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Opowieść Józefa Karpowicza, 

Poc:hodzc; z rodziny iol11lersklej.:Dzl1dek mój
p11nle świeć nad jego dusz11 - był l Napoleonem 
pod Mosk•it... zginał podczes powrotu, nie wiemy 
gdzie I kiedy. Ojcl•c mó), Andrzej Kerpow1ct w owym 
roku był m11lcem Jeszcze, walciył nie mógł, 11.le 
slufyl Francuzom Ził pruwadnlka, dopc,mógl Im 
nawet r11u pewnego cichaczem napdć n• oddział 
moskle•skl, który otoczo110 znienacka I wycli:to 
do nogi. Gdy wyrósł, w1t11pll do wojska polskiego 
za ks. Konshntego I rychło doslutył sli: ,stopnia 
porucznlke. fH tu wybuchło pow�tenle, oczywista, 
1:e ojciec był Jednym z pierwszych, którzy zrzudll 
Jarzmo priemocy. brei udział • •lelu bltwacb, 
ostatnio bron I Waruawy, był na słynnej reducl� 
Ordona, clc;tko raniony, podniesiony został po bitwie 
jeko trup m i:dzy trup11ml. Cud Boty, fit go we 
wspólnym nle pochowano groble.. Dh1g0 •alczyl 
ze śmlercl11, w końcu jednak wyUz11I sle, chociaż 
nigdy całkowicie d:i zdrowia nie wrócll; przy l■dlł 
sposobności otwier•IY mu s!e stare rany, wtedy 
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clerph1/ Slrłlszllwle. Slczdlfwym trafem, ?łlró•11• 
ojciec mój, Jako tef dwaj jego nłljblifsl puyj1clel• 
I koledzy :i Reduty Ordona - Sn11rskl I Wllbut -
unlkn,:H s11du 1 bry. Złl duże było uc:zestnlków 
powst1ml11, by molna było wsrystklc:h wyśled:ilć 

l zes/,ć. Cl, którzy dostali sle • •krutne l■py 
.spra•ledll•oś,I" moskle•sklef, nle•ymo•o„ml 
c1erpl1ml11ml odpokutowali u l11nych, których lepny 
los spotkał. Po upadku powstaol• ojc:lec: 1 jego 

dwal wspomniani towarzysu otrzymali posady 
leśniczych w luach skarbowych, w f\uguslowskl„m. 
OJclec mój słu1:yl • leśnlclwle pll•lsklłlm, Uduł�•
s1y nieco grona, kupił szmat wyrebu, coś 120 
morgów, pobudow11I sle, ugospod2re, ... 1, poją! tone 

Marjt,: :i G!erd�wsklch, z którą miał uterech synów 
I dwie córki. Dobru 11am sle wiodło na roll, ziemia 

fyma, z pod lasu, obfite rodziła plony, " pod gos
pod■rnem okłam matki m11ofyl sle l 1ósl dobytek 
domowy. 

Burz■ 1863 zmiotła ciche nasz„ gnludo. Ojciec, 
!■kkolwiek Stłlrzec przeszło su,śćdz!es!ecloletal, 
schorzdy, ole usled:ilał w domu, lecz Jak n■ stareqo 
przystało wojaka, zabrawszy dwóch synów, broń 
m1 Sllwskll I na boj .. , pos1edl w lu. Pode us którejś 

z nleillc:zonych potyczek, wszys,y tra,J wilec1 do 
nlewoll, zesłani :iod■II do Je.ilujska, gdzie ojciec 
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rychło umarł, zanim wilad, nl11b11wem pouli bracia. 
Nlebylo Im S!jdzone wrócić do ojczyzny. 

Dwie siostry moje uru1,dzlly w budzie lefoeJ 

.fllbryke;•, szyto hm mundury, siodła, buty dla 
powsteńców, dopóki nie napadli kozacy... Slostr11 

Katarzyna zesłane zottala do Kurska, gdzie •yszla 

ze młl,t równie! za powst11ńc11 R.bakaaowlcze: druga, 

Marynia, zesl11na do Kostromy. Matka uciekła do 

Pru1. Wuyscy oni, drodry mol, rmarolell na d11l11-

klem wygn,nlu, w obce] ziemi Ich mog!ly. NaJ• 

młodszy brat, bt;d11,c chłopcem, nie mógł ud1!1lu brać 
w powstaniu, lecz I Jego nie mhu1,I los nieubłagany. 

Wzli;ty do wojska rosyjskiego, • czule •oJay bal• 
kań1kl11j zgln11,I od kuli tureckiej pod PIIIWO!j. 

Z całej llczneJ rodziny Je Jeden pozostałem. 

Nie było ml 111,dzOnll!I walczył! remie; przy ramieniu 

z o!cem, gdyt wybuch powshnla zaskoczył mnie 

w Warszewie, gdzie zapisany bylem do or;enlzecjl. 

Wstydził! sit; nie potrzebuj(: swoj11, d11aln11, krwi 

I clerpleela opłaciłem hojnie, 

Urodziłem sic w r, 1842. Uczyłem sli; pou11t

kowo pod oplek11, ks, Januszkiewicze, u Jezuity, 

wc11le dobrze, gdy Jednak za liczne psoty ojdec 
eb!ecal ml sprawić porz11dne łanie - uciekłem do 

dziadka Qlerdowsklego, ojca matki mojej. Był ta 

rówolei stary wiarus, tolnlerz napoleoński. Podczas 
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straulillrego pawratu z Moskwy renlony, •nlęty 
do nlewoll przez kozeków, był aa wygnenlu, potem 
wrócił w rodzinne strony i osiadł na rall. D11brz11 
ml było u dzi11dk11, podarował ml SWil shr.rl\ fuzję, 
skałkówkę, ponoć takte pa.tejQCl!I czuy n11p0-
laońskle; kezel uczyć się strzel,ć. Ruu pewnega, 
gonl11c ze z11J11cem przez ogród, poklócllem się 
Z'"bab11, plel11c11 grzędy i bez namysłu wp11kow11ll!!m 
Je! cały nabój jrutu w pewn11 mlc:kl!I czę§ć dala. 
Baba nuobl/• krzyku, dziadek mu,ial sprowadz ć 
doktare, podarować beble krow1111-mnle zd z po
wrotem odts/11no do ejc11. Nie długa jednak pop■-
salem pod dech em rodzicielskim, nlebewem wysiano 
mnie do ukół do Warszewy, gdzie wychowywałem 
si<: pod troskllwem .11111 surowem okiem ks. Józeh 
Hol■ke. Woloe od nauki chwlle • ten sposób spe: 
dzelem, ie nbrawszy od opiekuna mego shro
§wleckl, ogromnych rozmiarów kluc:z kluztorny, 
wyw1erc1l�m u osady dziurę, nabl.elem następnie 
klucz prochem l trułem, 11 przylil,d11j11c loAt do 
wywierconej dziury, doskonale moglem strzeleć 
wróble. 

Gdy Jedn•k post1111owlWszy 1111 grubszego 
zapolować z11lerr11, razu pe•nego 1estrzelllem 111 
miastem clel■ka, opleku 1 mój zdecydował, ie ni/ 
•ldcl•sztm będzie, dla poskromienia :zbyt 1ywego 
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temper1mentu, wykierować mnie ... 111 ksh:du. Do. 
stałem wiec n11puód ... 25 odlew,nyeh, potem przy• 
odzhu,o mle w rewerendt: I wys/11110 nll ■auk"l do 
Rzymu, pod opl1ki; ks. rektor11 Semł!nenkl, b. unity, 
ponoć puyj1clela Mickiewicza. Życie klautornr, 
w seminarjum nie pn:ypadlo ml Jedn■k do gustu, 
to td po kilku mleslqcach, korzyst11/11c z okazji, 
dr11onqlem z powrotem do kraju. Przygód podró.t 
nych nie bc:dę opowiadał, dołć, .te puybywszy do 
Wern■wy, nit! m11Jqc odw11gl pok1m:1ć sle n■ 11uy 
opiekunowi, ks. Holakowi, ani td plseć do ojea, 
tulalem się tzlS nlej11klś, Zllnlm nie przyJeto mnie 
do warsztatu :iluursklego w hbryc:e E•ansa (pó.tntej 
Ulpop, Rau I comp.). Jednoczdol• uuylem sle 
mechaniki I po kliku latach, jut Jako skońc1ony 
:iluu.rz I mechanik, otnymelem mle/sce meszynlsly 
przy budu]11cej sii; widnie kolei W!!lrszawsko Pe 
teubursklej. 

Wtedy Jut-był to rok 1860.ty-śród kolegów, 
młodych przewdnle rzeml.-ś nlków, wuele ... 
kefdy kto mógł, eglto,rel I werbował: kto :i.,rerbo
wal d:i.les!cc:u, został ddesli;tnlklem, kto zwerbo,rel 
stu - setnikiem. Przelotonym • naszym oddziale 
mech11nlczny _Pl'łt ody, mnlejwlęcej 30-letol, 
dzielny Inf _ Id Kos$g ' kl, ten oajczynnle] pro• 
wadill agi 1::,1-,�(\��

�

\tlit•-

. 
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pewaego, zimowego wieczoru, n• pocz11tku lMI r. 
w klautornej cell ks, Gerarde, przy kościele o. o. 
Kapucynów, na Miodowej, Było nas około tr1ydzlestu, 
prawd.nie rzem1dlo1ków: meszynlstów, stolariy, 
ślusarzy ... mloddet zapalna, po lat 20-25, Był ze 
mn11 kolega Poliński I Nowicki, mauynlścl, Korycki, 
telegrafista, dwóch braci Kozleradzklch, równld 

hlegraflstów,'sluurz Rzepecki I Inni, Był oczywiście, 
Kossobudzki, który miał do nu priemowc, nastcpnle 

krótko I serdecznie przemówił ks, (hrnrd, poczem 
kez■I nam pnejśf do keśclola. 

Ostrol:nle, by nie zbudzi� padejrzenla, wcho

dziliśmy pojedyńczo w podwoje śwl11tynl. Na lit• 
wn11trz rontawione były slraie, które w razie Ja• 

klegoś nlebe1plecuństwa miały daf umówiony znak. 
Myśmy uklękli pned głównym oltauem. W kościele 

panował mrok zupełny, tylko czerwony bluk lampy 

padał na srebrny krucyf ks, który wy.soko w dłoni 

trzymał ks, Garard, Z ust kapłana padły słowa pr1y• 

slcgl, powtór1one przez nas sreptem: .do ostatnie) 
kropił krwi bronił.! bcdzlemy OJc1yzoy... tak nam 

dopomół Bóg I Je510 ,w1ęt1 Mcka•. 

Po z■pr1ys!cienlu rozdał nam Kossobudzki 
ceś w roc!111Ju świadectw: były to m,h karteczki, 

na clenl,Jm papierze, z Jednej strony wyobrażona 
trupia glówkll, 1 drugiej u;ce w uścisku z napisem 

20 



.Rówoośc!, WotooU, Br11terstwo". Pó!nlej 111mlenlo
no je na Inne, równie! z trupl11 glówk11 I toporkiem 
oraz literami .z. L," (,.Zemsta ludu"), 

Wróciliśmy do domów, klltdy do s1rego zaJę• 
chi, jednoczdnle Jedm1k rozpouęly się puygoto. 
w11nl11 I fwlczenl11 w szermierce 1 1trzel11niu do celu. 
Z tern było Jut trudniej; by nie zwrócił uw11gl po. 
Ile/I, strzelano ••. 111p11lk11ml. Byl11 to :n1bawka dzle, 
clnn11, Jedn11k w ten sposób 1111bler11lo 1h; pewnej 
wpr11wy, N11Jw11fnlejsz�m Jednak zad,mlem kddego 
z nas by/o werbowanie. Pod tym względem miałem 
szczególnie spuy]al11te warunki i moglem szerok11 
rozwlne,f dłial11lnośł. Ustawicznie w ruchu, w dro
dze, Je.tdfąt na mojej lokomotywie, rozwoziłem 
odezwy, które ml wręual Kossobudzki. Kolej nht• 
była na onczu jeszcze otw11rt11 dla publ!cznokl, 
ale pocl11gl jut l!ursowaly, przewo!ooo robotników, 
funl!cjonarjuszy kolejowych, znajomych. Wleśclwy 
dystanl mój był Warsz1uv11 - t,µy, nierzadko Je
daak docierałem do Wilna I pon WIino, Wsu:dzle 
miałem przyjaciół 1 zauf11nych: w Wilnle kcmunl• 
kowalem tit,: z Franciszkiem r<liepokojczycklm, Rnto· 
nim Medel!szi:i, Bulh11rowsklm. Zres1ti:i nastrój był 
taki, lt kddemu moina było Z11uhf, szpiegów nie 
było pośród nas-namnotyll sh: dopiero p1d koniec 
powstania, N,Jczynnle/ue były naste niewiasty, 



zwlaszcz• młode panny: blada młodzieńcowi, który
by nie chciał naldeć do organizacji; w1tydzono ta• 
kich, publlcznle tchórum1 nazywano, panny nluo• 
zmawiały z nimi ... skoro jednak zloiyl przysiegi:: 

I mógł .ali:: wykazać jakimś tam świstkiem, zaraz 
uchodził za bohatt1ra, takiemu nlczt!g0 ole odma

wiały, nieba by mu pr.:.ychyl ly. 

Na par,:: tygodni pried wybuchem powstanl• 

pojechałam do rodzlcó,r. Po długiem nlewidzeoJu 

pnyj,::11 mh: z serdacznem wylanlem, ojciec wybaczył 

dawoe figle, 11 dowledzla,rszy s'e; o myth zamia• 
r■ch - blogoslawil. M.tka przy poiegnanlu pierścio

neczek dala z wizerunkiem Przenajśwh:tszej .Panny. 

Odtlld nie widziałem jut rodzlcó1t; pierścionek 

matnyoy towuzyszyl ml, ochr■nlal w bitwach, w 
wh:zleri!u I na dal11klem wygmmlu. W katordze była 
ze m□11 p11nna Guzowsk11, jako chora Dl! suchoty 

�ostda zwolniona I miała wróci<: do kraju, Jej po
wluzylem moj4 ś1th:t11 rellkwJi::, prou4c by Jti od

dala matce, n■ zni.k ie iy]<:, gdyi pisać 0111 mo• 
glem, jeko te i:o.talem skazany i teslaoy pod In· 

nem nuwlsklem; jako Karpowiczowi groziła ml 

jm!erć niechybna. Panna Guzowski! w drodze cl,::
iko nn!emogh, na wpół iYWll uwieilono lti do 

W11raz11wy, gdzie wkrótce umarła. Co sli:: st11lo z 
pierścionkiem - nie wiem. 
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D11• 21 stycznia 1863 wróciłem właśnie na 

I( 
mojej lokomotywie z łap. Wczesny zmierzch zł• 

mowy otulił mh1sto, w przesyco11em wllgocl.?1 po-

wietrzu, gdzie nlegdzle mlgohl płomyk łatami, nie 

rozprasuJ11c mroku. Zile;bnlc:ty do nplku koicl 

z rozkosz11, myślałem o mojej cieple/ Izdebce, 

o szklance gor4uJ hubaty, gdy niespodzianie po• 

des1lo do mole kilku kolegów: byli to Poliński, Ko-

rycki, Rzepecki I Nowicki. PowladaJii: 

- Nie ldt do domu; zaraz będziemy wyslanll 

Jeko! niebawem n11dszedl setnik nan Wisz

niewski. Rozkaz był krótkl: 

- Iść - ole zwrauJiic broń Botf!, niczyjej 

U'll'agl - najleple1 w pojedynkę, lub maleml grup, 

kami po dwóch, na]'ll'yiej po trzech, ku rozmaitym 

rogatkom, tam czekać będ11. dworskie hrnalkl, 
powiecie hasło, • dalej Jut sic: 11kaie. 

Poliński, Rzepecki l I• ruszyli�my pr1od11m 

w kierunku Szmul11wlzny - była to nn]bhba od 
d'll'orca petersburskiego rogatb. Za aaml siło po

Jedyńczo lub p1tr1ml Jeszcze kllkunutu kolegów. 

Za Szmu\owsk11. rog11tk11, stały trzy ciy cztery 'll'leJ

skle fornalkl, wo.tnlce zdawali się drzemać, Jed1n 

z nich, ujrzawszy nas zapytał oboJc:tnlt: 
- R dok11.d to, p1oowle, Idziecie? 

- Ssukamy dobl'ej robotrl 
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- Więc s1adajclel 

Byle to h111!0 umówione. 

Ruszyllimy z kopyta w noc demn11, styczni•• 

•li• Deszcz ze śniegiem zacinał, nie znaH�my osta
teczoego celu nasze/ podróiy, nie znali go tak urno 

nasi wo.f:olce. 

Przed pólnoc11 stanęliśmy w Miłosnej, gdzie 
czekały na nas rozstawne konie. Nie dano chwili 

spacz11ć, ogrz■ć się, Jeno kaz■ll przesiadać I delej, 
co koń wyskoczy. 

W Kałuszynie krótki postóJ; tu nam rozdano 

broń myśliwsk11, nieco nebojów I ro:i:kuano Jechat. 

do Radzyola, gdzie o poranku mlelo wybuchn11ć 
powstanie. Konie były przygotowane, więc nie iwie• 

kaJ11c w dalsrii ruszyllśmy drog.;. 

Noc jeszcze była, gdy na horyzoncie ulrz■IJś. 

my dziwny Jakiś blask, który niebawem !unii pe· 
:farną obJ11I ciemne niebo. 

- Ra::lzyń sh; pall - uepn11I nau wofolca, 

StamdHmy bezradni, nie wledziic, czy dale/ Je• 

chać czy zawracać? 

Jak się pó.f:nleJ ok11111!0, m!eucz■nle Radzynia 

iawueśnle nczi::I ; ole czek1J11c, d nade!d11 :i: War• 
sz■wy pullkl, rzuclll slti na koszary, ob/o:tyll Je 

siennikami I up,Htf, f\llkl aa mteszcun uuclll s•ę ko-
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z■cy, sklull pikami, potem ruszyli 1111 drogi, by łapać 
nadJefdf11]11cych. Jakoś nit zdecydowallśmy Jeszcze 
co dalej robić, gdy usłyszeliśmy tętent, a raczeJ 

chlupot licznych kopyt śród rozmokłej drogi, nieba
wem wyrosły śród mroku ciemne sylwetkl Jetd!ców 
w kudłatych .papachach•, Obskoczył! nas u1 wszyst
kich stron, pocu:;11 kl11gać z wozów I wl11zać Jak 
baranów. łyka mieli priygotowane. Bronić się nie 
byto cz111u, zreut11 większość z pośród DH byli ta 
bardzo mlodd ludzie, nleklórzy nie umiell wcelt 
i bronl11 się obchodzić. 

Ja z Rzepeckim sledzlelHmy na oshtnleJ brycz· 
ce. Wldz11c co slf:; świf:;cl, śród c!emookl, olazan, 
cznle, cicho, zsun11lem Ilf: z wozu do rowu pny
drofnego, pocl11,gaJ11c za sob11. towauyua, Rów był 
gltbokl, pełen zamarzaj11,cej wody. Pnykucnęllśmy 

J11zcze, zanurzaJ11c sit po szyję, tak trwaliśmy czas 
oleJakl, potem wygramollli,my się na przeciwny 
brzeg rowu. Pole było z lesleoi zaorane, więc roz
cl11gntllśmy się w c·arnych Jego bruzdach jak uJ11· 
ce. S!ynellśmy Jeszcze czas nle]akiś sumotanle się 
na goklńcu, kr1.ykl 1 przekleńst•a kozakó•, kafda 
sekunda wyda•ala się wlecznoścl11 ... w końcu od
dalaJ11cy się w stroni: R11dzynla tupot koński, mllk
n11cy w mroc:i:ne] oddali rozgwar glo•ó• zwiasto
wał, fe niebezpieczeństwo oarazle mlntlo. Nie śmie• 

25 



llśmy w1t11t, w ob11wl1 te kouicy zoshwlll na dro
dze plk!tti:, wli:c paczi:llśmy się czołgać śród bróld. 
Mimo przejmuJi:icego chłodu pot z nas plyn11l ob
ficie. Dopiero gdyśmy się odd11.Hll od gościńca na 
klik■ stajari, powstaliśmy, 11 rozgli1d11j1:1c się b11u11-
dnl11 do okola, uJrzeliśmy daleko, IUI widnokręgu SO• 
motne śwl1telko. W tym kierunku postanowlllśmy 
lś�. Droga była clętkt, grurtt rozmokły, lipki, tyzny 
curno1lom z glfnl!, grzdllśmy po kolana, wpadall 

do rowów, po puez zelane wodi:i li:ikt, przez zagaj. 
nikł szliśmy dobrQ godzinę. Jui dnl11lO, gdy zn■Jdli
śmy sli: w pewnym folw11rku, którego nuwy nie 
p11mli:tam. Wstyscy tu priez aoc cali:i czuwali, wle
dzi:ic czy domyśl11J11c si(, co w R■dzynlu nsrto. 

Dzlesh:,clu parobków folw11rczoych było z■pny. 
!ilc:fonych, wfi:c czuliśmy się tu śród swoich, G �
spod■rz przyj11I nas urdecznle, nakarmił, pnyodz\■I, 
at tymczasem dzień Się trobil, więc ukrył nas 
w słll/nl. 

Wleczor«m, ledwo zmrok, ruszyliśmy spOrll 
gromadkQ, uu«m I uprzyslęi:oni:i s/u!bl!, folwarcz• 
D!I., foro11lkaml do mlluteczka L'lslce, gdzle doktór 
Cz■rkowsil.l formował SWll partJi:. Jekoś około pól• 
nocy podjddhmy do Losie, gdy naru na drodze 
zatrzyma/a nas pikieta, Była to na szczęście nasza, 
polska pikieta. 
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- Co za Jedni? Zk11d I doko,d? - pytajo,. 

Opowiedzieliśmy, co zatzlo w Radiyolu I jak 
ocalellśmy. 

Gwizdak. Za chwile nadszedł Jakli mlodzl1olec, 
z grubym, sekatym kijem zam!ast broni i kazał nam 
lśł za sob4. Łosice, licha, tydowskll mldcln111 wid 
raczej: niskie, cznrne domki zdawały si� wrośnlete 
w ziemie. Sród nich wyró.tnle/a sle ledyna murowa· 
na, poblelan11 uopll, do,t: duiych rozmiarów. Przed 
wrot11ml stnla strat. N■ wysokiej tyczce ploo4l mi
gotliwy kaganek. Wewnętrz było zebranych około 
100 powsteńców, przewatnle młodych parobczaków. 
Jtdnl spali n\tfrasobllwle na słomie, drudzy przy. 
kuco4wny grupkami, gwanylt. Po środku stal stół, 
kilka law do ok.ola, klika świec na stole. Tu sl■dzlal 
sam dr. Czarkowski, meiczyzna około 30 lat, or11 
Jego sztebowl, pnyglo,dall się pllnle ma::,le, Jeden 

coś pisał. Utbrojenl byli w broń myśllwsk4 - star· 
czylo Jejtylke dl&.sztabu•, rent,, eh/opl, mlellsle• 
klery, na długich toporzyskach, widły, kosy, lub na
wet tylko kije. By/ tam tet aptekarz z B ■lal, dośł 
pocieszna figurka, ten z■mlut Innej broni miał po
lowe dutycb, krawieckich no.tyczek, które nnurk!em 
prrymocowal do tycz)d. 

Rzucili 1!e do nu hurmem, rozpytuJ11c o no
winy. Opowledzlell,my raz Jeszcze o nlefartunnvch 
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wypadkach w Radzyniu 1 o nuzej ucieczce, Po 
krótkiej n.radzh1 ze swymi stt■bowcaml udecydo
w1I dr, Cnrkowskl, te nleb:upleecznle dlutej POZO• 
sh1wać w tosluch, I te ruszymy do Siemiatycz, 
gdzie ze znacznlejszeml sllaml stoi Roglń$kl. Dano 
nem kilka godzin spocz1:1t, ned ranem zd, !ł!SZCH 
nie świtało, gdv runyllśmy pieszo, gęsiego, blotnl
st11 drog11 w kierunku Siemiatycz. 

Na czrle sz11dl dr. Cnirkowskl. Odlegbśt 
od Losie do Sleml1tycz nie hk wlelk1, m'ote trzy 
mile .z haczkiem•, sporo czasu zajęła pr.reprawa 
przez Bug. W Siemiatyczach stanęliśmy po po
łudniu dnia nutępnego. Tu Ju.t panow1I pewien 
rygor wo/skowy. Na drogach gęsto rozstawione 
strde. 

W mieście było do 3 tysięcy powst11ńców •), 
sledzh1lo to przewatnle po żydach, część obozo
wała na rynku, Większość marnie uzbrojoaa 
w kosy, siekiery I widły, część tylko miała broń 
myśllwskti, pnytem brak było prochu, zupełny 
brak kul... tłuczono garnki I koci lki I I tego spo
rz1:1dnno „slebńce". 

Nam kazano i:atrzymać się na rynku, gdzie td 

�) Wed!ua ro�yjskich, urz�dowy. h fr6de! 5 tys Llu�a 
nlcw,tpliwie przesadzona 
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niebawem ukauł s1� Romuald Rogiński •), konne, 
w otoczeniu kilku adjutafltów. Przywitał si� z dok
torem Czarkowskim, potem pozdrowił nas po woj
skowemu: 

- Jok s!� mocie, Wlare7 
- Zdrowia tyczymy panu jenerałowi. 

Potem zaprowadzono nas de obszernej uopy, 
gdzie stal główny sztub; byli tam, prócz Roglń· 
sklego naczelnicy: Lewondowskl, Lutyński, Kost· 
kowskl. Tu odbył si� uczególowy przegh\d nowo. 
przybyłych sił. Wlększośł uzbrojonii w widły I koi;y 
przydzielono do piechoty, Ja zaś, Jako .te miałem 
z Warszawy leszcze wlasn11, krótk11 broń palnii, no, 
I niezgorzej umiałem konno jddzlć, dostałem się 
do kawalerjf. Da boku dali ITI! pałasz i ph::k:nago, 
karflgO konia, Niestety bestja byh nar4w,st11, o czem 
się nieco pófnlej dopiero ku wlelkloj mojej szko
dde dowiedziałem. 

Kllka dni minęło w bezczynności. 
f\i oto dano znać, .fe Moskale ■lę zbllta]11, 
Było to akurat w dzień Matki Boskiej Grom-

nlcu1ej ••). 

4) Wedluainnych ir6del Roaiń•kl wtymcnsie obracał 
si� tdzie!i około BiGleJ i m6al dopiero w kflka dni pófniej 
MdjechGi do Siemiatycz 

... ) Zdaje si�, ie !i p. Karpowicza zawiodła w !ym wy• 
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Kn•alerj,, w llczb!e około 200, nad któr11 Ro• 
glńskl osobiście ob]ili dowództwo, stanęła w rynku, 

na nle•lelklm pagórku przed dutym, muro•eoym 
śplchrzem, Zedanlem nnzem było oslenleć ko
syn/erów, którzy sh1II w szeregu nlaco re nami, 
w dolince, 

Strnlcy, którymi dowodził Lutyński, stall „011 

plaskach" I mltl! •zl11ć •roga w ogień krzy!owy. 
My stall.tmy doń frontem, spodzte••J11c sle, lt 
puyb1111dzle glówn11 utlc11. Jednak stało sle łm,czej. 

N!eba•em ujrzeliśmy dragonó• moskfe•skich 
pędz11cym ku nam boczn11 ullc11, u nimi, w c•al 
toczyły sli:l z hukiem I brzeklem dwie polowe ar

maty. Roglń1kl zakomenderował w czas Jeszcze 

,.pól obrotu", Jego ad]ut1mt, Karol l�mplckl, dowo
dz11cy oddziałkiem kawaler]!, • ktf.rej Ja bylem, 

po•tórzyl rozkn, pocztm: ,.N1pr1ód z Bogiem!" 

1 miejsca tęgim klu5em ruuyllśmy na spotkanie 
•roga. Rllścl w tej chwlll koń mó/ bierz• na klei 
I na oślep rzuca się naprzód. Próino chce go po
•str1ym11ć, nie słucha •edzldla, pedzl... Za mn11 
co pr11wd11, zd11ta]ł1 towarzysze, leci koń mój 

pa"ku pami,;t. •·edlug •szy•tlciłh tr6dd pobklch, jakie pr1e, 
ah1dalem, bllwa pod Slemlatycnml odbyła •i� dn. 6 luteao, 
wedluQ 1d ofici•lnych tródel rosyjskich dn. 25-26 •lyc1nla 
otarego oty!u, co no jedno wychoCzi. 
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wszystklcb wypr1edH I jak pocisk wy�unczo 

ny 1 prncy, wpada • Hm irudek wrogich ne• 
regów, stale dęba. Dookoła irob!lo się umie• 
Utnie, ll!ln1m Jednak 1 pomoc11 przybyli ml to•a
rcysze, otoczyło mnie con•Jm lej dziesięciu mo• 
sklewskich dragooó-., pregn11c widocznie wzl4ć 
:tywcem, przyparli do rogu pomiędzy owym ka• 
mleooym iplchlenem a ostrokołem. Odbijałem 
•I� sublą Jak moglem, koń mój r:rncd się n, 
wszystkie strony, chwytni zęb1ml, wlerigel, kwlcz11c 
prurdllwle, 

Dostl!lem ju:f przez łeb, ne szczdc!a ch:;cle 
było lekkie, ale ml krew spływała po nole, 111le
w•J11c oczy, drugie clęc·e, ubójcie, w czas odbiłem, 

tak ie tylko kanlec moskiewskiej szabli rozpl11lal 
ml nos Trzeci dragon miarkował sztychem w ser
ce - odbll1m ostatkiem sił - ntych ponad/ 
ukoJ'nle, w obojczyk, W ocuch ml pociemn11lo, 
w ustach uczułem ]11k4ś ckllw4 słodycz, wtedy zro• 
zu11!11lem. :te Jeil!IJ ole uda ml si� prze�l11ć I uciec 

• pole, �mlerł mnie tu czeka niechybna, 

Ucleuka byleby mo:tl!wa, ala tylko nle na 
mojej narowistej szkapie.,. Z nybkoŚd!I, 1 Jak11 
w podobnych chwilach �mlertelnego ntebazplecuń• 
stwa pracuje umysł, postanowi/em sprót>ować ost1t
oiej I Jedynej drogi - puer ostrokół. 
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Korzy1t11J11c ;i: 111mleszenl11, które dookol11 ro. 
bi/ mój koń, gry;i:ąc, 1t11/11t dll'lbll, to wleng11Jąc, 
pchi;11,lem pod g11rdlo 1old11l11, który najberdzlej n■ 
mnie n■cler11I, potem ;i: siodła skoczyłem prze.: plot. 
Ostrokół był wysoki - przesedzllem go, niestety 
llltJ:eplwszy Slll'l ubr11nlem o jeden z aostrzonych 
pall, Zllwlslem po t11mtej stranle, glow11 w dól, no
g11ml do góry. Clc:to ml� szebl11, jeszc.:� cztery 
ruy po oogec:h, krew 111lew11I■ mlf.1 c:11lego .•• na 
szc:zdcle tow■rzysze spostrzegłszy w Jakiej maj
du)fl slll'l opresji, pośpieszyli ml nlł pomoc, wparli 
mo1.ltal11 do owego rogu mlc;dzy crc;stokolem a 1plch
lerzem, tu go wygnletll, mnie zaś odc.:eplll, Straci-
łem pnytomność. 

O d11lszych losu:h bitwy dow!edz!alem sic do
piero pótnlej, ;i: opowiadania, Piuwuy dzień był dla 
nas nczdllwy: Moskale uclekll w n1Jwlf:;kszym pO• 
plochu, pozostawla/1tt d1,wle armatki. Sam dowódca 
Ich, hr. Nostltz, zostel podobno raniony. 

Niestety, zemlut skorzysteć ze zwych;stwa, iść 
wśl11d z� wrogiem, zoldć go doszczf:;toie, lub w bra
ku sił, cofo1tć sif,; w bezpieczni!! mlajsce, do lnów
nasi hucznie I wesoło obchodzili ten pierwszy try
umf, t11ńcz11,c do upadłego po karczmach z tydów
kamt. Nad ranem dnia drugiego, nadcf11,gni�I generał 
M11nluk!o, na czele s\lnego oddziału piechoty, oraz 
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rozbl.kó• Nostltza *). Napadł oa nieprzygotowa
nych, nlem11.I że z łóżek powycll!gal; miasto pod

. palli ... 
Zrobll sit,: dzień sądny; płaci I lameot tydo

stwa, ratu]llcego $Wł! ubogie mienie.,. a tu naszych 
wl11łl1 Jak baranów. Czi:śł znaczna, oprzytomnfa
wuy, stawlla rozpaczliwy opór, •lększośC z nich 
pclegla, w bohaterskiej obron1e. Rogiński, wldrt1c 
bl11d swój, ucu1rz11 go pragn11I okupić krWlll 'll'la. 
snt1, walczył dzlelnia, widząc zaś, fe ulec musi prz11-
mocy, przedarł sh; z garstkt1 towarzyszó• i schro
nił w białowieskiej puszczy, Zabrawszy po niejakim 
czasie dookol1 siebie wlększt1 partję rozbitków, 
próbował jeszcze sta.wlł czelo, niekiedy na.-et sam 
.-yzywajt1c •roga, walc111c ze zmiennem szczę
ściem. Otoc1ony w okollcach Borka przez dzleslt,:• 
c\okrotnle pnewaiaJl!Cfł siły, ro1puicll swój odd1lal, 
sam Jeden przedarł $li: do Turo•a, tu skutkiem 
zdrady ieslal ujęty I .-ydany mo,kelom, 

Cudlim unlkn4I śmierci, dili:k! wsta.wleonlctwu 
kilku wplywo.-ych osób, j■k br. Nostlh11 I gen. 
Szlnelnikowa, Zesłany 1111 Syberję, po latach katorgi 

•) Było tam oledem rot p11lk11 lib•wskiego 1 4 d1lalaml 
pod dowódd..-em aen. Jcjt. Mani11klna (.Piereczeń bojcwych 
,to!knowlenij ruukich woi•k • polskhnl pow.tańcami w kam
p�nii 1863-64 ... Sostawi! A J. Miłowidow'.) 
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dorobił sle naw,t fptwnjgo maJ11tku I wrócił po. 
my:łlnle do kr�łu,' Był to jolnlerz dzielny, posiadał 
nawet pewne znajomości z dziedziny wojskowości, 
gdyt odbył poprudnlo kurs w ukol�cb 
wojskowych, spec.jelnle dl• naszych powstańców 
zalof'onycb w• Wlouech, .:>Geoul I Cuneo, gdzie 
kolegował z Sltrakowsk1m, Kołyszk1:1, Suzinem. Lelr.
komyślno:łć JagO tlumac1y sle mlodzleńc.zym w!e 
klem - miał zaledwo 21 lat, dobrym byłby po
rounlklerti, ale nie dowódc1:1 I .geoer■lem", Win■ 
za kleske Sleinlatyclr.11 spada wobec tego przede, 
wszystklem na Lewandowskiego. Był to człek 
starszy, walczył 1"11,gdyi aa W�grzech pod Bemem, 
był pulfo..,nlk\8m; lzacz wprost nleirozumlala 
I nie do W'lary, l•k mógł się dostać ppd rozkazy 
nledo�wledczonego, zapalonego młodzika. W h!• 
ciym b11dt rule obawlQ,Zktem było Le•andowsklego 
p'ueHsh!:w:rl11ć po pleu,uym zwycięskim dniu bitwy 
pewne środki bezpleueństwa. Bh1d swój opłacił 
iCldklaml lalaml katorgi. 

' 
Gdy się zbU<H!ltm <i dtuaJago • .Xleik!ego zem-

dlenlo, ,�,c�ala mnfe ciemność zupełne. Próbowałem 
p_qi;uszyć się_ """'.,_pól �9t\l,ll•Y prnsz11 ml głowę, 
bolały w.szystkłe czlonkl, 1wlas,icii, zH poraniona 
moja noga. M!hio te t'lł!kawość,�gdzle się znaJdu/e, 



przemogła. Poczl\lem ostro:tole dookoła namacywać 
rc:kam!: na prawo była śda11a, na lewo rówalei 
ściana, byłem wlc:c w jakimś kurytarzu .• , próbowa

łem wstać, lecz niebawem uderzyl<llm głowi\ o skle
pienie. Syknlllem z bólu, op11d11/I\C 1111 posianie Zł! 
słomy. Przez chwile: straszna opanowała mnie myśl 
;f:e zostelem ty•cem pogr1ebany. Włosy st11ru:lv ml 
1111 głowie, zimny pot oblał ulega ••• chdalem krzy
cnć - głos u•i11zl • gardle. 

Po nlelakiem dopiero czasie, p0CZl\lem rozu
mować: dookoła Jest mur - raz jeszcze pOnl\lem 
macać: tak jest, pod palcami wyra.tnie czułem ceg• 

łc:-poleglych • bitwie nie cho•ali:i prz11cie w skle• 
plonych grobach, Jeno grzebil\ • z•yklym dole. 
Nie kladni:i Ich na posianiu Ul słomy, której td.tbla 
•yrdnle czułem pod palcami .•• dotka;:ilem sic: 
boll\cego czoła - było ob11ndd:ow11ne, 11 •lc:c ktoś 

musiał slc: mnt; 211opl1koweć ..• 

f\ mote, po razgromleo!u nniycb, z-osta
łem wzlc:ty do niewoli I lei:c: gdzld • łachu wie:• 
,lennym? To drugie przypuszczenie było zn11cznle 
bardziej pra•dopodobne. Oshtecznle, mimo str1-

unego z-mfJ:czenla I bólu post1111owllem zbadać sytu 
acjc:, by przekonać sic: gdz!e wl■śclwla Jestem. Z 
trudem nlezmlernym, stanłlWSZY na cn,orakach, PO· 
CZłllem n■puód sic: p05UWIIĆ, wlokllC za SObll zbo-



11111, nogę. Nleb,.•em, Jednak kończyli się mo]a 
droga - natkn11,lem się znGw na Jakiś mur. Ota 
czaj11cy mnie wkoło absolutny mrok poczynał 
roni• niepokoić, wsu1k niema tak głębokiej więzien

nej piwnicy, dok11,d najmniejuy nle zblitdzllby blady 
promyczek dnh1. niema tak cl1mnej nocy, by Jej 
nl11 rozwidnił Jakiś dal11kl odblnk. I znowu myśl 

straszna chwyciła mnie w swe upony, ie skutkiem 
cięć otrzym11nych w głowę I przez twarz straciłem 
wzrok, n, ręsztę iyc:la zostałem niewidomym, bez. 
bronnym kalekl!, zamurowanym tywcem w Jakiej! 
■traszllwej kdnł. Dotknt1lem sli: palcami oczu: po

wieki były 011brzml�le, bol11ce. 

Ciemność jest królestwem szatana, jego to 
głos upewne pociął ml szeptać do ucha, bym się 
nie poddawał w moc moskala, raczej zbol,/11, głowę 
rozstrzaskać o te mury. Ostatnim wysiłkiem woli 

bronlQc si� przed rozpaczQ, poshnowllem mimo 
wszystko zbadać ten dziwny kurytarz w przeciwnym 

kierunku. 

Z nlemdym trudem, wobec ciasnoty miejsca, 
obróciłem się I poct.!llem znów pelzn.!IĆ 011 czwo
rakach. Cały ów kurytarz mia/ n'e •lęcej moffl nad 

kllkandcl11 łokci-mnie, podooczas wieczność cal11, 
dlutyla się ta droga, na której końcu nagle u/rta
lem Jakieś bit.de światełko. Radość niezmierna wy-
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pełniła ml pierś: więc ole bylem ślepceml Posu
waJ11c się wcl11t ni!lprzód, w kierunku owego śwla
telki!I, rozró1:nllem coś w rodiaju otworu, przez 
który Jak przez sito przesiewał się blask dzhmny. 

Plerwsz11 moj11 myśl11 było wtedy przekonał sh:, 

czy otwór nie był zakratowany ••• m1prótno Jednak 
szukałem: zamlut tela1nych krat, macaj11c czułem 
pod pakami Jeno odłamki cegieł, którymi otwór 
dośł lufoo był zawalony. Usua11wuy I olejaklm 

wysiłkiem kilka tych cegle/, wyjrzałem aa /iwl11t 
botyz dookoła rozpościerała s ę nie dufa, równa 

polena, przypruszona lekk11, punyst11 warstw11 /inl„gu, 

z pod którego gęsto wygl11dały td:tbla trawy, dall'!j 
czarne widniały pnie soseo, który<:!, wierzchołków 
nie moglem do)rzeł puez moje okienko. Pomyśla
łem jl'!dDltk, fa więzień putcie nie budu]11, śród 

punuy, I te wobec tego Jestem prawdopodobnie 
pod oplek11 dobry<:h łudzi, którzy mole tu ukryll 
w jaklejś norze, śród lasu. R te bbisk dnia raził 

mo]"' zbolałe, zaropiałe oczy, a mrotne powietrze 
przejmowało do kości, pocz11lem się cof�ł w gl11b 
mojej kryjówki, ał: wyczerpany, lecz uspokojony, 
opadłem na ma posianie. 

Zbudziło mnie czy/l!!ś mli1kl1!!, dl!!liklltne do

tknięcie. Ld11<:emu w półśnie zdawało się, te 

umarłem I te Jl!!Stem chyba w niebie, widziałem 
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nad sob!!l anioła z blaleml skrzydłami I błogość 
•lelka splync:111 ml na serce, n1e czułem bólu, Jen• 
zd1w11ło ml sic:, .te głowa moja spoczywa na mh;
klm, wonnym obłoku, Po chw li dopiero, gdy ot•o• 
rzywszy powieki, blitej wpatrzy/em sic: w to 
d11wne zJa•isko, rozpoznałem przy mlgotliwem 
światełku latarki nachylon!!l nade m1111 postać mlo• 
dej zakonnicy, w sz11roklm, białym kornecie, która 
ml poduszke; podkładała pod glowe;, Zmiarkowaw
szy, l:e ole śple; I patrze: przytomnie, przylo1:yla 
1 uśmiechem p■lec do ust, w h10 .!oposób llllk11zu. 
J11c milczenie. Potem w kliku slo•ach objdnlla, ie 
Jestem w bezpiecznem miejscu, w dobrach pani 
KuuyńskleJ, w smolarnl, śród puszczy, ukryty 
w piecu smolarsklm, f:e taklcń pieców Jest Jeszcze 
kllkandcle dookoła, w kafdym ld11 ranni po•
stańcy. Zapyhh Jeszcze czy nie potrzebuję cze• 

goS I czy ml nic nie dolega? Odpo•ledzialem, 1:e 
mnie strasznie 00:111 boi!. J,koi lstelnle: w pośpie
chu I ciemności, gdy mnl11 ukry•aao w tym lochu 
smolnym, ob11ndatow11no wpr11wdlle glowf,; I twarz, 
zapoma!ano jedn11k zdj11,ć obuwie. Przy pomocy 
111konnicy nulem tedy z bol11ceJ nogi but - by.I 
on pełen skrzepłej kr•i. 

