71, 83,
84, 92, 355, 56, 66.
Wodyński Jan 48.
W odziński Ignacy 42.
Woelffel Ludwik 122.

Wolk Marcin Jan 30.
Wolkowicki Kazimierz 30.
Wollk Samuel 30.
Wolodkowicz Jan 38.
Józef 147, 50, 53, 56,
•

"

WoyniUowicz
"

57, 63 - 65, 68, 69, 95,
287.
- 1 72.
Adam 288.
Ignacy 31.

(Woynilowicz) Mikolaj 31 . 288.
W ozotowski 86.
Wredt feliks 37.
Wiirtsmberg fryderyk Eugenjusz
ks. 67.
fryder. Zofja ks. 67.
" ,
Henryka Nassau-W eil
"
lurg ks. 1 12.
L udwik ks. 49 - 54,
"

15- 17, 23.

"

58 - 62, 66-72, 91-93
99- 125, 28, 29, 45,
71. 73, 75, 97, 202,
05, 06 368.
Marja ks. 68, 111, 12,
.

Wybranowski Ignacy 16.
Wyrwicz 78.
Wysoczyn Piotr 337.
Zabiello Jerzy 230, 76.
Józef 16, 210, 1 1 , 23. 25.
" Michal 40, 43, 52, 54, 63,

64, 80, 86, 96. 104, 06. 07,
13, 19, 20, 24, 25, 29 43, 67.
72-76, 79, 80. 93, 94, 96, 97,
201, 04-06, 29-51. 53-55,
60- 75, 77-83, 85, 89, 91,
92-97, 99-301 , 08, lO, 1 1 ,
13, 14, 16, 1 8 - 22, 25 -27,
30-34, 37, 39-45, 47-49,
51-67, 69, 70, 72, 74-76.
Szymon 16, 29, 30, 33, 34,
"
36, 39, 4 1 , 52- 58, 60, 62.
63, 65, 66, 83, 84, 101, 03,
04 - 07, 13, 32, 35, 43, 67.
70-;- 79, 8 1 , 96, 202, 55, 99,
313, 1 5, 16, 21, 22, 44, 70,
74-76.
- 38.
"
(inny) 211.
"
ZabiIski Jakób 48.
Zab/ocki Daniel 40.
"
Janusz 40.

400 ......
ta�6rskj Jan 16, 219.
Zahorsk.i Cyprjan 21 1..
86.
Za!ą ek 310.
Z aj dli c Adam 48.
"
Józef 47.
Zakrzewski Ignacy 16.
Ludwik 49, 279.
;,
S tanislaw 33.
,
;'
Zaleski 1 82, 378.
"
47, 271.,
Zalęski franciszek 17.
Zamoysk a Zofja 1 11 .
Zapolski Dawid 87.
Zborowski Ignacy 49, 302.
Zelno 38.
Zenowicz (Desp ot) Antoni 79, 80.
,
182.
Zieb wski 40.
, Zieliński Ludwik 16.

��

�

Ziemięcki

Bogurnil 30.

Ignacy 27.
"
Rafał 27.
"
Zienkowicz Piotr 32.
Ziomecki 1 77, 242.
Złobicki 182.
Złotnicki Antoni 16, 25, 219. Zubow Mikołaj 1 64.
"
Platon 18, 19, 85,96, 185, 275.
- 279. ,
"
Zyberg Jan 16.
Zyniew Mateusz 181, 2 1 1.
Żaba Piotr 27.
.
" Tad�usz 19, 20, 78, 81, 286.
-.
'86.
"
Żardecki franciszek 27.
Żółkiewski 338.
Żóltowski 273.
Życ Józef 44, 337.
Żydowicz Lu d wik 39.
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