Na nodze klik■ zaognionych r11n cle;tych, dalej 
namecalem dzlurc: od kuli, nie tkwiła ona zbyt gti;. 
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boko, wl111:c lll p1lc1ml sem wy.dobyłem. LJJ!l�ła.krew, 
którl!l naprófno Stl!lralem a!c za.t1uTIJIW\Ć, WJ,izit·c to 
zakonnice wybiegła pośpłesmle I wr6c\le zo ch•llt; 
z iydklem felczerem, którt krew za\pyrqal, ,-ipru:
myl rani; I obn11daźowal. Wieczorem, gdy, ią:o� }t'i 
zapadł, przy]ech•I doktor z Sl!lSledn\ego miaste\zk� 
roubr,e.no mnlf', polotono m1 czystem JH.Ześclera· 
die, doktor obejrzał trosk[l„1e rany, puyłożyl rą_a• 
ścl, nesti;pnie otulono mli; w cieple koce. Po tym 
opatrunku poczułem $I� znac.znle lepiej, noc $PCI· 
dzllem spokojnie, 

Chocld: gore.czka nie pri;dko ustitplte, przede 
adrowll!! wracało stopnlo„o, rany sli; goiły. Nie b:Y· 
Iem tef os.motnlony w majem ukryciu, 1 od„ledt1ll 
mnie koledzy z Sl!lSlednlch pleców, którzy jednak, 
Jako liej ronnl, nlebawl'm przedemnl!l opuk\ll smO;J 
larnlc. Od•ledul mnie gajowy, pocztł•Y nlemlec 
f\mold l miody tydek, dzlerta•ca tel s,:ool,rnł, 
tydówka przynosiła mi herbati; I ml11ko kozie, [Slwoje 
bachorków pr.1:ychodzl/0 bawlć siei ze mnll w plecu, 

Wszyscy byli dla mnie nad wyru dobrzy, ser
deczni, naJ•l�ksze okuywall wspćlczucle I tro.il�li
wo.t:ł, z oczu starali slł!l odczytać każde tycze:Dilf, 
na katde skinienie gotowi byli wszystko 1rob!ć; co 
było w kh mocy. Kilka razy Jes1cze przy/eidul 
doktor z miasteczka, 1.awsze pokryjomu, o zmrolu1, 
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z najwl(lksz11. ostrożnoścl11,. Zakonnica codzleń przy. 
chodzi111, przyootlla lekarstwa, blelizofl i przeróine 
lakode z dworu, 

Kiedy po paru tygodniach po raz pierwszy 
wywlokłem sl(I o kulach z mej kryjówki na świat 
Boty, powitał mnie, •racaj11cego do .tycia, ddeń 
szary, mglisty. Czarna ściana puszc1y okal1la nie• 
duh polankt:, Wysmukłe, stuletnie sosny I ciemne 
Jodły stały g(ISto, zwartym szeregiem, W środku 
polany było k\lk11C111ścle pieców, tupelnle podob
nych do tego, w którym śpi:dillem czas mojej 
choroby, Dość prymity'wny system rur drewnhmych 
świadczył, te tu oprócz smoły, pi::dzano tei ter
pentyn(!. Urodzony I wyrosły w puszczy, wldywa� 
Iem nie raz podobr,e .fabryki•. O kilkaset kroków, 
u skraju polany, stała chata, "które! mieszkał iyd, 
arendarz; 011. przeclwleglej stronie palany-chah ga
jowego. Do niego s'derowalem plerwue kroki moje. 

Jak już wspominałem, był to Niemiec, l poz• 
nańsklego, Rrnold. Oboje z ton11 ncnt lud-zie, PO• 
wltall mnie z n!eklam1n11 rado:Scl11,, zaprowadzili do 
czy.Sclutklej Izby, na honorowem pou.dzlli miejscu. 
I\ ie to u Nlemc!!I Interes prndewn:ystklem, wlf;C 
przed rozmowit, przed p0CZf;Stunklem, zwróc!I ml 
co do grosza plenl11d�e, którf! znalezlono puy mnie, 
gdy mnie, zemdlałego, przy.-lezlono do smolarni, 
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takte zegan:k zloty, kllk11 pler.łclonków, spinki. Do
piero p1111i Rrnoldowa przynlosln dwa potęłne kufle 

domowego, Jałowcowego plwa, chleba, ser 11, kiełbasy .•. 

Tu nie odrleczy będzie słów kilka powiedzieć 

o stosunku Niemców do powstania I powshńców. 
Nle mówię o sferach rz11dowych, berlirisklch, z któ. 
rymi w n.11slępstwle wyp11dlo ml zetkne,ć się- tych 
zachowanie się by/o fnlszywe, dwu1Jcowe. Na to
mlHt dośł gę:ito osledli, zwlnzcn 1111 pograniczu, 

w Rugustowsklem, Nlemcy.kolonlścl s1>rzyj111I szcu,
ue powshricom, dopom.11g11h Jak mogił; zdra!ców 
nlebylo między niemi. Byli tet w naszych szeregach 

powsh!riciych obok Francuzów, Włochów, takte 
Prusacy. Nie umieli orzewatnle ani słówka po poi 

sku, ele b!li się rnakomlcle. Teki kepltim S1>ru11k, 
Rde!sberg, br11ch1 Juljusz 1 HHmenn Biłchlerzy, flugust 

l Herm.1100 Hufortowłe, Sch0:1e (routuelany) do 
1111jdzleHllejszych oaldell. ł\ Jui przedewszystklem 
Hertlg, którego 11111yw.11lfśmy G11rlb11ldlm. Nleru 

on sadła ule/ u skórę Mo1k11lom, 11le td zawzięci 
byli 1111 niego! ... Doshl się do nfewoll z Wank[e. 

W"lciem 1 Grzybowskim - tych dwóch rozstrzelano 
• Kownie, jego, bez s11du, POW"lesitt na drzew1. za 
nogi, I podlotyll agleń, tak się fywcem, od głowy 

. upieki. 
Rle to Jut pófo!ejsze sprawy. Gdy od gajo. 
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w,rgo Arnold■ dowledzl1100 sic: we dworze, iii Jut 
zwloklun sic: l lota boldd, te tyciu memu Jut olc-
11!e z11gr11ia, przybył po mole Ul!dCII, zabrał mole 
do fol.-arku. Tu dano mi nowe ubranie, czystl! ble
llmc:, sch]udnl! st11ncy]ke, wygodne lóik•··· słowem 
czułbym sic: tu Jak • raju, gdyby nie to, te juł 011-
ujutrz pr1ybyl dr. Kamiński, naldl!CY do misiej 
org11nlz11cjl. Przywiózł ml p11teot 011 rotm!slr111, le• 
doocztśnle Jednak o,.-111dczyl, że ch•cld Jeucze 
chory, muuc: rusu1ć w strony rodzinne, w Augu 

stowskle, Tam, po rozbiciu pod Czyst• Budl! Ja. 
strzebsklego •), dzleloego kolegi Basaka, powsta• 
nie poczc:lo wygasać. Trzeba Je było na nowo rot• 
niecić, przewldć rozk111y - do czego nikt lepiej 
n■demn!e sic: nie n11dinr11/, gdyt znalem od dzleclń

stw11 tamtejne strony, kddy dwór, •Id I zdcla• 
nek. J11kkol.-lek po chorobie, ole moglem Jeucze 
utrzymać sic: dobrze ni oog11ch 1 trzeba było pod. 

sadzać mnie do brycrkl, musl1!11m sp11lnlć rozkaz 
I zanocowewszy Jeszcze u korciewsktego fZl!dCy, 
naujutrz, Jencz11 przed świtem, wyruuylem w dro

gt:, Od dworu do dworu, poczti:i 0obywatelskli", nie 
konl11crole to na/krótuy I najprestszy sposób loko-

•) Według tr6del roayjsk!ch .Pereczeń bolowych stol
knowienij etc.•) b;twa pod Czystq Blldq 21 stycżnla st. stylu 
(2 lu!ego n. st,)Dow6dcq Polskiej Parlji był Wyuko,qki 
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mocji, 1.wlaucze, ie tueba było omljt1ł wh:ksze 

gościńce, śród roztopó• owej bezśnletne/ zimy, 
11lern kluctował mt1nO'lł'C11ml, by omlo111ł moskle•• 
skle pikiety, zwłaszcza, .te misiem przy sobie rot• 
kazy wh,dz centrtilnych, do poszczególnych, nufa. 
nych osób w f\ugustowsklem. Nlern przyn!o po
dwójnie naloł.ył drogi, nieraz zboczył we wręcz 
przeciwnym kierunku, ltik podr6tuj11c .rzemiennym 
dyszlem•, dotarłem do m■t11tku Puytuly, gdzie na 
czele wlękne], bo moie 4 tysięczne/ partii, stel Wa

wer. N11 drodze Jui zetrzym■IV mnie n-■ze pl�lety, 
gdym slę zd opowledzlt1I 1 poku11I swój patent, 
odprowadzono mnie do dworu. 

Dwór piękny, murowtiny p11/11c, 1.d11l11 widoczny, 
bl11ly śród nagich g■lęzl S11du, na wzgórzu. Nieda
leko obszerne budynki folwmrczne: stajnie, obora, 

stod1ly, folchlerze, wszy1tko to zafętf! było przei 
nnzych. Nie mog111c zmieścił się pod dachem, spor■ 
odć obozo•t1/1 pod golem niebem:! DII podwórzu, 
w sndzte. R dopleroi w pałacu rojno było Jak 
w ulu, same shrnyznt1: adjutancl, pulkownky, ma• 
Joro•le, gdyt Wawer lubił otacuć sill zewnętrznym 
blichtrem. Z11prow11dzono mnie do sell stołowe/, 
gdrle przy obiedzie, w lh:znem gronie swego s1t11bu, 
siedzltl Hm Nnczelnlk, Humory były wyśmienite, 
dowcipy żołnierskie, którym wtorowaiy ulwy §mle-
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chu ... Z11meldow11lem się po wojskowemu... Wawer 
zmlerryl m11le okiem b1dt1wczem, a wldziic tem 
blady I ledwo oa nogach sic: trzym11m, kani usliiść 
przy sobie. Podano ml talerz wyśmienitego k11-
puśnl1ku z półgiisklem, pod,;:zas Jedzenia musiałem 
drobliugowo opowiedzieć skiid przybywam, co zacz 
Jestem I dok11,d Jadc:., to wszystko potwierdzić do• 
kumentllml. Wysłuchawszy mnie uwatole I zb■. 
dawszy dokladale patent mój I reutc: dokumentów, 
odezwał 1lę Wawer swym krótkim rozkuuliicym 
sposobem, nleznosziicym sprzeciwu: 

- Zostaniesz Waść z nami;: chory juteś, 
gdzie cl hm podrófować; Moskale do okoh; wszy
stkie drogi z■jc:te; wpadniesz w 1ch ręce, lub do
staniesz po łbie. 

Ledwo domówił tych słów, gdy niespodzianie 
�a dwuam, na gościńcu, p■dl strn.1, nalprzód Je• 
d,,n, potem gęstsze. To nasze pikiety odstrzeliwały 
sle Moskalom. 

Wawer *) zerwał sic: z miejsca, I nletr■c11,c by
najmniej dutb■, pncz11,I krótkim, stanowczym głosem 

•) Wilwer, wldciwie 2wal •i<: Kons!antym Ramotow
•kim, by/ w r. 1831 porucznikiem .czwarlilków', nil pilmi,itk� 
boju heroic2nego pod hrczm,i. wawcrslt,i, przybrał pseudo
nim w„w,a. Na cmi1trac)i był w •lutbie frilnCuskiei w Ąlglene 
Wr6oil pned rokiem ISM do k,aju, by wzi,i,ć ud,iał w po· 
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wydawać rozkny. f\djutand rzucili slł!l netychmlut, 
katdy w s•oJ11 slrone, by „ojsloto postewlć n• nogi. 

:i':�:\:, 
b

�
l

l�y ;�ró:::�
Jł!l

�::1:�:
.,

:1e ;i!:�':�p:�:� 
Wawu 01duiyw1ć goklonoścl, gdyt w rule obr•· 
ny, pl4!lkny d„ór przytulskl poszedłby niezawodnie 
z dymem. 

Nekazal włł!lc: odwrót. Rozkuy Jego wnet spe! 
nlono, wszystko odby•elo slł!l spr1wnle, cicho, bez 
Z11mlen1nle. W Jakld kllh p•clerzy ruszył przodem 
t•borek, skladaJ11c:y slł!l mote z 20 wozów, n1lado• 

wstaniu;slułyl pierwotnie w odd1lalach Zamec•kl I Padle•· 
skiego, następnie u.ł dowodził s>mod1ielnio w auaustow•kiem, 
11rod1ieńskiem i plockiem. Stoczył bitwy pod Binlo„ewem. 
Jauwllaml, Jufr1ębn1ł, Curnym Brodem, Kadyuem, CiruU• 
kami, Krasnem, Rad1ilowem, Rzdnlkiem, Pon,d1lem I Slrze. 
!cow!1n11. Po ostatniem Iem starciu, we wudniu 11163 r. Ra· 
motow•ki opu!d/ kraj. (Zieliński • Bitwy l Potye1ki"), 

S p Kupowlc• opi•ywal Wawra jako mętuy1n'l lat 
,,ednlch,bruneta.n!eeo ly•eio, !rednie11o w1ro•!u.silnej bu• 
dowy, !wletneio hwalenystę. Gldwn11 Jeao wad11 by/o, te lu· 
bił 1bytnio 1jdć i wypić, do,konaly łołn!eu, byt jednoudnie 
smakos,em, otaczał się plee1eniarumi, woził • sob11 sknynie 
• uampanem. W innych wuunkach mó11/by sobie na to po· 

1wolić, 1właHc1a te I<: 1woJ11 wad,: okupywał rzetelneml u· 
slutamii 1nnjomoścl11 „emlosla woi�koweao. odwaQn W par• 
ly%onlce, i•k� prowad%ili!my, nawyknienia ieao, nabyte we 
Francji, były ci�łarem i pr1eS1k0d11. 



wenych amu11lcJ11, furatem, o który Wawer bardzo 
dbał. Było pod dostatkiem wódki, sloolay, c:.blebe, 

grochu; kllke kotłów polowyc:.h. Mnie, Jeko lnwelldę, 

wsadzono na wóz.,. tul za taborem szla piechota, 

w arjergardde zet kawalerje. Kozacy sili w trop 

z. neml, zewsze Jedm1k w pewnej edleglaści, mo:1:e 

ćwierć mlll, 

Nlebewem zaczerniał przed nami skraj lasu, 

Szliśmy szerokim gnśclńtem, z obu stro11, j■k 

okiem sięgn11ć wzwyt - czarne, zwert■ iicl■n■ od• 

w!ecznł!j puszczy, Szliśmy bez wytchnienie, po• 

śpiesznie, chc11c oderwać się od wroga. Skoro :zd 

:zap1dl dość wc:zuny :zmler:zth, sku;clllśmy :z goś

cińce w bok, luną dro:l:yn11. Tu jui mrok peoowal 

:zupełny. Rozwinęliśmy się niezmiernie długim wę

żem: n• pr:zodzle wozy, które co raz to gr:zęzly 

I zepadaly po osie w rozmiękłym gruncie leśnym, 

to znowu utykely, trzęs11t się niemiłosiernie po 

gęstych splotach korzeni. Plł!chota szla w pojedyn. 

kę lub dwójkemf, w końcu :zaś kewelerja, która 

pozsiada/a z koni, gdyż zwlse]11cy d do ziemi g11szcz 

świerkowych gałęzi nie pozwelel Jetdzcom utrzymać 

się na siodle. Tak po1uwej11c się, 1 nle]�k1m trudem 

szliśmy, wyczerpani jui drog11, wci11t naprzód, et 

mnlejwlecej około północy, rozsteplla sli: nagle 

gęstwina leśna, ujuell!my ned sobe curny strop 
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nieba, nabijany i:lateml gwludaml. Na prze
ciwległym skraju do:łć obsieroej polany migotało 
uerwooe światełko w chacie gajowego, 

Tu, śród głuszy odwlł'lcznego boru, dal1ko od 
gośclńu, postanowiliśmy stantić na krótki spoczy. 
nek. Wnł'lt puyniHlono 1uchych g1lęzl, wesoło za
płonęły ogniska, w dużych, miedzianych kot/ach, 
sm■kowlcle bu!goctic, w■rzyl S!ll'l grorh. Tcm 1 ów, 
zglodzony, nie czekaltiC cleplej strawy, puylotyl do 
usl bluunti manlerkll'l, w tył prziechylll glowll'l, d 
mu zblelalo oko, potem oddal ]łi najblli:uemu k■• 
mr■towl: .Do ciebie, Staslul" .w twoje rll'lce lgne
cyl" Wydobyll z za cholew po kawałku słoniny 
I smacznie razowcem przegryzali. 

Mnlł'l polotono na lóiku w leśnlczówcł'l. Nie
bawem nodnedl tu Wawer z kilkom■ ■ztabowyml. 
Usiedli na zydelkach, wkol0ognlska,zap11hll fajeczki, 
wasoło gwantic I dowclpku]tic• 

Z za okna dolatywał odgłos powstańczej pio
senki: 

.Oto d,;, d,icń krwi I cllwoly 
ObJ dniem wsknenenl• byt!" 

l'\lbo: 
.Hej mlod•leiy, d,ius'u, lwowa1" 

Lub td lll'lskna nut■: 

.Zo Niemen het preul' 
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Ne]chętn!eJ i ne/częjclej §pleweno jednak marsza 
Żuawów: 

.Niemuz to ,..;._,y !�k w n"-Hym znak«". 
Pojedyńcze pocz11tkr.wo glosy poczęły zle1V1Ć 

się w jeden zgodny chór, odenrene 1wratkl 1p11Jać 
się w Jedn11 mocarn11 pleśń, którel echem wtóro
wel ciemny bór, ,ż Wawu musiał wysiać adjutant11, 
by stłumił zbytnia ochote, l■ko, ie wróg był w po
bliiu, szedł w ślad za nam!. 

Pokrzepieni krótkim, parogodzinnym snem, 
r::rzed świtem jeszue w delsz11 ruszyliśmy drogę. 
I znowu pod swe op!ekuńcu1 skrzydła wzięła nas 
przepllStDl!I QII_SZCZ borowa, 

Porenek świtał, gdy rozst11p1ly się drzewa 
puszczy, z mokrych oparć•, jak krew czerwone 
1nt■wal1 słońce, blaskiem swym zloc11c szczyty 
kościoła, słomiani! strzechy chat ... Nieco opodal od 
duhj wal stal porz11doy dwór: Białaszewo. 

C1u]11c się bezpiecznie za §elaną lasów, pow
stańcy nesl rozsypali się pa wsi, 1zuk11]11c poiy•le
nla I ciepłego k11t11, gdz!eby się motna po marszu 
nocnym zdrzemnać. Wawer ze swym sztebem skie
rował się do dwaru: bylem I Ja z nim. Na ganku 
spotkał nas go1pod11rz, pllllll Swiderski, widać dopiero 
co ze snu zbudzony, gdy.t był w szlafroku; człek 
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shrny, lysa"'y, przy nim była tona Jeg•, staruszka 
matka I córka, dzle„czi:: niezwykłej urody. 

- Gość "' dom, Bóg w dom. 
Serdecznie, po staropolsku, zaproszono nas do 

"'ni::trza d"'orku, który, Jak to tam gdzld podobno 
mówi nasz Pol Wincenty, zda sł,:: ściany swe roz. 
szerzył, by tak 11czoych pny]tić gości. Dla katdego 
znalazło sli:: miejsce. Na stoli! /u! dymiła piwna 
polewke, suto śmletao11 I serem okreszona ••• Nie 
zd11!yl!Smy jednak zasl11śt do rermego p•silku, gdy 
nagle rozległy si'! tut "' poblltu llczne struły. Wy
skoczył Wa„er na ganek, za nim renta Jego �ttabu, 
patrzymy: at cl 1 pobllsktego lasu syp!11 się kozacy, 
cale Ich chmary. 

Napad był tak niespodziany, te mimo roz. 
paczliwyctl "'ys!lkó"' wodza, znaczna ct,::śt: aanych 
poszła w ronypkę. Na szc:ęścle Wa„er, b111df co 
b11df doświadczony tolalerz, nie zanle bal wystawić 
dość silnych pikiet. Te, odstr1eliwuj11c sli:: oapastnl
kom, pozwol!ly skupić Si!', głównym 11/•m I osin• 
nlly Ich odwrót. 

Ja, nie mog4c l powodu swej chorej nogi po• 
dtiżyć za Innymi, skrzykn4lem dookoła siebie kilku 
Kurplków, 1 którymi bylem si!', zaprzyjatall. 
Dzieciaki• były ta Jeszcn: po lat utern11ścle, p!i::• 
tn1śc:.h1, w ubotuchnych, podarp,ch slerm1ęfkach, 
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drf11Cl!I od chłodu, przewlesto11.:i przu plecy nosiły 
kostyc.zkl, z kory brzozowej plecione, w nich k11-
w11/ek suchego chleba, proch I kule. Strzelblny mleli 
powl11zane unurkl'lmi, l'lle jl'lkte z n1ch strzell'lli! Ody 
tl'lkl •dmie kon.k■ n■ cel - Jut z kon!11 leci ... 
trupi R Jakld nrdeczoe, z■cDe były chlop■kll R J11k 
na Mosk11lów zajadle! 

Otót J11, z kilkoma moimi Kurplkaml wgramo. 
llllśmy sli: n■ dach obory, zk11d rozpocze;Uśmy za. 
bój czy ogień. J 1k tylko Mosk?I wys u ile sic:: z luu
w niego! 

Tak trwało dobr11 chwile::, gdy nagle któryś 
z Kurplków z11krzykn11/: obor11 sic:: p11II! Pl'ltrze;: 
1stotn11! na przeciwległym końcu obszernej budowli 

z11l11I sic:: d11ch słomiany, wldocmle podpalony przu 
Kozaków, którzy Jut grasowali we dworze. Ogień 
rozszerzał sic:: bly■kawlczole, D1eby/o rady, nil! ch�11c 
:fywtl!m sic:: upl!!c, musieliśmy co prc::dzej zletć. 

W pobllfo był chlewl!k nleduty dla n!eroga 
clZby, cały murowany, kryty dachówk11, wle;c na 

ogień odporny. Tam schron liśrny sle;. Chlewik miał 
jedyne, w11zkle okienko, n■ksztalt strzel11h:y, z dość 
szerokim widokiem. Tu umieściłem sic::. Kurpikl na 

bijali i pod11w111l ml fuzje, ja strzelałem. Jedno• 
czdnle wysiałem !ednego z n11jmloduych mych 
towarzyszów, spr�nego chlop11k11, 011 zwiady. 
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Wrócił nleb111tem: dwJr był przez wrogi n. 
fęty, cely stal w plamieniach. Kozacy wymordo
wali rodzinę nauego gospodarze: tonę, st11rustki:: 
matki:, córki: które kozak przebił Jednem pchn 'I· 
etem lancy, sam S•lderskl unedł podobno z ty

ciem, uclekllJ11c przez okno, Wa„er zddyl skupić 
dookolo siebie rozp erzchl;,, część wojska I cofa;,,! się 

do przeclwleglego lasu, mnlejwl�cej zt;,,d o ml!i::. *) 

Nam, corH goręcej było w św!nl.rnlku, sły 
szellśmy nad sobłl trzłl$k krok•I, które zaj�ly się 
od ognia. Nie pozostało nic, tylko �pleszn4 uclaczk4 

salwować iycle. Nlespestrzehnle po puez płomie
nie I dym wymknę!Hmy s!ti z chlewu, z pomoc;,, 

moich Kurpików pueudzllem przez cz�stokól, któ 

rym otoczony był sad... nczdllwlej ni! w Sleml•
tyciach, gdzie zawisłam na ostrzu pala. Przez sad 

wiodła mlod• Jod/o.,• aleja, g�sta I cienista nawet 

w 1lml1. T,mtędy tnel,a było przekradać slf,I z 
najwl�ksz;,, ostroźna�ch1, by nie zwrócić u•agl gra
lU]łltycil wszi::dzle kozaków. Rn Jeszcze wypad/o 
przedostać się przez wysoki plot - potem zna• 

•) Wedlua ir6de! r1>syl1kich biCwa pod Biolauowem 
dn. 19 maru st.•· (31. !li. n. 11). W,>j,klem ,01yj1kiem do• 
wod1il major Zus. C1�ściowo polea!o, przewdnie 1oł w oaniu 
spaliło si� około tl!O po.,.stoń.ców . •  Pierec1eń boju•ych sCol• 
knowienij• etc 
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d:llśmy alt; w ot•artem polu, Sposobem, wypró
bowanym pod Radzyniem, ległem, Jak długi, • 
bru!dzle rolnej, obok mnie, Jak z11]11czkl, rozcl11goe1I 
s!e Kurplkl. Nie powiem, 11by t•kl spoczynek w 
rozmokłe], wiosennej roll, był berdzo przyjemny, 
lub zdrowy, Jedno, m11 prHcle zalete, ie ld11c nie
ruchomo I przykladoj!IC ucho do ziemi, słyszy Slfl 

wszystko dookoła dokładnie, nla tylko tetent ko
nl11, ale nawet pojedyńcze kroki. Ldellśmy tedy 
około tuech godzin, z11nlm się wszystko dookoła 
ale u,pokollo. Kiedy n11rencl1 powstall�my z no• 

szych legowisk, ogl!lda]!IC się ostro.tnie dookoła, 
zaml1St pięknego dworu u]rzell,my tylko dyml11ce 
zgliszcza. Wrac11C nie było poco, ole by/o tet be:i.• 

plennie, gdy! we wsi mogił Jeszcze być koHcy. 
Nawpól niesiony przez moich koc:hanyc:h Kurpików 
zd!lhlem do pnec:lwległego lasu, dok11d był sle; 

schronił Wawer. f\le go Jut t11m nie zuta/11m. 
M11J11c: tut z11 sob111 Moskali, wojsko n11ne, 11. raczej 
nane rozbitki, przepr11wily się przez Biebrzę na 
stronę wschodnl!I, lltewsk11, gdzieś w okolicy Go

nl11dza, co kh narule ur11townlo od pościgu. 

Nie mogi:ic w tym stenie, w Jakim bylem, po
d!lhć ze swoim!, natkc111/em się po dluhzem błą
dzeniu �ród puszczy, pó!nym jut wlec:zorem na 

samotn!I le:śnic:zówkc:, Gajowy, człek lat czterdzlutu, 
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iUl!lPY, osadtlsty, o czerwone/, nabrzmiałej h,arzy, 
kulawy, przyJ11I nas dość opryskllwlo. Jak dowie• 
działem SIi!: mułl!lpnte, był on sołdatem rosyjskim; 
r■nlony w n0gl!l pod Sewastopolem, otrzymał na
st�pnle to miejsce w lasach rz11dowych. Przecie 
gościny nie odmówił, I ly1:kl strawy. Chod!l1: mll
CZ!lCY wcl111: I ponury, pozwom przenocować, Była 
obawa, 1:e nas mote zdradz!ć, 1:e sprowadzi w aocy 
swokh moskalów... ale znużenie przemogło w nas 
wszelki,_ ostroiaość-padllśmy 011 posianie l zaaaęll 
snem kamiennym. 

Nad ranem zbudził nas sam gospod11rz1 czas
ośwladczyl-gdy1: po puszczy grasuJ11 kozacy, wyła 
puj11c spótn!onych lub zbl11kanych powstańców. Die 
mnie stała taprzl!ltona bryczuszka, na któr11 mnie 
wsadzono, gdyt ]uf ledwo moglem poruszać zbola 
leml członkami. Obok mnh,, wesoło gwarz11c, ze 
swymi fuzyjkami, szli mol Kurplkowle Tak przekrada. 
l!śmy słl!l ldoeml manowcami, ei o zachodzie roz· 
rzedniał las - przed nami rozwlnl!:111 się w blaskpch 
kon11)11,cego dola krwawa wstęge Biebrzy. 

Tu po1:egnali:lmy oaszego gospoderza I prze• 
wodnika, który choć Moskal, n!e był przede zdrajc11. 

Przez rzekę przeorawll!śmy się lódk11, gdyi 
prom był spalony, w najblifszej wiosce dostałem 
konia I 'lł'Ózek, którym pod11!ylem w ślad za partJ11 
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W11wre, Ludność tyth stron niezmiernie sprzyjała 

nem, powstańcom, dawała chi:to!e pol:ywlenle, koni, 
nie blorłlC ze to, ani gro,u; słutyla t11 pn.ewodnlka 
:łledzlh1 lll kddym obrotem 111osk111!, dooou11,t 

nam o wszystkiem, ukryw11J11c rimnych, Tek wlec, 
dowleriono mnie bupiei::znle do obozu, który był 

jul: daleko odszedł cd Gon111du. 

Nie było Jednak ml Sl!.dzonem uiyć tu pokoju, 
Niebawem przepr11wlll sic moskale prtf!Z Btebrzi:: 
I poui:li znowu nu prryplerać. Wypadło wli::c nam 
cofać sle, nie kon!eczole w najlepszym porzłldku, 

wclłll: maJłlC 011 karku koHków. Kawalerii nie mie
liśmy Jui, konie nam popadały • drodre lub H· 
grtezly w bagnach rezem z /dekami. Wypadzie Uć 

pleno, mnie sle otworzyły rany na nodze, kddego 
wieczora but pełen był krwi. Głód dokuczał potc

:tnle, wozów z fura:tem ]uf dawno nie było, poglncly 
pod BfalasHw,..m. Co gorn11, br11kow11!o te:t amu

nlclf, Koucy, na swych lekkich konikach corez zu· 
chwale] oaclenU, zajddl:łl]łlc to z boku,to z przodu, 

co 
0
raz to kogoś urywaJ11c. System Ich na tern po

lega: nurzyć przeciwnika, nie zbli:i:aJ11,t sic na odle· 
g/ość .strzału. Natomiast starnyzn, moskiewska cze· 
sto podjddhla pod sam nasz obóz, wohljłlt byśmy 
sic poddall, leu nikt z nas nl11 usłuchał. W marszu 

podziehllśmy sit,: na dwie części: jedna wiek.sza, 
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•kl1d11J11c11 sle; z kosynjerów, szla przodl!m; ■rJ■r· 
g11rde; tworzył miły oddziałek strzl!lców, przewdnle 
Kurpiów, do których I J11 przystałem. Dowod111 

P•ml Tadeusz Wojczyńskl. Byilśmy nleust11nni11 pr11. 

wił! w styc1n0$CI z wrogiem, stuel11nlo11 nie mi,kh1 
anl w dzień, ani w nocy, niestety warunki były 

nierówne, nasi chłopcy mieli broń myśHwski:i I to 
lkh11, n!edaleko nośni[, ja Jedea posiadałem dobry 

sztucer. To td, gdy któryś z moskalów zbytnio sił[ 
rbli.tył, zwl11ncz11 Jeteli to był ktoś ze st■rszyzoy, 

przedemn11 st.wal Kurplk, ja zaś, be;d11c osłabionym 
I nie mog11c utrzym11ć sztuceru, opluałem go na 

Jege plecach I brałem wrog• n11 cel. W ten 
sposób utrzymywaliśmy prztś!adowcó• naszych 

w przy1woltej odlegloścl - moskale bowl11m 
na ogól nie aarażll'II swego .tycia, woleli 1dal11 
nH n�kać, widz11c, ;fa I tak Im nia ujdziemy. 

J•ko;ł niebawem zabrakło nam kul, wtedy wypadło 
strzel�ć od/amkaml tłuczonych garoków, co ju;ł ;ład

nej 11111 przyczyolalo szkody. Napastnik coraz zu
chwalej nacierał, nie uznaliśmy ni spoczynku ani 

snu. Kllkakrotnle mieliśmy wh:kne ut11rczkl pod 
Suchowol11 I Klewankl[, na ogól byl11 to Jedoak dość 

nlenkodllwa strzelanina. Ud11rzyć 011 wroga pierś 
o pierś nie megllśmy, gdy.t siły były zbyt nie. 

równe, moskalów było co najmniej ple;ć razy tyle 
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Ilf.I nas, z drugleJ strony przeclwolk n11Sr, chc,cl1ż 
:imieclerpil'll'ony nleust1nn11 gonltw11, śród wiosen
nych roztapó'II', nie mógł Zllłlt&kow1ć D!IS n11 ba
gnety, Jaka :fe s1llśmy w rozsypki!!•·• musiał sli: z11· 
dawalol11ć wyl11pyw11alem tych, którzy p■dll ze znu
rzenla lub ugru:tll w biocie. T11k op1saliśmy w Clro

dzleńsiczytnle du.t� półkole I st■nęllśmy znowu nad 

Blebrz11. 

Nac był■ clemnt; po ast11tnlm niezwykłe for• 
sownym m11rnu udtlo sl11 ntm oderwać ad wroga, 
Przepr11willśmy slf,; spokojnie przei mast, który 
natychml11St rozebr11l1śmy za sob11, co no czas 

pewien wstrzymało pogoń. Było ta pad Szla• 
blnem, Miasteczko spało, pnenllśmy cicho, w n11J• 
wli;kszym pośpiechu, niby duchy nacne, z11br11wszy 
Jena przewodnika, który ml,il nu z11praw11dzlć da 
J11strzębny, w okollcf,; n11Jwlf,;kszych augustowskich 
punc.z. 

Unlk11llśmy szeroklega gaśclńca, ld11c m11now
c11ml, wszyscy ostateczn1e wycierp11nl, glodol. 
Ujrzałem w lesie S11motn11 c.h11ti:, do której ws111pl• 

Iem poprosić c.hleb11 - kobieta pak11zah1 ml, i11 
thl11ba upieczonego niema a11i okruszyny, ledwo 
w dzidy zamieszony ... porw11lem w garSć, Ile mo• 
glem ciasta 1 pośpieszyłem za lo•arzysu1ml, jed111c 

l11pcz9wle, dałem tet nieco n11jbllisumu kurplkawl, 
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który równlet Jadł. Uczta teka lednek mla/11 nem 
n11 zie wyjśł:, nlebu,em podparło nu straullwle 
w :toladku, t11k ie padliśmy w strHzllwych kurczach, 

towarzyne podnleśll nu I •lekll n11wpól żywych 
at do ren11. 

W wlelklch lasach pod JastrzebnQ stanęllśmy 
oboum. Tui Ul nami dQg'łęlo sle wielkie bagno-, 
gdzie „ razie 1:1lebezpleczeństwa motna się było 
schronił:. J11kte odmlen!lle wygl11d11I ten n11sz obóz 
od t11mtego, z przed kilku tygodni, pod Blalane• 
weml 

Gromada nasze z kilku tyslecy stopniała mote 
do 500 ludi!. Mlkzenle panowało grobowe, zabro
n!,u10 pall(: ognie, nawet fajki palono przysłanie· 
jac je dl11nlQ, Nie mlellśmy Jut ani odrobiny chleba, 
ant jednego 1uch11ra, wlec Wawer posiał w okolice 
po furat. Mój st11n był bardzo dętki. Prócz zupeł
nego wyczerp11nl11, prócz straunych boló.r, w oodze, 
oczy ml spuchły, 111plyoęly maierJ11, tak te bylem 
prawie niewidomy. 

Wtdzztc to Wawer, :te bylem raczej clęhrem 
dla wojska nl:t pomoczt, sprowadził wózek chłopski, 
na który mnie nawpól tywago wsadzono I powi111-
zlono mano"cam! wglztb puszczy. Tak rotstelem się 
z towar?y,zaml, z moimi dzlalnyml Kurplkaml, 
których jut więcej nie miałem zobaczy(: - nie do-

57 



czek11ws1y bitwy, którs w kilh dni potem stoczo
na zostsl11 w lasach pod Jntru:bn,?1.*) 

Po p11ru godzlnl!lch bardto udiitliwej drogi, 
stanł!,/em w schludnym dworku śród puszczy, n11d
ldnlcugo luów p11ństwowych p11n11 J11rnus1kiewl
cz11. GospodMł I tooa Jego przyji:11 mole noljser• 
decznlej, nie zwl!lbjiic na nlebezplecuństwo, które 
Im samym grozllo, w rHle gdyby mnie tu znele
z1ono. Nl!ltychmlast poslall po doktora do Se/n, 

który obejnl!IWszy oczy moje, knel mnie tt1mkn?1Ć 
do ciemnicy I robić okłady. 

Kiedy po kil�u tygodniach wolno ml było wyj
rzeć n.11 śwl.!lt Boty, pocięli zewnł!,d do cichej le

!inlc:zówk.i zjełdhć S?lsledzl, niektórzy z d.11lekich 
nawet stron, bo wiedziano Juł, fe wysiany jestem 
ze apec]alneml rozk111aml od n11du centralnego 
więc kafdy rsd był się dowiedzieć, Jakle zaml11ry 
Sił Oli pnynl ść.: 

Pamli:tny sweJ misji udania się w rodzinne ■tro

ny, w l'\ugustowskle, dla rozbudtenla t11m zamie-

•) Bitwn pod Jutn�bn� dn, 20 kwietni• n •!. wedluł 
wspomnioneio jut kilhhotnie tr<Sdlo •o•yiskieao (. f'icrec,,:ń 
boj,:wych •tolknowlenlj" •. ) liczba pow,tnńc.S„ wynosić miało 
2 ty•i�ce. Cybo to znacznie puesodzono, ja\cof,: porłjo Wawro 
na ••mym poc„1Cku, gdy była 10,gan'zowana i w, komp/cd,: 

nie wiele wi�cej liuylo, nost�pnie .,,ś po kl�•ce pod Blola
uew,:m i nul�pnych tygodni znaczni,: •topnlol8. 



r1J11cego powstanl,, niezbyt długo popasałem w 
gościnnym domu państwa Jarnuszkiewiczów, lecz 
skoro tylko wracal11ce siły poiwoHly ml wgr11mollł 
sll!; 0a petdróln.!I bryczki!;, wyrusiylem do Justjano· 
wa, do p. f\blam■w!cza. 

Tu Jut czułem sił!; Jak w domu. Poe.za/em ob
Jddhł inejome S,!jS!ednie dwory, budZ.!iC. wszl!;dzle 
duche. 

Z Justjanowa polechalam do Trakleń, gdzll! 
byl! dw■J dtll!lnl bracia Gutowie, Lygmunt I ł\lek
s1mder, z Tr1kl1ń do Pojezlor pp. Gawrońskich• 
Wszl!;dzle witano mnie z upa/em, wszyscy gotowi 
aa dane has/o wyjśł w pole. Szlachta wierzyła w 

pomoc Napoleo011, 11 lud wleuyl sllachcl■ I szedł 

za Jej pnewodem. 
W Pojezlorach był wóJt Mieszkowski, te0 po. 

Jechał do mniejszych zaśclenków l wsi I tu nadspo
dzlewenego doznał przyjl!;cla: szła drobna szlachta 
zagonowe, szli chlopl-lltwlnl, zwleszcza śród m/o. 
dzll!iy był npel nieslycheny. Sterzy gHpodarze 
cnsem popłakiwell, ale sprzeciwiał si-: dziec1om 
nie mieli slly.]Wll!;C ostatecznie puszczali J• z blo
go.l11wle11$twem. Tak formowały si� gromadki po 
kllkun■stu parobczekó•, pod wodz11 paoa ze dworu, 
lub-gdy teoEbyl starym i nledoll!,tnym-rz11dcy czy 
ekonom,. 
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pod anczas Kon1t11nty Styukow,kl, 11gtnt n11,du 
centralnego, Jemu adr11portaw11ltm •n.ystka, co 
zrob Iem • oshtoi<:h tygadnlac.h I Jaki penult na• 
strój, poczem wsledl śmy 011 bryczki: I po]ec.hall do 
Berznlk, m11j11,tku dzler!awlonego pod one.us przez 
fi.korda Sowińskiego. Człek to był w wieku Jui star
szym, ongiś, po roku 1848 wysl1111y 1111 Sybir, sk11,d 
powróc.lwuy osiadł 1111 dzierżawie, olbrtymlej tuszy, 
powolny, nie energ!c111y, został z ramienia Rt11,du 
narodowego wojewodll augustowskim. 

Z trudem, pod naciskiem Sil,SIPdnlej szlachty, 
która hurmem sli: :zje�hala do Buznlk, udało sli: 
skłonić sterego kunktatora, by dal hulo do :zbiórki. 
Jako najdogodolejszy punkt zbarny obrellśmy mltJ• 
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robczeków z Sl!lslednl<h wiosek, 

Siyszknwskl tymczasem L Akord, nlezwa:ta].!ICY 
ju! na SW.!1 bajetlllil, tuszi:, pu:klll sli: w drogi:, od 
dworu do dworu, celem powl11domlenl11 obywetel· 
stwa, 

P���:��
1
\;: 

st
:ow

1
�ala o,ada, ukryta śród 

lasów, .) widiach rzecznych pomli:dzy Niemnem 
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a Jego dopływem, Św!e;tojańsklm strumykiem. Miesz
kał tam podleśny Wl•dyslaw Moszyński *), bardzo 
nam sprzyja/11cy. U niego st■ne;ll�my kw11ter1;; nie 
bawem pocu:ly tef. przybywać mniejsze 1 wh:;ksze 
partjt, zwykle po kil anaście osób. Puybyw11ly td 
wo1y z t.ywooścla: chleb, wt;dl!na w najlepszym 
gatuoku I pod dostatkiem, natomiast , bro11i11 było 
znecznie goruj: sdacht11 tylko posl11d11l11 broń my
śllwskt1, dla chłopów mideuło klika wozów rzezaków, 
Jakle ufywaoo do re;tznych sieczkarni. Uru1dzlllśmy 
polow11 kuzlenke; I wnet rozpoczęła się gor11czkowl!I 
pr■czr, O Ile zwykła kosa, ondzon■ sztorcem, Jest 
bardzo nietrwała, o tyle kosa czy rzezak od siecz
karni, znacznie grubszy. osadzony odpowiednio 111 
dre,tku, w ręku tęgiego puobczaka moh być n!e
bezp'eczn11 bronl11. Na końcu posiada on zwykle 
dluql szpikulec, który uginał śmy .., formie haku, 
Tym to hakiem chwyta się kozaka za kark, śclaga 
go z konia, potem talo przez łeb... cięcie Jest 
straune-nle mało Hsl chłopi lltewscy rozplah[I 
glóN kozackich, od czuba do plecówl 

Wogóle materjal na fo/o!eru był świetny, par· 
tja nasza składała s1!!; coś z 500 łudzi, dzlelnl eh/op-

*) Sk11zony p6foiej nn lj J11t katorgi. (0A!l11witnyi spi

S<>k politlc•ukich presłupnikow etc.'). 

61 



cy, pdol zapału - ale nigdy wojny nie wldzlell, 
iile byli w ogniu; brakowelo o■m doświadczonego 
wodze, Wprawdzie kaodydatów 011 to stzinowlsko 
znalazło slł!l et dwóch: C�bulski•Kochanowskl, stery 
żołnierz ■le lei I stary nladolcga, opój, drzemnl 
pr1y ognisku we dnie 1 w nocy, owinięty w koiuch. 
Drugim był miody panlcryk Kamiński • Mroczkow. 
ski, pochodził bodaJ z Wolynln, czy td Podola, 
chłopak jak malowanle, brunet, wysmukły, elegant, 
w swe! zgrabnej kurtce I czapeczce obszytej baurn. 
klem, z tentralr111 unbelk4 I p!stcletem za pasem. 
$wietnle tańczył mezur■ po s4slednkh dworach J 
zawr■cal p■nnom główki, Na wo/nie nic slł!l nie 
znal, choch1i podobno skończył kurs w ukole ge· 
nueńskl■J. 

Pewnej nocy, gdy wuoło plonł!llY ognisk,, a 
mioty kowalskie miarowo stuk111ly, nadbiegi gajowy 
z wiadomoścl1t, :te kozacy kręc4 sli: w poblitu. Zro• 
biło sli: zaml■szanle, któn1 zdol■liśmy Jednak opa. 
now111ć: rad■ • rade, postanowlll:łmy przepr■wlt: 
sic przez strumień S•li:tojańskt, tak rozumuj4c, te 
gdy mis mosk.111 pr:zyprze w widiach r:ztcznych, po. 
topimy sic w N emn!e. 

Pogastnno tedy ogniska, rozdano broń, praw. 
Jant zaladowallśmy oa p'cć furmanek I prowadzeni 
puez gajowy<h, rusryllśmy manowuml ku 

62 



Poranek jwltal, gdy stani;l!śmy n■d brzegiem Swli;• 

tojankl. N!eduty strumyk wezbnl skutkiem osta• 

tnlch deszczów. Poczcllśmy szukać brodu, gdy w 

tern, z przeciwnej struny, z luu ukazał SIO!.: oddział 

kozaków, Ujrza1nzy nas, dali ognia - •tedy pani• 

ka og.rni;la cały oasz oddział. Na.-et CybJllskl, drze• 

ml1ttY na wozie w swym baranim koiuchu, zbu;htl 

slO!,i; Mroczkowski po prostu straci/ glowc .. , k l�uoa

stu, co przytomniejszych próbo.-11!0 od1trnliw11ć 
slc,11le broń myśllwska, ole dalekonośu, nabita 

slek11ńc11ml, nie przyczyniała przeciwnikowi najmniej• 

siej szkody. O�romm1 wlO!,ikność rozplerzchla sic, 

chron!itc do puszczy. Nu,et •ozy z prow)antem 

po1ost11wlooo, 

Tymcusem kozacy, których był wcale n!ellcz. 

ny podjazd, nie probuJitc nawet przeprawić sic na 

oauit stroni;, pojechali dalej, go�clńcem, w stronc 

Olity, gdzie stały pod ówczas główne stly mos• 

k!ewskle. 

J�st w Mnjampolsklm powiecie, śród lasów, 

które wloserm• okryły sio:; zl1lenf1t, wid, która si• 

nuywa Wesoło Oko. Tam poczO!,ill zblMać sic nas! 

rozbitkowie. Znalu! sic tu takie, uch/acy botńteu, 
Mrotlk1wskł, ale go nikt 1luch1ć nie ch:lal. N■to. 

miast wielkla 11ufanle I powueth�y sucuoek, po• 

tr1f,I sobie zdobyć nlejaklś Szymon K■tyl, syn chlo-
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'pa lltewsklego, kler)k, lr.tóry z semlnarjum uc1!1kł 
do powstania. N• sprawach woJskowych nie znd 
sli: wcale, ale potr11fil, nie bt:dQC dowódcQ, utrzy• 
mać towarzyszów w karb•ch pos!uszeństwe, wpro
w,dzJć w szeregi rozb1tkó• pewien lad 1:.([yscypllni:. 
T•ka -. tym chłopskim synu była powaga, Jakieś 
niezwykle• do1tojeństwo. 

Tymcn1sem co dzień naplywall do nas nowi 
ochotnicy, p11rtj11 011n• r11sl11 z dniem kddym w si
ły, Nie prófnowaHśmy tei: we dnle odbyw11lljmy 
musztry śród oslonlętef, leśnej polany; w nocy ku
llimy kosy; i Marjampola przywlezfooo iyda, który 
znakomicie odlewał kule. Niedaleko od Wesołego 
Oka był dwór M!chdlukl, Sxuksztów, tam pamli:• 
tano o na�zych potrzebrh, synowie dziedzica, dwaj 
młodzi Szuksztowlł', ledwo podrostki, zwozlll nam 
pożywienie I mundLJry, Gdyby ole brok broni, mo;!:. 
naby powiedzieć, ie oddziel nasz był wcale dobrze 
wyekwlpow,ny. 

ł\1: ph;knego dola przybył do nas 111!espodzla
nie Szynkowski, przyjechał na olbrzymim, perokon
nym wozie, wyladowenym slaDem - pod sianem 
uś było 200 nowiutkich, belgljsklch sztucerów z ba
gnetami, przemyconych przH pru1kQ granici:, nieco 
szabel, plstol�tów 1 zapas amunicji. N11Jmllu11 Jed
nak była dla nu wiadomość, ie dowódca wysiany 
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przez Ruid Narodowy, Jut był • c!rodll! l lada 
dzień miał tu przybyć. 

Wodum tym, wyznaczonym dla nauej partJi 
przez •ledro centrelne był Pewel Suzin. 

Ciekawe były koleje życie teg:o oiezwyklego 
czlo•leke. Jeko syn wygneńce •_;, przyszedł na 
świat na dal1kle] obczytaie, Osierocony celkowlcle, 
Jeszcze w nlemowlęctwle, •ychowywal się na koszt 
rzĄdo•y w zekladzle I. zw . •  dzieci sold.tsklch•, 
nie wledzĄc ne•et o swem polsklem pochoduinlu. 
Wysiany ne Keukaz, dzięki nlepospolltemu męztwu 
zdobył stopień oficerski; tam też po rn. pierwszy 
od uisbnych Polakó• do•ledzl■I się o s•em po
chodzeniu. Krew przemó•ll1 w nim. Porzuciwszy 
WC'jsko, ucieka zagranicę, razem z nlejeklm kepi• 
tanem K11ube, pochodui11la niemieckiego, leci 
z matkl-Polkl. Odtiid sta]Ą s!ę nlero1l11cznyml to
wauyuaml. Czes niejaki� byli we Wlouech, w Ge-

•) Nie bII Io Su1in, pnyjac1el Mickiewkn, .nany 

N'"cc•cj uę!ici .D1iadów". Tamten, joko student uni,..ersytdu 
WIieńskiego, znl•ny ,ostał w r. 18:z• do Orenbu'1•· slu1d 
wrócił do haju ! umor! w Wuuawie 1874 r. Ojciec Pawia 
Suzina by/ wojskowym łekanem w Kownie. zesłany •• ud1iol 

w powstaniu 1831 r. umul wkrótce potem no wy11noniu Po
dobno znoi tokte Mickiewicza z (U5Ów jego p<>bJIII 

"'Kownie. 
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nul, gdzla Suzin wykładał w szkole wojskowej, 
oc:zywlścle pod przybr�nem muwiskl,m, Zt11d tytu• 
!owano go przewdnle �panem profuorem�. Gdy 
•ybuchlo powstanie, przybył pot11jemol11 do War
szawy, zknd wysiany został • Rugustowskle. Przy. 
Jechał c:hlopsklm wózkiem, ubrany w SZllri:t, s11mo
dd11low11 slermic;gc;, z nleodstc;pnym Kaubem. 

Mroczkowski ehc:ial go uroezyśele powitać 
I przelać nań swojii urojon11 władze, 1111 eeremonja 

s!c; nie udał.,, Suzin msc:hn11/ zniecierpllwony stplc:. 
rózg11 I zwn1c1j11e sle do nas krótko pnemólt'II: 

- Bracl11! Koledzy! Wróg niedaleko, Felkner 
stoi pod 83llł'ierzyszkaml. C1y macie do mnie 
zaufanie? 

Odkrzyknellśmy jak Jeden, l:t! gotowi Jesteśmy 

pod Jego rozkazami bić sic; do ostatniej kropił krlł'I. 
Tylko Mroczkowak.!, obratony, usuni;I sle I tegol: 
dnia opuśell n11sz11 partjc;. 

Suzla nie prótnowal. Był to nadzwyczaj energl· 
czny ml!li, okclo trzydzle�toletnl, słusznego wzrostu, 
tegl, szatyn, nosił ale; nad wyraz skromnie, zamiast 
wszelkie] broni miał Jedynie szplcrózae, z któr11 
przechadnl sie przed frontem śród gradu kul. 
Mówił lem11n11 polszezyzn11 i null okr11gll!I, clemn11 
brode, co go czyniło podobnym do moskala. La· 
godny z natury, gdy jednak spojrzał na kogoś swe-
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ml przepdclsteml, czarneml oczyma z pod krn
custych brwi, • tamtym duch z11mier11I. Gdy del 
rozkn-lo był on •ypelnleny bezwzgli::dole. Posh1ch 

l dyscyplina p11now11ly w odddale jego •zorowe. 

Tego! dnl1 jeszcze dokonał pnegh11du toinie• 

ny, broni I amun1cJI. Było w r,uze] partjl około 
pli::cluset, wzgli::drile eletle uzbrojonych, trzeba było 
tylko lad wprow1dzlć w te szeregi, czego Suzin do• 
konał• clagu kilku drii, 

N!ed1leke od 11111, w hasach, st■! Hłasko Wiktor 
ze sw11 part!._ około 300 łudzi, Chciał on sli:: t nami 
pol11czyć, chi::tnie szedł pod rozkazy Suz!na. Wo
dzowie zjechali s1ę, celem pororumler,la, w pewne/ 
ldnlct6wce. Suzin był zd11nh,. że przy partyuntce, 

jek11 prow1dzlllśmy, d1hko leple) jut oper1w11ć 
mnle]suml eddz!a/aml, nlepoko]11c ustawicznie wro. 
ii)a, Ostatecznie staaelo ni tern, li H!nko miał 
cl11gn11ć do Staclsnk, my zd mlel/jmy sic: udac: 
do Balwlerzyszek I tam wydać moskalom bitwc:, 
Gdyby 111s ro�romlnno, mieliśmy się cofn11ć do Sta

clszek, gdzleby n■s osłoniły świefe s!ly Hłaski, 
gd1le nieprzebyte lasy I bagna zap11wni11ly bez. 
plec1n1 schronisko. 

Tego! dala runyl/śmy • drogi::, Mlell!my 
nieco ka.-aler!I, co� u 30 koni. Słabi te byli ka

w11lerzy,�I, t1le tylko, te sli:: nldle 011 swych szke-
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pech trzymali, t dubeltówk■ml prtewleszoneml przez 
plecy, Sutln rodzlelll Ich 111 dwie czdcl: P'i::tna, 
stu st■lłowl/o etolo pechodu, restlll u/11 w odwo· 
dzie, $rodek formow11!11 piethote. Sutln, lak. 
kolwlek m11I Sllcznego bul1nk11. którego mu Mrocz• 
kowskl d11rowat, nigdy go nie dosl,d11I, chyba pod• 
czas musztry, gdy ob]dd1■1 szeregi, Pozatem wo· 
lat prtest1w11ć z fololeru.ml, nie znHII teatrelnej 
pozy, nie otatnl sic f11lszywym bllcbtrem. Szedł 
z innymi, w Jednym szeregu, z nle0dsti::pn11 f1Jeczk!I 
w zi::b11ch, z szplcrózg11 • ri::ku, M11lomówny, w so. 
ble skupiony ... nigdy nie wldzlellśmy :lmle]!lcym się 
tego dziwnego czlowlekl, 

Była godzina drug■ po południu, gdy kończył 
sic nagle lu, pod którege szll:lmJ oslonii. N11 le. 
wo, w dolinie, let11lo miasteczko B11•1euyszk1 -
111 pra•o, na wzgórzu ujrzelltmy wojsko moskll!!W• 
skit: było ll!!go około 300 dragonów, sotola koza
kó•, betel/on piechoty w llublo kolo 600 :łolnlena 
I dwie ■rmaty polowe, pod wodzii Felkner11. 

Suz'n wyd11I rozk11t, który w mgnll!!nlu oka 
spełniono: sztucernlcy ronypall ■li:: • tyr11ljerki::, 
tworz11c le•e nasze skrzydło. By/o ich około 200, 
przewll:łnle dzltlna mlodzld sz\nhetkit, dowodził 
zaś tym oddziałem Nleszokoć, (hloplec jak malo
w■nle, blondynek, krew z mleli:lem. Na pr•••m 
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&krzydlt, w zwartym sreregu, stant;II kosyn]erzy, 
:i.ami eh/opl litewscy, pod wodz11 Dowglelly, 

N'nl rozpouell ogień; Suzin przech1dzal się 
przed frontem, ole wyJmuJ11c z ust hjeczkl, pruz 
lunete wyp1trywel starszyznę m0Si(lewsk11 I wska
zywał lłl swym pe]czyklem strzelcom, którzy wnet 
na cel brell. 

Poczo.tkowo moskale byli zaskoczeni, nlespo
dzlewa]11c slf.: z nuze] strony utczepkl, wnet Jadnak 
sformowell sic, zatoczono 11rmaty, klik• granatów 
1 piekielnym chichotem pad/o w urn �rodek kosy
njerów, czynlłlC znac1ne spustoneol11. Wtedy Suzin 
Zlkomenderowal: .do ataku!" 

N'leszokoć knykna!: .za mo11 bracia]' i z bag
netem w ri:ku, na czele swej druiyny, rzucił Slf.: na 
ów pagórek, nie zwahl11c na grad kul, którym go 
powltaoo. Zwarły ■lę plł!rś o pierś wrogie ueregl,,, 
rozległy sit.; Jeki, krew bluzgnel■ z ran,., ale prza
moc liczebna moskal( była 1.na,;zn■, po pierwsza-n, 
sllnem natarciu nu1 szereg nchwlel sic, spy<:hany 
w dollni: przez wroga, który zajmu]11c on� wy.tym:, 
miał bardzo d1godn11 pozycję I górował nad na· 
szyml. 

Wtedy Suzin skln11I npl<:rózgo.. Pan Dowglallo 
krzykr111l n11 swol<:h lltwlnów: 0plrmiar.l' (.naprzód!") 
Jak cl run-. z pre•ego flanku na mosk■lll Jakieś 
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zap11mleh1ule og.rnelo chłopów, ., mllcunlu, U• 
•zh;cit, clell n11OJeml kosami, a raczej rzeukaml, 
plataJ•t łby moskiewskie. Co •ldzl!IC, Nlenokoć 
skrzykn1tl swokh, raz jeucze pnw1ódl do ahku, 
ostru bagneló• pogrl!liyly sle 11e wrogich pier

siach ... nlt1dzlerżyl moskal - z dwóch stron w te
lune ujęty kleszct•, plerzthn1tl „ popłochu, zostlł
wla]l!IC swych rannych I trupy. 

Pole bitwy w naszem bylfl reku, 

Suzin nie tryumfowi/. Jeno desperacko za łeb 
slezlai,111: 

- Boh I iłby teraz <hoć mały oddziałek kon
olcy, sttrl1byśmy lrh n• proch! .. 

file trzydzlHtu naszych .kawaltuystów•, uzbro
lt nych w dubeltówki, dobry< h by/o do •ywladu, nie 
zd do gon!enla wrogł', posladaJl!ltllgO b1tdt co b1tdt 
kilkaset dragonów I sotnie keuków. 

Chc1tc nlechtl!IC truba było zaniechać po
jcigu. 

Sprowadzono furmanki z s11slednkh wsi, n,· 
nlonych moshll ulokowrno w Balwlerzynka<h -
nauych roz,slallśmy do nśchmków bardzie] od• 
leglych, gdzie byli bezpieczni pued peśclgl1m, Po
llPglych n■z1Jutrz iksl1tdz z ch/op11ml pogrzebał pod 
lasem. 
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Wojsko nas?e tymczasem rozłożył• się DII 

wzgórku, konystaJ11c z chwllowego odpoczynku. 
Ten I ów .11akrc:;cll zegarek" - zag,rkeml bowiem 

mizywallśmy płaskle, blaszane manierki I wódke,, 

noszone przewafn!e n cholewe,. 

Z miasteczka przywle1lono chleba l słoniny

nie było wle;c głodne. 
Sionko majowe pnygrzew!lo, czuliśmy sic: 

tak, Jak gdyby Jut nie było moskalów DII świecie, 

•oJna wygran�, Polska oswobodzona. 

N11 noc runyllśmy • dalsza droge;, w stronc:, 

Ollty. Niebo s1ę zachmurzyło, mtyl drobny ka

pufolaczek. Szl1śmy otwartym gośclńum, przez 

pola, brzozowe zeg1jnlkl, po lewej stronie maJłlC 
szeroke, wstegl!l NlemH, którego woda śród mroków 

nocy, gdzie nlegdzlepolysklwala dzlwnle tajemnlc.zo. 

Klika ruy spo�ZO!lllśmy mi krótkłl chwllkc:,, ale 

rozk/1da!11c ognisk. O poranku rozpogodzi/o sie, 
slońc.e wstawało z alemnoweJ toni, 11111 tle purpury 

•yratnle rysowały sic:; clemnł! •lt1tyce kościoła. 

Gdy wchodzlllśmy do Olity, mlastecrko Jeszcze 
spa/o; właśnie ozw�I sll!l dzwonek na ranne pacie• 

ru!, bez komendy obnetyly s!c:, wszystklt1 głowy, 

.Zdrowd M111ryo" przebiegło szeptem przez nesze 

szeregl-.Suunb Marle, Motlna Dltvo, meldikes 
uł mus grlesznus• •.. wtórowall kosy11Jerzy. 
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Na rynec:iku oczekiwał nas Wlodtlmlerz Ja• 
c:uńskl; był to chlop•k: mob 15,letnf, syn powstań• 
ca 1831 roku, który n• kliku furmankach przy
wiózł n11m świeży prowj,at-w s11m CZIIS, gdy:ł po 
nocnym marszu byliśmy poti:;fnle głodni. Czekał 
na nas tu również z nleduft1 partJii śwldo zwer
bowanych powstańców niejaki Gleb, były oficer 
rosyjski, artylerzysta. Przywiózł on własnej kon
struk�Ji dwe dzl11l11.,. wydriitone w kłodach di:;bo
wych, obitych :f:elameml obri:;cuml. G�y Jedni 
z nas dob1erall sli:; do wozów z prow]antem, lnnl 
zaś podzlwh1II o"e ■rcydilela sztuk! punkarsklej, 
padły nagle 1trnly. Był to oddział k:oiackl, który 
przechodził widnie drug� stron� Nlemna I nas 
w ten sposó nlespodzlenle zHlarmowal. Strzały 
nie były nkodH.,e, n!� było tef obawy, by nleprzy. 
jaclel przeprawił sli:; na nHzt1 stroni:, gdy:ł promy 
były znluczone, zrentii kozacy unikali okazji, 
w 1-.tórej mofna było oberwać po łbie. 

Pitoli Gleb uwahl, :f:e widnie nadarza mu się 
oejlepna s_,osobność popls11oh1 ■le pru.d ulym 
1111s�ym oddzl11lem. Kazał wli:c na gwałt utacZIIĆ 
swoJe arm.ty na bru.g nlemnowy, Miał on tt!:ł 
swoich wyszkolonych puuli:arzy z pośród szlachty 
cl ust1no"il1 s!i:;, przeji:;cl swą wdnii rol11, Jeden 
ze szczotkii, drugi I lontem. Dtlal.1. były nabite 
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Jui poprzedniego wieczora. Sam Gleb Je wyrychto
.:wal, zekre:c:11 drewnlan.!I, śrube:, potem zakomende
rował po rosyjsku (gdyi po pohku nie mówi/ wcale): 

- PIi! 
Rulegl s!e: huk straszliwy, olbrzymi kl.!l,b dymu 

zasłonił nam przez chwile: �•lat ... dtialo nabite Jui 
z wleczor11, nabrz.i::kle nuti:pnle skutkiem deszuu, 
który lal pr1.ez c:111!11 noc - pe:klo. Polo•e: Jego 
11111 wybuchu przerzuci/o na drug.!I, strone: N!emna, 
druga polow11, w11rcz.!1,C i kri:cillC sle: przewróciła 
kllkun11ttu kosynierów, przygl.!l,da].!1,Cych sle: temu 
widowisku. 

z za rzeki donedl nas glosny jm!ech kou
ków, Gleb ukl11l 1. rosyjska, lltwlnl - kosyaJerz.y 
prze:fegt11II slę, miody Jacuńsld l.llC:lłll konika 
I uciekł, Suzin machn.!1,I IJlko pejczyklem l od· 
szedł. 

Lecz uparty Gleb nie dal n wygraa11, k■ul 
:i:atoczyć drugie działo, z którem powtóuyla s!e:; ta 
sama hlstorja, 

Taki był żałosny koniec naszej ertylerjl. 
Niedługo popasa].!1,C w 011cle, wyrunyllśmy 

na zachód. Naste:;pny postój mleJlśmy w m1]11,tkU 
Bendrach. Wldclclele, p. Skar!yńskltgo * J nie było, 

�!or Skarżyński był r6wn;d w po,.,.taniu, zesłany 
na•l�pn!e do Syberii, ,Sp!•ok po!ilic•ukich prc,tup�i•6•". 
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w Jego zasttpstwie przyjmow■la nas jego kuzynk11, 

p11nna Jóufin■, dzleln11 dziewczyna, pom■g11I uś 
Jej miejscowy wójt Krupowlu. Z11blto n11ltlusts1ego 
w•lu Zł!I shd11, n11 dziedzińcu rollo:1:ooo ogleń, 
w •lbrzymlch �otl■ch, puynle■lonych z browaru 
wnzylo sit m\e:slwo z grochem. 

Wypocz,::cl I nakarmieni ruszyllśmy wieczorem 
r11ino w d11ln,!j droge:. Mlae:1!śmy mll].!lttk l mia

steczko M!rosł11• ie st11rym klasztorem I kośclo
/em, 

Oko/o północy ujrzeliśmy w bl111k11ch ksl,::iyca 
lśnlitcit olbrzymlit t■flt tulora Obtlja. Noc by/■ 
clep/9, pogodna. Roilotyl!śmy si,:: na plaskach wy• 
brzah na krótki spoczynek. Na za]utrz, ledwo 
ś•lt, ruszyliśmy w dalsz.!I drogi::. Szliśmy z krót· 
klem1 tylko priystrmllaml dzleń cały, .t pod wJ,. 
czór 1t.n,::llśmy we wsi St■clszk■ch, gdzie nas 
oczakfwal ze swym oddziałem Hłasko. Po kr6\klej 
naradzie obydwu przywódców plan dnia m1st,::p
oego został ulotony: 

Hłasko mlal si,:: cofoitł 011 południe, maj.!IC za 
sob.!i olbrzyml,!j puszcz,::, dok,!jd "' rnie kl,::skl mógł 
sitbezplecznle schron1ł. 

My cofne:llśmy si,:: n■ pólaoc. Za sobit ml<t

llśmy •lelkla Jezioro Metelskie. Poml,::diy naszym 
oddziałem II parl]it H!11skl był■ wid St■clukl, 
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któr11 przecinał wielki gp:ikinlec, Tamtędy, wed
ług wsulklego prowdopodobleństwa miał przecho
dzić wróg, Plan bitwy polegał n11 tem, by go, 
skoro się uhte, nlespodzl:nle wzl11ć • dwa 
ognie. 

Mimo oleslychanle tidklch warunków, w i•· 
kich wypadało nam, powstańcom, wakzyt, mimo 
największych trudności, ph:tn11cych się na kaidym 
kroku, któr� cele to nasze puedslęwzlęde czyniły 
bezm1dzle]n11m, prawie bezbronni, traktowani przez 
wroga nie jako strona wojuJ11ca, lecz Jak zwykli 
bandyci, tropieni J•k hr erz leśny, zmuszeni nawet 
rannych swych ukrywać po rótnych budach le
śnych - pod Jednym względem górowaliśmy nad 
moskalem: sympatje ludoo�cl miejscowej bezwzglę
dnie były p• naszej stronie, 111 to w wojnie, zwl111-
szc1a hkle! l•k nana, putyuncklej, ogromnie duto 
znaczy, 

Zutnegam się, ie to, co mówię, dotyczy 
przedewuystklem moich stron rod1!11nych, ł\ugu
stow1k!ego l Suwalszczyzny, W innych częściach 
kreju bywelo rozmaicie, były takle okollce, gdzie 
ludność wleJ,ka bezwzględnie sprzyjała powsteń• 
com, l11ezyl1 s!ę z nimi w bratnich nereg■ch, były 
nlestet:,, r takie, gdde stosunek otum•nionej przez 
mcsk1lów ludności do powstańców, był wręcz ole· 
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przyjuay, n11wet otw11rcle wrogi, Nic podobnego 
u nas; tu śmlelo kaidemU moto• było 11ufać: p11n 
ze dworu, nlachclc: Hgoaowy, lub dzlerl:awca, 
chlop-litwin, a!emlec-kolonista, n11wet :f:yd-arendarz
wsryscy st!lnowlH, /11k gdyby Jeden zwl11zek brater
ski, wzajemnie slc: poplerall, uzupeln!aH sle wnJ•m, 
11 wszyscy pneśclg11II się w śwladcunlu nam, któ
rzy wyszliśmy z bronl11, w ręku, wszelakiej pomócy, 
dost!lrcnjac prowiantów, rrumycaj11c broń, plel11gnu
J11c rannych, a przedawszystklem śledz11c za kddym 
obrotem wroga. 

Pod tym względem zwleszct11, wielkie ustu. 
gł oddali 011m tydz!. Nie przeczc, h byli mię
dzy nimi I zdrajcy, byli l tacy, którzy oby
dwu stronom slutyli, tu I tam ch:ign!IC korzy.kl. Po. 
dobne wyp11dkl idaraly się Jedn11k dopiero ku koń
cowi powst11nl11-w pocz11tk11ch ogromn11 •lękność 
iydostwa była nam przychyln11 I to bezinteresow
nie, J11ko te i odwdzlęn11C sle mahrjalnle nie bar· 
dzo mlelfśmy czem. 

Bywely Id śród żydów przykłady - wpraw• 
dzle bardzo rzadkie - pr11.•dzlwego boh1ler
stw11, 

Tak, pamh:tam, był w nenej part]i mlo• 
dy 1:ydek, Lejbczyk (o właściwe nazwisko nikt 
wtedy nie pytel). Jako szeregowiec, :r:e utucerem 
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w ręku welcz;I on pod Balwlerzyukaml, pod Olitą, 
pod Saplefyszkami I pod Staclszkaml, ramie przy 
nasufn ramieniu, szedł dzlelale na bagnety. 

Potem pe!nll funkcje iandarm■ I znaczne 
usługi oddal powstańcom, donosząc o ketdym 
ruchu wojsk moskiewskich, o czem miał do. 
kladne wiadomości od swoich wspćlwyznawcó•. 
Pe•nego razu, chc:<1c na ens uprzedzić ktćryś 
z nauych cddzlalćw o grot-.cem riiebezpleczeń
stwle, pedzll przez pola, łąki 1 rowy kenno, ga
loprm Niestety, można mleć szlachetne strce, 
lecz być l!cbym kawalerzystą: Lejbuyk, netkn11w
ny się na Jak11ś przeszkodę, zlecle/ ze unj 
szkapy I zlamel sobie nogę. Znalt.tllśmy go 
omdlolego z bó!u I ulokowellśmy w nledaleklej 
karczmie, gdzlt, pod opiek„ s•olch, zdawolo się 
był bezpiecznym. Jednakie wytrap!II go t1.1 ko
ncy, zwl{lz1mtlło przewieziona do Suwolk, do •le· 
zienie. 

Tu obiecywano 111u �letylko zupełną bez
karność, ale Jeszcze z1111c:zn11 n11grodc-;, gdyby prze
szedł na slut�c-; moskiewską. Nie wydłll nikogo: 
n'e stel ■le Judaszem, I śmlelo stan�/ pod nu. 
blenlcą. 

Lecz wróćmy r:iod Jezioro Metelskie, gdzie śrćd 
k111/owetego, nadk!ego lasu, naprzeciwko St■clszek, 
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rozloiyl sił!: Suzin ze sw11 pertJ11. Poslade]11c tek 

doskon1ly wywiad-jak slłl wyie] rzek/o-byllśmy 

dokładnie poinformowani o ruch1ch wroga, wiedzie• 

llśmy, li niedawno wyruuyl w ślad za nam! i Ol!ty, 

I ie przy najbirdzleJ forsownych marszach wcuś

nlej olż nazajutrz, rano, nie mofe być w Staclsz. 
k■cb. 

Zawiadomiliśmy o tern Hl.ske:, ,tol11cego 

w lesie, po przedwne] stronie gościńca. Suiln po

zwolll nam, zm4!ltzonym dlug11 droglł, ea krótki 
nocny spoczynek. 

Ud11w!ono broń w kozły, rozpalono ogelska, 
pny których warzyl11 sił!: w1eczeru, Po skrom 

nym posiłku l wspólHJ modlitwie usn11I obóz 

nasz snem kamiennym. Noc była cudoa, letnia, 

suchy pinek I mech borowy slutyły ldla �t•u

dzonych cdonków za najwygodnlejue loh. Co 

ol11ty pelnll wartę. Suzin sam kilkakrotnie • nocy 
obchodzll straie, nakazyw1I bacmośC, gdyf okolica 

śród Jezior by/a ph1sciysta, plaHk Jak wiadomo 

głuszy kroki, więc trudno slyszet, gd)' wojsko n\e. 
przy]aclelskie nadchodzi. 

Nad renem, ledwo świt, postawił swój oddział 

01 nogi. M lcz11cy zwykle 1 smutny Suzin dnia tego 

wyJ11tkowo był pogodny, uśmiechnięty, zgromadził 
nas dookoła siebie I przemówił krótko: 
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- Dziś, brach,, dobrze celujcif', I nie ucteke]• 

cle, gdy wem wodze nie stanie.,. bo dzislej moja 

śml•rć. 
Rzuclliśmy się do niego, pyt1J11c sk11d takle 

przeczucie, lecz 11n spokojnie, stanowczo po

wtórzył: 
- Dziś m•I• śmierć ... 

Potem ustawll nu w tyr,ljukę l sam, jak 

zwykle, ze ••11 npkrózg11, powiódł, ld11t na czele 

szuegu. Przed nami, na wzgórzu, let11ł1 leucze 

we mghich poranku spowll11, wieś Staclszkl, Pierw
sze promienie wsthodzo_cego słońca p11dal11c skafole, 

ośwleclly dach karczmy przydro.tnej. Wtedy u/rze• 
l!śmy, Jak ]11k11ś CZllrna postać wgramol!la się n• 

komin I widocznie ku nam spogl11dała. 

- To szpiegi - .1:11wo/alo kliku z nas. Suzin 

przyloiyl do oka lunetę I po chwili oświadczył. 
- To oficer rosyjski - poczem skinął mll

cz11co n11 n11Jbllhzego sztucernlka, Orzechowskiego. 

Orzechowski w1f11I na cel... wyslrial rozdarł 

cluę poranku... ciemna postać 1wlnda się dziwnie 
I runęła z komlo11 w dól., 

W odpowiedzi 1111 to posypały się struły mo
skiewskie od strony wsi, nie bardto nam szkądz11,c, 

gdyl: szliśmy w pojedynkę, eslonlęcl piatami, 

darni I zaroślami. 
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Suzin szedł oa czele... w tern zachwiał się, 
'chwydl zn nrce, krew mu buchnęli z rany I ru1111I 

na wzn11k, !11k drzewo podclete slekler11. 

Rzuclllśmy •lę ku niemu .•• lecz był to Jut 
trup, Kula, c• pnech;la to tycie, padła zdrad·lecko 
z za krzaku, gdde był sit; pnycull kouk. 

W tej $■mej chwlll padł od moskiewskiej kuli 
nieodstępny towarzysz Suilna - K■ube. 

Kto§ kuykn11I: .panowie ratu]cle się, naczel
nlk t■bltyl• 

Wszcz11l się strau11wy popłoch. Pierwsi rzu. 
cllf s!ę do ucieczki kosyn]erzy llt•lel, prótno prci
bowall Ich powstrzymać Nleszokoć I Oowglallo. 
Wldz11c co się dzieje, ,chwycllem koof11, który pę• 
dzll luzem przez pole, po :ubitym kouku, wsko
czyłem Hń, zaJachalem z boku, zegraduJ-,c drogę 
ucleka]11q1m. Wszystko było daremnem; oddział 
poszedł" ronypkę. 

Hłasko, stoJ11c po drugie! stronie go.!clńca, 
wldz11c co ile dzieje, cofo.111 się wgl11b l11u, bez wy• 
strzału. 

Tego! semego dnl11, w pobllsktm maJ•t;ęu Ru
dominie, mlod11 tona Suzina powiła syna, 
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Po niefortunne] bitwie pod Steclszhml otny
małem rezk11z od woJewody Rkord,, bym do od
dzl11lu wli::ce] nie wr11c11I, lecz obje.I znrz11d nad 
rewirem strzelców konnych, czyli bndarmów, woje• 
wództw1 f\ugust1wsklego, Obowlqzkl hndarmów 
były pruwatnle wywlłldowcze, trzeba było usta. 
w!cznle Informował oddzl11ly powstnńc1:e o kai!:dym 
ruchu wojsk rosy]skkh. Dalej nele:talo da n11s wy. 
bleranlP podatków, dostarczenie fuu11u, przemyca
nie transportów zagr1nlc1:nych broni, amunicji, 
siodeł, pr,zedewnystklem HŚ l1p11ni1 szpiegów, 
których wiesullśmy natychml11st, bet p11rdonu. Słutbc 
ti:: pełniłem od polowy czerwca de ostatnkh dni 
peźdzlernlkzi. 

Kazano ml udał się do Suwałk, gdde otrzy• 
malem zn11cznlejsz11 kwotę plenlędry n• kupno koni; 
do pomocy dodano ml p. Luca I Wifolowsklego. 
Jddzlllśmy z Jarmarku n11 Jarmark, zakupione llo• 
nlłl wysyłaliśmy następnlłl do punktów zbornych 
w lasach. 

Bardto pomocni byli nem przytem miej. 
scowl włościanie. Przeszkód nie mieliśmy tadnych, 
ani trudno.Sc!, gdyt wojskłl moskiewskie st11ly prze
wai:nle wli::kszyml oddzi11l11ml, o .których bylHmy 
dekl�dnle poloformow1nl I które oml]alłśmy pr1:e
zornle. 

81 



Policja moskiewska by/a b,irdro nieliczna, byli 
to pnewainie lnw■lldzl, którzy siedzieli c.lcho. 

Pewneg■ r■iu, gdy przejeżdżałem puez L1n
kltliuld, patnc.: na g11nku, prred SW.!! plebanJ.!I sie_ 
dzl znajomy mój ksl4dz Dmochowski, staruszek 
8Q.letnl I ćmi hjeci:kc.. Ujrzaw■zy mnie, klasn.?11 
w dłonie, porwał slę t tywoścl4 dwudrlestoletnlego 
mlodzieńc■: 

- Wielka nowin11l - powiada - teraz I J• 
tek dobrze jak oficerem Jestem! 

- fi któż to - pytam - m!anowal kslędra 
kanonik■ oficerem? 

Tu opowledzleł ml, Jak zwab I dwóch mo
skh1wsklch pollc]antów, inw111idów, nakarmll, aapoll 
I pijanych z■mkn4I do piwnicy: 

- Teraz - j11k Bóg da - prc.dko będzie wy

miana jeńtów, to i ja będę miał dwóch na wymlanc., 
i:a co mnie chyba nie mlnht patent ■ficerskl ... 

Powiadam: .Bój się Boga, kslde kanoniku, 
moakale n21okolo, dowiedz11, się - kslędra powleszl!I 
I kościół spah�... puszczaj ich, kslate na suche 
lasyl• 

Stropił sle m.;coo staruszek, ale usłuchał. Mo
skałów •ycl111gnal z piwnicy, znów nakarmił I spoi/, 
kazał Im przysl11.dz, h będ11. mllczeć, poczem wy• 
,uścll. 
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Był w M■rjampolu naczelnikiem wojennym 
nfejaklś Llchaczow, miał ton11: nlemkę, która poja
chala w odwiedziny do krewnych, do W!erzbolowa. 
Gdy wracał■, zacnlllśmy się w les!e, Zł M;,rjampo• 

Iem, pojmaliśmy panl11, naculolkow11, I naplu,11 do 
męża, by natychmiast wypuścił hr, Rozwadowskiego 
I ksu:dza Gryglatysa, uwięzionych, w pruclwnym 
rai.le powiesimy :tonę. Uch!!lczow przer!!lzil slę nie 
o• hrty, aatychmlu, pojechał do Suwałk, d<,) woj. 

guberaatora B•klanow�, na którym wymógł 
wypuazcumle obydwu Jeń;ów. Hr■bla sko-
rzyshł I umkn11,I natychmiast zagranic11:, natomiast 

ksl11.dz n■Jspokojolej powróclł do Sejn, gdzie był 
profesorem semioarjum, Po poru dniarh areszto
wano go ponownie .•. był z nami pól:olej w katordze 

Stal • Pll•lnkach oddział wojska rosyjskl9"c, 
tręb11czem był tam chłop lltewskl, Jekutys. Zapro

siwszy go raz n■ wódkę, namówll11m, by przesz11dl 
na nan11 stronę-rnum ze sw11, trl!lb!I, co tel: uczy

nił. Następn;e podkrada/ się pod obóz rosyjski 

i tra.bił na trwogę, poczem cale wojsko przez c1l11. 

noc shu: musiało w pogotowiu. 

Powtarzało sic to kilka razy, ku wielkiej naszej 

uciesze, zanim n■reucle moskale zm1arkowall 
sprawę. Jeksztys szczęśłlwle uciekł Ził granicę I fyl 
następnie w Krakowie. 
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Nleru odbyw1lem swe we:drówkl widlwt 
: wnen po kr11!u w prubr■olu chlopsklem, w l11p• 
ciach, w zgrzebnej koszuli, umorusany, ale mnie 
chłopi I :tydzl uell, nl1r11z {bez tlego neszt11 Ul• 
mlaru) p11lc11ml wytyhli: 

- f\ zyl der Karpowicz ... 
Był ;:,rzy wojsku mosklewsklem chłop Dyd•ald. 

szpieg, który duto nam szkody prryczynia/. Otr:r.y
m■lem tedy rozkaz Dydw1ld1 uolenkodllwlć. Kilka 
razy sta•h•lem nań zuadzkl - zawsze potn1fJI sli:; 
wymkm1ć, 

Poszedłem •lęc po rade: ... do :łyda. Ten 
pokre:cll tylko glow11, powl1d1: 0uo ]Ht tak chytry, 
:fe go 1wyklym sposobem ■ie wefmlecle - trzeba 
sli:; przebrać w mundur mesklewski". 

J■ko1: tak uczynllem. Dostałem kilka mun
durów rosyjskich, sam przywdziałem oficerski, kliku 
kolegów przebrałem :za moskiewskich hnd111rmó1J. 

�b stal podonczas mały oddrlalek rosyjski, 
pr�ym znajdował sltt Dydwald. Puy/d.diamy 
tam: rorkazuji; podoficerowi, aby ml wyd•I Dyd. 
walda-tan, zw111ch11wuy pismo noll:em, mlohl sli;, 
iakllnal, ale 111old11cl us/uchall mnie, Jako oficera 
I zwhtnoego szpiega swego wydali. Odwiozłam go 
oatychmlast do partjl Szpaka, stoj11cego niedaleko, 
w lasach, klóry go nleiwloczn!e:kazal powiesić, 

84 



Zrzuciwszy mundur moskiewski, wlull!m zno
wu w skórę thlopsk11. rileszcu;śtle th:lalo, te 
n11tkn!!,lem slę na ten sam oddziałek moskiewski. 
Sołdaci ole mało byli zdzlwleii!, ujrzawuy niedaw
nego oficera w pru1branlu chlopsklem. F\resztowall 
mole r odprowadzili do s•ego setnika Dlektlarowa, 
który stel w kartzmle, w Gtleth, � nlemca C.r11u-

Tu rozpoczi:;la sli:; pijatyka. Córka Graumaoa 
dolewe,la kozakom dzlelnJI! spirytusu, kr<;C!!,C si<; 
dookoła, olezoacinle, rozlufolla postronek, którJm 
ml skrępowano ręce, jednoczdn!e p�le!:,h1 n• 
półce, przy drzwiach, rewolwer. Jednym susem zna
lulem się przy drzwiach, po�walem broń i w mgnle• 
n!u 11kll bylem Jut na ;;worze, w ogrodzie, śród 
chmielu. Kozacy wypadli za mn11, przeszukał! cały 
chmlelnlk-Ja zaś tymcz11Sem siedziałem przykuc
nięty pod krzakhim m■llny, tnymaje.c mocno 
w garści rewolwer, zdecydowany drogo okupić swe 
;łytll!, F\\e kozacy, nie znalazłszy mnie w chmielu, 
wrócili do karczmy, klo11c na czem świat stol. J• 
tymczasem, pelzn!!,c pokrzywami, dostałem się do 
9ospody Bohdanowicza, który, mimo nuwlska. 
czysto polsklego, by/ równ!d nlemcem. Ten scho• 
wal mnie, o zmroku zaś odwiózł n11 !5WI] brytzce 
w buplecznłl miejsce. 

" 



Niebawem po r111 wtóry ml■lem sł� dostał 
w ri:ce mnsklewskle. P,, było to tak: 

Byt • mlnteczku WJia]nle, na samej granlc:y 
pruskie], żyd, podrab'nek, (nnw!ska nie p11mli:t11m) 
który przechowywał bse k"-h1ln11, 

W tym czasle wlafole wyd1111y :i-ostał nakaz: 
wladt moskiewskich, wszelkll!! kom■nalne I t. pod. 
plenl11dui niezwłocznie oddawać w depozyt rz11-
dowy, rZl!!komo w celu ochrony lc:h przed powstań
cami. Sprytny ;łyde,k przew11ch11I pismo nosem, 11 
był to dep01yt n• wieczni!! nle oddanie, 11 te bar• 
d:i:le] spny]ał Polakom nl.t Moskwl•, poszedł do 
miejscowego burmlitru, p. Sadowskiego, oczywiście 
dobrego polonuH l powiada: .Co mam oddawać 
kasę rz11dowl, niech przyJd11 powstańcy I ublor11.• 

S11do■1skl oletwloctn!e zawiadomił o tern •la
dze powst■ńcZI!!, które z kelel mnie zleciły tę roboti:. 

Prnbralem •lt: dla odmlziny za cleślę; Idę tedy 
z slekler11 i wlokl1m na pleeach, w .klumplach" na 
nagach, drog11 z KalwzirJ! do Witał n. Przed samem 
miasteczkiem zatrzymuje mnie moskfl!!wska pikiet,. 
Widać sołdatom wydala sli: flrjooomj11 moja tbyt 
zn1Jomt1, gdyt pod slln11 strah 11dpr11wlll mn�e do 
miejscowego 1rentu. 

Dom, w którym mieścił sli: areszt, był niemal 
kw■drato■1y, okolony w11zklm dziedzińcem, otoctony 
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b•rdzo wysokim p-rk•nem. W jedynej Izbie było 
coś około dziesięciu wlcźnló'lt', " tej lkzbl1, pa
miętam dwie siostry, panny P!llchowsklt. Przewdole 
lehlo to pokotem a11 podłodze lub siedziało •• 
la'lł'le, pod ścian•, drzeml11c. Ja zaś ogl11.d11m się 
I myślę • ucieczce. Wtem patrzę: za oknem, n• 
wlelkiej kuple drew, stoi pan burmistrz Sadowski 
I pokuuje ml, fe z tej kupy bardzo l11t'lł'O moi:n1 
pr1.eskoczyć przez parkan. 811! tylko Jak •lę do•tać 
011 podwórko, skoro drzwi z11mknlęle II okno Ul• 
kratowane? Po nledlugle] chwlll nadszedł stróf 
I przyniósł ml kubek herbaty I chleba. Drz'lł'I to• 

st1'lł'II zo sob11 o!edomkolęta, 111 z■ drzwlamt stil 
scldat z bagnetem. Myśle: mote tak skoczyć nie• 
spodzlan!e, chlusn11ć soldato'lł'l w ślepił! gor11c11 
herbat11? Tymczasem stróf wyszedł, t11tu111n11I za 
sob11 drz'lł'I, .. 1grzyt1111I zamek.,. Jedyna oku/a ml
nęle, Jo zaś bogatszy bylem v, dośwladuen!e, że 
gdy chodzi o ;l:ycle, nie czas na rozmysły. 

Mlaęlo mo;l:e pól godziny, allścl wraca mól 
stróf I wlecze za sob11. jakiś olbrzym! dr11.g, którym 
poczyna mieszać w piecu, w którym ogień się pa
lli, gdyf mimo wczesnej JeuCzl! pory, dzień był 
słotny I zimny. Od rozhrzonych węgli 11J11I sic ów 
dr11g, co wldz11c wybieg• stróż z on11. plon11.c11. I dy
m!11,c11 pochodnl11,, by /li. zagasić w k■lu!y błotnej 
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na podwórzu. N11 ten raz Jui sli; ale n11my.śl1łam, 
lecz rzudh,m sli; z11 nim, etociony obłokiem gryzo,• 
cego dymu. Zaalm sołdat sli; spostrzegł, bylem jut 
na onej kuple drzew... wystrzelll, lecz spudlo11uł,., 
je z■ś przesadzllem parkan i bylem na •olnokl. 
Za11lrmowanl wystrzałem so/d11cf rzuclll sli; za mm1 
kupł, ... tut była rzeczk11 ..• przeplymdem jo, śród gra
du kul... I zn11lulem s1i; bezpieczny po stronie 
pruskiej. 

Orimluna strd prusl(a odprowadziła mnie do 
nejbllłszej strażnicy, gdzie mnie n11tychmlast zwol. 
niono. Przenocowałem u znajomego pana Gr11bow
sklego, który, mimo polskiego nuw!ska, był Niem
cem, synem pastora, Nazajutrz, wypoczi;ty, prze, 
brany, wrócl!em do kraju. 

Trudna była I niebezpieczna slułba tandarmów, 
gdy! akoro który z nas dostał sli; w ri;c11 moskl11w• 
skle, natyc:hmlast, bez sadu, został powieszony ... 
t11k11 Jut był.li n11 nas zawzli;tość. To też oddział, 
którego bylem naczelnlldem, liczo,cy poczl!ltkowo 
150.clu konnych strzelców, stopniał do kilkuneatu, 
Niektórzy u:!ekll, irli;kszość wywieszano. 

W końrn września nastały czasy niezmiernie 
cldkle, p11rtje litewskie rozbite, pnekroczyły Nie• 
m11:n, cofając sli; na zachód. Były tam nltdobltki 
parły] Sendk■, Lubicza, Ostoi, Mojhla, Leon11 Cze-
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chowlcn, Czudnowsklego .•• Za nimi •�lad naplynely 
ogromne siły mo1kiewskle, napltra]qc ze wuystklch 
stron. Co dnia niemal w rófnych punktach bywały 
mniejsze I wlęks1.e utarukl. Ja bylem h1cznlklem 
pomledzy pouczególneml oddziałami, zadaniem 
mo]em by/o zebrać je de kupy, obznajomił z miej• 
scowośdQ i przygotował wuystko do decydu]111cej 
bitwy, gdyi dalsza ucieczka była odcięta, byliśmy 
doakola otoczeni, w matni. 

Objddhliśmy z wac!nml c11lq okolice, osia• 
tecznle padł •ybór na Debow11 Bude, Była to st■-
tla pautowa, na nosie •lod11c:11j z Ko•n• do Ma
rjampola I Kal•arJJ. Budynek stacyjny ■tal • środku 
polany, kt6r11 przecinał■ rzeczka Wabalkunla, doo• 
kola ześ był las. 

Pozycja z tej racji była dogodna, 1/ zarH n■ 
zachód rozpoczyne/a sle puucu preńska, która 
clqgm:111 sic 11.ł do granicy pruskie]. Tu •lee po· 
częly śc!11g11ć poszczególoe oddtlaly. Ddekl temu, 
Ił pol�czylt sle szczqtki rótnych partyj, lłczebnle 
siła nasza nlezgorzel SIC'; przrdstawla/o, natomiast 
stan wojska po•stańczeg• był f.dalny, uzbrojeale 
nalnlkcz,mnle]sze: kto z kos11, kto z dr11;glem, obdar
ci I bosi, lub w l11pclach, poprzez strz,:::py ubra· 
nia, poprzez podarte konu!e, świeciło n11gl11 cl11lo. 
Wzgli;dnle na!leple] przedstaw,aly sle oddziały 

89 



S11ndka I Lubicza. Sendek był to Jut miit ekolo 
40 letni, pli:::knej, szlachetne! postawy, b. pułkownik 

wojsk rosyjskich na K11.ukule, Lubicz młodym był 
perucznlklem, niedawno wypuszczonym z korpusu 
oficerskiego. Cl dwaj obJi:::11 faktyczne dowództwo. 

Pierwotny projekt był priedrzeC sli::: do lasów 
Glelgudyszkowsklch, gd1le była zakop1u111. wli:::ksza 
Ilość broni, wy1tarczaJiica dla uzbrojenia celej nasze/ 
gromady, niebawem Jednak ok11Z11!0 ■fi:::, it plan ten 
był nlewykona!ny, gdyt moskale szlt ■t z trzech 
stron: z Pren, z MuJ11mpol11 I od lslauh. Pozosta· 
walo wli:::c 011 miejscu oczekiwał stll.nowczeJ 
rozprawy. 

Rozlotyllśmy sle n■ wzgórku, maj11c przed 
nb11 Wabalksznlt:, Wprzód zburzyliśmy mostek na 
szosie, co Jednak nie miało wlt:ksu-go znaczenia, 
gdyt Wabalksznl■ (dopływ Pllwy) Jesl to mały 
strumyczek, który łatwo przejść w bród, na dob

rym lllŚ koniu mttn11 Iii przesadził. Nocy tel nikt 
nie spe!, ogni nie wolno było palił, o■■,et f■Jkt:, 

Jeiell kto Cmll, to tylko pod przykryciem burki. 
Głodno nie było, gdyt z wieczora chłopi przywletll 
nam chleba, sera, masła, wódk!. Natam!ast chłód 
,rze]mowal do kości, wszak była to Już druga po· 
Iowa pddziern!ka, Deszcz wprawdzie nle padał, 
lecz wllgoC był■ w pawl11trzu, niebo Zlthmurzone, 
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cltmność zuptloa dookoła. Za nami, od strony 
Kowne, c:ztrnlel bór sosnowy, przed nami Jedno
stajnie szemrał strumyk. Jedyna św!atelko migo
tało w oknie budynku stai:yjn"lgo, po pnec:lwnej 
stronie W11b11lknn!, dalej było tem jeszcze k11'.ta· 
neścle chet tydowsklth, te stały pustka, gdy.i tydłi 
pouciekali z wll!!cZore, C ua panowało zupeloo, 
tylko Sendek I Lubicz kr11tyll priez noc: cal11, niby 
dwo chmle, szeptem upomlm,J11e, byśmy gotowi 
bylł, nie sp1111, nie wypuszczali broni z gi,rśc!. 
Co pll!IWll!!n czas, chyltd,m pnekr■dał si', jaki� 
chłop, lub baba, l doni,slenlem, ie mll!lskale ld11: 
od strony M11rJompola, Preo, Wylkowyszek, .. ie 111 
o parę wiorst zaledwo, .. o wiorst',".' 

Około godzlryy czwartej w no,;y nadeszła 
wiadomość, .te Moskale Jui ze/ęli budynek stacyjny, 
polofony na przl!!ciwleglym brzegu W•balknnl. 

s�ndek natychmiast podJ11I nu no nogi t po
cz11I formownć szyk bojowy, Pośrodku, n11 szoste, 
shnęly bardziej wyborowe siły, uzbrojona jako 
tako w broń pełna, th■clat tylko myśllwsk11. Obydwa 
skrzydła zajęli chlopl-kosynjeuy, puewatnlll!I llt•I• 
n!. Stell c-nl po obu stroneth szosy, t•orziic: w tan 
,posób półkole. Mol■ deoo konia-kasztanka (dziś 
jeszcze hl ml dzleloego tc,warzyue w tym naj. 
str11sznlejnym dniu mego .iycl■), Zl!ld■nlem mojem 
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było niby pies owczarski oganiać kosy11Jer6w, J■ko, 
;łe litwl11I, depóki biJ4, to biJ4 kup4, z■wziecle, 
gdy jeden po:znle uciekać, to wszyscy pedz4 za 
nim, na oślłlp, Jak o-,ce. 

Pl■n bitwy był bardzo prost�: skoro mosk■le 

poczn'I budo-,■ć most na Wabalksznl, powitamy ich 
ogniem z broni pa/oeJ, skrzydła zaś nasze przepra. 
wl4 sle wbród przez rzeczki: l wezm4 nleprzyja
clelłl, Jak gdyby w !el■zoe kleszcze. 

Poctf.llO świtać. Mgła gesta Zllśclela!a polanę. 

Przeclwnlb nie było -,1d•ć, tylko slych■ć było po 
t■mtej stronie strumyk■ goriiczko-,4 krziitanln_, 
glosy komendy, mlaro-,e kroki muzeruj4cych 
:f:olnlerzy, h;tent koni. Potem coś cle!ko z■czelo 
dudnić ..• zgrzyt I brzek łańcuchów - to iatacuno 
armaty. 

Slaby błysk śród białej mgły porannej, po. 
tefoy huk, któremu ec:hem odpowiedziała ściana 
lasu - pler„uy pad/ granat w nasze szeregi .•. za 
nim drugi... trzeci ... kaidy celnlejszy. Próbo-,allśmy 
odpowiedzieć - Ucha broń m)'śllwska nie donosił•. 
Tymuasem armaty coraz geklej wellly, corez 
barddeJ zabójcry sta-,al sił.I Ich ogień. Zmiótł on 

w mgolenlu oka trzy seKcje kosynJerów... jeszcze 
sle trzymali, ale wldocznem było, ie lada ch-,1111 
rozpnf.lgn4 Slf.i Ich ut.ragi i pójd4 w ronypkf.1. 



Wl,:;c Sendek nakual atakować: ruuyllśmy 

· l••'I napnód. 
Mgl.t poranna poczyna!, rzedn'l,ć. Nleprzy/a• 

ciel, umlechawny budowy mostu, pchnc,1 swe, ple• 
(.hot,:; wbród. Starliśm',' się pierś o pierś, lecz kosy 
chłopskie I a\ek•cze przemogły moskiewskie bag. 
ndY. Whdy n11 pomoc mosk•lom przybyll spie• 
szeni dragoni, N11n11 ulachta, zajmu]11c środek szo
sy, powitała Ich ogniem z ręctneJ broni, prosto 
w twarz. Obydwa skrzydh kos:,ojerów parły po
t(:fnle. Sendek spokojnie rhodzil przed frantem, 
wskazywał, rHkazyw-111, z■ch,:;cal, niby dobry go• 
spodarz w dzień żniwa. Lublc:r, Jako :te na I młodszy, 
ole wytnymal: porwał kos,:; od poległego lltwina 
I sam jak zwykły 1:clnlerz walll przez łeb moska· 
łów. Sród dymu, który Hslonll widnokrillg, słychać 
było tubalny głos Molh.la: .Do szeregu, durniu!", 

Trzy razy szedł m05kal do ataku, na bagnety, 
trzy razy odparty, cofn11I s1i: :u, rzeki:. Rzd byli 
tek11, l:e woda Wabalknnl ufarbował■ s111 na cnr
wono. Jul:, jut zda,nlo sh:, .h nul 96111 .• gdy 
w tern tu1gle, n nami, ugrały karabiny, w plecy 
oam sypn11,I się grad ołowiu. 

Jak jut wspomln11.lem, od strony północno! 
był gi:1ty las sosnowy, tędy uosc, z Kown,, nle
spostrzeiony przybył nowy, silny oddział mosklew• 
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ski, przyprowadzony przez szpiega, byłego so/d11t11, 
Zagórskiego. Moskale, wyszedłszy z lasu, rozwlnc:11 · 
sic: u skraju Jego szerokiem półkolem l rozpoczc:11 
morderczy ogień. 

W naszych ■zereg11ch zaplln011'11la chwllo,H 
kenstern11cj11 ... potem dzień siidnyl Pierwsi kosynje

rzy bez-przytomni nuclll sle: do ucieczki, Prótno 
próbowałem kh •strzym1u�, ob11llll moie razem 

z moim kaszt11nklem. Zresztq uciekać nie było do
ki:td, Oddział moskiewski, który tak niespodzianie 
-i:askoczył nas od strony Kowna, retzwhu1wszy sic: 
na razie w półkole, obecnie pocn,I je z•c:hć, tek, 
te obydwa skrajne skrzydła Jego dotyktly Jut 
rzeczki W■balkasznl. Z drugiej strooy triy oddziały 
ntepuyjaclelskle, które nadeszły i M11rj11111pol1, Preo 

or1n lslaub, trzema kolumnaml napierały od po. 
ludnh,, po/udn[o.wschodu I ZIIChodu. Oil.cło mostku 
111rl11ulla się ostateczne, krwawa rozpr11.11J11. Byliśmy 

w matni, otoczeni dookoln; µndczas gdy kosynje
rzy, potraclwsry głowy, rzucali SIil tam I sam w c:o
rllZ claśnlejs1em półkolu, którego Jak gdyby cięci• 
wę stanowił• srebrna struga Wabalkasznl, nlachta 
skupiła Sill kc/o mostku, na n•sle, gotowa Jak n11J
droteJ sprud11ć swe tycie. Tu śml1rclQ boh11tersk11 

poległ Seodek, Lubicz zost1I ran1any, resztę wy
cięto. 
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Wldi:itc oatat11c1:ny pogrom, sknykn11l11m kliku 

n11Jdzl11lnl11jnych towarzyszów I upatrzywszy sleb• 
su miejsce w op11suJ11cym nas wrlltym łańcuchu, 
rzuciliśmy się całym lmp11tem, zdecydowani przer • 
.!:a11.ć slfl lub polec. Mój kaut11nek ugodzony w pierś 
mosklewsk11kul11,st11n11.łde;ba i run11I. Jaz■wcznu zd11.· 

.!:yl,i:m wysw■bodzlć nogi ze strzemloa I kgrzystl• 
J11.c z chwilowego z■mleszanla, przejechawszy szabli!. 
przez pysk najbli.!:nego sołdata, drugiemu t11Jechaw
szy sztychem pad tebra, przedarłem się przez kor• 
don; za mn11. ponla reszta towarzyszów. 

Dopadliśmy d■ pobllsklego lasu ••. p•goń tut ... 

Zi!I piętami .. , 
Wpadliśmy w g11szcz barow11, smagały nas po 

twarzach gah;zle... czepiały się ubrania, s111rpl11.c Je 
na strzi::py... li nami gon!iic• sfora si,ldatów ... ltb 
dzikie w-rzaskl: 

- Stoj miatietnik! ... Nit! ujdiosz! ... lawi jewo!, .• 
koli! .. , 

Kuykn11lem na towari:yszów, by się rozsypali 

I kafdy w 1nn11 uciekał stroni:. W ten sposób uni
knęliśmy pogoal, 

Dobrze po polulllolu dotarłem do Starej Rudy. 
Był to nledu!y folw■reczek, śród lasu, nad r:rekii 
PUw11., wluodć p. Grabowskiego, Patnfl: allścl za 

mnłl cll,gnle około dw11.dzlestu t1ledobltków, Gra-
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bowscy, ujrz11wszy nn, wyskoczyli n11 gzml!k I da· 
w11J z■prnzać miłych gości, 

- R. d11jte waćpan pokó!I Tu moskale wślad 
z■ n11ml, Nu we.:mą, w11ćpana sp11l11. 

Lec.z gospodarz, nie bau�c na osobiste 11!e
bezpletzeństwo, n11st11w11I... Wl",t Jako śmiertelnie 
znutenl I głodni poknepillśmy si", m1pre:dc:.11 goś
c:.1nnle ofi11row11n11. W",dl!ną I chlebem, przeplj11J11c:. 
sl11rk11., poczl!m tow11nysze mol rozeszli si",, k11idy 
w Inną stron",, Ja, pozost11wny 1111 c:.hw\11:, przew
dzlnlem iii: w komuze zn•wu 111 c:.hlop11, 111/ofy!em 
do wózka konie Grabowskiego, I bezpieczny 
w mem pnebum·u pojl!ChEb.m do ksl",d211 w Skr11w
dzl11c:.h, 1:eby nazajutrz przy]echel pochować pola· 
glych. Od ksl�dlll ud1le.m s ę do zneJomego, p. Li· 
p·ńsklego, który był rówalet żnndermem, moim 
podkomendnym I m!eszk11I tu w swoim dworku, 
Zebrało si", jeszc:.ze kliku sąsiadów, p. p. PrzybylslrJ, 
Wagner I Inni, którym opowiadałem wyi:,adkl dnia 
ubll!Ql&go. Tnk nu przy lampce miodu I niepustej 
misie uskoc1yla Dot, Kolonja Llplńddego lebla 
tut przy szosie kowieńskiej, mote półtorej mlll od 
D(bowej Budy, w stron", Kowna D11br1e po półno· 
c:.y słyszeliśmy powr11caj11c:.ych do Kewn11 maskall: 
miarowy krok piechoty, ti:tent koni, turkot wazów 
I armnt. Pośplestn!I! zgasll'śmy śwli1tlo •.. , 
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Nur,Jutrz ledwo świt, na chłopskim wózk11. 
z Wagnerem wyruszy] jmy 'Ili' stronę poboJo'lll'lskl. 
W tow11rzystwle Wagnera czułem się buplecznlej, 
gdyi był on nieme.em, a tych nleru•zano. R•nek był 
pochmurny, Julenny, gdy pnybyll:fmy na miejsce. 
Wldnle 'lll'recr,11 fydzl z lasu l Z11gospod11rowy••ll slę 
'Ili' swych opuszc:ronych chatach. Budyoek statyjoy 
zniszczony był całkowicie, połamane i;loty. Pole 
bitwy str11towane, pokryte odl11mk11ml broni, krwa
weml strzępami ubrania. Najstraszniej wygl•d•lo 
na szosie, ■ad r:reczk11, gdzie rozegrr,I sh: ostatni 
akt •alk!. Belkl zburzonego mostku pokryte były 
krwl11 Zllkrzeplłl, 

Niedaleko, pod lasem, był• stare cmentarzy• 
sko z rok11: 1831-go. Tu spoczywali Punat, Fre11:rel, 
Sc:bOne. 

Stare, spróchniałe kn:yie znaczyły ]HlCZI 
Ich mogiły. Tutaj c:hlopl, 11wledomleni pneiemnte 
jeszczf! dnie poprzedniego, wykopell obsnrny dól 
'Ili' fółtym plasku borO'lll'ym, Do tego dołu znldll 
..aszych poległych, gdy:I: ■'lll'olch moskale z sobłl 
zabroll do Kowna. Gdy przyjachalem, kończyli wid
nie swłl smutn11 robotę. Trupy streszllw!e pocl-.te 
leb,ly be:r trumien, rzęd11ml, 'Ili' Jamie-. Grabarze 
znosili Jeszcze pejedyócn c:zlonkl, zebriine n!I po
b!ljowlskP: ten ręki:, ów nogę ... 
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Nadjech•I ksi11dz z Kr11wdzl. Pokrapll Jamę ... 

zdp!awe.1 .lib•ra m•• ... poczęliśmy rękami zasypy

w.11ć gr4b śwlefy, d wyró1ł llurh11n z plasku 

borowego, n■ nim z■tknę\lśmy krzyt, śwldo oclo 

sany, sosnawy, oc!ekajll!,cy :ływlc11. •.• 

Wieuny wam pokój, kol■dzyl 
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Po klt:sce pod Dt:bo•11 Bud11, •ld�lw!e skoń

czyło ,tę w nuzych stro1111c:h powstanie. Kto mógł, 
ucieka/ zagrenlcę. Mojem zadeolem, Jako szefa kon

nych strzelców, było ułatwiał ucitczke, pneprowa
dzać przez granicę, Jednocześnie zaś pochować 

• bezplecznem miejsc:u transporty broni, której 

znaczna lloś(: I • doskonnlym gatunku przyszła 

z Prus ... zapó.too. Gdy wszystko by/o skończone, 
otrzymałem rozkaz, czy pozwolenle, sal•ewał w/a. 

sne ;!:ycle I pri:edosta(: SIC'; l:11 graalCC';, gdyi zao<:zny 

•yrok śmlercl, d11wno wydany został n• mnie przez 
rz11d carski, 

Wrt:czono ml listy polecaj11ce de Berllna I Pa. 

ryb. 

Szczęśllwle przeszedłem granic-: pod Ejd

kunaml. 

W Parytu powodziło ml sit: nlenajgone), o ty. 
le przynajmniej, ta nie potrzebowałem pobierał H• 
pomogl z kasy emigracyjnej. Otrzymałem zajęcie 

w ślusarn1, Z!lrobek mój wystarcztl zupełnie na mo-
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Je skromne potrzeby, a nawet moglem niekiedy 
udzlellł pomocy blednle]szym kolegom. 

Rzecz ch11rakterystyczn11: podczas gdy • nere
gach po•at11ńczych p11no1nl11 równość I pr11wdziwe 
braterstwo-tu, na emlgracj1/ostro I dotkliwie uzna
czyły sli:: rófolce stanowe, Spotykaliśmy sle wpraw
dzie we wspólnej J11dlod11jn!, przu nas �Kal foroh1• 
n11Zwanej; były tam Jednak dwie s111e: ., Jednej 
obiad kosztował 5 franków, • drugiej, gdrle ob111-
dawal11 brać nemle:łln1cn - 50 centymów. P11no
wle, którzy lll p1ęć frankó• Jadoll, przest11U nagle 
nu poznawać, co Im jednak ole przeszkadnlo po
bierać Hpomóg z ka:sy emlgr11cy/ne]. 11 niekiedy na
wet u nas, :ty]11eyc:h z pracy Tłlk naszych, z11c:l11g11.ł 
drob■e poiyc•kl .. , na wieczne nieoddanie. Pontem 
udow•II •lelklcb p•nów I ryceuy, chocl.t w po
wshmlu odznaczali si� bardziej suk:cu11ml u pici 
pl�kneJ •). 

Poformow•ly si� na emlgr■cJI kólkii l kóleczk• 
D•okola mnie ■kupiło slf.: kllkun■stu serdeczaych 
kolegó•. Był w[f,:c Przeciszewski, mlodzlenluzek, 
111lem11l dziecko, którego utrzymywałem ca/kowlcle, 

•) Powybz4 chuaktuystyk� pozostt•l•m calkowJ..,ie 
na odpowl■dzlalndć !. p. Imć Pana Jó,da Karpowie••- O Je11• 
polityc�11ych przekonaniach ••pomniałem w slawie „st�pnem. 
Wydawc�, 
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za cG ml sle odwdzletzel serdecznłl przyjafol,!1,. 
Pn1cować nie umiał, nie miał tadnego fachu. Syn 
maJctnych rodziców, którzy go odum,r!I, ma]titek 

był pod sekwestrem, br■t siedział w mosklewsklem 
wlczlentu. Był Gorajski, nieskończony ln1ynler z Ploc
kleg:o, który tu, w Parytu dokntakal sic, Trepka 
z okolicy Zawlch.sta, syo obywatelski, drapn;:il do 
powstania z 6 tej kl1Sy gfmoaz]um, walczył pod 
Langlewlcum I Jungiem, Był p. Labedź z WIień
szczyzny, of1cj11ist11 1 dóbr Tyszkiewicze. Przylljc1yl1 
sic Jeszcze do nas dwócb francuzów, kolegów mo
ich I warsztatów śluursklch. Tak tworzyllśmy do• 
bran11 grupkc, Polltyk,!I, mało zajmowaliśmy sic, pra
cuJ;:ic clc!ko w ch,gu tygodo!a, W nll!dzlelc scho
dzil1śmy sic w skromnej r.stauracyjce na szklaokc 
wina i pogadaoke, przyczem nie nadko pal11lśmy 
z jednej fa]l!czkl. 

Tak mlnclo kłlkl mleslccy. Pewnego dnia, 
ja i Przl!clszewskl otrzymaliśmy wezwari!e od ko
mis/I wojennei; ud■llśmy sli:; olczwlocznle, tu mim 
z■powiedz!■no, 1a powstanie na nowo mil rozgo
rzeć, formul;:i s!i:; nowe pułki, or11z, 1e powrót nasz 
jest konieczny. Na razie miałem Jechać do StrlS• 

burgs, tam zameldować sic u Teodora Karczew
skh!go, zawldC: mu plikc papierów i dalszych oue
kiwać rozknów. 
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Karczewski, emigrant z 1831 r,, typowy polo
nus, m1Jest1tynoa, nlachetn• postaw,, 1umfuty, 
siwy Wl!IS, przyJl!II nH po o/cowsku, ugokll. Wie
czorem zebrało sle; u niego Uc:inlejsze towarzystwo, 
około dziesl!;.ciu osób, było kilku wybzyc:h lflce. 
rów francusktc:h, przewahlle byli koledzy Karc:zew
skiego .z r, 1831, prym jedal!lk z wieku I dntojeń
stwa trzymał p. Skrzl!tuskf, uczestnik powst11mi• 
Koiduukowsklego. 

Był to Ju:I: starzec u:dzłwy, ubrany w ko
iunek, chodził o dwóch kijkach, lecz świeży 
ulklem m1 umyśle, pemh:tam, jak mim, mło
dym dokucul pu:e:r cały wieczór, dworuj11c ale
m!loslarnle, fdmy się to rozbił dali I wah:sa• 
my się po cudzych krnjach. 

Ze trzy dni bawlllśmy w Strasburgu, poczem 
otrzymaliśmy od Karczewskiego rozkH by pr;:e.t 
Drezno 1 Berlin ud11C sic: do Prus Wschodnich. 
Rozk11.t ustny dotyczył tego, ■by wszyscy emigranci, 
przebywajiicy w Prusach Wschodnich, zawczasu za• 
opatryw11II sic: w brań, 11munlcji:: I odzld, n1 wlosoi:: 
zaś gromadnie wr■c111i do kraju, formow11ll oddzl11ly 
I n11nowo rozpouyn11II 11kcJe: wojennii. Otrzyma
Htmy llsty polec11J�ct: do Drezn11, Berlio11, prze• 
dewszystkltm zd do Prus Wschodnich: do Królewca, 
Wystrucia (ln■terburg}, G�b!o11, Sloluplan I t, d, 
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Listy były adresowane przewatale do nlemcó.,, 
1przy]1J11cych powstaniu. 

W Drun!e zast11l!:fmy mnóstwo znajomych: był 
tam Pikord, Hłasko, Brand, Lubiu, Niedziałkowski, 
Jabłoński, był Rochebrun. Nie długo wsiak.fe pop■• 
s11Jśmy tu; powtórzono n11m rozluny by nlez•loc.z. 
nie Jechat do W■chodnlch Prus 1 t"11 przygoh1wać 
•uy,tko do no•el kempanJI na wlosn-. Dano nam 
Jeszcze llsly do Cz7risklego I Gleba do Wystrucla, 
które to mlasleczk• pograniczne było podonczH 
Jak gdyby stolic11 powstlnfa 1H4 r. 

W Berlinie ml1lHmy rezkaz odszukał nieja
kiego p. Kanta (?) I Wrf;tzyt mu Usty, otnym1■11 
z P■ryfa 1 Strasburg,, Nie było to trudne i:ad11nl1, 
gdyt za]mowal on wysokie stano•bko, mienkal 
w pll';knym gmachu n11dowym: ganek wspt1n!1ly, 
na fllarech, m■rmur11•1 ■chody, wy:łcitlane kobier
cem... U drzwi stal odzwlerny w sutej llberjl. Po
k■zelem mu listy •.• udzwon'I na lokaja, który wnet 
wrócił, przeprow■dzil nas przez• uereg 1p11rt11men• 
łów, do gabinetu. Zastall:łmy tu samego AOSP•· 
d11rza: był to Jegomo:i� pólwleczoy, łysy, niezmier
nie otyły. Sledzlal w wygodnym fotelu I p1lll ha
wańskie cygaro, Ujrzawszy DIS, podniósł sh:: ocll';
iale, przemówił /am11n11 polszczyzn11, m!eszaJiic duio 
słów nlernlecklch, Prosił nasll';pole usldif, roipy-
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t7w1I szczegółowo o Pary!, o komis/i:: wojeoną, 
o M!enulawskiego ... odczytywał k\lkakrotnle listy, 

potem znowu rozpytywał, w końcu zadzwonił na 
l•kaJa, któremu neptem do.I J1kld poleceo!e. Za 
chwile: przyniósł lokaj n■ tacy kllka butelek róinych 

wódek, 011 talerzu ser I pantety. G»si,od■rz prze• 

pił do nu, uprteJmle zaprut■Jąc. Wypiliśmy po 
Jednym klellszku, odmawiaJ11c sli; od drugiego. 

Wtedy Kant, dla zachęty, nalał sobie I o■m po 
drugim i tak powiada sw11 lamanlj poluczyzn11: 

.S:r.e\nle!, a miody, musi pić wódka I Jed.tcle 
z Pa1111 Bogiem, I auf Wledersehen, pri;dko :r.eba
czymy sic:, wrócicie wnyscy oech Berlin, w■sze 

powstanie ole plekole Idzie.,. nlcht gut ... • 

Dal nam w końcu Ust do Wystrucl■, do bur
mistrze, poczem po:!egnal. 

W Wystruclu zastałam dawnych zaejomych 
l\k!elewlcta, Gleba, Czyńskiego, Plllchowsklego 
I ntiwet Hł1skE:, który tu z DrezDII pn:ybyl. Ledwo 
pour,ollll ml noc Jedn111 odpocząć, nata]utrz wypre

wlono w drogę, Dzlah1loeść moja w Prusach Wscho
dnich polegała ni obje:!dhnlu wsi 1 folwarków, 

gdzie naonczas pt.Ino było nauych, prz11wainle 
z Suwalszczyzny I z Grodzieńskiego. W samej Wir 

mj1 było około 5 tysięcy. Nędza p1no•al1 tam 

przeratllw1, pracowali przewa.tnle za kawałek chle-
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ba po folwarkach I m1]111tkach, ie ześ zlmll nie 

było zo]i::d• na roli, •icc przymierali głodem. Te 
�DO'łl'O org1mlzUjl!Ce sic:: pulki• o których t■k UU· 
mnie zapo•i11d11no w Pary1u, przedstawiały ■li:: na 
mlejsc:u Jako bedadri• masa zbiedzonych, zglodnla• 
łych I obd11rtych ncdzarzy, Mimo to udało sic sfor• 
mować trzy nh1•ielkie part]e, których dowództwo 
obJi::11: Wol■kl, Ko1legrodzkl, Tyuko, Zaledwo prze
szll granice, wnet zoshl! przez moskalów otoczeni, 
I po czt:ścl na mlejstu wybici, po czi::ścl wywieszani 
lub ze.łani do katorgi. 

Mnie tymczasem wyslmo do G�ldapla, nad 
granlu1, w celu daluego werbunku. Tu stosunki by• 
ły jHzcu gorsze, nędza bez poró•nanla •li::ksza 
n1t na WarmJI: wszyscy gol!, bosi, bez broni, scho
rzal!, t■k te na d•udzlestu m■1e Jeden najwyte/ 
zdatny był do dalszej prac:y. Na d■bltkę stosunek 
fZl!dU pruskiego do emigrantów niespodzianie zmie
ni/ sic::, stal s!i:i nleprzyjaznym, Mus1e11śmy roboti:: 
OISZll prowadzić pokryjomu, konsplracyja!e. Je
dyne szczi::śtle, J:e ludoość n!emlecka po dawnemu 

była nam przychylna, niektórzy zaś wlelkle oddali 
nam usługi, Był wli::c tu mój zm1Jomy, W.11gner, 
farbiarz, który niegdyś mieszkał w Suwalszczyzale, 
I bardzo n■m sprzyjał, był Gustaw R\bert Reuter, 
wlaśckleJ niedułeg■ folw1rku, Ten z1bral mrale 
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z nleodl11,czoym Przeciszewskim do siebie, zbierał 
pllnle wledomoścl • nmleszkalych • t11mtych oko• 
lluch Polekech, przy Jego czynnej pomocy objef.. 
dhlem •kollce Gold11pla w dość szerokim promie• 

nlu, us!lu)11,c J11kl t11kl bd I orgenlzację wprowadzić 
w rozbitych i rozprononych mesach powstańnyc:h, 

Z11dtmfe to było c:oroz trudnlejua do speln!e• 

nh1, gdy! władze pruskie, .,rdocznle na !11,danie 
Rosji, poczęły wyłapywać i aruztować bazdzl,ej 
ruc:hllwyc:h z pośród nas. U Reutera była pod 
oncns jak gdyby główne nasza kwatera: oprócz 

mnie l Przeclszawsklego przyjechall hl ks. Rmb10• 
hwicz, Pltota, Grafe„kz Julajan... Ktoś doniósł 
o tym „zjetdzle polaków powst■ńcó•• do Jendr1t1, 
ten „yslel 25 dregonów z w■c:hmlstrzem, teby nas 

eresztownć. 
Dowiedział się o tern miody Wegner, syn 

farbiarze I nie trac:11,c chwlll czasu wskoczył ne koń, 
oklep I pope:dzll do kolonjl Reuter,, by nlłl uprze. 
dzlć, ale dr■ge11i zatrzymali go w drodze. 

My tymczesem, niczego złego nie spodzlew1-
J11,c się, poszliśmy spać, Jako źe godzina była pd!aa. 
Krz11,tal1 sit: Jeszcz<!! w domu tdclowa Reuter,. Ta 

wpada naraz do neszeJ sypialni I „11111, te dregont 
przybyli. mal11, nas aresztować .. , I wskezuje na okno, 
które:dy łatwo było uciec I scho.,,ć „ folwarcznych 
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budynkach. My tedy do okn11... aliści za oknem 
stoi dragon. Potracll!śmy glo.-y... 11 tu dragoni, 
wy•all.-ny drzwi wr.hodowe, Jut wkraczaJ!!l do 
wni:trza, nl11 baC?!!IC n11 energiczne protesty gospo
darn. Rozbiegllśmy sle - lak byliśmy, ze snu, 
w blelltnie - po ró!nych k111t11ch dość obszernego 
domu.,. kto na strych, kto do dalszych pokojów. 
Ja pr,ykucndem za suf11, w clemoym kuryterzyku. 
N11raz czuje, uJi:la mle n ri:kl': Jakaś mli:k11 ciepła 
d!Qli - była to szwagierka Reutera, dzle.-czl': Jak 
skra, krew z mleklem. Eoerglctnle pocl11gni:l11 do 
swej komory, peloty!• do lótka, sama HŚ obok sił': 
poloiyl•, I pnykryla koldr11, udaJ111c ie śpi. N• 
mnie siódme biJII poty. 

W tern wchodzi wachmlstn, bl!Z ceremonJt 
zrywa kołdre, uś.-lecil l11t11rka prosto w nczy I po. 
wl11d11: .Outen Morgen, Herr 'Pol•! Ausg11scblafen'/" 
I każe ste ubier11ć, Pll:!IDII 'IJ płacz. N11dblegl11 Jej 
11111tk1, uuc'h1 sle na wachmistrza, l1j11c I kln11c aa 
czem świat stoi, co tamten z dzh,n!!l znosił flegmą. 
Gdy nś pnekleństv,a nie pomogły, poczcla prosit. .• 
l to nie wzruszyło Pruuka. Zabuli nas wszystkich 
I pognall do Gotduph1, oprócz Przec!sze,rsklego, 
którego, Jako najmniejszego, dzlawkl kuchenne scho
wały w szufh1dzle. Wh::cej go w życiu nla widzia
łem. Podobno gwałtem .-yrywal sli: z■ nami, ale 

107 



t• Reuter sprał po ojcowsku, potem zwi11z1I, d• 
c:z1su, 1i sli:: uspok•I, poczem wyi>rawll de Kraka• 
wa, gdzie Przaclszewskl miał b1gatego stryja. 

RaDek świtał, gdy wc:hodłlllśmy do Gold1pla. 
Na ulice wyległa cala ludność miasteczka, oknuJ11c: 
nam wltlkle •opólciucla: • 'Das sind die polniscfµm 
ln11urgeaten• m6wll1. Zamkn!t_t, nu w areucle, pny 
ratuuu. Były ta dwa, czy tuy pokole, z zakrato• 
wanami oknami, nagle, zlm"ne, wzdłui Selen 1taly 
z desek zbite, twarde tepcnny. f\tlśd ale uplyne,lo 
godziny, gdy nam i miasta priysl•Do p1erDlltÓ-;, 
podusrek, kołder, wnełaklego jed111nl1 I picie. Nie• 
bawem poczi::ll odwiedzać 011s gościł! z miasta: 
kupcy. nemidl11lc:y, oawet urzi::dnky, 1c:h tony 
I córki, wszystko to nwargoh.lo po niemiecku 
I śmh!.lo sli:: z naszej niemieckie/ wymowy, ol.ltu• 
J11c nam Jednak duto sympujl. Zoosilł 011m cukier
ki, c:iestk11 I cygar11. 

Czy]a:ł dobra rl!;kll wsuni::111 ml do kleszt11l 
poczki:: cygor, były 1ne owlnli::tc w arkusz .Dzlan· 
nike Poznańskiego". Przegl11dej11c wieczorem, z nu• 
dów, gueti::, wyc1yt1lem wlodomość, te n11d ro
syjski wyznoczyl 10 tys. rubll temu, kto ływego 
lub martwego dostarczy Jóufa Kupowlc:u .•. 

NłlZ1jutrz odwl1dz\l nu zasti::pc:1 burmistrza, 
p. P!aokll; był to nłamlac, ile mówił alefie po 
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polsku, U1poko I nllS, ta a.11m sic: t■dna krzywda 
nle st■o1e, te na nlc:zem nam zby1,r1ć nie bedz!e, 
gdyt „urn p. Landut ze]QI s:c: naszym losem", 
Jakoi: po paru dolach zjawił sic: urn:dnlk 'od Land
n,h, oświadczy/, te wuysc:y otrzymaJQ .Relse• 
rute• do ł\kwl1gr1nu (R.achen), l wyJ11tk!em Jed
nego ... tu wsk1tal palcem n■ mnle-.ten musi być 
dostawiony do granicy, gdyt władze rosyjskie gwal• 
town'e o niego s!c: dooomlnt1ją". 

Niejednokrotnie lłlgl11dłlem śmierci • same 
oc1y, o tchóuostwo nikt mnie chyb.11 ale pomówił, 
■ Jedn■k, przyzn.11Je, n.11 te slo•a zadrialy p1demno. 
łydki. Wszak •l■dzl■lem, te wyrok zaoczny oddaw-
011 był na mnh1 wydany, na glowc: moJ11 wyznaczo
no nagrodc: •. , Wydany moskelom, prościutko, bez 
s11du, poszedłbym na nublenlce. 

P!anke, który obecny był pny tej scenie, 
w1h1,I mnie na stronc: I uspakaja!, te nledopuścl do 
tego, by mnie wydano. R11d11l, bym sic: uda/ do 
ksldneJ Hohenlohe. która mleuk11l11 w swej w1111, 
kolo Kirchy I pros!! jQ o w1t.11wlennlctwo. W tym 
celu napluł m1 Ust polec11J11cy 1 dal ml tandarm.11, 
który mlc: tam I z powrotem miał odprowadzić, 
Pny1najc:, te w drodlł! przyUlłl ml chc:tka wyrwać 
tolaierzowJ, który palli mo/e cygno I nlep!lnowal 
sic: wcale, karłlblo, dać mu kolb11 w łeb lub bagne• 
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tern w serce I uciec, Phm był htwy do wykonania, 
11111 potem? .. dokąd uclek:ić7,. Nlezna]ąc je:zyk11 nie
mieckiego, w Niemczech nigdzie bym sic ale ukrył, 
zaś przeprawić sic przez granice, na stronc rasy/. 
skQ, to zoaczyloby dobrowolnie Iść z deszczu pod 
rynnę. Zaniechawszy wlec my.śl! o ucieczce, posta
nowiłem usłuchać rłldy osób .łycillwych I działać 
Jedynie drogą leg11lnl!I, 

Ll5t polecający Planki oddałem odźwiernemu 
• pał■cyku ksll';źny Hohenlohe, który niebawem 
11trócll I poprosił mnie d• wnetrza. Żołnierz został 
u bramy. Za c.hwlll'; wysila kslctn11, osoba lat 40-tu, 

<łslunoego wzrostu, szczuphr, w ciarnel sukni, u Je/ 
ramienia, nlby barwny motylek czy ptaszę, wisiała 
razszczeblotan11 dziewczynka. Ksldn11 pnywltala 
mnie ł11sk11wle, zmh1rkowawszy HŚ, te ni■ rozu• 
mlem po niemiecku, powledzla/11 tylko .couragel 
couragel", poczem zawo/1111 loka]o, mówl111cego po 
polsku, który prośbe: moją szczególo11to przetłuma• 
czyi. Ksldna kazała ml powiedzie<:, ie zrobi 
wszystko, co w Jej mocy, Jako.ł natychmiast siadł■ 
do pisania depesz, 1klnQwUy ml n11 potegn11nle 
przyJatnie głową. 

Pod strdą tolnlerze, który czekał na mnie 
pried br•ml!I, wróciłem do wlezienie. Tu zastałem 
Pianke:; zac.:QI mnie wypytywać, a gdy mu wszyst. 
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ko 11powied:ti11lem szczegółowo, poweselel, powiada 
żebym był dobrej myśli, ie ksic:;!na posiada w Ber• 
llale zna]omoś-::1 w n1Jwyiszych sferach I fe ■koro 
tylko uJd• się mo]łl spr11w11, to nlew11tpllwle da. 
prowadzi wsiystko do pomyślnego skutku. 

M.im:ly jeszcze dwa dni ■tr■sznej niepewności: 
dnia tneclego przychodzi PIHka rozpromieniony: 

.Wszystko dobrze, powiada, pojedziesz pin z Inny
ml do Berll111, a potem do ł\achen... ł\le, ale •.• 

mote muz pao jakle:i kompromltu]łlCe papiery, 
to ml Je oddaj, gdy1: bi:dzl11 tu zaraz urzi:dnlk od 

Landrata, który przeprowadzi rewlzlę. Radzi: t1kże 
oddać plenlt1dz1.,. gdy nie zaajdq u was, to poje

dziecie na koszt skarbowy•. 

Rewlz!t; przeprowadzono raczej pro formo, 

poczem Pianka zwrócił 111m wszystko: papiery 
i plenlo,dze. /U lu otwhm1jo, slę dr1wl, hurmem 

wpadali:i do nas Reuter, fona jego, szwagierka 
Charlotte, teściowa ..• roieśm!enl, wlauuJ11... dowie• 
dzlell slę 1!fczdn!ej o DHzłlm t1WOlolenlu, więc 
zroblll w mleścl11 skl�dke; zebrali coś około 200 
talarów, 11 Ile cygar, wuelak!ch l■kocl, tego ale 
zliczyć, nie wypowiedzieć, t11k11 pudó•cns była 
tam dla nas serdeczno�ć. 

Stra;łe odsto,plly od więzienia. Panie zostały 
przy moich tow11rzysz11ch, /11 zd z Reuterem po-
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szedłem do ks!dnej, by jej podzll:ko•ać, puyctem 
Reuter s/u.i:yl ml z. llum11cza, Ksh;ina okuala 

-.lelkle zadowohmle, .tyczyła wszelkiej pomyśloości 
na drogę. 

Po DOVtrocle zastałem cale wtęzlenle pełne 

gości z miasta, którzy schodtlll si,:: tu dzi,ń cały, 

wieczorem zaś popro•adzono n■s tryumfllole do 
resursy, gdJle wydno huczny bal. BawllHmy się 
I tnńczyll do bla/ego dnia. O godzlnle 7-ej zrana 

przybył wachmlltrz Schultz, który miał nu odwieść 
do Berllnt. Jenue nas napejono kawo!!, dano 
śo!adenle, poczem wsiedliśmy na przygotowane 
wezy I .fegnanl przez wszystkich, od]echallśmy do 

odległego o p1ęć mll G11,bln11, Sk.!!d kol•J.!1, nacb Berlin, 

W ochmistrz piuski nie odstępował nas w clagu 

całej drogi, gdy Jednak wysiedliśmy w Berllnl•• 

gdzld się zapodział-znikł śród tłumu. Widoczola 
taki,, miał lo,trukcji::. Rozgl4damy się bezradni po 

olbrzymim dworcu, gdzie nasz .anlól slró.t•, ale 

pao11 -.■chtmelstr• Schultza - ani ślad'u. Zamiast 
niego stoi u drzwi gruby policjant I •yda]e meta

lowe marki od dorotek. Wzltilem jednti I pojecha

łem do za■/omego doktor• Schwe!cbelr, kolegom 
powledzlt:lem, by r:zekall i,a dworcu mege powrotu. 

Dr. Sthwelchel, który mó-.JI nieco po polsku, -.y. 

s/uchawszy mnie, rozdmlal się: .poco-powiada'.-
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m,cle Jecheć do F\k111izgrłlnuł Co bt:dziecle t11111 
robili'? laki by/ Hku'? To cót :i: t�go'? Zai,o
dzial sJt: wam gd:i:ld wan strdnlk Sthultz'? C:i:y 
wy Jego, czy on 1ns ma pllnow11ć'? Wer vie/ frogt 
kommt nic/Jl weit .. , Jedtde leple/ do Orun11, gdzie 
!est cala wasza kolon],, t■m łatwiej d■c1e snble 
rad11• ... Jako:f: nlnwłocznle ubrał s!e, pojechłll ze 
mri11 na dworzec, gdzie czekłlU koledzy, sam kupił 
bllety I wyprawił do Orezłlłl, 

W Dretnie ust,lem Plllchowsklego, Bt11adta, 
Rydlewsk!ego, Mojiel11, KuszleJki:;, Hłaski:; Wiktora, 
który tymczasem powrócił ;: Prus Wschodrilch. Cłu• 
go pop■s11ć ml nie dano, k11lllDO z powrotem wr11-
C11Ć do Wystrucla w Prusa1;h I na gwałt org11nlzo
w11t eddzlały, gdyt na wlosni:; konle1;zn!e mu•ł :sle 
rozpocz�ć pawstanle, 

Co do nowel hmp11nj1 1864 roku mle/em 
wprewdlie grube Wl!llpllwoścl, których nie ukrywa. 
Iem, ale zamknleto ml usta tajemnlcztml pólslów· 
kami I niedomówieniami o sytuacji mledzynerodo
wej, o Nar,oleonle ... przypomniałem sobie z/oionia 
przysli:;ge, obowh1zek posluneńdwa - p0Jech11le111. 

W Wystruclu zastałem Gleba I Czyńskiego; po 
naradzie doszliśmy do przekonania, te be:t pienie• 
dzy n!e damy sobie rady, Pienii:;dzy nie mletl�my, 
ale u pana Zurn,, w me]l!ltku MJchalin1e, nled•l�ko 
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Mujampola, były j■kfd reszty zeszłorocznej kasy 

po•shńcze). Tam miałem slę ud■ł I nh1,dał zwro 
tu, h zaś były pasdeki (nie wiem ery słuszne), fe 
Zarln nie chce iwrócił pieniędzy, wydano ml, na 

wszelki wypl"dek, wyrok śmierci na samego Z1rln11 
I 1111. Jego córke, orez n1ku sp■lenl■ dworu-w ra. 

zie, gdyby się w1br11nl1I wydał pl■n!ądn. Wyrok 
padplsal Gleb. Według nasZl!QO obrachunku, musla• 
la był u Z■rln■ coli około 200 tys. rubli, suma, Jak. 
n11 nasze warunki bardzo pokafna, cót, gdy mocno 
Wll,tpllwa ... Na towarzysza wyprawy •y1111czooo ml 
Jónf1 Kuleszę ze Sw!cclańsklego. 

Zdawałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, 

na jakle się n■r■tem, gdy! granice naonczas by/11 
pllnle strzdone, za granlc11 zaś uly kraj nasz zala
ny wojskiem l kazak■ml, tak fe nle spuób było 
przdllzo11ł się, zwłaszcza mnie, którego 1011/0 kat 
de ddecKo, na którego głowi: wyznaczona była 
znaczne nagroda, Mimo to rozkaz był stanowczy, 
więc poddał si� musiałem. Polecl•szy tedy duni: 
Bogu, puśc,lem ■tę z towarzyszem moim w drogę, 
Jakt.y na pewn11 śmlerł. 
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Gr1nlci: przes11!łmy łród ul �.,n ego deuczu 
., nocy z Wielkiej Soboty m1 Wlelką Nledzlele. 

Doszllłmy do folw11rku Onufrego MlcewlcH· 
Kibe]kl. Tu z11rn pler.-ny uwód: wldclclele nie 
było • domu, pojecb11I do 1111iednle110 W ./kobole 
n1 ś•li:to. Poprosiłem miejscowego ekonoma J11. 
kubowsklego o konie; osiodłano nam par i:: dl i Ku 
\euy I dl• mnie, leu były to cldkle, po„ozowe 
konie,• :l:e gruot by/ rozmokły, wli:c zapadały co 
chwlla po brzuchy. 

Puśclllśmy .sit drogQ ku Mduciom. Swlta/o 
Jut, gdy nu zouyli .objeszuycy". Rozpoczt/11 sit 
gonit••· W Mduciach zdQtyllśmy zmlenlt konie, 
zjech11ll�my z wielkiego traktu I bocznQ drogQ tkle• 
,owalHmy sit ku folwarkowl K/ampucle. Kozacy 
wclQ:I: za nami. LeclelHmy przez pola I !tiki • n,. 
dzieł dotarcia do gitowskich lnów, które zb1111,czym 
pasmem cz11ml1ly n11 widnokręgu-ale było do olch 
ze dwie opętane miłe, R droga na)falalolejua. Ko
łllCY to ukuywall sit:, to znowu nlkni:11 gdzld • od-
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d.1111, nie czuliśmy P•Śclg Ich za sobii. Wiatr zeu,11 
ml cupk,; - nie podniosłem jej, jeno p,;dzlmy li.li• 
przód. 

Sp.11dl.11m z konl11, gdyt popreg b}I nledo
chignl,;ty, siodło sle prz•wrócllo. Poprawiłem I da
lej ... Powtórnie p,;ka popreg •.. zeskoczyłem z koni•, 
notem puecliitem reszte I odrzuciwszy siodło, 
oklep leci:; .. , lfoncy tut z11 nami, gdy.t z powodu 
wypadku z siodłam str11clUśmy nieco cusu. Ud.111• 
sł,; jednak znowu nieco odsadzić... Wp1d1Jśmy do 
Klampuć, gdzie wlaśdclel, p, Wh:il■rskl, wnet osłod· 
1111 pare ś'lł'ldych koni I dal ml s••Jii cnpk,;. 

Muslellśmy przejechać wid Rostkowszczyzoe; 
n• droda stała rogatka chlopskll, kilkunastu eh/o
pów, uzbrojonych w siekiery t dr4gl, wszyscy pijani, 
jako fe dzień byl]śwliitecznJ. □Jrnwuy nu, roz
stiiplll si,; Jedn.11k ... Rrnc!lem Im tal1r.11 .I dalej pę• 
d1•c• pomyślałem, Jak to w t•k k•ótklm czasl• 
zmieniły sli:; nutrole: cl sami chłopi, którzy przad 
nlesptloa rokiem z nami razam, ramie przy ramieniu 
walczyll przeclwk• wspólnemu wrogowi, slutyll Ził 
przewodników, ostrzegali pned kddem nlebezpl•
czeństwem-dzlś dopomag1j4 koukom wyłapywać 
pO'lł'st1ńców. 

Niedaleko od wsi Rostkowszczyzn.11 był dwór 
te/ie nazwy państwa St■nluewsk!ch, Wpadll.łmy 
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n11 dzledzinlee, z zamlerem przelecenl11 przez folw11rk, 

nlez■tnymuJ11c sli:, gdyt konie mlellśmy dobre, 
jeszcze nie zdrotone. ł\ll�cl z przeciwnej slrony, 

l•k gdyt,y na nasze s.iotkanle, wjddte odddalek 
dregon6w, • Jakieś kllk■dz:les11.t koni, którzy kon• 

wo]ow111l pocztę z Ka1w11rjl do Wylkowysz:ek, M1J�c 

z■ sob11 tut-Kozaków, pued sob11.-dr11gonów, ze• 
skoczyl!śmy z koni, n11 ganku stal11 widnie pani 
Grzybowska, krewna Stanlszewskkt>, rzuciłem jej 

burki: I zddylem uepn�ć, aby )I!. dobrze schowała, 
gdyt zasryte • burce miałem wleke komproml· 

tuj.?1ce dokumenty. Jak strzała przeleclalem przez 
dam, na werandę, zt1lmt11d do sedu. Sad był mlo• 

dzlutkl, drzewa a tej porze bez Hścl ... przykucn11.• 
Iem w Jakiejś Jamie. 

Tymcusem dr11gonl erat kozacy, którzy wla• 

śnie nad11.iyll, wp■d,j11 w ślad za nami do dworu. 
Natkni:11 się na suto z11St11wlon-: śwlęconem stoły 
I, zapomniawszy o pościgu, poczyna).!! pałaszować 

uynkl oraz Inne mięsiwa. Szlachcic, rad z teklego 
obrotu rzeczy, jeszcze Im p11dl1!1Wll co n11Jsmacznlej• 
szych wódek. Gdy Jut wszystko zjed!l l wyp!l!, m•• 

J11 ruszać w d■ISZI!, drogę. Kiełzaj!!, konie, kilku, ra

czej dl11 pozoru, obch11dzl dwór, zabudowenla l sad; 

przechodz11 tuf kolo mnie, nie wldz11c zamgloneml 
od wódki oczyma. Nieszezęścle chci1lo, zk.?1dś wyr• 
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w■I sic pies, c:.hyba z piekł■ r•dem, skacze: kolo 
mnie, skomle I !■si sic. Musie/o to Uiróc:.!ć uw11gc: 
lttoS 11gli,,dniil do mej J■my ... krzyk□illl. .. wnet reszta 
sic zlec:.l■I■• 

Postaoow!lem fywc:.em sic nie d11ć. Wyc:.elowe
le� do m1jbli:hzego z plstaletu... lee.z proch ze. 
mokl... szczckni,,I tylk• kurek... powtórzyłem rez 
drugi •.. z tym samym skutkiem. 

W tej ch•ill kozak drze•cem lancy uderzył 
mnie w skroń. P11dlem nieprzytomny. Rzuc:.ano tit:'; 
na mnie, skrcpow11no. Pnetrzi,,ś□IC";to raz Jesrtze 
c:.aly dom I zn11lez!ono Kuleszę, który sit:'; ukrył w 
Jamie :z n:ec:i:ystcśclaml. Rouuthll'alenl kouu:y wy
wahll drzwi od piwniczki, zitiid wydobyto reutc 
zapasów .łwl11tecznych; dopiero rozpoczcla sic pl/a. 
tyka. KonystaJiic z tego, choć skrcpow■oy, potr11• 
fitem szepn1,ć lok11Jowl, by nikt nuwlsk■ mego ole 
wydal. 

Pod •leczór knall z■loiyć w61 drabiniasty, 
małe i Kulesze, :zwiiizanych plecami do siebie, rzu
clll Jak kłody na wóz, tylko lokaj zlitował slc, przy• 
kryl n11s swym ko:iuchem. Z•brano takte pp. Sta
nlszewskic:.h, za to Jedycle, ie w lch domu przyl,1-
pailo .mlatle!nlkow•. 

Ruuyliśmy, Not byl11 ciemna. Deszcz lał jak 
z wiadra, droga okropna. Zbici, zwl11111nl, nie mo, 
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ge,� poruszyć ale:, dtrpleli:Smy me;kl stf11sdlw� 

Dobrze po północy staneliśmy w folwarku p. Oo

bro•olsklego, Kumleclach, Wniesiono nas do dwor

ku, pesad.11:00• na krzesl11ch. Ciospoduz l Jego dwaj 

syoo•le, Ksawery I Rlblo, :raje.li się koukaml, dali 

Im Jeść I pić !le tylko chcieli. Nic to Jednek nlł! 

p•moglo: czdć kozaków piła, reszta stała na 

warci,. 
Cały dom był otouoay, pod kn.fdPm aknem 

stal konk; przy ka:tdym z HS stało po dwóch, 

dnwi były równld strzeżont. 

Bylem bk zbity I zm1;cz011y, te znne,lem na 

kneślP. Czy/d dobra ręka padlotyla ml poduszkę 
pod głowi:, W taj_ chwlll 1dolalł!m szepne,ć, by -

na ml/ość Boga - nikt mnie nie ■az••I po lmie

a!u I teby rilkt s!ęnle 1dr11d1II z tern, łe mnle zna. 

Zrana •yrunyllśmy w dalne, drOQ'.e, do Wył• 
kowystek, gdzie nu przekazano t. 1w. Wo]enn•mu 

Naczelnikowi, który natychmiast spisał pierwszy 

protokul. 

Na nczęścle hdnych dokumeotów przy nH 

nie nialezlono, najmniejszego kcmpromltuJ11ceiO 

:Swlstka, gdyt - Jak sie wyte/ rzekło - zddylem 

burk.;, w której były nnyte, oddeć pani Grqbow

llkleJ, • Rostkowstczymle. 

Gdy nes zepytauo o naz•lske, towarzysi mój, 
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Kulesu1, wymienił pra•dd•e - J11 zaś nuw•lem 
siebie Teodorem Stdańsklm "'). 

Z Wylkowysnk wyprawiono nas pod sllnii 
strai:ii do Muj11mpola, dok11d przyjech111lśmy pod 
wieczór. Tu, w k11ncelarjl N11czelnlka, pozn,I mnie 
stary mój z11ajomy, Icek, przyp11dkow• tu obtu::ny. 
W obecnoś�I straty, nie m!alem mo:1:nośtl z nim 
:,ie rozmó'll'JĆ, wlec tylko nlezoacznle polotylem 
palce na usl11ch. Sprytny tyd zrozum!d I udat, :fe 
sle: na ruie pomylll, te mnie nl111 zna wc11le. 

Za chwlle nadszedł Naczelnik ... poznałem w nim 
równiei starego znajomego, pułkownika Cłlchaczen• 
lte, który był przedtem nacielnlklem straty pogra-
11lczne], brał od nH łapówki I prnpuszcul trans
porty broni l amunicji z Prus, przeznaczone dla 
powstańców. Cdchaczenko pom1li mię równld od 
plerwnego welrzenl11. Zbladł Jak chusta, ale sle 
przed strafll nie zdradził. Z11l11twll zwykle formal
noścl ł kazał 011s odprowadzić do or<"=sztu. Wldtl• 

") Od tej chwl[I J. p. Józef Karpowicz we -_.uyslkich 
s111dowych. o,u innych •kiach i reieotrach rosyjskich fiiuruje 
jako Teodor Stefański. Pod !em nuwiskiem by/ s111dzony i za 
siany. Ź,ód/a polskie mylnie notuj\ Jó&efa Karpowicza jaka 
poleQleio w bitwie. W neczywi1to,ci polea! Teodor Steloń1ki, 
któ,eao KMpowic& znd osobi,cie, I k!óreio Jmi,; I nnwislco 
�obie p,zy..,/ouuyl 
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wł• była to szopa, przeroblooa tymczasowo na wli::
zlen!e, ale drzwi mh1/a zamczyste, okna zakratowa
ne, dookoła strdt, tak ie o uc1euce mowy być 
nie mogło. Razem z nami sledrlalo tu Jeszcte tuecb 
młodych dodzll!]anków, 

W nocy przynedl sam Czkhacunko, wzh1I 
ml,: na strooi:: I powiada, Ze mimo najszczerszej 
chce!, wypu�cić moll! w faden sposób ni!!! mole, gdyi 
nie jego pod11t1ladol mnie areutow11II; te Jednak po
:uitem wszystko, co w jego mocy, gotów dla mnie 
uuynlć, byle bym ze swej strony zachował mllcze
nle o Jego dawnych sprawkec:.h. 

Oblec:.11lem dyskrecje 1 poproslltm, aby mnie 
Jakne]predzej wysiał gdzlekolwlek bo,dt, byle Jak
naldale/ it1td, gdzie mnlłl katdl!! dtll!!cko zna/o 
I gdzlłl z konlecznośc:.1 wydało by sic moje prawdtl• 
we nnwlsko. 

Obiłlc:.111 tak uczynić I no.z11Jutrz wysl,ć do Wilna. 

Nazajutrz, nmo, wy]rulem przet z1kr11tow11ne 
okno mego wfętlenla: naprzeciwko, na werandzie 
cukll!rnl Markledaoh, 1t■l11 slostr■ moja, Katntyna 
I uporczywie wpatryw11la s1c • .okno wlczlenne• 
Prawdopodobnie le.ko dal Jej znać o mnle, więc 
przyjechała w nocy, by sic ze mno, pc,l:egnać. Po
st■now!lem za l:adno, cene nie wydać się - wuak 
o cenę tycia tu choddlo - wlec poprosi/em Jedne-
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QO ze wspól•lt:źalów, aby sit: z nlq rozmówił. Chlo· 
pak był sprytny - Czaput11Jtls 11!1; nazywał - w lot 
zrozumiał o co chodzi. Pyta sle: 

- Kogo pani tak wypatruje7 
- Tu brat mój jest, Karpowicz, którego majq 

powlHlć. Chciałabym go roz Jeszcze zobaczyć. 
- Pani sli: myli, tu niema fodnyth powstań• 

ców, tu nes tyllr.11 siedzi trzech złodziejów. 
Postała Jeszcze chwllkt:, pokiwała smutnie glo• 

wq 1 odeszła. 
Niebawem, 1111 tel samej werandzie, ujnalem 

dwie znajome: pannę Wolkówni: I panni: Stancl11· 
równi:. Powtórzyła s!i: ta s■ma scena. Chłopak za
pytał, kogo szukajt,.7 - na to odpowladajq, że .tu 
sl11dzi Józef Karpowicz, którego ml/I!! powiesić•, 
pnytem pokazały kapciuch z tytoniem. Prawdopo
dobnie by/a tam kartka dla mn1e ukryta, wol1lem 
Jednak •c1le się nie przyznawać, •lt:c wtulllem sli; 
w k11,t, źeby mole nie widziały, chłopak z■ś, jak po• 
pnedn!o, adpowledz!JJI: .Nlama tu hdntgo Karpo• 
•!cur, tu siedzi trzech złodziejów•. 

Pomy�lalem: Jetell dluteJ wypadnie ml tu 
pozostać, wyda sli: sekret niechybnie, zadufo mia
łem tu znajomych, przyjaciół I .tyczliwych •.• 

No nczi:ścle Czlchoczenko dotrzyma! slow11. 
Tego samego rami jeucze, pod sllnq eskort!!,, ze-
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stałem "ysl11ny, razem z Kuleszii, do Wylkowynek, 
gdzie nas wsadzono do pocl!l.gu. 

W drodze miałem wypadek, który o m11lo nie 
przypl11cllem glOlll'!I., Skutkiem pomyłki, z3mh1st do 
W1ln11, odwlulonD mnie do Kowna, Przyjei:ballśmy 
późnym wiei:zorem 1 natychmiast npro,ndzona 
mole do komendant•, geatrele Ganecklego. Wldo· 
czole spel już po przepiciu .. obudzono go: wysudl 
do kaocelarjl w biel źnle, z twarz!I. obne,klii, w naj
gornym humorze I z miejsca porwd mnie n Wił• 
siki I pocz11I targał. Uczułem ból przeJmuJacy, rcce 
miałem skrepowane, ale nogi wolne, 11 1:e bylem 
miody I popcdllwy, wh:c nlenomy�laJ11.c s'e,, z całej 
siły pchn11lem go kolonem w brzuch. Pad/ zemdlony, 
pnł!wnc11J11.c krił!slo I stół.,. Z s11slednlego pokoju 
wypadła l:01111, stara Je,dzl!', równld • ble.I fnle, 
z ro2wl11nym włosem siwym, wo/11J11c: ,Pad/ee mia• 
tdnik ubił generała!". 

Rzuclll sli:; 011 mnie folnlene, w mgolenlu oka 
zbili kolbami, skre,F,oweU, nadbiegi adjuta,,t, przej• 
rui splnmle papiery, tu dopiero oka211/o sic, te 
prze11111czony bylem do Wllne, n1e do Kowna. Zwy. 
my�lel oficera konwojuJiicego I notychmlast kellll 
odesłał do WIina. 

Było to mojem szui:;śclem, gdy.! (Jak póhlef 
do•ledzlolem ■li:;) w wli:;rlenlu kowleńsk!em sledtlel 
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podonczas ojciec mój, brada I stryjowie. Przy pa. 
nuj11,cem wtedy przepełnieniu wli:zleń spotkanie 
byłoby nleunlknlone, 11 co za tem Idzie: zostałbym 
poznany. Tal,; unlkn!llem szubienicy, ale olea I braci 
nigdy Jut w tyciu ole wldzlalem-pom•rll na dale
klem wygnaniu. 

W W,lnle stawiono mnie przed komendantem 
Wiatklnem. Indagacja była krótka: zapytał mnie, 
w Jakiej pnrtjl walczyłem: odpowiadam na thyb!I 
trafił, ie u Jankowskiego. 

- Ty-powlade.-zacziem suk/n syn był w eto] 

szajkie, eto samaja opasnaja. Zawtra powiesim. 

Poczem kazał mn1e odprowadzić do więzienia. 

Posadzono mnie .pod numerem czwartym•, 
w osobne! celf, na dolnem piętrze, gdzie wilgoć 
I zaduch od pueplywaJ11c■j pod wJi:rlen!em rzeczki
kloaki były nie do zniesienia, W cell był stół, taburet 
I lóiko w mun:e, do podooszenla. Dopóki Jednak 
trwało śledztwo, lól:kłł niewolno było ■puuczać, 
trzaba by/o spać na ziemi. która by/a brukowana 
.koelem! łbami•, I to spać niemal cal�iem nago, 
gdyt zabrano ml cala ubranie, pozostawłaj!IC tylko 
• bieliźnie. Przyjaclelowl memu l koledze z czasów 
powstanie, Franciszkowi Nłepoko]czycklemu, który tu 
dłuższy cus sledzlal, od tal<lch noclegów potwo
rzyły się rany na calem ciele. 
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Po clt;żkiej nocy, nua/utrz rano, strót przy. 
n!ó1/ ml śledzia, Nie dotkn11,lem go, wledz11,c, :hi 
chc11, mnie mf;czyć pragnieniem. W1aczorem z11owu 
przyniesiono śledzla-glodny bylem, strót z■chi::cal, 
ale odpo•ledzldem, te Jeśł nie bf;df;, dopóki nie 
d11dz11 wody r chleba. Odpo•ledzh1I, te .nie polo• 

g(ljt!lsia". 
N• trzeci dzień przyszedł gen. Waslllckl/ I pe• 

cz11I badzu!: Jek sli:: n'!lzywam, gdzie sii:: urodziłem, 
czy ty/11 rodzice - odpowiadałem, co ml na myśl 
przyszło, przypuuczaJtic, ta nie bi::d11 spr11wdzać, 
Stzirałem s't: tylko nia wpaść • sprzecznoU. Dalel 
zapytywał mnie o rótnych dowódców z pow,tanl■, 
mli::dzy Innymi, Jak gdyby od niechcenia, zag11dn11,I, 
czy n!e znam niejakiego Józefa Karpowicz■? Odpo. 
wiedziałem spokojnla, te Karpowiczów du!o jest 
w Polsce, Józefów równiet, mógł wli::c być takte 
Jóu f Karpow1u, ale Jakoś o nim nle słystalem. 
Na tern skońuyla Slf; pierwsza, formalna lndagecja. 

Sledztic tymczasem • samotnej cell, slysz■lem 
z boku, pr,!ez śclanf;, to z góry, przez sufit, puka
nie. Domyśliłem sii::, te to towarzysze pragn111 p0• 
rozumieć się ze mn11, i pocu,,lem pllnle nadstawiać 
uuu. Timcl, równie! domyśla!tic sit; we mnie no
wlc]une, udzlelall ml form11lnych lekcji tego Języka 
więziennego. Puknlt:to więc 24 rHy-to llaść Uter 
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w alfabecie. Ponlewli tak długo pukać ucldllwle 
I łatwo się pomyliC, niebawem wtajemniczono mnie 
• lnoy system, b■r4z!ej udoskonalony: mlanowlde 
alfabet dzieli S1fl: nii cztery rzi:dy, k■.tdy rziid po 
sześć liter. Ru1.d ozn11cz■ się puk11nlem, I terl!I .:aś 
skrobaniem. TaSlm sposobem dowiedziałem sle, te 
obok mnie 1ledzl11/ Bruooo Korzon, n11demn11 by/' 
wli:ksz1, zbiorowa cela, w której sleddeli Moszyń• 
ski, Chodzyński, Wlnnlewskl i Rodziewicz Józef *). 

W pierwszych dolach rozmowa za pomocll, 
stukania szla ml bardzo opor11!1, zwlaucu, te strat 
więzienna pllnle za tern śledził■ I u takle rozm:,wy 
sadzała do karceru. f\ karcer by/ strastllwy. MlekH 
się on w pillll'nlcznym lochu, dołem pneply•a/11 
wspomnl1011 rzeczka-kloaka. Skleplenle było tak 
niskie, te ale można by/o stać, Jeno leźeć na 
Wll,sldej deseczce, przerzuconej pnlZ owii rzeczkę. 

*) Porównaj ,Alfawilnyj •pisok politic•e•kich pre•tu

pnikow etc.•, Korzon Brunon, ••lochcle Jub W•Jeń•kiej ska

zany na htorłne roboty w kopolnloch na 15 l•t; Mo•zyński 

W!ody•Zo111, ulochcic. p„ybyl • Waruawy, na koto,łne roboty 

w kopolnloch na 15 lot; Chod,yń•kl Hipolit. b. •!ud uniw mo. 
skiewsklego (według wspomnień Kupowicn, •ludent ,ok!odu 

w Marymon�ie7) pochodzi ze ulochty gub Wileńskiej, na ka
tarłne roboty w fabrykach na 4 Jata; Rad,iewltz J6iel ulochcic 
gub. Miń,kieJ, Bory•ow•kiego pow., zesłany do tub. Tomtkiej. 
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Gdy się usiadło, miało się nogi w wodz!e. Clemna�ć 
p11nowal11 tu c11lkowlt1, sanfot11ość urozm1lc11/a 
niezliczona llojć ropuch l uczuró•. 

Minęło sporo czasu, podcus którego Jak gdy
by o mnie zapomnl1110, nikt mnie nie b11d11/, prócz 
stró1:a więziennego nikogo nie widywałem. F\t oto 
pewnego por11nkt1 ku:all wyjść nłl kurytarz. było 
nu około stu współwlęll:llów... k11z1110 st11n11ć da 
szeregu. 

Z• chwilę ujrzałem w towarzystwie komen
danta wlęzlenl11 I tgr11I jego podwładnych -
slostrlł m•JII, Katarzyne; z ni11 rnem był: Kwlat
ko•skl, stary wachmistn l roku 1831, mój nlegdyj 
piastun, dalej Pl1cz1Jtb, Petrolonls, Krystczunns, 
chłopi z F\ugusto•sklego, którzy mn!e znali od dzle
c:ieństwa. 

Zrozumiałem, że chodzi o konfrontacje; du· 
su we mnie umarła, ale na ze•a·atrz zachowa• 
Iem spokój. TymczHem siostra moja szla wzdlut 
szeregu, z■ nh:i szl1 tamci, ka!demu uw■łnle przy. 
gl11daJ11c sh::. Takim spesobem donla do mnie>, 
puystanc:ł• na chwile, ani sekundy dluiej, ani se
kundy krócej nit przy Innych, spo]nala ml " oczy, 
:!■den muskuł Jel twarzy nie drgnĄI, nie zmlen.l się 
jej wyrn, spokojnie przeul1 do nHtc;poego ... Z ko 
lei prtyst11pll do mnie stary •eteran Kwlatll:owskl 

I_ 
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I Plecz■Jtls, Petrolonls, KryszczuollS, ke.tdy spó]rnł 
ml w oczy, oduedl do nntępnll!go I tak dalll!J, at 
do końca stll!Tll!gu. Potem 11ostra iwródla się d• 
komendanta, coś smutnle zapneczyla, to samo 
uciynil Kwiatkowski, chłopi obojętnie podrapali się 
• głowę ... poczll!m wzdlu.t naszego szll!rll!gu, ole pod
nosz'l,c Jut oczu, wszy1cy poszll kurytarzem I znf. 
koe,11 z■ drzwh1ml. 

Więcll!j Jut w tyclu nie ujrzałem siostry. 

Dnia tego S'l,dzono ml było przeżyć Jeszcze 
mnóstwo wstru1śnlui Ledwo wróciłem d/3 cell, S'I,• 
1iad mój przll!stnegl mnie za pomoc'I, pukania, 
ie przyjdzlll! do mnie zapll!wne prahit Nieme• ua, 
abym slc nie spowladal, gdyt to szpieg, 

5!111.d mlell koledzy wiadomo$\! o przyjściu 
N!emekszy - nie •Iem, w kddym b11dź rat.le okll!• 
zela 1h: ona prawdzlw11, a dana ml przestroga nie 
poszła w las, 

Nlll!bawem wsiedl do mej cell of cer .taodarmskl 
Nikołajew •) (dość nam przychylny, gdyt podobno 

") Nazwiska oficera nie dato srę dokładnie ustaliÓI 
ś. p. Karpowin wymieni/ raz nazwisko ,Nikołaje,.• to znowu 
.Nikolai"• ś. p. prof Ziemeckl (ulotyciel i pierwszy rektor 
unh•·eraytelu W/leńskleao, bratanek slroconeao przuMura• 
wjew11 ksJędzeZ.) w ar!ykule p.t, ,G6raTrzykrzyska w Wilnie. 
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ml11I iont!:-Polkt:) ie nim zaś wclsn�I slf: prze:z 

Wl!IZkle drzwi cell ml!lf ogromoej tuszy, ubr11oy 
w szaty kllpl11ńskle, 1t bydlęcym wyrnlli!I trwury, 

w którym domyślllem S[f: Niemekszy po llunych 
order11ch rosyjskich, zdobll!ltyth sierokĄ pierś jll!lgO, 
oru cldklm lłlńtuchu złotym, który zwls11I mu z szyi. 

Nikołajew OUlłljmll sucho, :te :r. poiwolenlłl 
wlłldzy przyszedł ._kłlplim, by mole wyspowl■d11ć. 
Byhm w nłllwyiuym stopniu podrłl:tnlony zarówno 
wldztnlem s!f: z slostn1, J11ko tet samem przyjśdem 
spowlednlko, które nic dobrego nie zd11w11!, si, 
wrótyć, 

Widz11c, ie ole młlm Jui bodoj nic do stro
c1ml11, odp■rlem szorstko: ,To nie ksl11d1, 11 nplegl" 
Polem u1�, wsk11zuji;c 011 zloty hń:uch dod11lem: 
„Czy to u wu w Ros]I modłl trzymać popów Jak 

psów ni łańcuchu?" 

NiemeksUI w pierwszej chwili on\emi11I, gruby 
kark mu oapi;cznl11I, krew rzucll111 sit!: do twłlny, 
zaklłll stroszll•le 1 c0fn11I Slf: za drzwl. N,kolajew 

Kartko z dziejów pow5tonin 1863 r • (Wydownlctwo ,blorowe, 
.Joko !ec�cy no wyroi łórowie ... Elizie Orzu,ko .. ·ej Polacy 
1 nod Newy, PetersburJl 190fi r ") wspomina nf,ce,o tendu
merjl nuwlokiem •Nikulin" C•el ,N!kotln"). kt6ry o tyle zdo
ie •i� być identycznym ze wspomnianym p„e, Korpowlcn. li 
był łono!ym z Polk11. 
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powoli wyszedł n nim, uśmiechając sii:: zn■uąco 
pod w111sem, 

Wienorem wprowadzono do cell mojej Kuleszę, 
z którym rozdz!,dono mole, od czasu Jak zostaliśmy 
osadzeni w więzieniu ll'ileńsklem. Niebawem nad• 
szedł Nikołajew, w toll'arzystwle ksl11dza.z■konnlka. 
Był bardzo pow.dny, powledzhil, byśmy się na 
śmierć gotow■ll I te ksiądz pClłostanle z Hml do 
rana. Poczem opuścll cele:; n nim wyszli ta11darml• 

Imienia księdza, anl oazwlska nie pamiętam, 
zresztą, przychodząc z Panem Bogiem, oczywlśc!C 
nie potrZl!bowal rekomendować sle, ani tet nam 
nie przyszło na my:U pytać go o nazwisko, Pamlt:• 
t■m natomiast doskonale tę twarz ucety, pedlu· 
gowatą, śniadą, ie splyw1j11c11 na piersi, dlug11, 
ciemną brodą I wyrazem nlezmlern11j słodyczy. 

Gdy zoshlTśmy sami, kslQdz dobył z tor11bkl 
aparaty, przykrył stół wli:zienny obrusem, ushiwll 
krzyt, zapelll świece... Po krótkiej, wspólnej mo• 
dllh,le, Kulesza o�bzedl w kąt; ksiądz us!adl na 
łóiku, Ja ukląkłem przy nlm, uczę!-, się spowiedź. 
Wypytywał bard:i:o szczegółowo: czy nie zroblllśmy 
komukolwiek knywdy? Czy nie popelnlllśmy gw�ltu, 
nie dopuśclll sli; r111bunku7 nil! zabrall pll!nlęd:i:y na. 
rodowych? . ., Po spowiedzi, udzleleniu Sakramentów 
I pomazaniu, uklt:kllśmy I wspólnie zmówlll lltim]i:, 
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potem psalmy, Na stele doalaly sic: świece wosko•e. 

Nie czuliśmy, Jak czas mija, ole słychać było ud,

rzenla zegara na katedralnej dzwonnicy, gdyt nocy 
tej ruch nlelwykły pano•al na ulicy, dudniły kol,, 

slych11ć było miarowy krok woj,kll.. Nie spostru• 

gllllmy tet zmiany straty ... 
· 

Po skończonej modlitwie, ksl11dz, wstn•szy 
z k1c:c:zek, wzl11I mnie I Kuleszc: pod n1mlc: I h1k 

przech11dzal sic: po cell, pocleszaJ11c 1 polrrzepla]11c 

na duchu, te wcleśnle], lub pótllltj, przecl11 llmluć 

katdego Clt:1k11, ofl■rowal si,, Jdell chcemy, rodzi

com Zi!l1Jiellć ostatnie zlecenia. 

Ja prosiłem, by HIJl■domil matkę o mej 

śmierci. Kulesza chciał równie! o coś prosić, ale 
młode siły nie wytrzymały - uimdlal. W celi był 

dzbanuuek z wod11, wlc:c ocudliśmy go, pouem 

ksl11dz ]111 ponownie, z wlc:kszym Jeszc?e ?ap■lem 

krzepić I wzmacniać r,11 siłach, prtem■•la]11c do 

najsdacheto)ejszych uc?uć, :te to przecie za sprawi: 

nHodo•11 giniemy, bi trzeba umrzeć męinle, poka

zać wregom, te oas nie J:dclall llamać, 

Przet w11zkle okienko wlędenne padł plerwny, 
blady promyk śwltu, gdy usłyszeliśmy na koryt■· 

nu szczęk szabel I l!czna kroki. Ksl11dz poblogos/a, 
•li I obJ11I k■tdego z nas, tul11c do piersi, ■ u śc!

:folętego gardła •yszeptal: .Bracia/ Męstw11! Nade-
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szla cst,tnla godzlnal Nie ukatujcie strachu.,. PC• 
stepujcie krokiem wolnym, 11111 twardym . .  :feby sle 
wróg nie c!eu:yl, nie tryumfował! •.. • 

Padlliłmy sobla w ob]ecla z Kulesz11. Za�k 
z;rzytm�I u drzwi, wszedł Nlkola)e.w, Ził nim hur• 
mem i:aodarml... Z twarzy jego biła niezwykła ra
dc.tt, Zwraca]11c sle d• mnie, rrekl wesoło: 

- Skali: .Sława Bobu!" 
Odpo•ledzłalem machlnaln!e: 
- Chwila Bogut 
Nie odczuwałem ni radości, ani zdziwienia, 

czułem sle tylk• nlumlernle wyczerpanym ostalol� 
nec11, ogłuszonym, jłlk gdyby mole kto obuchem 
dłll w łeb, Nlkola]ew zd powiedzltl: 

- Pojedietie sobole/ Jowit' - co ,n�czylo, 1:e 
odpr11w!11 nu na Sybir. Do ksiedZII l!lś zwracaJ11c 
sle dodał uprzejmie: 

- A wy, ksiondz, moietie tiepier odprowfatsia 

s Bobom. 

Wtedy ksledzu by pu�clly sle z ocw, rumle
nl•c wyst�pll na blade pcUczkl, ob11jmowa1 nas ko• 
lejno, .fc1skal, c,lowal I pocieszał, te Sybir to nie 
mogllłl, Jeszcze 1.ob&c1ymy sle, wrócimy I rodziców 
jeszcze powitamy, .. poczem zabrawszy aparata, r11 
Jeszcze poblogoslawll I ocler11111c hy z ·oczu pel� 
habitu, wyntdl... 

132 



Kuleue: odprowtdzono terH z powrotem do 
lego cell. Puostdem znów Sllm. Dzień mljd za 
dniem, Tymcznem n■uczylem sle: niezgorzej poro• 
zumlewtć s'e: przy pomocy pukanie. Zwl11ncza 
z Korzonem utnymywallśmy stały kontakt; pecie
szal mnie, fe stan taki niedługo Juf potrwa, 

Jakoż po tygodniu może przeprow1dzono 
mnie do Innej cel; by!11 01111 obsiermejull!I, ml11la 
zn11cznle wie:cej ś•letl,, I co glówn,-Hmlast szk11-
radnego, 1imnego bruku, mlal11 podlo,e:. Dosb,lem 
też tow11nysza, b)I n!m b. cf1cer wojsk rosyjskich 
Zopobkl *} niebawem przybył Jeucze Jeden, lgaacy 
Ntedzlńskl 0). Zwrócono mi ubranie, kllpcluch z ty
toniem I hJke: oru plenl11,dze.-15 teluów niemiec
kich, przywiezionych z Prus. 

Niebawem pod eskort11, czterech folnlerzów, 
z bagnetami, zeprow11dzooo mnie do komisji śled
cztj. W nleduteJ st11ncy]ce, przy okr11,glym 5tolr, 
siedziało p!e:clu woj,koll'y(h, osobno, przy małym 
stollku, kilku pls11rzy. 

•) Wi,;tniGteaonuwi•ko,b,oliccrG, wtród/echro,yJskich 
nie Zn<>lulem Był jedynie Zawletowskl, S>tobs-kopitan pułku 
kubań,kie110 - skuany M �mlerć I strocony. Z powyhzym 
zdajesię: nieidentycznr• 

H) l11nocy Nicdziń,ki szlachcic pow. 1tockic110, skazany 
no 6 lot kator11,i. Por .• Atfa„i!nyi spi,ok polft. prest.·. 
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Rozpocu:I• sle niezmiernie droblatgowe b1-
d1n!t: gdJII!! I kl11dy urodzony( czy tyJl!t rodzice 
I gdzle7 gdzie ostatnio mluzk,lem7 cuim sle trud. 
n11tm7 Odpowiedziałem, że 1:iracowalem w fabryce 
fortepjaaów, w WarsHwlt; gdy :z powodu powstania 
fabryki zamkoh:to,, wyjechałem do Petersburga, 
w lesie, za Dynaburglem1 spotkałam powstańców, 
do których pnyshlem. Tnfllem z powretem do 
Królestwa, • Jednej z p•tyczek raniony, dostałem 
sie za granke. W szpitalu wyczytałem w ga.:etsch 
manifest, wlec postuowllem wrócił. 

Temu ostatniemu ole uwierzyli, lako, frl nle
legalnle przeszedłem granice I uclekll1m przed koza
kami. 

Pytano mnie, w Jakiej bylem .szajce"( Odpo· 
wiedziałem, te z pocz11,tku w oddziale Kus:r:lejkl, na 
Ulwie, potem walczyłem pod J1nkowsklm, 

Jeden z sedzlów nie chcl•I uwlt1rzyt, tł! fabryki 
fortepianów były zamkolete • Warszawie, ale drugi 
oficer potwierdził to, wl111c zaprotokulowaoo l na tern, 
n■razle, zakończono badanie. 

0.::lprawadzono mole z powrotem do wie
zienia. 

W ctll naszej zmlenl1lo sic:- ustawicznie tow11• 
rzystwo: Jednych przyprowadzano, drugich wypro• 
wadzano, to znewu mnie przenoszono do Innych cel. 
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P1mh::hm z tego okresu Poczobuta, Plkturni:: 
Godz!111bi::, Koclella, Kozieł/a, Kozakiewicza I Pasz
kh:wlcz■ •) z oddziału Wisloucha. Ten był pod Di::
bowi:i Bud11, pozoal mnie, ala zdołałem go w pori:: 
upuedzlć, by mllczal. 

OJ towarzyszów nauczyłem sli: 1\-chlo z chleba 
ruowego robić róhń;ł'; kucharz, :łmudzln, b. soldlłt, 
dostarczył nam papieru, z którego wyp]ataU.śmy 
konyczkl. W tym czasie wyrzef.bllem 1tlzerunek 
N1/śwli:tuej Pan11y Ostrobramskiej, sposobem wkl"
slym, otrzymawszy zaś Jakoś spory kawal kredy, 
utarłem Jlł na pro�h, rozrobiłem z wod111 i w ten 
sposób odlewałem wc11le udat11e med111l!kl, 1maruJ111c 
foremki:: olejem, który n111m dodawano do kaszy 
więziennej. 

Te nasze wyroby wysyl111l:;my na miasto, przy 
p•mocy strófa.soldata oraz pewnej żydówki, któr• 
J• odbierała przy bramie wli::zti::nneJ, przynon11c 

•) Poc,obut Michał szlachcic pow. Qrod•ieńskie&o, umarł 
w wi�zieniu, Pik!urno l\pollnory ••lachcic pow. teluewskiego 
zesłany do gub, tobolskiej. Kociełlo And.-ej u!ochcic po ... 
wilejskie110 no 4 lato kotorQL Panklewic• Michał u!. po•. 
oszmiańskieao 1es.l. do tobolsk'ej 11ub. Ko1ieU6w ZM!ulem 
,. spisie at dzicsi�ciu. Nuwiska Godzi�by wcale nie znalu/em. 
Konkiewicz Adam, nlochdc pow. wilkoml,skiego, powienony
czy identye1ny z powyb1ym? por .Ałhwilnyl •plsok etc" 
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w nm!an (Ukler, herbat,; I in11t, n11j11lube;d11leJsze 
pr11dul.ty. 

Sliiddtlo tł! H! m1111 cru nlelaklś dwóch bra
ci Rudolckich•) z pow. lldzklego. Matka kh, która 
przybyła ze wsi do WIina, błagała Wfatklna, by po• 
zwolll Ja] wlddtć się z syn11mł. Odmówił stanowczo. 
Wtedy nleszcze;.s1111 kobieta zdołała uprosić ad/utanhi, 
który widzenie sle; to ulatwll. Na nleszcze;ścle 
Wletkln. coS widocznie zwietrzył, gdyt najnlespodzl1-
11lej I11rZ!ldz I rewizje; wle;denh,. Ostrzłlien! w ostat
nie) chwlll zaledwo zd!lżyllśmv ukryć par1i11 Rudnlck!I 
pod lótk!em l us/oalHśmy koldr11. 

Wpada da naszej kamery Wtatkln, nawpól 
plj1111y, za nim ,fora .i■ndarmów. ObejrIIII sle; do 
okola badawczo, dostrzegł koniec nogi wysta!!ICY 
z pod lótka,., poskoczył, chwyci/ ża nf11 I t111g1tle, 
mówl11c: ,,nieużeli :tdie§ :idocf;laja sobaka leżit'I" 
Zwymy�lal nnte;pnl■ bledn!I koblecloe; slow1tml, 
jakle zna 1edy11lo je;zyk rasyjsk"; dalszych aash:pstw 
Jednak sprawa ta nie miała, 

•) W .Spisie" zn•lu'em jednego tylko Rudnickiego 
Lud•ik• z pow. Jidzkle!lo, który nost�pnie �kaznny zoslnl na 
zesłanie do mniej odlc&lych mlejscowo!cl w Syberji. Drugi 
Rudnicki, Kuo!, figuruje w spisie jako ,ulachdc u,od•o.ny 
w K,61estwie Polikiem" nie mó&I wi�c b�ć bratem popned· 
niego. 
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Tu n11lc!y nzn11czyć, Il: Wh1tkln był niegdyś 
prostym toh1lenem, dzitkl Sil!lc,nemu mtstwu 
w wojnach n11 K11uk111l11 doszedł stopniowo do r11ngl 
generała. Pierś mh1l okrytii order•m!, 11111 tet lwarz 
c:dQ i głowę pooranQ brózdaml blizn. Jak powla 
dali, nie był on w gruncie tek :dy, Ile bn,1blny, 
cham, zwlzuzcze gdyt się upił, 11 pijany był prawie 
zawne. 

Monoton]ę J:yc.!11 więziennego urozm11ic11ly od 
cznu do ClUU wl!Zwanla przed komisji!; śledCHI, 
które zawsze ta same stawlrh pytanie, porównu]iic: 
m11tępnle odpowiedzi, czy nie dopatrzy się nej• 
drobolejszej spnecznośd. 

Rf a.dszedl dzień, w którym miano nam ogto
slć wyrok. Gdy weullśmy - Ku[l!SZII I ja - do 
prHdslonka s;:idu, napedlo na nn dwó"ch zbirów, 
którzy zdarli z nas wierzchnie ubraole, zostawiwszy 
w koszuli i spodniach. Tak wprowadzono nas do 
HII. W końcu Jej, na podwytszenlu, st11I stół, okryty 
suknem czerwonem, u nim, w środku siedział ko
mendant generał Wlatkln, przl!d nim nleodstcpna 
butelki! rumu, z której ustawicznie pocliigal. Dalej 
sędziowie wojskowi, w końcu stołu audytor. 

Pom!ędzy szeregami sołdatów st,11 osiidzen!: 
było nu około 50 osób, w tej llczble tel: kobiety; 
;;l:on11 I m11tk11 Narbu!ta, panna Tabeńska, tny sfo. 
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stry G,domskle, pani Malfszewska, pani Juleńskll; 
z mdczyzo był ks. Romuald Skibiński, Napoleon 
Pól]11oowskl, Jacuńskl, Józef Mallckl, Kossowski, 
Rodziewicz Józef, Rudnicki I Inni*} 

*) Ani tony ani matki Narbul!a w ,,pi,ie" nie znalu/em,• 
jut tu jedynie Ludwik Norbutt. ••lochcic pow. lidtkiego, n· 
bity, Hóre&o maj'llek podlei• konfi,kacie, 0„1 Bolesław Nor• 
butt gzJ. pow. wileń,kiego ,huny na ze,!anie do bardziej 
odlealych miej,cowości w Syberii. 

Tobeńsl<ie liguruj,i w ,p\sie dwie. jedni> Ellblelo.uJach• 
cionka pow. lidzkiego, ,knana na zesłanie do aub. Tomsldel, 
druga Antonina, równid nlachclanka pow. lidzkiego, córk11 
właściciela maj. Rudowo, ,ka1ana na zesłanie do mniej od· 
leltlych okolic Sybu)i. (Nedlug wspomnień Kupowlc••• który 
imienia panny Tabeńskiej nie pnytoczy/, utrzymywała ona 
11ens!ę i s>kólk� w Lid•ie). 

K,. Romuald Skiblri,ki. proboucz koócio/o w Dl!browic, 
po111. Hdzkiego,,lftzanyna8Jat katorgi. 

Póljanowski Napoleon, ,1lachclcpow. lid1kieg0, na 6 lot 
kator11i. 

Jacuńskich spotyhmy w ,Spi,ie' dwóch, Piotra, ul. 
pow. lidzkiego, ,kaunego n, zesłanie do gub. tobolskiej, oraz 
Onufreao, ul. pow. !rockie110, na zu!onie do mniej odległych 
miej,cowo�ci w Syb�rji. 

Malicki Karol • HenrJk. ulaohclc. uekomo poddany 
au,tryjocki, by/ w partii w pow. onmiai\•kim, sku�ny na 
<41oto hto,ai 

Kossowski Jan, mieszczanin m- Mill,ka, do jarostaw•kiej 
roty arentanckiej na<41a!a. 
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l\udytor powstd z miejsca I Jednosta!nym glo• 
Sl!m rozpotz11I odczytywanie wyroku. Wojsli:o, któ
reg• było cona/mnlej cztery razy tyle !Io os11dzo. 
oy(h, podczas czytzinl11 trzymało bagnety spusz
czone, Jak do ataku, jak gdyby si� obawiall, te 
garść nauych rzuci si� r,a nich z gohml r�kaml, 
rozbroi, mo:łe wymordu]e .. , 

Czytanie •fraków :i:e "szystkleml formal
nościami, per,onaljaml, trwało niezmiernie długo. W 
ml■rc:, Jak w butelce ubywało rumu, czerwieniała 
twarz W1atklna, •ldocznle nudził■ go ta cerem1nj11, 
kn:clł sit: na fotelu, ple mógł usiedzieć, w końcu 
zerwał sit: I poczi,,ł bez ceremonjl chodzić po sall, 
z11g■duJ11c to tego to owego, pl•al na lewo I pra• 
wo, rzuca/11c słowa bez zwl111ku, kln11c strHzllwle. 

Kolega mój, Kulesza, był to mlodtlutkl kadet, 
Hóry uciekł 1 11kladu do po,ntaola. Trzeba tufu, 
że dyrektorem tego 11kladu był ct11s nleJaklśWlat-

Rod1lewicz Józef ul. pow. borysow•kiego Qub. rniń•kiej, 
na zesłanie do 11ub. torn;klej. (Ollólem było 6 •kaunych 
Rodziewiczów). 

Rudnickich zMjdujerny w ,Spl•ic" dwóch, Karola u). 
urodz. w Król. Pol. oru Ludwih ••I. pow lidzk!eQo. Obydwaj 
•kazani na zesłanie do mniej od!eg/Jth miejscowo�cl w Syberii 

Trzech •ló•t• Gadom•kieh, Maliue,uklej. Jnieriskiej 
w .Spi•it' nie znalulem. 

Porównaj ,Allawitnyj •pisok etc.•. 
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kin. Ter,, mimo, to pijany, przechodz11,c kolo nas 
poznd byłego ucznla ,wego, twarz mu straszliwie 
posfnlal11, wykuywlla sle, p■cz11,I nogami tupał, 
•ygrahc! pldc!aml I wyluzyklwrł: ,.Wyrok nie 
wdo)l protestuje] Rozstrelat'J powiltsitl" Nikt atoli 
ole zwracał uwagi na to krzyki pljaoogo, wli:c u1po· 
ko!I sli:: nieco, machntił rek11, i odszedł. 

Audytor widnie głosem monotonnym oduy. 
tywal nam dwom wyrok: gło s i ł  o n  n a  12 l a t  
k a t o rg l •, 

Gdy nareszcie skończyło sle czytanie, rz.uclll 
s!e na nas sołdaci I poczell tut w sali-z m«;iczyzn 
urówno jak I kobiet-zdzierał reute ubrania, do 
naga, poczem rozdawano wie1lenne koszule I plasz. 
cze, tak zw • •  brodzlażkl". Jednoczdole uwijał si(; 
stary Jyd, o tw1riy Judasz.a, t k!lkoma pomocni• 
llam!, który metczyznom goili głowy, kobietom Hś 
ucinano krótko włosy. 

Powladall, .te ten sam 1yd golił przed egzo

kuc]11, Kooerskieg<l. 

Sedzlwej, 80-c!oletaiel NarbutoweJ {matce) 
ucleto •lwy warkoczyk. Mlodzlutkill, prracudnej uro-

•) Por6wnai .Allawitnyj splsok" •.. Nr. 1539 S!efańs\i 

Teodor. Szlachcic. Mieuhniec Wersuwy. Na htodne rob<>ly 

wbpalnlachnal•IIZ li 
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dy Tabeńsk1t, sołdaci rozebrall do n11g11, 11 gdy t•, 

spłoniona, rozpuścll11 swe długie włosy, okryw11jQC 

sic nll!ml Jak płaszczem, pedkradl sic iyd, chwycił 

je w garść i Jednem cle:clem ostrych neiyczek uci1tl 

przy same! skórze. T11bl!ńsh ucbwlela sle: I up•dl11 

zemdlona, W tej chwlll któryś z sołdatów, przykrył 

Jlł swym phszcum. Właśnie przechodził te:dy, u. 

ti1cz11/llc sle, .Wl11tkli,, pijany zupelole i unlós!ny 

koniec phncu, którym przykryta była T11beń1k11, 

spytał n11 głos: .EJ! p!lnowle Polak!! fl gdzlet tu 
••n Centralny Komitet?' 

Malo Jednak kto zwrócił uwag(; na te plugawe 

słowa zbydleclalego dygnitarza carskiego; 1glelk, 

spazmatyczny piecz kobiet, grube przekleństlll'a. sol• 

datów l krzyki panowały w cale] sali, podobnej do 

Jakiegoś slr11nllwego przedplekl11. Wydrler11no 11am 

wszy,tko: pienle,dze, zegarki, pierścienie, na.wet 

skromne, srebrne med■likl z wizerunkiem N. P, 

Ostrobramskiej, Ml11lem pierścień z wizerunkiem 

Matki B;isklej Ct(;slochowskle], d11oy ml z błogo• 

slawieństwem przez matke, kiedy nedlem do P•· 

wstania, Nlespostrzeienle zdje,lem go z p1lc11I ukry• 

Iem pod Jezyklem. W ten sposób uszedł baczności 
zbirów. Pani Juleńska mlah1 na szyi szkaplerz, nie• 

co niezwykłych rozml11r6•, w którym zaszyte były 

plenli!fdH, Chcl1100 go Jej wyrwał, ona broniła się 
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rozpacillwle. Doju.■/ to Wiatkln I z raptown11 tml11-
n11 nastrolu, wh1ściw11 pijakom, hukn11I na źol11lcny 

.O.ttawit'J• 

Prtebr11nych w katorżne ubrenle wyorowadzlll 
nas n■ dziedziniec, otoctyli sołdatami i śród mroku, 
boczneml uHuml, prHprowadtlll do etapowego 
wl1:zieni11, - .pleresylno/ tiurmy• - gdzieś • oko
licach św. Sttfan11. 

Tu, chociat w zamknledu, mieliśmy nlel11k1e 
swobody. Siedzieliśmy • salach ogólnych-kobiety 
nleum,::tne oczywiście osobno. Breklo copr11wd11 
cejtlementarn!ejuych wygód, nie było lótek, ani 
najtwardszych n■wet tapczanów, czyi! tak zwanych 
.nar•; spaliśmy poli;otem na podłodze, maJ11c • 1:1aj. 
lepuym razie garść słomy pod glow4. Ale te pod. 
loga, b11dź co b11dź, była z desek, nie były to jut 
twarde, wllgot1111 .kocie łby•, przedewszystk!em ześ, 
nie było tej stranliwej umotni wl,::zlenl11 celkowe
go. Zo11Jomoścl z■w!er11/y si1: pr,::dko-co gorsze, 
zastałem tu cały stareg dawnych zo11Jomych, któ• 
ny, w najlepszej wierze oczywfścle, o m11ly włos 
ledwo mnie nie zdr11d2ill, nnywaJ11c głośno wl11śd· 
wem Imieniem I nazwiskiem, gdy 111 prz■c!e u<ho
dzllem z11 Teodora Stefańskiego. Wykrycie tej mi
styfikacji groziło ml wznowieniem proce,.su 1 Jut ole• 
chybn11 knr11 .łmlercl. A przecie .Sybir to 11le mo-
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gil••• jak nam powiedział, przy pofegnimlu zacny 
zakonnik spowiednik, wolałem wle;c moje 12 lat ka
torgi, z której zawsze można dr11pni11ł, nli szubhm'• 
ce, Zkilld Juł niema powrotu. Na szczęście, nie by/o 
śród nu szpleaów, nlltt tei ole poc!sluchlwal, •leic 
td zddylerq uprzedził znajomych o mojej prze. 
młenle, Odt1,d powszechnie za Stefarislc:lego ucho
dzllem. 

W wie;zlenlu etaptowem wolno było pnyjmo• 
wał ofiary z miasta, więc tym, którzy mieli krew• 
nych lub zn11Jomych, przynoszono pienl!ldze, pro
dukt• spożywcze, tytoń, nawet ubr11nl11, gdyż po 
ohydne] maskaradzie w sell SilldOwej, po ogłoszeniu 
wyroku, wolno by/o znów ubrał sic: po cywilnemu. 
Tylko skazanym DII katorge; Żalecooos<hował ubra
nie arenlanckle nil wypedek niespodzianej rewizji. 

Ja nie miałem krewnych w m111!Scll!!, znajomych 
wprawdzie mia/em, ale nie mogłam przecie zdra
dził sle; .•• tymczasem strawa wlęzlenna była ohydna, 
trudno było wytrzymał. Na szczc:ścl11 sledzlel ze 
mnill zacny daktór Cieltatowskl *) z ion11: ten, 
znaJ111c mój sekret, post.rai sh1, li przyniesiono ml 
porz1,dae ubrenle, blellzoe;, odtilld codziennie przy-

�) Csekatowski Piotr; szlachcic &ub. Mińskiej ahuny 
na wysianie do bnrds iel odle11lych miejscowości Syberii 0A!f•
"'ltn1I spisoketc.• 



nos!l11 mi te! dzlewczyn11 obiad, a nawet od tn■u 
do czasu plllSkQ butelczym: z wódki:i; J11kkolwlek 
by/o to zabronloae, ale nikt tam nie re•ldo•al, 
lub rewidowano b11rdzo powierzchownie, D•óch 
wspólkolegów I wspólwlc:hló• Ludwik Rudnicki *) 
z lldtklega I ks. H,ndlus *') złoiyll ml gotówkii 20 
rubli, tak, te niedostatku nie ml■hm. P,rtja nasza 
llczyls ekola 800 osób, w tern l moich dawnych 
znajomych Klldysz, Lsnge, Żyliński, Gublńsk!, D■nl
lewsl!.l *'*J or11z jencze kilkunastu młodych chlapa-

•) Rudnicki LYdwik n!. pow. łid%kieao, skuany na u
sianie do mn·e) odleQ/ych micj•cowośc:J Syberii ,ĄUaw. 
•pisok etc.• 

••) W .Alfaw. Spi,", Clundius (HundhH) Wleńczys!a..
hl'łdl probouc• Wileńsk. ko�clola f.,. Jana, z pochod1e1>ia 
ulachcic aub. grodzieńskiej, zesłany do gub.tobolskiej. 

-•) Ki/dysz D01>aC, szlaihcic pow. ponicwidskicgo, ucuń 
s1koly w Gory - Go,kach, skanny na roboty kato,łnc (tcrrnin 
nic OIMCtOny). 

Żylińskich jest d•6ch w ,Spisie" Wiktor I Jan, oby
dwaj 5'1uhto gub. Wileńskiej skuani, picrws,y na zesłanie 
do tobolskiej, druai do 1omskicj gub. 

Stanisław Clubińs\i, u!. aub. wił. lituruje w ,Spisie" 
jako ,zbie11ly". 

Danilcwskie110 w spisie nic znalulcm, jeot natomiast 
Au&ust Danilewicl z Ponic,..ida, sunny na 3 lato uenlonc• 
kich ret w'Tu!c, oru J•n Donilccki, szlochcic pow. słonimskie• 
ao, skouny do htorai, bu o>:noczcnia terminu. ,Alfa,... spi•.• etc 
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ków-ltt•lnów, których nazwisk nie pamh:tera, 
przewafnle z Oddzh1lów Nlenokode 1 Szpak■, Na
winem mówllłc, z tymi n■jwh:ku■ był■ bieda, Jak• 
kolwlek dobrzy, serdeczni cblopc:y, ale wcld sh: lll• 
pominall I nnyw11tl mnie po Imieniu. Na nczckl■ 
nikt obcy tego nie zauwdyl. 

W ci11gu pobytu mojego w •lt.:ilen!u et■pa
Wł!m mieliśmy at dwa śluby pamh:dzy widniami 
11 penn■ml, które przysJly z mla■t11 I nestępole to
warzyszyły mdom do Syberjl. W ketordze wyzna
czone były dla f■mllljnych osobne, wspólne cele, 
lub td: • Jednej, wh:;kszej cell sadzano kilka pnr 
malhńskl�h. Skazane kobiety sledzl�ly osoboo, 
i widzieć slę z niemi było trudoo, ale nutconle, 
• drodze, pomleuely sit.: plc:le, to te! 1t1nlm do
Jechal\imy do Permu, polowe wysil■ za mlłt, 
• w Krunojanku Ju:ł ■ni Jedne! panny nie zost■la. 
gdy! niewiast było sto;uo:towo mniej, • chłopcy ... 
no: ogień I shuk11 ... 

Panna Tabeńska wyszła • Permie za mlli: z■ 
doktora Łozowskiego •). 

Dn. 10 lipca zbudzono nas wczdnleJ, i:il:ł 
zwykle I kazano przygotować sic do drogi, R byt■ 

�owskiego w Spisie nie 1nalulem, ju1 na!omiHt 
luewskl Edward, Jeka11 1 pow. now<11ród1kle10, skaza11y 
na41atakato,al. 
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to dług■ droga, która trwać mhil■ bl!z m■I■ rok 
c■ly. 

Spz,kow�I śmy nes111 ubog11 chudobę-ubrz,ni■, 
bleliznę-do worków. W mldcle w 11domo było, i;ł 
dnia tego wysiana zost.llnie nowa p■rt]a n■ Sybir, 
więc od sam.go rana ll!bral s1ę tłum przed wlę• 
:tienlem. Byli to krewni sk11:t11nych, pr:tew11inle ko• 
blr,ty: Zony, matki, alostry. Kaida dtwlgala węzełek 
z prowla■tami na drogę. Wpuszczono j1 n■ krótk11 
chwilę, wstczql się płacz· streszllwy w calem wlę� 
zlen_lu: połegn11ol1, blogosl11wieństw1. 

Niedługo to Jedoak trw11lo, nleb11w1m .smo• 
tr,tet• brut11inle usunqł pr:tybylych. Nu wypro 
w1d1ono a11 pod•órze więzienne, tu otoczono 
wojskiem, poczem ruszy!lśmy w stronę dworca 
kolejowego. Czoło pochodu stanowił! dragoni I .bn
d■rml, po bokach ni■ piechot,, z bagnet•mi na 
pogotowiu, w środku •sura, zbiedzona cl1ba :,,ka• 
zańców, z tobołkami I workami n■ plecach, pochód 
nmyk■II kozacy. 

Ulice były całkiem puste, Jak wymiótł. Bramy 
domów poz■myklloe. Tylko we wszystkich oknach 
mnóstwo głów, przewdole kobiecych i dzlecht;cych, 
Czasem, na krótk11 thwrlę, wy1unę!1 sit; Jakaś ręka, 
mignęła b1ala chusteczka I znów się skryli. Czasem 
ze lzemi nabrzmiałej czyjejś piersi wyrwał :,,lę okrzyk 
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zd/11wloay: .Niech Bóg prow■d1ił" 0D11wldzenl■!" 
.,Wr11c11jcleJ•, 

Dwonec zapełniany był wolsklem; cywilnych 
tu nie wpuszcuoo, Jeiell si", któryś odwdyl prze
clui11ć-11resztaw11no go natychmlut. N11 puonle 
przewtt11le st■rszyzna wojskowe, hnduml. Nie· 
zmlunle dtugł •d w11gonów, wyhcznle trzeciej 
klasy, stel Jut pnygotowany, dwie lokom11tywy !.u
ch11ly kl",baml czarnego dymu. 

Rozlokowano nas pośpiesznie; ści■k był �grom
ny w w■gon■ch, tak, te tylko starsi I kobiety mogły 
sledtleć, my, młodzież, pr111w■!nie st1t1,my w pnej
Scl11th. Ze ma11 w w11go11le był Rudnicki, M■lltkl, 
ks. Romuald Skibiński, skazany na S lat katorgi, 
Pulj11nowsk1, Jatuńskr, Była I panna ł\ntonln■ Ta
beńske. 

Przy k■tdem oknie I przy drzwl1th stal sold■t 
i begnetem. Za torem kolejowym, po przeclwlegleJ 
stronie dworc11, st11I tłum kobiet p/11�z11cyth, kordon 
tolnleny oddzlelal je od nas. Niektóre kobiety 
i dziećmi n11 r",ku, wdrap11/y si", na dachy kliku 
wagonów, stoj11cych na bocznym torze, powlew1ly 
chustkami, lub pok11zyw11ly nu d:i:leclom. To wszyst
ko Jadnak nie długo trwało. O godzinie dzlewl11te] 
roilegl sic dzwonek .. , plerwny... drugi... tnecl... 
lokomotywa odpowiedzl11/11 przet111glym, .talosoym 
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gwizdem... 1gr1ytnęly łańcuchy... głucho stuknęły 
bufory ... pocl11g ruuyl. Uslys.ullśmy straszliwy płacz 
I Jęk pozos.hlych kobiet. 

Wtedy ksl:i1,dz Skibiński uklll.kl w środku wa· 
genu I zalntono-.,11 0Nie opuszczaj nas[• Myśmy 
wszyscy uklękll I rozbnmi1/a pleśń potdnle, góru• 

lllC nad miarowym stukotem kół. Wpadł oficer mo1-
klews.kl, rozindyczony: 

- f.j! Oospodin ksiond:,;, pierestantie, zdld •ie 

krntioll 

ł\le dla nas. nlłl było wtedy władzy carskiej; 
nam królowa/a jedyni• Ta 0,:0 w Ostraj świeci bra· 
mle•. Nikt nie powstał z klęczek, tylko potdnlej 
Jeszcze te wszystkich piersi rozbrzmiewało: .M•tkol 
Nie opuszczaj nas!" 

Oficer machn111I ręk11, I wyszedł. 
Dośple•aHśmy os.tatnlti zwrotke cio końca 

I wst8Uśmy, ocleraJ.11,: o<:zy ręk1waml katod:nych 
.brodiałek". 

Niektórzy plakall długo Jeszcze, zwłaszcza k•• 
biely l starcy, Pawoll us.pekollo s.lę, ale głośno nikt 
nie śml,I pnemówlt. Ciche tylko rozległy s.le szepty, 
przeryw11ne tlumlonem łkaniem. 

Jechaliśmy bardze powoli, nie zatrzymu/11,c się 
na małych stacyjkach, Z okien •agonów widzie-
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11:Smy na stacjach tłumnie zebr.11011 obywatelstwo 
miejscowe, przewdnle oczywiście kobiety I dzieci, 
nle br11klo t11kh wloścl1111. Nie dopuszczano łeb n■ 
peror,; wuystkle we]kle były pllnie przez :łand.11r· 
mów f konków strzeton.11. Zd11lekn tylko, z poia 
płotów oknywall nam swe współczucie, powlewaJ111c 
chust<eml. 

Wieczór jut zapada/, gdy pocf11g zatrzymał sh; 
przed budynkiem st.11cyjnym w Dynaburgu. Postó] 
trwał oko/o kwadrans., podcus którego przyne. 
plon� jeszcze kllk111 wagonów ze skanńcam!. 

Po Dynaburgu coraz mnie/ wldzlel!śmy pub!lcz· 
ooścl 011 stacjach. Jeszcu w Rzdycy była dość 
sp■ra grupka, .11le tandarml I kozacy rozpl!l•b li /Ili, 
Potem 11pad/1 noc .. , 

Da Pskowo przy]ech5llllmy nad ranem. Tu był 
dlu.hzy postój, •gdyż przyu11plon1111 znowu kilka 
wagonów ze skazańc.11ml. Wyjść na peron nie po
zwclono, ale wolno było puez 1old1tów z buh.tu 
otrzymać herbaty, •rz.!l;tku w cnjnlkach, bułek, 
wędlloy. 

Po godzinnym mnlejwll!lcej posto]u ruszyliśmy 
w d1tn11 dr1gę do Petenburg1, WlękuoSł, po
chodz„c11 z Wilna, mlal11 z sob11 kosz�, porz11d· 
nie naladow,ue prowl11nt1ml, które rodo:łyll, ra · 
<Z.!l;C się domoweml smakołykami. Byll Jed01k 
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tacy - do których I Ja nalei•lem, - któuy nic 
nie mieli, 

Oczy•lst11, łe bogatsi trakto•all biednlejuych, 
Na razie pnylmo•allśmy to i nleJaklem uambar•• 
sowanlem, dalej jednak zniknęły •nelkle rót■lcl!, 
dzielono s!ę wszystklem zasildnlczo, •szystko było 
wspólne. 

Na stacjach r11sy(sklch juł n!e było tłumów 
•spók.iu]llcych, tylko kacapl rozn11sill wzdłuż pe
ronu bu/kl, mleko, Jagody, ni co .tdzlerall bezli• 
to:śnle. 

Do Petersburga orzybyll:śmy nasti::onego dnia 
rano. Tu porllZ pltrwuy otwouono •agony. \I/pusz• 
czooo nas d• p■czakeln! Ili ciel kiesy. oczy•l:kfe 
tyle tylko, lle się zmle:ścfć mogło w dośC ob■.iernej 
sali, reszta pozostała na ptronlt, 11 było nas rezem 
z tymł, których przyh1czono • Dvnaburgu I Psko
wie około tys!!ICłl. 

W poczekalnl stal olbrzym\ bufd, na nim d11n 
przepotdne samowery klpidy, letaly tu olbrzymll!I 
stosy butelek, wędliny, cukru oru blastanl!I kubki, 
które hidv mógł uibrać z sobfl. Poczi::stunek był 
darm0•Y· Za bufetem stal• panł generałowa Lutyń
sk,, pomagały j<'lj panny z towarzystw11, n11lewa. 
JillC herbatę, rozdzlelaJec bułki I mięsiwo. Sima 
pani genenlow<'I, pnystojńa, młoda szatynka, 1lusz. 
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oego wzrostu, w jasne] sukni, była Polk11, z Suwał· 
szczyzny, ale mówiła tylko po rosyjsku, gdyi ota• 
cui Jl!. rój oficerów moskiewskich, niby asystuJ11.· 
cych pleknej pani, a "'laśclwle szpleguj11,cych I na
stawh1j11,cych uszu na kaide słewo. Prócz herb�ty, 
produktów S,)oiywczych, których by/a moc wltlke, 
rozdawano teł blellzne, ubranie II new.et ple11l11dze. 

Otoczonych szerl!gaml wojska poprowadzono 
n!IS z warszawskiego dworca na mosklew■kl, czyli 
tak zw . •  Mikołajewski". Ulice przl!pe/nlone były 
h11d11rmerj<!I, poflcJ<!I, kozakami; publlcmoścl cyw!l
ot/ prawie sh: nie widziało. W drodze z PetHsbur
ge do Mo■kwy znów było ciasno niesłychanie, po

chu;i wlókł s!e fólwlm krokiem, na stacjach pustki, 
tylko kacap! romoslli herbate, bułki, Jagody po n!e, 
slychanle wygórowanych Cl!nach. 

W Moskwie ulokoweno nas • olbrzymich ko
szarach. tak zw. 0K11lam11fnom dworle•. Tu zasta. 
llśrny kllkaset osób z poprudn!ej partji-przewaf• 
ole warszawiaków. W obreble wle":zlenla cieszyliśmy 

s!i:: nieco wleksu1 swoboda mogliśmy wychodzić 
na dziedziniec, było teł wli:cej mlelsca. W Moskwie 
zaczi:to nam regularnle wypłacać strawnlf: po 15 
kop. dz!eonle szlachcie, ole szl�chcle u1ś po IO kop. 

Codziennie przyjtidhl do wiezieni• kacap 
ze swoim wózkiem, który zaopatrywał 
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wszelkie potueby, prócz produktów spotywczych 
mołoa tu było nabyć papier, oló...-kl, a takte bh!• 
łlzru:: t ubranie 

Skonystal z tego J11ro•l11w Dl!.browsk!, oficer 
gener11ln11go szt'!lbu wun11wsklego, który tu pozo. 
stal jeszcze z poprzedniej partjf. Byt to chłopiec 
miody, 11 twerzy gładkiej, Jak dziewczyna, Kupił 
sobie od k1c11pa ubr11nl11 kobiece!; I w czuie gdy 
oas pędzono do łaźni publiczne), w przebraniu ko 
b!ec:"m, okryty chust11, przenedl :łmlalo mimo 
str■ty I • hm sposób wydostał się na swobodę, 

Niebawem spostrzetono ud"czkę więźnia, ude• 
rzono we wszy•tkle dzwony nlezllczonych c:erkwl 
moskiewskich, ,i dzwoniły one przez dobrych klika 
godzin, 11111 nic nie wydzwoally, Oll,browskl wpadł 
Jak kemleń w woCi:. 

Pćfoll!;j słyszałem, buddo mu się umkn11ć do 
Freocjl. W r. 1871 pnyshł do komuny I został za. 
bity aa barykadach • ). 

•) Ja,oslaw D4b,ow,ki, 1nany w o•ann!ucjl pod pru
zwiskicm ,Łokietka", ucntowany by!ju1czc wsicrpniu18G2r. 
pruo•iedzial w cytadeli do listopada(?) 1864r. Wywiuiono 
10 dowię1icnia wM01kwic, sk11.d umkn11.ć zdoła/, z1tn11.l 1811 r. 
•• boryk�dach paryskich podczu walk komuny I wojokami 
nq4owcmi (Por, Henryk Ccdctbaum .Powstanie Styc1· 
niowc"). 
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Ucleuk11 t11 dość niemiłe odbiła sic n11 naszej 
doił: ogr11nlczono n11m swobodc ruchów, Zll'iększono 

czujność. 

Zrent11 pobyt non w Mosk•le, niezbyt dlu• 

go s!i: przeci119011l. W dniu, w którym mieliśmy 

w dalsu1 wyruszyć drogc, z11prow■dzono nas przed 
cerkiew st■rowlersk11 I tu :u,tawlono w paru dlu. 
glch szeregt1ch, naturalole pod siln11 eskortą woj· 
skow11. 

Z cerkwi wyszli kupcy-starowiery. Było to t11k: 
ldz\e gruby kupiec moskal, przy nim niemniej gruba 

Jego polowk11, za nimi paru .prykaszczyków• d:ht!ga 

wór, pełen miedziaków, przed nimi biegną dzieci.., 

niektóre kllkoletnl,, ledwo chodzić umiały. Kt1?lec 
slega do worka po plenl11dze I odd11je Je dzletku, 

które z kolei rozd11je je widniom, powtarując 

.prijmitie rodi Boga•. Było wielu z pośród nas, 
którzy :tachncll sl11 011 takl!I Jalmutnc, ale dzieciaki 

tak serdecznie prosiły .w !mle 80911•, :te odmówić 
pnyJccla nie sposób było; bogatsi z pośród nas 

przyjmow■ll, by 011stcpnle, w sekrecie, oddać ubo:t• 
szym kolegom, Jakkol•lek datki były nlfltbyt wy

sokie, przewafoil! 20-30 kople]flk, jedn11k szerł!g 
af!aroda•ców tak liczny, .te kaidy mógł uzbierać 

wcale pokłl.hll sumki:, wyst11rcu]11�1!1 na d11ln11 dro

gę, D•lej niesiono olbrzymie kone z .kołacuml", 

153 



2 cukrem w torebkach pe 2 funty, z herbatit po 
pól funta i I. p. Rozdawały wyla,cznle dzh1cl". 

Tr•ala ta def,lada okr!!lgle 4 godziny, poczem, 
wcld pod sllnit eskortit wojskow11, peprow■dzono 
nas na dworzec. W przecl•stawfenlu do Petersburga 
ulice były natłouone publlc1noścl11..t O;,owladono 
ml, ie podcns transportu pierwszych partyj, • r, 
181!53, ludnośt uchowywala się wrogo w stosunku 

· do skazańców, plwała na alch, obrzu�ala biotem 
I k■mleniemi. 

Nic podobnego nie Huwatylem, tłum u.
chowywal się spoko/nle. raczej przy/atn1e do 
nu usposobiony, choclat swych u�tuć nie mógł 
uwidocznić, gdyt pny n■Jlfejnym odruchu przyjaz. 
nym kozecy niemiłosiernie bato1:yll w prawo I w 
lawo nahaJkaml. Na dwnrcu tebral slę tłum lnte
llgencjl, studentów I kobiet, Cl nie ukryw11II swych 
uczuć, powlew111l oste�t■cyjnle chustec.zk■ml, 1:e, 
gn11li nu okrtykaml. Puybyl tu generał Z11gr1cko/, 
ku■! dookoła ustawił suuegaml I pnemówil z 
konia, oczywiś:ie po rosyjsku: .P11nowle, nie bójcie 
się, mlloslerdłłe Imperatora naszego dla was Jest_ 
bezguniczne, jedtcle spokojl'lle, a • b11rd20 prędkim 
czule tobaczymy s1,1• pociem zd/111 cupke 1 kla
nl11jQc sle w kolo wola!: .Do swidanja! DosUJidanja• 
(Do wldzeo111). Potem, gdy nas roztok-owaoo w wa-

154 



gon11cb, ru Jesze.ze przeleidtal ko11no wzdlui PO• 
c!11gu, klHi•J11e 1lę I powtaruJłlC .Do ■widanja". 

Drogę do N!foego odbyliśmy bez iadnych In, 
cydentów. W Nitnym utrzymaliśmy się na klika 
dni. Tu zastaliśmy okelo tysh1c■ rodaków z oo 

przadnle.h partyj; nasza partja była bowiem plerwu11, 
któr11 wleziono kole/łl-)Oprzednie gnano pleno, 
wielu wlłlC rozchorowało sle: w drodn; było to 
obdarte, wynęd1nl1le, schorzaf�. Wle:zlenle było tak 
przepełnione, ie w1ększo.i:ć z pośród nu noco•11!a 
rui podwórzu. Naczelnikiem wlę1lenl11 był po1ak
reoegat Surat, slu:!:blste I człek nieużyty. Ne ml•• 
sto punczeno nu, oczyw!śc!e pod slln11 eskort11, 
Jedoek, spo\wuy :f:olnlerzy, uciec motno byle, były 
newet w tym kierunku projekty, eleśmy Ich osta· 
tecznle zanlechalf, gdyt kaida teke ucieczka odbl
jel1 się nutępnle niekorzystnie 011 doli pozo
stałych. Stosunek ludności Nltoego do nas by! 
obojętny. 

Z Nlinego odbywellśmy drogf:ó wod11. W ob• 
szernym statku parowym ulokoweno kobiety I star• 
szych, dla nu pnygotowena była olbrzymich roz. 
mieró• tratwa, docuiplonl'I do statku. Dookoła ml,11la 
daszek, ■ pod nim, w formie galer]ł, ustawiono 
tapczany do spania. $rodek był odsłonięty, poole• 
wei Jedn,11k pogod,11 doplsywe/1, czuliśmy się wcale 
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dobrze, w kllfdym bll,dź razie lep!ej, nit • dusznych 
I clllsnych y,i1gonach. Od Nlłnego llctba nasza 
wzrosła znacznie, gdyf przyh1�:i:ono do n11sHJ pulji 
maruderów z poprzednich. Byli między nimi d•aJ 
br11cl11 Llmanc,wscy, Lucjan i Józef �). Z nimi zn. 
przy]dollern się I om■wlaliśmy plan wspólne] 
ucieczki. 

Limanowscy mie!I dokladnll, mepę Ro•JI 1 Sy. 
berjl, ale brak znaczniejszej goló•kl. niezbędnej do 
takiej imprezy, stłlOIII Ołl pru,szkodzle. 

Był tef z nłlml n11 tratwie ksl11dz f\natnl Zen
kowlcz, równlef skn■oy do katorg!, ten bardzo sli: 
m11rt•ll, źt brłlk Dłllkonleczn!ejszych 11p11r11tów nie 
pozwah mu Mszy odprawia(, to tet w zam\■n 
co r11nłl l wlaczór Intonował .Kiedy ranne wslłl]II 
zorze•, .Wuystkie DłlSU! dzienne IDtewy• ortu 
.Kto się • opiekę•. My wiórował śmy chórem 
I tak plyoi:la gor11c11 nuh polskli:J modlitwy pon■d 
bezmiernym obszarem .metunkl" Wołgi .. 

W Kazaniu przyl11tzono do nas dwie nowe 
partje: Jedn■ z olch skbd1!11 slq •yl11czn1e te stu• 
dentów. Polaków unlwer!yhtu kijowskiego, skaza• 

*) Llmanow•cy Lucjan i J61cf, l>raci�, szlachta po ... 

dynabur•kleao, z maj,iku Pod16rze, shzeni na ,cslanie 

do bardziej odlcatych mic]scowo.łci Sybcrji. Por. 0Alfa1111itnyj 

Spi•ok etc.• 
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11ych za tak zw .• p11,nta11Je k!J11wskle"; byl11 !eh 
okol11 trzydzlutu. Druga parlj..., zoecznle mniejsza 
składała sle: z Rosjan, pochodil/11 z samego Kazania. 
Na ciele )el stal se:dzlwy prof. Michajłow. 

Michajłow, profesor uniwersytetu kazańskiego. 
prll!ljt!:IY ne:du1 I clerplenlaml polskich skanńrów, 
pe:dzcmych na Sybir, zorganlzow11I przy pomocy 
ri!ejaklego mnicha Meleclusu, młodego oficer•, 
równld Mlchallowa I kliku innych osób tajny ko
mitet, który ul11twl1u� mla! polskim wyg011ńcoi-. 
uclf!czkc, zaopalry•ać kh • ple11!11die, hłuywe 
D!ISZporty I t. p. Sprawa sle: wyda/a. Mlchajlaw• 
i towerzysumi skaz11no n11 k11torge. Była to postać 
czcigodna, starzec prawie oslemdzieslocloletnl, Jalt 
gol11b siwiuteńki, w11tly, schorzały, umarł wkrótce 
w k11tord1e akatujsklej, w okregu Czyty, umarł tei 
w ketordie w f\leksendrowsku - Nerczlńsklm, n• 
moich rekach, Imiennik jego, młody Mlch11Jlow. 
J■ mu trumne: zbiłem. 

Z K,zanla Jech■llśmy w góre Kemy do Perm■, 
st11d wy11rawlono n■s koriml do Kuoguru, Whśclwle 
tylko szlecht■ miała korzystać z komur1lk11cjl kOD• 
ne] - mieszczan I eh/opów ml,11 gnać pli,sz11 -
wtedy my, szl11chta, zrzekliśmy sle: str11wnycb, 
pu 15 kop. dziennie od osoby, �Ził te pl,ol11d1e 
u]m11wzllśmy p11dw11dy die t11w11rzyuów. 
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Szeroki trakt Włodzimierski wiódł prz.ewdnle 
okolic!I ln!sta; modrzew, sosna, świerk l brzoza, 
oto na]pospolih.u, drzewa. Wieś od wsi przewdoe1 
w odległości 25�35 wlost, duże, porz11dnl1 nbU· 
dowane, wzdiu! drogi, na jednym końcu zwykle 
cerkiew, na druglm-•11!:tl•nle; tul obok mienkaole 
komeodanhJ, •ysluiooego oficera - pijaka, orlll iol
nlerzy. 

Budynki więzienne, obllc1one n■ mnle!sze 
transporty katorżników, nie mogły oczywiści• po
mleśdć naszej, pn:eszlo tysl11c osób llcZ!!,CII] put/1. 
Pozost■wely tu pnew1.!nle osoby famllljne, kobl1ty, 
nas, mlodzlet, wypuszczono 011 wid. Wtedy .ko
mendant• zwyklfl m11wi1/; 

- Oa.spada, stupajtie w dierewniu, po kw1r, 

tiram, tam diewkl mołodycy ut źdut was! (Panowie, 
ld:tcie do wsi na kwatery, tom dzlewc.u;ta jui: was 
oczekuJ11). 

Jakoż Istotnie, oczekiwaoo tam nns wszędzie 
z otwarhm1 rię«aml. Dziwny to kraj, bogaty we 
wuystkle skarby przyrody, mlekiem I miodem ply
n11,cy, ale całkowicie pozbawiony plenl�dzy; dość 
powiedzieć, ŻI! my, m:dnrze-wygntń;;y, byltśmy dla 
tych łudzi krezusami, byliśmy Jak gdyby iyl4 ilo• 
tad,]n4. 211 5 kople]ek miało się nocleg z kom
pletnem, obf1tem utnyman!em, .Popiataku .sryta•. 
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Za 2-3 kop1ejkl port]O!: mll!:SII z ka'szłl tak wlelkQ, 
:fe dwóch mogło sh: najeść do syta. Dufa miara 
twarogu Zl!I śmlehołl za 1 kop. Prosił!: pieczone 
z kasz11 lub QO!:Ś u 5 - 10 kop. 

Qdy szll�my drogit wl•skow11, re •szystklch 
chat wylatywały babv, Hprnsn/itt 1111s: 

- Dworionie, dworionie, pricboditie k nom no 
kwortirul (.Panowie ulachh! przychodźde do nas 
oa kwaterę*.) 

- A di�wuszki jest'? (.ł\ dzlewcięta s11?) 
- Posrawisz poi sztowczika - budut. {Po-

stawisz pól miarki wódki - będ11). 
Z• kieliszek wódki mo!oa było wszystko 

otrzymał. mQt apuedQwal wlasn11 żonę, rodzice 
stręczyll swe córki I jeszczł! z wielkiej uciechy 
w u;ce klaskali. 

Bywało ch/lłp wyplle kieliszek, przd:egna sli:, 
pocałuje butelkę, ślJnka mu ciecze I t kontentacji 
po brzuchu się klepie I odchwalić nie może. 

Kiedy uś kolega mój, S!em11stko, wyd„byl 
z pod pnchy nlaodl-.czne skrzypce, gdyuci11I skocz• 
oego, zlatywały się dzh!wkl z całej •si, dziad stu
letni zlazł z pleca, a uraczony pn_ez nn kieliszkiem 
wódki, puścił sil!: .w prysiudy•, tańczył do póki mu 
tchu stało, dopóki nie upadł, i wtedy Jeszcze długo 
w takt nogami brykał. 
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NawlHelJ\ mówh1c, smut11y był k11nlec pnyj■-
clele m11Jego Siemaszki. W Irkucku odmroził on so

bie p■lce, położono go do szpllalu wle;zlennego, tu 
mu w nocy Jakiś .brodiaga", który migle dost■! po
m!enalll11 zmysłów, sJeklere, glowe:; ucie,/. 

Wspomniałem Jut, :te wlęksie czdć kolegów 
ml11i11 z domu, od rodziców, czy krewnych, Jakle 
h1kle zas!lkl pleolęfne. Ja tylko bylem Ich poibe
wlony, 11 ch•ch1f k■idy chętnie się ze mo,a dzlellł, 
nie chciałem na stale korzystać z usług koleieri• 
sltlch, obmyślllem więc sobie oryg!nalny :1posób za. 
r■bkow1111l11. lstn!nl przepis, niezbyt zresda skrup•
latnle obserwowany, 1e sk11nnl 1111 kl.torge, drogfl 
musieli odbywać w k11ld■n11ch. Na •leksiych punk
tach etapowych sprawdZ11110 to I ldell który nie 
mi�! klljdanó'lt', n11klad11no mu Je. Wledze,c o tern, 
kupiłem sobie w Permie pilnik. Gdy tylko pochód 
n11u wyruszył, zdelmow,11/rm kajdany, m•J•c, lako 
mechanik ślusarz, w tern wpra•ę. Za tę kolel:eńsk11 
przysługę nie poblerelem Zllpł■ty, nle kajdeny po
zostawely ml w zysku. Sprzedawiałem Je plerwue
mu napotkanemu n11 drodze kowelowi, po pól ruble 

n sztuke, które tamten 1111ste:;pole odprzedawał 

z powrotem rze,dowl za półtora ruble. W ten SPO• 
sób 1przed11lem około 300 kajdan, co ml d,ło lll'C■le 

pokat11y zysk, wyst11rc111.Je,cy, wobec niskich tamtej-
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szyth cen, w zupełności I DII dnbry wikt I na ,pdl• 

sztowczyka·. 

Mli:dzy Permem II Tobolsklem, przebiega gra• 
nita Europy l f\zjl. Śród lasu, po obu stronach 
drogi, wz11.osr11 si", pOl",fne, czworogr11ninle slupy 
kamlenae. Nad nimi orły dwugłowe. Slupy, od góry 
do dołu pokryte n11plu1ml. wyryteml tu orzez nie• 
szneisnych wyg11.ańtów, któriy nas wypuediill na 
tej knytoweJ drodie. Śród nadpisów odciyhlem 
n11zwlsk11 1esl11nyth za rok 1831, 11 n11wat konf,de
ratów barskich I ucustnlkó• powsta11.la Kośduu
kowsklega. Opróti napisów rosyjskich I polskich, 
były tu wyryte we wszystkich /",zykath: fra11.cu1kie, 
włoskie, alemletkle ... 

Obok słupa granicznego wytryska kryształowe, 
Jak lód zimne, 1:ródlo, z którego pokrreplllśmy 
się przed d11lsz11, drog11,, Jak re,pewoe wiele, w!ele 
tysięcy naszych poprzedników. 

Za syb11ryjsk11, granlci:i, Jak gdyby lany Ir.raj, 
inny lud. PuyJmowano on po wsiach serdecznie, 
nle tylko dla zysku, Jak to bywało popnednlo, ale 
ze szczerego wspólcrucl■, Wypytywano droblugo• 
wo o prreblog powstonla, o powody klęsk!, Wo
góle odrółnlaoo po]ltycrnych zesbńców od kryml
nallslów, nas, Polaków, zaś uczególnemi darzono 
w1ględ11ml. Co raz Cl",Śclej tei spotykall�my po 
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wlt:kszych 1Jslach 1 miasteczkach rodaków, skaza· 
nych tu na zam!enk1mle. Cl nas witali sercem wy. 
Ianem, uprasull do siebie, cu:stowall czam mogli. 
W KuDguru podejmow.1111 n■s pani marszałkowa 
Kupśclowa, p. Szcn:■ny Oskll!rka, ks. Żuko1Jsk!. 
W "'ięknych miasteczkach były orkiestry, zlol:one 
z dawnych iesl■riców, które nam .Chłopickiego• 
rzni:ly; wtedy zbiegały się dziewczęta i całej osady, 

tarice trwały nieraz· do białego dnia. 

Trzeba zaznaczyć, ie nam droga stosuokowo 
szczt:śU•ie się wiodła, cl, których wysiano wcieś 
olej, w r. 1863 przechodzlll prawdziwe piekło. Gnano 
Ich pleno, " kajdan.11ch. obchodzono się Jek najgo
rzej; tych, którzy upad•ll ze inuienla, bito niemiło-

, slernle kolbam1. Moc tel: Ich w drodze pomerla. 
Tym�zasem po"'lal .u góry• inny wiatr, I oto po
stt:powanl1 władz uległo całkowite] imianle, zanle
ch■no bucelowego past•ienla się, udzielano mo
ill•ych ulg, na drobne przewinienia patrzano prze.i: 
palce, W tych •arunkach droga nie była zbyt ucl11-
:l:llw11 - gdy się miało dwadzieścia lat I kwltnitce 
idro•le„ 

Dookoła T!umerila okolic. równa, mało ule· 
slon11, wsie dułe, nieraz po kilka ty■lęcy mluzkań
ców licZllCC. Pel■ bardzo odlegle, niekiedy 30 
•lont od wsl, tak l:e mlodzleł wyrusz■ niema! na 
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<ale lato na roboty, tyje hm sposobem kociownl

czym, W sza/asach, Wid tym ctasem ■lei oousto

szala, tylko ■tarty i dtlecl tam pozostaj11, Uprawa 

rol\ nlt!Zmlernle prymltywm,, rola tbyt odległa od 

wsi, nigdy nie b1wa nawożone. W Jesieni, po fnl

wath, mlelt1 ziarno na miejscu, • llcinych rozuu· 

conych śród pola wiatrakach. Jdell jest rteka 

w poblltu, wlou1 m-.ki:: ku rzece. Worków nie znaj-. 

wcele. M11,kc sypia wprost na wóz, potem zaś 

również bez •orków sypl11 ]li na tratwy, w kutalcle 

wysokich, śoldoych gór. By wh1tr takiej góry nie 

fOZWla.1, polewają J• dookole gort1ct1 wod11, w ten 
sposób formuje slc tw11rd11 skorupa, chronl11ca od 

wiatrów II ponlek11.d nawet od deszczu. Tr11twy 
z m-.ktl splawla)!I do wlckszych miast, jek np. To

bolske, gdzie kupcy zboiowl, usun!IWUY wienchni!I 

1 do\1111. warstwc, kupujll mi:ikc psu111m:i po 5-6 kop. 

za pud, iytnl11. Jeszej tenie/. WyprP.wa taka trwa, 

zalefole oc! odległości, niekiedy parc mieslcty, to 

tef wydatki bardza cic1to przewytszaJ11 dochód 

I nierzadko chłop wraca do swej wsi o t.br,nym 

chleble. Jetell wróci z rublem „ klesunl - uwah 

s!c za bogacza. 

Ziemie, choć doskonała w getunku, wyjalo

wlala skutkiem wiekowej, rabunkowej gospodarki. 

Dopiero wysiedleńcy Polacy nauczyli ludność miej• 
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s�ow-. bardile] racjor111lne] obróbki ziemi I obcho
dzenh1 się z n11•ozem, r11tuj11c J11 przed widmem 
głodu. Ta tef n11w11t popi w cuk•lach, podcllls 
kaz11nl1 ma•iali: .Ddękulc!e Boau lll to, l:e nam 
tu priyslal Pol11kó•, oni nas n11uczyll uprawiać rolę." 

N11jprzychylnlejsl dla nu byll nln,-.tpllwle 
Starowiercy, nawet jefell nie mlał<!ś grosia przy 
duszy, dostałe! u nich nocleg, suty poczę�tunek 
i jeszcze na drogę clę zaop,trzyP, pawJ1d■J11c: 
,.kiedy nas prześlr;dowano, to wy, Polacy, przy
jęliście dzladó• naszych I prodzladó••. Pomiędzy 
st11row!erc11ml II ludnoścl11 pru1oslawn11 panuje głę
boki rozdział, pruchodz11cy nl<!raz w otwart11 ole
nawlść. 

Pl•g11 kraju 111 .brodlag1" t. /. zbiegi! klltori
nlcy; l11cz11 się oni w gromadki po kllk11ndcle osób, 
na noc w1tępuJl!I do karczem przydrol:ny!:h, gdzie 
1ekwestru]łll c11ił1 wódkę, pł11c11c z•ykl<! zlot<!m, 
skr11dzloaem w kop11lnh1ch. Potem pi)łll cah1 noc 
1 gr■Jłll • karty, pnyczem zwykle "ynlkaJ11 bólkl. 
NHajutn pozostajis na placu kilka trupów. Ludność 
• obawie przed brodiagami wystawia u,ykle na 
noc pned domem, na ławie, resztę wleczerz}': misę 
z k11sz11, ml�slwem, chleb... w prz11clwnym r■zlo 
c11!11 wieś puścillby z dymem. Jest to !l'ldna z głów
nych przyczyn, dla której ludzie osi11d11J11 lu "ro· 

164 



madnle, tworz11c dutłl wsie, chociaż do pól swych 

musz11 dojetdiać nieraz o kUkandcle lub kllka

dzlesl11t wlont. W pomolejszych osiedlach p1dllby 

nlethybnle oflar11 0brod!1gów", 

Gdy dojddf■llśmy do Tobolska, pierwszy śoleg, 

lekka, bl11l11 powlok11, µokrył ziemię. Olowi1ne niebo 

wlslelo nad olbrzymlm, poourym gmachł!m 0turmy". 

Wywoływano 011.s z listy Imiennie, potem parami 

wpunczano pr,:-ez zi,ruczyst11 breme wlęzlenn11, Je· 

kil: jednak udezzyl nas widok! Na obszernym dzle

d1ińcu, otoczonym dookoła wysokim murem, st1ly 

w podkowę ■toly, pokryte Snlei:oem! obrunmi, ie

stawione nejwykwlntole/szemi puek11skaml l cal,ml 

baterjaml butelek przedoiego wina, •ódek I likie

rów. Dookoła stołów stało około 500 osób: było to 

miejscowe obyw1telstwo, przedewszystklem inteli

gencja wolnych z1wodów, nauuyclel1two, rteue bo. 

gatego kupiectwa, nia brakow11ło td urz1:dalków, 

a nawet ... oficerów, 

By/a to owacja, urz11dzom1 przez mieszkeńców 

Tobolska - dla Michajłowa Ujrzawszy czcigodnego 

1tarca, rzuclli s!ę ku niemu, wlt.t]11c I CJiul11c po u:.

kach, potem tryumfalnie zanldll go do zastaw1o• 

nych stołów, posadzlll na plerw■zem miejscu, 1djęto 

mu telazoe kajdany i wlotono - szczerozłote. Kaj. 

dany telazne Michajłowa przekuto nuti:Hnie na pler• 
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:h:ienle z napisem �Po ul;iletdlenju• (.Z prze
konania•). które sprzedawaoo po wysokich ce
nach - n■ riecz polltyunych wh::1:nlów. Osmy 
syberyJ5k!e szczyciły sic posledenlem takiego pler• 
ścienia. 

Zaproszono na ucztc tek.Ze zeshńców, którzy 
przybyli wczdnl1J do Tobol1ka 1 sledziell w wlezie
niu. W Ich liczbie by/a tei pani Klrkorowa *), był 

•) U p, Heleny Klrlro,o,.,ej, tony a!o�neao publicysty 
wileMlrlel!O, w Wuszaw!e, ukryw11ł się o.tatnio Trauault pod 
imieniem ,pana Mkhala' .. Tu został ueulowany l na Jmierć 
shuny. Ruem • Trou11uttem orcsztowano gospodynię mie• 
szkania, p. He!en, K1rkorow, razem z jej 70-cio letni, mat· 
k'lslaruszk'liti-ciole!nim synkiem. Moc'I wyroku, konflrmowa
neao przez namiutnika jeneral·adjutanla hr. Berga 18-30 
lipca 1864 r. skazana została w drugiej kategorji wre, 
z Emilj'I i Barbar" Ouzowskiemi na pozbawienie wnystkl<h 
praw danu i znlonie do rob6t ciężkich na lol 8. (Guzowskie 
na 111! 6). Por. Dubiedf, .Romuald Trauault" str. 119-120. 
Henryk Cederbaum ,Powsl11nie Styczniowe, wyroki Audylorjatu 
Poloweao" str. 1.51 1154. 

Według Karpowicn Helena Kirkorowa, po odbyciu ka• 
tora! w Usolu, by/a w Irkucku i jako aktorka wsl'lpila lu na 
scenę rosyjsk<1, wyimiana u sw6j 11lrcent polsko • wł• 
łeMki. wyszła za p. Ploro, kt6ry mini sklepik (por. Alfawitnyj 
Splaok nc,• Pióro Antoni b, M!rowy PoJrednlk pow. Orszań
skie;o, wldclclel maj, Pogaście 1973 dzieal�cin-skonliakow•· 
nego, skauny na 10Jat kalor&!). Pótniej wrócilf do kraju. 
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z moich dawnych znajomych Czapski, Plzanl, Obr!ł
palskl I Hoffman u), 

Podczas uczty, M.lcha]low za!mprowlzo1ul 1111-
st�pu/lłCY wiersz, który WDł!t podc.hwyc!II wsiyscy 
obec.nl, śplewa!11c chórem: 

Krepko dru:ino was w objatja 
Wsiect, by bralja zak/uc:iil 
I nadietdy i proklatja 
5 wami bratski razdielil. 

No tupaja siła z/oby 
Won iz bratskawo krużka 
Oonlt w snietnyja sugroby 
W t' mu i ct,olod rudnika 

No i tam, na zło gonienju 
\ł-ieru luczszuju moju 
W molodoje pokofenje 
Swiato w serdce soct,roniu 

Bud' borbo uspi11szni12j wasza, 
Wstret' w boju pobieda was, 
I minuj was eta czasza 
Otrawlajunczaja nas. 

"*) Plunl Powel dymi•i• podpo• obyw. nowooleksa"· 
drow�klego (ju!o,ow,kiego) pow skn no kolortne roboty 
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Entuzjazm był ogromny, tclsk11no nu, cało. 
wano, potem :folew■no .m■rsyl/1mkc" potem znów 
n■przemian polskie I rosyjskie pleśni. Uata prze· 
cl11gncl■ sit: do p6�nej oocy. 

C■la sprawa była zbyt głośna I z konieczności 
musiała doj�ć do uuu wybzych whdz. N■sh1plly 
masowe 1resity, dzień s11dny nastał w Tobolsku. 
Wzburunie w mieści■ 1 • w!czlt:olu było niezwykłe, 
l■d■ chwll■ groziło wybuchem krwawej ruch:urki. 
Wiedzo ceotrelne, do których z 1<.oltl ..lonly te nie. 
pokoJ1tce wieści, postll,pily w tym wypadku berdzo 
ro:u11dnl■: 111 guberoatore naznaczony został Polak 
Despot Zenowlcz. Ten, o;ezwyklym swym tektem 
załagodził I dlkwldowal c11l11 sprawi;, KHkakrotnle 
przyjetdial Zenowlcz do wli;zleole, gdzie •nalo J11k 
w ulu, rozmewlal z nami jak rówoy z równymi, 
persw11dow11I 1 wnet przywrócił spokój I lad, ole 
uci11k11J11c sic do :bidnych r■pruyj. 

Z owego c.usu pamlt:tna ml jest nastcpuJ11c11 
wesoła scenka; 

i Obr'lp•lski Mid,a! ul. d1iłnleńskie�o pow. wlałciciel maj 
S•orac1y1na skaz. na 8 lit robót katorł. w fortecy; por. 

0Alfaw. Spisok ete.• 
Hofman Marceli(?} skuany na doływotnle ooiedlenie 

w Syberii (Por H. Cederba„m 0Po„stanie Styczniowe") Czap
skieto nie znalazłem. 
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Było • więzieniu z neml sporo c::udtoziemców, 
utzestnikó• pow1tanl11 polskiego: Francuzów, W/o. 
chów, Wcgrów, Niemców. Wielu z nich ■ni slo•11 
nie umiało 11nl po polsku, 11nl temb11rdzlej po ro
syjsku. 

Kddy l olch miał s•e specjalne tyczenia, 
przewatnle chdell porozUII'leł sle 1e s•yml koniu. 
11ml, 1owl11domlł s•e rzitdy o połotenlu, w j11klem 
elę zneldll, by • ten sposób wywalił lnterw1mc]ę 
dyplome.tyezo11. Dotitd im się to nie udu,alo, gdyż 
zarówno s11dy polowe Jako też następnie urzędy 
traosportulitte nie twrae1ly na to uwegl, tr1ktuJ1tc 
Ich narównl z nami, a nawet może Jeszne gorzej, 
jako .te porozum eł się nie mogli. Ujrnwuy tedy 
Despotę Zenowica, a pneezuwa/-.c w nim człowieka 
europejskiego, zbiegli się ze wszystkich k11,tów ob• 
szemego więzienia l d11w■j szwargotał we wszyst
kich Językach, kaidy pnekladaJ11c swe bolitczkl. 
Zenowlcz, otoczony dookoln, roZl!:!'ml■I się głośne: 
.R gdzlei tu-powl11d■-slł Poln,;y?• SwoJlł dregG, 
wysłuchał katdego uwatnle, kaidemu odpowiedzi,! 
w jego ięzyku, przyrzekł zrobić wszystko, co w jego 
moty i dochował przyrzeczealo. 

Dla Polaków, którzy byli na stele Hslnnl do 
Tobolska, był on prawdziwym ojcem-opiekunem. 
Nie lub,I tylko panlc.zyków, któuy z domu otrzy. 
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my•ali znaczne us\lld, •ledll tu !ycl<'l hulaszcze, 
przynOSZl!iC •styd Imieniu polskiemu. Zdunlo sli::, 
I! u1rz11wny takiego franta, plj■nego, j■dl!lcego nie
rzadko z ladacznlclł, sam go śclqgal z doroikl 
ł kilem lup!I. 

Potem dowiodywal slll'l o adres rodziców, z któ. 
ryml :1tale sle; komunikował. 

PartJ• nHz■ miała czas dluhzy odpoczywać 
„ Tobolsku przed dalszlł, nlezmluole ucll!itłlwl!i 
droga. 

By/r, to nie po mojej myśli - z■ duto tu 
spotyblem znajomych, mogło sle; wydał moja 
prawdzl•e nazwisko... Poprosiłem wle;c Zenowlcza, 
aby m11le wys/al z ionlł partJa, która tu •czdolej 
puybyll i wczdnle/ miała być wyprawiona. Zgodził 
slll'l natychmiast, nie pytaJlłC o powody. 

Po!egnalem tedy nojserdecznlej kolegów, oraz 
panie, z któreml dotychczas dzieli/em doli:: 1 niedolę 
tej przymusowe! podróly. Panna Tobeńska Antonio• 
została • Permie, gdzlo wyula Ził md ró•nlef 
oczywlkle Ził pow:1tańca I dzlellla z nim nash:pnle 
katorgi::, Jakkolwlak sam■ na liejua 1k1t11na była 
kan:, ml111owlcle n■ zesłanie do malej odległych 
mle]scowoścl Syber)l, Była natomiast z nami pani 
K!rllorow11, kt6r1 ml duio ciekawych szczegółów 
opowiadała o Trauguclt, były lu kllkakrotole po• 
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pritdnlo wspomnlaoe Narbuttowa matka z córke, *) 
I Inne. 

Z Tobolsk■ Jechaliśmy do Tary, lecz nie du. 
tym goklńcem, sdy1: rzeki podonczas rozlały, c11I■ 
równa okolica Jak Jedno bezml■rne mone, trzeba 
wiec było krdyć drog11.ml okólneml, ł\ były to 
drogi fatalne: we dnie bioto, zmlesume ze śoil!• 
glam, który spad11.I wll!lklemi, mokreml pl■ta
ml, topnll!jlłc natychmlnl; nad ranem strasz• 
Il•• gruda. Wlekll�my sic noga :1!11 noge,, za to 
swobod11. p11.nowa/1:1 c11lkt1wlt■. Zamiast sołdatów 
eskortowali aas obecnie kozacy. Na partJc aaszii, 
llcziiclł kllkeset osób, dawano zwykle czterech ko-

*) W trakcie d,ulrowanra nlniefuej pracy, otr•yma/em 
od p, Jana Oluewskiego z Nlemenc1yna list trdci nutępu
i11cej, 

Sanowny Panie Redaktorze. 
Chciałbym uzupełnić w spisanych prze f>sna .Wspo

mnieniach powstańca z 186-3 r.' nczegdly, dotycz�ce rodziny 
Na,buttów. 

Imć Pan Rotmistrz J0zef Karpowicz myli/ ,;� tylko co 
do ,topnia pokrewieństwa do ubiteao Ludwika Narbutta UJ• 
lanych wówcu1 pr!U gen. Wiatkina dwóch kobiet 

Nie były to jego matka i siostra rod,one, ale rodzona 
ciot�• Izabella Olnewskn, córka historyka Litwy, Teodora Nar
butta, a moja babka, - ornz jej córka, • cioteczna siostra 
Ludwika Narbutta Eleonora Olszewska (moja ciotk•). 
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zaków, dwóch jechało przodem, dwóch zamykało 
karawan,::. O 1111 we dn!e cldko by/o podrótowRĆ 
śród jesiennej szarugi, o tyle bardzie] poill_d11ny był 
nocleg w cleplel izbie, .śród obfltokl wszelkiego 
Jadła, Gdy wjeidhll.śmy do wsi, baby c1eltaly Ju! 

rozchwytywały nas na kwat,ry. Lud tu bogaty 
we wszystko {oprócz plenli::diy) we1cly, chaty 
obsu1rne, schludne, w oknach nierzadko firanki Ce• 
ny bod■jh Jeszcze olbze niż w okolicach Permu, 
obf1toś<: mli::slwa I chleb■ tak wlelka, .te sii:: wcale 
z tern nie liczono, nie tylko opychano nas aoścln
oie do przesytu, ale nnejutrz n11ł11.dowano Jeszcze 
na drogi: torbi:: podrótoą, nie biorąc za to dodat• 
kowej zapłaty, Dawała sli:: Jedynie nieco we maltl 
pewna Jednostajność w odtywlaniu; wcląt tylko ba• 
ranloa. Rzecz11 ch11rakterystyczn11 Jest, te w tym 

Obie były zes!one wówcoas u dostarczenia or,;h i ty
wnoki dlo putji Ludorikn Nubulta, - poczqtkowo do Ner
czyń,ka, • no,t,;pnie przeniesione do m Golicu, Kostrom•klej 
&11b , Qd•ie moja Bobka zmarło w !870 t. i pochowan• tomie 
n•(mentarzu Żeńskieto monasteru, Ciotkozdzmor!o w Wił• 
nie, w nesie ok11poc)i niemieckie! i pO(howono no Ro,sie. 

Racz przyjqC et<:. 

prawnuk Teodora Narbutta, 
Niemenczyn, 23.Xl.'lll. 
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czule ludność tutejna nie rnala wc11l111 ui:ycl11 wie
przowiny. W duhj wsi by/o cz11s1tm kllk11mdcle 
świń, które tyły Hwp6! dziko, ,■me hrmiłlC się 
•yrzucaneml odpadkomi. Prosle:t11 pleczooo, o il■ 
ześ zakluto dufego WiEptZII, to ufywano slonloy 
I sadh wyłłlcznlE... do sm11row11o!a kół. Dopiero 
my, Polacy, o■uczyUśmy Ich wyr11blać wędliny, klei• 
bllsy, sol!ć slonlae:, w któr■J niebawem rozsma. 
kownll $I(; zwl11szcza Tuaguzl I Bu,jacl prrepadoll 
u nlłl uwaia]11c za a■jprzedniejszy przysmak. 

Wogó!e Polacy u•ehnl byli za b/ogos/11wleli
stwo tego kraju. Tych, którzy sknani byli tylko 011 
zul11nle, Jeko tel: tych, których po odbytel k11tor
dze uąd rozkolonlzowal po wsiach, Judaość wita/a 
blogo1!11wl11c. Starszyma chłopska wnet Im wydde-
111/11 gospod11rke:, nie tylko ziemię, ele wszt!lekl 
sprzqt, !awt!nt■r:r, newet ... kobidę -• .na wybór" 
był" t�lko zo,t■ll 1 uctyll Ich rolnlct••· Wielu ł na
szych dorobilo sle: 011 roll-m11/o jednak kto z:ostal 
na stale, gdy1: tęsknota za O]czyzn111, u1 kultural• 
11em olocunlem była przemo1:na. 

W pEwneJ wsi, klórej nz•y nie pamiętam 
(było I• w gubernjl tobolskiej) podczas postoju po. 
znlllem sędziwego •ygn11ńc11.pol11ka, Nowackiego z 
Konina .,, Kallsklem. By/ to stary napoleoń·zyk; z 
Cesauem odbył kampanji:: hlszp�ńJk!I; w r. 1812 tyni 
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wrh::ty przez kozeków do nlewoll, ruteny roshl ne 
Sybir, gdzie o nim z11pomn!■no, Przypoml■11m go so• 
ble jako sterc■ całkiem zgrzybiałego, zupełnie oclem
nlelego. Mluzkal u pe•uego, dość zam■.tnego ka

cep■, którego dzieci niańczy/. Mowy ofczystej 11le 

z■pomnlal, gdy mu z■ś opowiadałem o powst11nlu, 
wypytywał Jedynie o Napoleo11a Ili, • którym wi

dział nastt:pct: I Jak gdyby przedlu.tenie wl■lklego 
CHarZII. Renta wcale go ole obchodziła. Przyzna(: 

należy, te gospodarz I gospodyni traktowali .dle
duszke:" :z wielkim sucunklem, wogóle wid cala 

czciło go, nlem11l Jak śwle:;tego, 

Tymcusem nastała zima, lute, syberyjska zima. 
Ustalllll się s1mm1 I posuwal1śmy się obecnie szyb

ciej naprzód, bez szczagólnych przeszkód. Dopiero 
podctas ostatniego po:stoJu pr:zed Jeziorem Bajka
łem i:danyl ml :się wypadek, na pozór drobny, któ• 

ry Jedn11k o mało nie przypłaciłem .tycie. Z 'lt'le
czor11 w •it:zieolu et11po•em Jakiś .brodiaga• skrac!I 

ml k•żuch, Nuajutrz rano, w:sadzooo mnie " c:len

klm, arentancklm pł■nczu na s11nle, poc1em przy 
siarczystym mrozie I wietrze, po ró•oe] J liłll11'CI!!/, 

Jak zwierc:ladlo, po•leucbnl jeziora, pe:;dzlll�my na 

chy.tych, jak struła, konlk11ch burJ1cklch ddeslt:ł 
opetanych mil drogi, bez odpoczynku. Zakopłllem 

się• słomie, której m1ręcze rzucono 011 sanie; 
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11ll!b111wem Jednak mróz mnie zmógł - straciłem 
przytomność. Zmarzłego na kośt: napól dziki Burjat 
wotnlcii wyrzucił Jak tłomok przed wlezieniem eta. 
powem I, slow11 nikomu nl11 rzekluy, odlechal. 
Na szczdcle iouwetylł mnie koledzy, podnieśli, 
odt11rll śniegiem I do tycie pnywrócllł. Od owej 
zimowej przez B1Jkal przeprawy dostałem oleznoś• 
nych bolów w krzytu, które przez cole tycie mnie 
jut nte opuściły. 

Od Bajkału Jeszcze b\lzko tysl111c wiorst do 
flll!ksandrowska, jedn11go z kator:1:nych o,!edll okre• 
gu Nuczyńsklego. Zatrzymywano nas kllk•krotnll! 
na dluiny postój, tek, te unlm dojechaliśmy do 
Cl!lu naszl!j podróiy, było jui lato • pl!lnym roz
kwicie. 

Rok spedzony w drodze, p!!len nle•ygód ale 
td I •u1;,l:eń ról:aorr.klch, mlnt1I jak sen. 

Zaczi:,ly sit:, lata katorgi. 

Było nas, Polaków w nerczyńsk!m ob1Jodtle 
ok0lo 10 tysięcy. W obreblł'l •letlenia stanowlllśmy 
jak gdyby autonomiczne państwo, którego znadti 
b�h1; samo•ystarcnloośt:. Władze wi,::denne prawie 
nie wtr11caly s1c:: do naszego wewnętrznego tycia, 
pnestrzeg11j111c tylko w ogólnych ramach dyscypliny 
llr!h:;zlennej. Wuystko oczyw1ścle ulda!o od OSO· 

blstoki komendanta danego •lezlenle, który fak. 
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tycznie był paoem nlt=ogranlczonym iycla i śmierci. 
Byli mlt=dzy nimi pr11wdzlwe zwierzc:ta, którzy 01 
śmlt=rć ketowall wldolów. Przy wymieruiolu kir 
clelesnych nie lluorw rnów, wyrok brzmi•!: .po 
ukazu Jego lmpfo„atorskago Wieliczestwa otpustit ... 
pud (dwa, tri puda} palek", To zoaczy, bito do 
póty, do póki nie zufyta została wyznaczona w wy. 
roku Uość pah1k, rozklada]11c karc: takli oa szereg 
tygodni lub mleslc:cy, osh.teunle Jednak delikwent 
kona/ zwykle pod ratami. 

Sprawledllwość nakazuje zunaczyć, ie dilalo 
si", to przewdnie w katorg11ch, przeznaczonych dla 
krymln•llstów, Jednak i polltyunl podlegali kaue 
cielesne), chociaż na ogól rzadka Jii �tosoweno. Pa
mlc:t■m następujiicy •ypadek, dotyciiicy kolegi 
mojega l W1ln11, Fr11oclnka Nlepokojczycklego, 
który ruem ze mnii był siidzony, r■iem odbyw11I 
klltorgc: w Rlelr.sandrowsku. Czh1k niezwykle iy
wego ch11r11kteru, pokłócił si", pewnego r11zu o Jakiś 
drobiazg i komendantem wic:ilenle. Ten krzyknie 

na niego: 
- Powinieneś usll!Olć władzy] 
- Usl",e>uh: przemocy - odpowled1l11I, 

Komend11nt kual go posadzić do karceru, N•• 
za]utrz przychodzi I pyle: 

- Wl11dz11, czy priemoc? 
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- Przemoc - odpowl11d11. 

Powt11rulo się to agularnle, co dnl11, • cl11g111 
mlul11c■, podct11s którego biedak sledzld • ciem• 
nicy lll chlebie I ,ndzle. Po tern wysh1no go do 
lnneg• więzienie, do ł\ketuf, gdzie p11nowal znannle 
srob1y rygor. I lu nh:bawem doszło pomh:dzy 

hardym wl«;tnlem, a wl,di11 wlęzlenn11, do zatargu. 
W rezultacie zlofono .s11d•, skh1d11j11cy ale ł ko• 
mend11nta I kilku ofJc..,rów, który skan! Nl..,poko[
uyck!ego I Jeszcze 15 Jeg• kol..,gów a11 rózgi. Chc111c 

unlkn11ć hańblacej kary I iwbucza ratować kol"'• 

gów, Nl11pok0Jc1yckl wpadł na myl!, symulawać po. 
mlesun!a imyslów, I tut, w oblkzu sędziów, Jak 

był okuty, w k&Jd11n,ch na rekach t nogach, pocu1l 
tańc1yć .k11m11rlnsklego•. T11ńci}'I wlclekle, I• pny
si11d11!11c, to n11 równe iry••J11c sh: nogi, to przytu
puJ11c, a puyjp:ewuj11c, n11ru,cle pocu.1 wywHat: 
kozły. Z pocz11tku 1budzlla to zdrlwi..,nie, póblej 
•mtech ogólny. Sędziowie prawdopodobnłe nie u•l•• 
nylt, Jednak rozbawl..,ni .i:11mlan!li wszystkim kllr11 
cl•lesn11 na ■raut w karcerze. Na t•m sic skol\
Cz}'lo. Od czasu owego baletu, Niepokojczyckl otuy
m11I �ród kolegów priezwłsko .kiepskiego war/ata•, 

Byli J11dn11k I bmrdzo ludu:y zwlerrchnlcy, J•k 
np, u nas w f\h!ksandrowsku, komendant Iwano•, 

który przestawał i 011ml Jak brat i kolega, Jadał 
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z Jednego :r. n11ml kotl11, urz11.dul ró:!ne rozrywki, 
muzykę i t. d. To tel: podwl11dny jego, Niemiec, 
Kaobloch, tik długo pisał nań du Petersburga do
nosy, 11ż go usuolęto z miejsca. 

Jakkolwlek zwlerzcbnl• wl,dZII n11d wi111zle
ol1m I •l1111żolaml 11poczywa • ręku komendaote, 
znactnle większy wpływ na życie więzienne ma tak 

:nr .• smotrltle]•, czyH inspektor, Jako ten, który 
osobiście, bezpośrednio codzleon!e :r. wlę:1:nlami się 
slyke. U nn .smotritlelem" był Polak, Wiktor· 
Wolyńslr.l, czh!k bardzo taktowny. Jeteli były 

z nuuj strony J"kld przekroczenie, ośwl11dcnl 
krótko: • Tego, pen.owie, nlepowlnnlścle roblC; Ja 

•as karał nie będę I nlemogę, Jako swoich roda• 
ków, 11111 mnla Ził to ukan11" •.. Było lo więcej nil: 
gro:tb1 kerceru lub nawet chłosty. Kaidy wystrze
gał s'ę, by zacoego rod,ka nie narulł na przy. 
krośł I skutkiem tego stosunek z wl11dz11ml ukl11-
dal się przewdale J11k najpomyi!mlej, 

Skaunl ne katorgę, podlegaliśmy hk zw, 
.clęiklm robotom", w rzeczywlstokl nie były one 
byo11jmnlej t11k cldkle, r11c::zej wuystko działo się 
pozornie, jako :te pr:r.y tylu ■kazanyc::h, nie st11rc::zy
loby pracy. Wypro•adz11no nas partjaml po 50 
esób, praca polege.l• zwykle na przesypywaniu ru
dy z kupy o■, kupę, Jr.to chc::1111, robił to, Ju:t cho-
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dliby die umego ruthu, kto nie chciał, wygrzewał 
slę Dl d,ńcu, o Ile to było lato, Stral: składał■ 
s!i: z kilku zaledwie ioloieuy, dod■oych równlel: 
raczej dl■ pozoru, którzy fajki palm, gawedzlli 
z •Idolami i nie myśleli przym1gl1ł do roboty. 
Potem mijało kilka tygodni, nieraz cały m!esl11c 
zanim znowu kole] przyllła na nasz11 partię Iść do 
roboty. Ludile st■rsl, famlll/nl, kobiety, pozost■-
weli w domu, o Ile koszary wlędeane godzi się 
nazwał domem. 

Rozkład dnia w katordze był następuj11cy: 
wstawaliśmy o sióstej, poczem dzień cały mogił• 
śmy"roblć, co siei Hm tywole pc,dobalo. W obrę. 
ble koszar wlęzlennnych i dziedzińca mlellśmy 
zupela11 swobodę ruchu - na miasto wypuszczano 
tylke za katdorazowem pozwoleniem, Kaidy z nas 
zajmował się Jaklłii prac11, po plerwue, :l:eby nie 
zgfn11ł z nudy, powlóre także dla zarobku, gdy! 
rz11d dawał nam ddeonle po 3 funty m11� l I 3 ko
pie/kl, co nie wysh1rcnlo nawet aa skromne życie. 

Poolewat było między nami sporo fachowych 
rzemieślników, zdo!yll oni na wlasn11 ri:ke war•• 
szh1ty, Inni zd ponll do nlth do terminu. 51usar
atwem nie woloo było trudnić się, wlec przystelem 
do stoleny I wkrótce mbylem wprawy, te wyra
bl■lem ole tylko zwykle 1tolki, ł11wy ltp. ■le takie 
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wytwornlejaze meble, wszelkie drobhugl: fajki, pu
delkl, guziki Itp. Zbyt mieliśmy w mldcle, zd1-
rnly slfl tei po•dmt zamówienia ru1dowe aa lawy, 
tapczany, okna Itp. 

Mieliśmy wlesn11 pralnie, która oprócz naszej 
b!ellzny pnyfmow11la td: robotę 1. mlHta. Ja dla 
teJ pralni sporządziłem migle, 

Mieliśmy wlasoego m111arn I za plenl11dza 
składkowe kupowaliśmy wieprze, które przer11b!11no 
na kiełbasy I wt:dllny. Co lepu.ego spn:edawall�my, 
a wyrobf naste były wprost rozchwytywane puez 
ur.it:dnlków, oflcuów, przez władze więzienne, oraz 
w mleśtle, przez kupców. Resztki wsze!kle szły na 
urozmaicenie własnej kuchni. 

Zakupywalllmy też woły, których rnlt:se 
ufo na nuz11 kuchnię, z łoju zaś hbrykowal Wof• 
nicki•) mydło I świece. Mydła sprzedawaliśmy po 
8 rubli t1 pud, świece po 12 rb. 

Był tef cukiernik Żurakowski, który z cukru. 
I m11kl kartoflanej wyrabiał laleczki, dzieci w powl
jahch Itp. Co pewien cz111 wychodtll na miasto 
I przynosił H kddym ruem po 20 rb. I więcej. 

*) Poddany pruski lanuy Wotnkki (n! Darlsch) •h· 
nnJ u ud1ial w powstaniu na roboty ci,tkia w kopafnlacb 
przu lat dwandcłe. Por• Ctderbeum .Powslanlt !5tyc1niow•.• 
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Famlll/ol I pośród 0111 mlenkall w osobnych 
celach 1 prawadzlU gospodarki: na 111/esn11 u:kl:; lu 
wspom11le� muszi: o :uc:nel panl Krynickiej, fonie 
pana Miko/aja, która dobrowola!e przyJec:ha/a z■ nim 
do katorgi, 

Dawała ona aa mieście lekc!e francuskiego 
I olemlec:klego l prnz rodziców uczeoic: wpływała 
na Jtarszyim: wh:zleno11, wyr1bl1l11c nam wszel
kle ulg!. 

My, k11waler]11, stolow11Uśmy sli: wspólnle, mle• 
IHmy go■pedl!fza, paoa Surlna •), który c:odzleń 
wychodził na mluto I kupował tam wuystko, co 
było niezbędne. 

Mieliśmy wl11oy, spółkowy sklep, na który 
plac:111śmy po 5 kop. od rubla zuoblonvch plenie:· 
dzy I po 10 kop. od przysłanych, W sklepie można 
byto otrzymać tytoń, herb1t11, cukier, papier, o/ów 
kl, pióra, atrament, mulo, m-.kf; psu1nn1t i Inn,. 
Skl1plkarZ11 wybiu■llśmy, był rilm poc:u:itkowcr
Pi;skl, potem Nowakowski. 

Nareszcie Zlllol:yllśmy wlasn11 kawlarnft;, gdzie 
ia 1 kopiejki; mofn1 b�lo dostać o kdd1J porze 
kubek k1wy, oczywlśde zbol:owel, z mlekiem, ale 

•) Surin Piotr, nlachdc aub. mohylowak!el, •ludenl 
lns!Jlutu w Hory • Horhch skauny na 12 lat k•toral. Po,. 
0Alf1witnyj spllok." 
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bez tuk,u, gdyt był b■rdzo drogi, K■wl•rnli; pro. 
wedzll Strupczewskl *), 

Na dziedzińcu więziennym um1dzlllśmy ogró• 
d1k, obsadziliśmy go brzózkami, W ogródku mie
liśmy ulati; i Inne warzy•r• 

Monotonji; iyc:ia więziennego urozm11callśmy 
sobie, hodu]ł!IC ró!ne zwlaru;tłl: oprócz psó• 1 k■-
tów mlel śmy oswojon11. przepiórki!', kuropatwę, 
kury, •. Kslde M■sul,kl **) miel ko:zlolkl', którego 
rilnmlernl" lub I, I sypiał z nim rłlZ11m, Przyszlll 
mu hnh1zj■ pańska-oddal koziołka na miasto, do 
złotnika, by mu wydoćll rotkl. Złotnllr, wldoczi,le 
am11lor taniej pleczłlnl, koziołka zj11dl, ro!kl ześ po• 
zlotll I odniósł Je księciu, który z wll!Jkle/ 11lt11r11cjl 
rzutll sle na dotnlka I pocz11.I go dusić, hk, że 
muslell!my Ich przy pomocy sikawki rozdliellć, 

Poza 1111h1dzł1 wtuienn11, mltliśmy n■sz11, •lu
n11, ob1er11ln11., Stuostłl aanym był Czerwiński •n), 

") Kajdan S!rupuewskf, Jitoaraf z Wu•zawy, odbijał 
w •woim zakładzie !i!ograficznym odezwy de. za co skazany 
n• 12 lat ka!oral, któr� to kar� namie•tnik hr, Berg omyl• 
kowo pod„y!nyl da lat 2<l-tu, Por, Cederbaum .Powstanie 
Stre1niowe" 

..,) K•iaJe Adam Mualsk', mi• .. k•I w Wl!nle, akauny, 
na katort�- Por .• l',/fo„itnyj api,ok", 

" .. ) Ralmund Cur„lń•kl, $lud. insi. w Hory • Horhch, 
•huny na kator!ne roboty. Pr.Sc• nleso"brali ud1ial w pe• 
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W rn1e wewm:trznych nieporozumień, mlellśmy 
własny u1d; karność była miedzy ne,ml wzorowa. 
Jdell ktoś popdnll czyn niehonorowy (<:o w taklem 
,kupieniu l przy takich warunka<:h mogło ,,5fe :ida
rzyć) musltl publl<:zole do winy sle przytnać I ko
legów przeprosić, w prze<:1woym rule pru:stawa
llśmy :i n!m mówić, <:o równ•lo sle nalchilazeJ 
karze I doprowadzało akem1nego po pu,nym cznle 
niemal do obledu, 

Przysłano do on niejakiego Nadrowskiego*), 
równie! skueńca politycznego. W powstaniu był on 
dowódtłl bndarmów w R11dzymlńsklem, popełnił 
w pewnym domu obywatelskim gwałt 1 nastepnie, 
dl11 ukrycl11 zbrodni, p11noi:: I jej metki: powiesił. 
Spra.-a sle wydali, Rz11d Narodowy skual Nadr••· 
sklego na kere śmie.rei: wykonanie wyroku powle
none zostało lnn1mu a11czelnlkowl :!and11rmó'11'. Na
drowski za'll'cz111u pr.nw11chal, <:o mu grozl I uciekł, 
wpadł Jednak w ri::ce moskalów, którzy (nle wledz11,c 

w•l•niu Bronisław i Paweł C1erwiń,cy, obydwaj strao11.i, 
Por .• Allawitnyj apisok." 

•) Niejaki Antoni Nadrowold za ud1i11! w 0•1•niucji 
łandarmów •leszaj'łCYCh, skazany został przez Audytorj•l p•• 
Iowy warszaw•ki w dn- 28 maja 1864 r. na ciętkie roboty 
pnez !at S. Por• Cederhnum .Powstanie Stycsniowe.• 
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dobrzr, z kim maj,i do czynienia} skarall go na ka
torg111, 

Nnnle przyjęl śmy Nadrowsklege, Jak kolegę, 
byli Jednak mli:dzy n11m1 tacy, którzy go poprzednio 
zn■ll, cl ulr.omunlkowel! Innym - zwołano R11d1;, 
ne której upadło pHtano•lenle bojkotow1111ia Na
drowskh,go, w ten sposób, :te n!kt z nim słowa 
nla umlenl, Po krótkim czule, bliski obli:du Na
drowski ubl•gal w/adze kator:tne, :feby go przesiały 
do lnneg• wli:zlenla, tam jednak powtórzyło się 
to samo, wtedy ulitował sli:: n11czelnlk I zasiał go 
do Strdeńska, gdzie siedzie!! wyle,cznle krymlnallkl, 
Co sli; z n!m dalej stal o -nie wiem. 

T11k więc byli między nami olewe.tpllwle wy· 
rrutkl 1 rbrodnlane, ale Jako ogól potrafiliśmy 
w czystości utnymeć nasz h11nor. 

Prócz pracy foi:ycrnej, które, mieliśmy w na
szych warsztatach, człek łaknie strawy duchowej. 
Takle rozrywki J11k w11rc1by, karty (wlanego wyrobu) 
ole mogły nu udowoUć. W kopalnl KHimurre 
m\ellllmy centralne. biblioteczkę wygn11ńcze,, ske,d 
przychodziły partje cale ksle,:fek, skwapliwie czyta
nych. Przychodziły teł ksl11tk1 z kraju, oczywiści• 
u1 stemplem t, zw •• 3 go oddzlelu" .przejrzane". 

Gnet pol!tycznyth wldclwle ole woloo było 
prenumerować, ale II pośrednictwem oficerów, lub 
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z ml111t1, 11trzymyw11Hmy je dość regularnie, Pr6<z 
tego z■prenumerowallśmy td .Kłosy•; kddy numer 
tego pism■ witany był z nlezmlern11 redośc!łl, czy· 
tany wleczcr11ml, wspólnie, głośno,: 

N!ezapomnlano teł o n1Jwdnl11ju11m ... mle• 
lijmy między nami kslęty, cl sprowedzllf nlezbęd■e 
1p■r1t11, 111 zbudow11lem c:oś, w rodzaju ołtarza, 
z szahc:zk11, która zastępowała Cybor]um, jedo11 
z sal wlęzlenn:,th pnezoaczyllśmv na k11pllc1kę, 
gdzie c.odzlennle odprawhina był, Mua św.; k1lęh 
sluch■U spowled11. W nledzlele zwłaszcza k11,1llc111 
by/a prnpelnl11011, po Mny zaś zbleral!śmy s1ę 
u klh!ldlll na pogawędls:ę I ktellne:czek wódki, .. 

J11ko, te byll między nami cudzozlemty: Wlasl, 
Francuzi, Niemcy, w'ęc uuyllśmy się od olch Języ
ków. Ja, przutaj11t zwl11Szcza z Wiochami, nldl1 
kh mo•y •yuczylem się. 

Mfe]Jłmy tnkfe wl,sn11 muzykę. Jeden z kole
gów miał skrzypce, które ml za model poslu.i:yly -
zrobiłem t11kkh skrzypiec: 20, d•le wlolonczel1 I J•· 
den kontrabu, Sformow■/11 się orkiestu: n1 ken• 
trabasle grywał ks. von Kenut, na wiolonczelach 
Konstanty Wlsmle•skl I Wincenty Ossowski, na fle• 
cle ks.Baratyńskl (rosjanln), na kl■rnecle Konstanty 
Odrzecho•skl, n11 skrzypcach s1■m111zko, Trojenow
skl, Nehryng, Rmbro.i:ewlu, Prlbt, Włodzimierz No-
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wicki, Wincenty Stefanowski, Uplóskl, Bartodzlejskl 
I Moszko•skl *), 

Urzeidzallśmy sobie koocerty: zimei 'Ili' jednej 

z wli:knych cel wli:zlennych, l11tem, •leczor11ml, na 
podwórzu 'lll'lęilennem - •tedy ludność 'lll'lazil11 na 

d■chy u11iednlch budowll, Dy s!i: przysluchlw11ć. 
Pnychodzlll teł do nas z miash: kupcy, urzi:d-

4) Siemaszko Antoni, uczeń ukoly offceroldej •ku11.ny 
no h1orłne roboty. - Ambrołewic& Jonfol, szlach. po•. 
l'o•i••iaskieao n11. 20 111.t htorai- (Por. All11.w. Spisek). 

W/11.dysl11.w Trnjanowtkl, piurz hnd11.•merji (rosyjskiej) 
unu17 za winne.o, te wszedłuy w alosunki z rewolucjoni
sloml dostftr,::zal im otrzymane przez władzę p,a,..,.,lf, do
oluienio etc. Skann7 przez Audytorjot polo•J wuua•ski 

14. XU. 1863 r• na r0zstr1el1nie. Namiestnik u!ask11.wil ao zo
,.,f111i11.l,c n11. 15lol k11.t0,,1.-Aleh11.nder Liplń,k!, nl11.chcic, 
�rol udzlol w ,owslan!u, zn11.j�0w11.! s!ę w dwóch eddzioł�ch 
,•••tońuJch, 11. nulępnie prsesHdl do org11.niucji 111.ndar
m,w wiunf,cych, i uczutnkzyl w trzech zabójstwach poHtycz• 
n7ch. s,d wojenny skud11ono hr� jmicrci.Audytorlal, opie• 
raj�c się na okólniku Nomlutnika z dn. 10. XII. 186� >:mienił 
karęnaroboty cięłki■ na l•t\$,Wyrok upadł 16.].1865r.
Mahyn,ilj11.n B11.rl0dziejski �nojdowal się w odd,iole Łakiń• 
skie10, przeuedl nulępnie do or;aniu�!i hndarmów wiesza• 
J,c1ch, d• putjl, kt6,, kle,, .... 11.1 Biernacki. Wla!lciwie pa
dł•••' kuza jmierci, jednak!•, opieraj�c się no wyte; wspo
mnl1n7n, cyrkulerzu Namiestnika, Audyloriat, pod dal� 
I. Hl. 115$ r. shui&• na 12 lat cl�łkich robdt. Por. H. Ceder• 
�•um .Pow1tu1le Slyc,niowe. Wyrok! Audyto,łalu poloweio". 
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nicy, 0flcerowle, pcp z p0pedJ11, mle]sc0wę fnttll
gtncje z demami, by od nu, .warszawiaków•, nau• 
czyć sił,: hńczyć I man]tr .francuskich", Przyo0s111 
:r sob'! kosze :r mnóstwem przek11sek I o■poJó•, 
wtedy oprótnleliśmy Jedn11 :r .kamer", ae, I był bal. 
Władze wlezlenne, b4dź patrzyły n■ to prze, pelce, 
b11dź też buły udział w naszych z■ba1nch, Jek 
.zacny komendant Iwanow, który w pierwszej parze 
wycina/ • meiurze h■łubce, napatrzywszy slę na 
naszych tancuzy, nie wledz'IC o tern, że o kafdym 

'■kim h0/ubcu, szle nuajutri do Pet"sburga do, 
kledne relacje, si,ls■na przez Jego najbllhz11110 po, 
m0cnlkt, pen, Kn0bl•che (Niemca). 

Plerwazyml t11ncerzaml u nes byll: Zgllnlckl, 
Oamólskl, Lenciew■kl i dw■J bracia Ou0wscy, któ• 
rzy u miejscowych dam ogr0mne mlell powo
dzenie. 

Mylllby się, ktoby s11d11!, źe na samych zaba
wach czas nam mijał. PenuJ11cym matywem życia 
wlęzlenntgo był■ stra�zn111, zab6jcu monotonj11, 
truab o zdobycie Jaklmkolwlek sposobem paru gro
.ny, dl■ drobnych potrzeb, jak kupn• tytoniu I t. p. 

Pr•porcja I potrzeby źycla łudzi wolnych 
I wl111tnlów s11 odmienne, człek woh1y łatwiej zera. 
bla setki, nil: w[f,:zleń grosze, bez których J•dn■k 
:łyc!e Jago sh/oby sił,: zbyt o111nośnle su.rem. 
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A potem ta dre:c111ca tęsknota z■ 0Jczy1n11 ... 
MonotonJe: tycia wh:zlenn•g• przuy,n1ly od 

CZIIIU do CZl!IIU wypadki śmierci jtd1u1go 1- kolegów, 
który slabuy fltynnle, lub pod wzg[l:dem wytuy. 
malol.cl nerwów, nie zdolny był przetrwać te] ognio
wej próby. 

Odszedł od nllS major E./smont, starzec, uczęst
nlk ongiś powshtnl■ 31 r,, powtórnie do katorgi 
zesłany, ks. Strawiński, Maszkowski, Michajłow 
(miodny, Rosjanin, ska111ny ta sprewc K11uńsk11). 
Dla kal:dego z nich Ja, jako stolarz, zbll!m trumae:. 
Cmentarz k■tortny był niedaleko, tui u rzeczk11,, 
otoczony rowem r wałem, Rosło tam kilka kula
watych dnewek, poudzoaych JesrCZll!I pner oaszych 
popn:ednlków, Grunt był tak skaHsty, .te trzeba 
było kll->fem dól wyr11byw11ć Ks111dz go pośwlccll, 
potem n11 prostit trumn", kolegi nucallimy r111k11ml 
odłamki kamieni, grudki plasku I zl11ml. Na groble 
stawlallSmy knyf. prosty, mojej roboty, na którym 
Jeden Ził!! wsp61wldn'ów wypisał nazwisko I da
tę zgonu. 

Były u nu rófoe ,tronnlctw•, więc ie TOZ• 
pocznę od n•J•kra]nleJnych-komunlScl. Do nich 
naldell pra•le wyl11czcle Moskale, zuó•oo cl, 
którzy br■II udziel w nanem po•stenlu i prze;i: to 
s!lmo uwel:enl byli Ził kolegów, ],ko tel: l0111, poił-
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tyczni pruslęl)cy, z ró!nych procesó• nlhlllstycz
nych. W plar•nym rzędzl• , •Jmlenh! lu n11lety 
zeslllnych w sprawi• Kuakozo•a *J. 

Qló•nyml •postolam1 komuolzmu bylh stud•nt 
Staclille•lcz (Moskal, z kl]owski■go uniw.), Morawski 
(rów■lef Moskal kijowskiego unl•.), nleJ■'<;i Stlepa
now, pskowski mleszcnnln, miody MlchaJlciw; byli 

td nlut,ty polncy: Nlebylowskl, Suski, Wolese
wlu, Petrow (1 ojca MosklllB, llle uw■hl sli:: z■ 
Pol■b), Konstllnty Wlsznlt!!•skl, 2:ur11kowskl **}, 

� kwietni• 1866 r„ w chwil! fdy cesarz Aleksan• 
der U w toworzyslwle kSl,:ci• M!kolojo Malcsymillanowi,;.1a 
Le11chtenbersk ego i siostry jcJta Marii Mahymiljonówny Ba
deńskiej op11ncul Ltlni Ogród, od strony Newy, jakaś nie. 
,nona osobis!oJć (Korako•ow) !wrócił k11 niemu luf,; pisto• 
!e111. Zouwdyl Io przypadkiem obecny wlo1cionln, którr 
podbił r,;k,; p••est,;pcy, lak, fe kula przeledo/a ponad głową 
ctsoru. NHwisko włościanina Oslp lwanowic1 Komiserow, 
pochodz4cy z Qub Koslromskiej, klory w Pe!ersburg11 był ue
ladnikiem u cuplcaru. Co, dorowo/ mu medal zloty ze swą 
pedobi,nq i dot11 4. IV. 1866 r. ty!ul „1achecki z pr1ydora• 
kiem Kostromsko! i kazał 10 przyiqć w roHdze podchor4łe10 
do druQiego lejb • hu:t�r•kicto pułku Pawlowskitao, k!órr 
opuścił w rond:oe ,otmlstru •· 1817. (Po,. Kulturno • lslorl
cze9kii Octerk Żi•ni. St. Pielicrbur1a u dwa wiek11. XVl!l i XIX 
1?03-1903). Korokozow •Oolal powlenony, mnóstwo wopólwi· 
now11.lc6w !Mianych do SyberiJ. 

H) Cheraktcrystycinem jest, h ani w ,A!f11.witnom Spisie", 
obejmul,ccm tek zw. północno. uchodnie, 1ubernjefeni w Ce• 
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no I-ze wstydem to przyzn11Ję-J111 ale przez lt11r
dzo krótki ens. 

Grup• komunlstycm111 trzymał• się zd111l11 od 
Innych, składali oni do Jednej kasy tarówno to, 
co otnymyw,11 od rzi:idu, J•k I to, co mieli z domu 
lub urabl11II, Ubr11nle, bielizna itp. równie! były 
wspólne, N eb11wem jednak rozpoczęły się kwasy: 
prowodyrowie komunlz1nu, Ros]aole, byli to holyste: 
nic nie mlell, nikt Im nic z domu nie przysyl11I, 
przedewszystklem zaś hden z nich nie chciał pra• 
cować, wylegiwali Slf; dniami i:■leml, lub czylllll, 
nazyw11Ji:ic to .pn11:'1•. Star,11 slę natomla.t wclill,• 
Dill,Ć do swoje] komp11njt n11sz1:1 bog11tni11, mlodzlei, · 
zwluzcz■ studentów, • takie rzemleślolkó•, z■r11-
bl11ji11,cych pr11cill, ri:ik swoich niezgorzej, I oblerell 
n111s •" imię zHady• do ostatniej koszuli, Ja 
pierwszy spostrzegłem to l wystii!,pllem ze :zwl11zku, 
za mnłi poszła reszta Polaków. 

Komunl:Scl z11wl11dm:;ll td c:zęśclill, ogrodu, upra
wlll go Jeko tako [ usadzlli wspóloem1 silem!, 
gdy Jedn,k przyszło do wspólnego uiywanla -
poklóclll sił;, poczf:ll prać s!e:. po pyskach, poczem 
przeniesiono kh do Innej katorgi. 

darba11ma .Wyrokach A>1dyto,jatu w••szawskie&o' nlun1lull!• 
.,cl, nH•i•k-pochodzili widocznie z Rosji. 
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Jetell c:hedzi o nas, Polaków, to pomlj1J11c 
zuptlole nierealne (zwłaszcza tu, w katordze) róż
nice mlcdzy „curwonyml'" 1 „białymi'", właściwie 
były miedzy nemi dwa ,tronalc:tw,: zwolenników 
mnowe/ ucieczki - oraz umh1rkow1myc:h, uyll 
przeciwników ucieczki. 

Ucieczka, nawet m■sowa, nie była niemoiUwo,, 
Cala u1lg_ga wiczlenna skł1d11!1 sl111 z 25 lowalidów, 
których łatwo było rozbroić r powll!!l11ć, Do granicy 
mongolskleJ mltllśmy w proste! lloJi około 100 
wiorst, dalej Jedn11k była pustyol11, Bu map, bu 
kompasu, bez zapnów iywnośc:I, czekała śmierć 
głodowa, lub gorsza Jeszcze od dzikich, koczuJ11· 
cych pltmloo. To te.i: wlckszość z pośród nllS ,prze. 
clwlala slc uclec:zc:e. Tymcz11Sem wl11dze wlczieone 
widocznie cot przeczuwały, gdyf n!tspodzitmle 
zabrano od ollS trzech na/gorllwszyc:h zwolenników 
ucieczki: Józdah Ohryzkc, Jóufa D•orzac:zka oraz 
RosJ■nloa, Curnine•sklego, Wysiana Ich do Wer
cho]ańskle/ gminy, 700 kilometrów w prostej llnJI 
na północ za Jakuckiem, aledaleko od morza lodo, 
watego, 11 200) kllamdrów 011 pólaac od Nerczyń• 
ski. D•orzac:zek otruł sl11; tam, Czerniszewsklj da
st11I poml1nanl11 zmysłów, Ohryiko zaś nawl11zal 
atosunkl z Lipskiem I zrobił fortuoc na handlu 
skórkami. 
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Gdy więc u nas w ten sposób illkwldowano 
wstelkle umiary ucieczki - nad B■lblem wybuch
iu:I• powstanie na nern'I, skdę. Było tam du:ło 
Polaków zeJętych pny budowle drogl. lolc]etoraml 
pow1tenl1 byli Szaramowlcz, Rejner, Kotkowski, 
Cellń1kl, !ljeuewlcz I Dzler:łanowskl. 

Plan powstania poleg■I n• Iem: uwladn'l,f 
statkiem, przeplyn.!IĆ przez Bajkał do Posolskl, 
1:tamt11.d Hf do Wlerchnle Udlnska, zablera]ll,C po 
dredn kasy gmlane, w W1erch1tle Udlnsku zdo 

być 1rtylerję I wywolnć ogólne powstanie, którego 
celem było oderwanie Syberjl od Rosji. Liczono 
na pewne separatystyczne pr11dy śród ludnoścl 
syberyjskiej, nie obliczono sle Jednak z wlasneml 
s1bml, Phm ten zres•I• nie był polskim, pochodził 
on od zoslanych Ros]11n, zrodził sle jut na Jesieni 
1864 r, w Tobulsku, gdtle ulotono n1wet specjaln11 
k1m1,;. N,lehla przewafnle do spisku mlodzle.t ro
syjska, l to mlodzlei: gimnnjalm,. Nlewledtlef 
Jakim sposobem potraf li wel,11gn11.ć Polakó•, któ
rych następnie oddali n, lup. Przyzna!! Jednak 
trHba, .fe ogromna wlększeść noszych byle temu 
przeciwna I Jetell byli zwolennicy rewolucji, to nie• 
zamierzał, wcale odryw�ć Syberjl od Rosji, uwai:ajll,c 
to za utopje, ale planowali m111owll ucieczki: przaz 
Klachti: da Chin. 
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Największym krzykaczem był oczy•l.łcie-iyd, 
niejaki Nochlm. Odebrał on od kozaka konia I tr11b
kę, umlast ostróg •bił do obcesów gwoidzi11 I tak 
wyjechał przed froot powst■ńców. Wsploa szbpę 
bur]ack11, bodzle J11 nlelltośclwle I ... tr11bl, Nadbieg• 
Snramowlcz I woh: 

- C!cho .!:ydzlt! 
- Panie Naczelolku-powlada Nochlm-wsuk 

trzeba to bydło uczył, 

Niedługo Jednak było tej .oaukl", Wl•dte ro
syjskie dowledzdy się o wszystklem, nadjechał 
statkiem parowym Rykow z wojskiem. Nie :i:ddyl 
Jednak wyh1dow11ć, gdy cele powstańcze bractwo 
rozpluzchl:> sh:, chronl�c śród lnów I pustkowi. T�m 
Ich dzicy Bllrjacl 1 Moskale wystrnhili lub zwl-.u
nych wyd11lł wbdtom. Plt:clu dowódców: Sraramo
wlcu, Rejnere, El]aszewlcia, Kotkowskiego I Cellń• 
sklego rozstrzelano. Dzlertanowskl zostel ulaska• 
wlony. Nlepotrzeba dodawać, .!:e łyd Nochlm •Y· 
sll!dl gładko z całej efuy, 

Mnie] skompromllowanych lak Dzlerłano•• 
sklego, Nehryr,ga, Kona!kowsklł!'go przysbno do 
nas, lako ie F\l�knndrowsk uchodził zo bardziej 
cfc::tkle wlc::zlenle. Drugi paitfę wystano do f\lg,cza. 

Przyjazd nowych skaz�ńców. radyktló• pod
niecił Jencze naszych rewolucjonlstów, na których 
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czele stal obecnie Franciszek S•kolowskl. Chcleli 

0111 zmus ł do 01-anowanla slrdy I nuti::pnle wspól• 
nef, maso•eJ uth!czkl; • celu przekonania nn, 
brali sli:: nawet do kijów, all!! argument ten rz■dko 

trdla do pnekoaaola, w danym uś wypadku 
wzmocn I Jeucze opór stronnictwa uml11rkow1mych, 

które lletebole było znacznie przew11i:11J-,ce. Wldz'lt, 
fe na miejscu nic nie wskórlljlt, .rew■lucjoalśc:1„ 

wysłali do f\lgacza s,rego eml111r/una, Eugeojusui 
Ols1ews\lego, równ•et wspólwl,::fo!a, który pod 

Jakimś tern pretekstem U?TOS I komendanta, by go 
przeprowadzono do •lc:zlenla w R.lgeczu, N!epo

wlodlo mu s'c: Jednak l tam, gdyt wli;kszośł ko
legów w F\tgatzu, zrdona ustu,lc:i:neml wichrze. 
nl•ml .rl!!•olucjonlstów'", obiła emlsarjusza, który 

nleb11wem, J11k niepyszny wrócił do nas. 

Na tern Jedn11k nie skończyło się. Był pom'ę
dzy nami zdr11jc11 I prowokator, ralejakl Wladykln, 

Wldclwle było dwóch tego ouwlske, Jeden praw
dziwy Rosjanin, imienia Jego nie p11mh:t11m, ale 
wltm, h był podchordym, crlek porz11dny; w1po
mln11m o tern, by nie skrzywdził pemlęcl, b111df co 

bitdf, towerzysza n!edoll, który bronił! się nie moie, 
prawdopodobn'e Ju! nie iyle. Wledykln, o którym 

mowa, był nlew!11domego pochodzenl11, n!ewh1domo, 
czy było to pr11wd&l•H Jego nuwlsko. Faktem Jtst, 
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t:t brał udział w powstaniu, był • kilku oddziałach 
lltewsklch, choclat nlczam (prócz •śclbst•a) się 
nie odznaczał, nigdzie dlutuy czH nllil wytrwał. Po
tem niespodzianie wyplyn11I na bruku wlleńsklm, 
W dywimo go tu w mundurze ... oficera rosyJsklelłO, 
mlel wstep do władz rosyjskich, gdzie strl się p'11'• 
&ona gratiS&ima, podobno powierzono mu wlększ11 
sumę plenłcdzy skarbowych, która ukradł. R.reszto
wano go, był ze mn111 w szpitalu św. Jalo;ób11 I na
mawltl do utleczkl - potem zaś o wuystkle:n do
niósł. Rezultat był taki, :te mnie, lstotn!e chorelło, 
przenteslo,,o z powrotem do •tęzlenl11, Za co skazany 
został do katorlłl - nie wtem; mote ty1k'l wy.5lany 
• chuakterH nolcla, doU, te znalnł s!i::; z nami 
w wlęzll'niu w R.laksandrowsku, Jakkolwiek prze
striegalem · przo!d tym osobelk!em, potrafił on uzy 
skat pewien wpływ w partJI rewolut]onlstów. Jed
nak rola jego widocznie by/a podwójna. Z nami 
udawał ultr.redyka/11, jednocuśnl'!I komunikował sli; 
z władzami, Podnh!cel do powsti!lnla I Hm •yzna
czyl dzień, w którem miało wybuchn11ć, Holem 
miało byt: .p o :ta tł" 

Jako! neczywlScle, • omaczonym dniu I go
dzlnle - było to wh1czorem - wybuchn11.I potu 
w jednej z nop •lęzlennych. Jest rze�za charakte

rystyczn11, fe Whdyklna wtedy między neml nie 

195 

l: 



było - niektórzy wldz!ell go śród strlliy, przebra

nego u kozak11. Nikt z naa sli:: nie ruszył, po:tar 

ugaszono. To skompromltowdo Wladyk!na w ocuich 

władzy. Został on obity I wysiany do K■ry, do wli::· 

zlenl11 kryminalistów. Tam zacz�! fabrykować falszy. 
we 25-clo rublówki. Przyłapano go I powtórnie obi

to, Co sli:: z nim dalej stało - nft1 wiem, powia

dano, ft1 zdechł pod rózgami. 

Rz�d moskiewski paslug!w1I sli:: nplegaml, 11111 

w gruncie brzydził sli:: nlml. 

Cala ta. sprawa ole przesz!• zupełnie bez śla

du, kllkMrotnle z Nerczyńska i]dd:talo d• nas .na• 

cnhtwo•, przeprowadzało nalśclś!ejsH rewizje, pne

trz!jsaj!jt katdy nan gałganek. Podcz11S rewlzy] nic 
Jednak 11bsolutnl1 nie znaleziono, prócz paru fuG• 

tów ołowiu„ ad herbaty, któr• Ja przechowywałem. 
Wytlumłlczyhm sli::, :te clów potrzebny ml jest do 
prac stolarsklch (kije bilardowe), co b,1.> zgodne 

z prawd!! l co potw!erdzlll sołdaci, wli::c dano w koń• 

cu 1pok6j. 
Jak Jut o tern wspomol11/em, do ł\leksandrow• 

ska przybyU�my latem r. 1855. N11 wlosni:: roku DO• 
stępnego pnybyl do nas kurjer carski, oflcll.f Pa

robów. 
W obecności wszystkich wldnlów I władz 

wlętleanych, odczytany został .manifest", któregCI 
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mOCłł kilkudziesięciu z n11s zostało zwolnionych, dla 
reszty termln kary zoslal znac:rnle skrócony. 

Dla mnie miał slc: on kończył w r. 1868, Jako 
td: dla większej czt:icl kolegów. Choclat: warunki 
.!:ycia wlc:zlennego ole były hk absolutnie nleznot• 
ne, prHcle oduulHmy c!t:hr Ich z chwl111, gdy nam 
zeblysh naddeja swobody, choc!afby tylko w1;lt1d• 
nel swobody na hk zw •• poslelenju-, czyli na •Y· 
gnaniu, gdyi .laska car1ka• byna/m!'l!e] nie zdejmo
wała z nas br:zemlenla kery, tylko cl,i:hza, katwiri11 
karc: nmlenlla na nle(o 1iejtz11-osledlenle • Syberjl. 

Kiedy slę ]ui :zbllhl dzień wyzwolenl1, licty• 
11.tmy dni I godiloy, niemal minuty, Chc11c zagłu
szyć niepokój oczekiwania, skrót!ć ,obła ens, ro· 
biłem konieczne, a nawet zbyteczne przygotowani■, 
Zroblh1m dla siebie kufo Jeden na ubranie, drugi 
n■ nerzc:dz\a stolarskle, które były moJ11 wluoot 

Clill l któreml zam1erułam zarabiać na chlab po

wszedni n• wygnaniu. Gdy Jul nie było na co ro
bił kufrów, robiłem Je dla kolegów ... 

Wypuszczano nas nie odrezu, gdy! trudno 

byłoby n■rn tyla przygotował podwód.,. Zwalniano 
nas partJ•m', Jako! przyszedł nareszcie dzleń, kht
dy oznajmiono m■le i jeszc:ze 50 - 60 kolegom, ie 
d::ś pojedziemy do Irkucka. Tego! dn1a przybyła 
p■rt]a z Rketul, które przez t\leknndrowsk d11tyl1 
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równld do lrkuck11, Byli tern przewdnle kslda. 
Przygotow11nl11 n11ne nie długo trw11ly; pozost11/111cy 
koledzy •yd11II mim skromne potegnalne śnl11d11nle, 

które • n11dz•yczsj r111dosnym mlfldo n111Stro]u. 
gdyf I tamd prncle l111d11 dzień opuścić mieli wie· 

zienie. St11rost1111 każdemu z nu •yllczyl 1 .k11sy te• 
lnner, Ile pr1yp11d11lo. Mnie przypadło 17 rb., 11 ie 
Jeszcze miałem wl111Sne oszczędnojcl, ogólny .k•• 
p[t111•, którym rozporn1dzalem przy wyjściu I wlę
zlanl11, •ynos\l około 50 rb. J11k n111 sybtry/skle sio• 
sunkl było to nie n11Jgor1e/. 

Potem prz-enl\śmy jenczll! wśzystlde .kamery" 
tegn11J11,c znajome katy, iegna]llC tyd1, którzy tu 

Jencze pozostać mieli... dziek! Bogu, jut nle na 
dh:go •• Do wldzenit koledzy]" .Do w[d1enl11J" iewsz!ld 
rozbrzmiewa/o. Z■. br11m11, stały srnurem .telegi", 

około 50 podwód-11■ k■idll pe trzech p11s11ier6w. 
Konwój składał ."'ię Jut tylko I oficer11 i dwóch 
kozaków. Przy bramie stało td .naczalstwo" wie;• 

zlenne ... wyJ11tkowo uprzejmie, by nle1 powiedzieć 

serdecznie, na•tro]one: 
,.Pronc•ajtle. gospoda!" ,.Proszczajtie!" 

Ruszyliśmy. Dzień był letnf, pogodny, niemal 

skwarny. Checld powot1 posuwa/o się nlllSH kara
wan,, o lld n.tnie], Hej by/o na duszy, nihil prnd 

czterema laty. Wprawdzie tysl!lce, dzlesl11,tkl tysięcy 
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kilometrów dzlellly o!IS Jeszcze ad ojczyzny, 1Jprew• 
dzle były przed 011ml Jeszcze lata cale wygnania, 
cldklej wałki o kawet chleba powszedniego, wpraw• 
dzle posuwellśmy •li: dziennie o jakld 20 - 25 
wiorst - ale Jechaliśmy n łl z II c h ó d, lechallśmy 
• stroni: Po l s k i, Jechaliśmy ku w o ln o ś c l, to 
Ju.t wyst11rc11lo, by serca nasze nastroić na n11J• 
wy.tst.!I nuti:: radaścl. 

Po dziennych przej■zdach, śród skwaru krót
kiego, lecz :i:aojnego lata syberyjskiego, znów mle
l!śmy postoje po wiłach, wszi:dzle r11dośnle witani, 
Mołodyce nu pozaawaly, 1nów po!aw!aly 1li:: nw 
stole .pólszto•czykt• I .utowc1yk1•, J11dla wuel
klego moc, ktoś tam z nas zarn:polil n11 skrzypcach, 
wli:c taniec I uciecha do sameg:i rana. ł\ potem, 
po krótkim śnte, w dalst.!I drogi:[ 

Jtchtl!śmy m1 oi;:ól b11rd10 powoi!, zwl■ucza 
• m!ast11(h były d!uhze postoje. z�Jeidhl!śmy 
pr1ed wli::zlenl■ etapowe, ale ju! nikogo nie zmu• 
SZllaO tam wchodzić; tylko najbiedniejsi korzyst1ll 
z tego darmowego nzylu, reszta rozchodziła się 

wolno I bez konwoju po mldcle, przycum 111pe• 
1Jh1d1100 tylko, te dnia takiego to, 11 tnklego, o tn• 
klei to godzinie ruszamy dalej. Jehl! kto chclal 
dluiej"Z11bl!lwlć, b11d.t to spotkewny tu znajomych, 

bqd.t tel: znalazłszy korzystne zaJi::cle, oznajmiał 
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o tern konwa1uj11cemu oflcer•wl, l tl!m, te pr.rył11,
cry s!111 da Jednej l nutepnych partyj. 

W ten sposób sled1!11lem p11r1; tygodol w Czy. 
cle, gdzie rep■ruwrilem młyn, • Wlerchnh!!•U�lńsku 
n11pn,.-1lem popowi fl5h11rmon]1:, potem rep11row11-
lem I stroiłem fortepiany, co ml z11Jdo rówole:f: kilka 
tygodni. Po plerwszem, radosnem uniesieniu przy. 
szla opamletanie, te ole do ojczyzny przecie wra• 
Cllmy, te czek11]11 nu lata zesl11ale, pod<:z11s któ, 
rych musimy z11r11b111ć na utuym11ql11, w bardzo 
cldktch warunkach, śró:I obcych, Cry ll!n czas 
spi;dzi:: w Jakiejś Czycie, czy Wlerchnle•Ud[nsku, 
czy td na tachód od B,Jka!u, w Irkucku (i:i•z■ 
który dalej na Zachód juł była dla nH droga 
zam'mh:ta) było rzecz'!, dla mnie doić oboletn11. 
Sl1d1l•lem wli::c, dopóki starczylc, roboty. 

Tymn11sem nadjecha/111 now11 partja z Innych 
wlc:zlf'ń okr,::gu Nerc1yl11klego, byli tu starzy mol 
dobrzy znajomi, kol11dzy Franduek Dalewskl, D11u
kl11wlcz, t\ntonl)wlcz, Jankowski. T111111jewskl, ?. 
nimi wl,::c zabrałem sic: I dojech■leni do Irkuck■, 
do którego puybyllśmy w Hstopadzle. Około tysl�c• 
kllometró.- drogi przebyłem w Cłl\QU 3 - 4 mle• 
slc:cy - dziś wystarcza na to moie kllk11naścl11 
godzl11, ale td w■ruokl podróio.-110111 o Ile.I: były 
odmienne. 
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W Irkucku mldcll sit!,: • Tymczaso•y z■rz11d 
po11tycznych zesh1ńców we WschodolelSyberJI" (.,Wre
mlennoje upraw]enJe nad polltlczesklm1 nylnyml 
wostoczno] Slblrl"). z,rz11dn/11cym hgo biura był 
niejaki Klrenko. Ten nu zebrał t odczytał przepisy, 
cum wolno było trudnić s'e, 11 raczej czem nie 
wolno by/o. Oku11!0 sic z tego, lt nie wolno b11r
d10 wll1lu rzeczyi 11 •lee przedew�zy1tklem nie
wolne było dawać jekkhkolwlek lekcyj, chociażby 
lekcyj tańca, nie 11110[!10 było wlunt1go utrzymywać 
skll!PU, przedewszystk!em nie wolno było ujmować 
miejsca pisarza czy buch11lter11, nawet w prywat
nym lnterasle, Właściwie zabronione było-wszystko. 
Jedyna wolnoścl1,, któr1, obdaru1l 1111s ukaz cenkl, 
byle wolność-umlenmh1 z gl!!du. 

N• uczeście ln11c1ej • Petersburgu pinio sle 
prawe, ln11cz11J Je czytało sle w Syberjl. Ten sam p, Kl
renko oc!czytawny tek grofny manifest, tejłe godziny 
z1111ngdo•11ł jedno, z naszych pań na nauuycfelkc Je· 
zyka francuskiego dla swej córki. Za jego przykładem 
poszli Inni urzcdnlcy I !ntellgencl Irkucka, uś nm 
p. genere! gubern■tor 011nlutrz wybrał kilkunastu 
z pośród aes do s/utby k11ncel11ry:ne1. 

Pocz11tkowo starano sic nllS rozkolonlzować 
po wsh1ch. Warunki, pod wzgledem materialnym 
były nlen11jgorue, ale robiono nacisk pad wzgh;dem 
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prawoslawla I rusyflkac]l-to wlt,:kSZlł czt.:ść zraziło. 
Puylaclel móf, o którvm 1dllu1krotnle wspominałem, 
Franciszek NlepokojciyckJ, c,trzym•I miejsce pisarza 
gminnego, Jako człek uczciwy, zyskał rychło za
ufanie miejscowej ludaoicl, która garnt,:la sit,: do 
niego, ze sweml bierni, drobneml klapot,ml, skar
gami. On Im dopom11g11I w mlart,: mo:foo:łci, radz'I, 
pl■ywal podania, nie blorllC za to zapłaty, to te! 
odwdzleczeno mu ■lt,:, znosz11c wszystka, w co kraJ 
teo obfitował: mulo, jaj11, kury, proslęh!. 

Pewoego razu z1Jddh do wsi .sam pan na
czelnik" w towerzystwle popa. Stl!IIII na kwaterze 
u N!epokojczycklego, Ten, zaskoctt1ny t■klm .za
szcrytem", krz11ta się, by pnyJ11ć pana tycia 

śmierci, nastawia samowar .•. tymczasem ordynansi 
naczelnlka wnouą kosZI! z oa]wybornlejszeml prze
lu1skaml, winem, wódk11m!. Pan naczelnik nlezm!er• 
nie uprze/my, koldeńskf, zaprasz11 Nlepokojczyc• 
kiego do towarzystra, udza za stół, cze■tu]e, prze. 
mOCl!I niemal wlewa weń trunki. Tymczastm pop 
rozpoczyoa dyspute teologlczn11 o Jednoicl wiary 
htolicklej I prawosławnej. Gdy Nlepoko/czyckl mil
czy, poczyna znnwu pan naczelalk wypytywać go 
łukawle o tryb :fycla, dochody, kłopoty, dziwi się, 
jak to miody, pnystojoy chłopak sam mote wy
trzymać, bez gospodyni, śród samotności Wiejskiej. 
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I\ pnecle •.. gdyby tylko chelal ... n•lkrdnlejsra mo. 
lodyca z całego slota z radoścl11 rzuclh1 by mu sle 

na nyję, a o ruztę... niech go głowa nie boll. 

O11-sam pzm naczelnik-bardzo go polubił, on mu 

pomote, wszvstko urzi:idzl 11ajleple/. Wesele wypra
wi, ie at hal Gruntu rz11dowego dostanie Ile tylko 
:i:echce. pró;z tego n■ zaprow11dzenle gospodukl wy

jedna mu zapomogi:, mote 200, mote nawet 300 rubli, 

pensje mu sfe podwyfuy, przy mlodel tonce będzie 
opływał w rozkone I wygody, .Jak blln • śmleta. 
nie•. I\ pop przytakujP, powoluj11c •li!; oa plśmo św!e
te, .!:e to .niedobrze być człowiekowi samemu•. 

Nlepokojczyckl zrozumiał, do czego to wuyst. 

ko zmierza, a .!:e gebe mlel zawsze wyszczek11111ą, 
do tego miał trochę w czubie, wll!;e tai prD■t0 

z mostu wyp■HI, fe on, katolik, polak, szlachcic, 
wiary swej nie s;,rzeda, n■rodowośd się nie Hprze, 

klejnotu szlacheckiego nie zhańbi - z chlopką.ka
capk11 sle n1e of:enl *. 

•) Nlepokojc1yckl dotnymol słowo. W podeszłym wielu,. 
0111 joko kawaler, wrócił do rod1inneao Wllna. Ci,;łk4 pod 
w•tl,;_dem materj•Jnym mia! •loro,ć, ale pierworodztwo 5wego 
nie •pncda! •• mi•<; mo•kfew•kiej soc,ewicy• Po1nalem 110 
jako storca. nowpó! .!:lepego i tlucheio, 11Jokowolem w przy. 
lulku, wyjednałem dr0bn4 npomo11,;. i wedlut motno,d sam 
dopomatolem. Umor! 1917 ••• pochowany na cmenta,111 Ber• 
nordyńsklm. 
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Pan naculnlk ugryzł ust,, oczy17111 porezu• 
miał sic: z popem, m11thn11I ri:li:11 I wy]echal. 

Widocmle nie pierwszy ra.z spotkał SI', 1 takii 
odpraw11 

Naogól nasi znlańcy • bardw rzadkich, wy• 
liitkowych wypadkach s21i na lep moskiewskich 
oblHnlc, l to przewałnle n11Jmnlej Inteligentni. 
Ogromna wli:kuość uwdah, pobyt ten za coś CZII• 
sowego-urziidnli •le: jak mogli, pamfi:ta!llc o tam, 
:te celem kllidego był powrót do Ojczyzny. 

J11kkolwlek • zasadrle niewolno było nem, 
z e slericom, 111mleszklw11ć w Irkucku, motna 
by/o Jednak dość l11two wyjednać na to pozwo• 
lenie. 

Ja prosllem 1111 tej zasadzie, te Jako mecha� 
nlk, na wsi ole znal■zlbym edpowlednlego 111]�
cla I bardzo rychło otrzymałem odpowledt przy• 
chylnii. 

W Irkucku była podonczes moc Polaków. 
Z pośród zn11jomych moich wymlenlc:: Kllmowkzo, 
Obuch11wic111, Bagusl11wsklego, ks. Masalskiego - cl 
dawali lekcJe mu:ykl I strc:czyll mnie do stri,Janla 
I noprawlanla fortepianów. Byll dalej: Stro1hkl, 
Wyszyriskl, D11uksz11, Zohorskl, Dalewsltl, Gzowski, 
Pallszewskl, f\damsk1, Kobosko, Epsztajo, dr, Ja
rocki, dr, łagowski, dr. Sypniewski, dr. Tu:askt1w-
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ski, dr. Blerfreund, dr. Piekarski, literat Hanklel, •) 
Walltkl,Uebeaau,Sztejman, b�ly oflterK slelewskl u} 
z fon11, byU państwo Jeleńscy, Mackfewlc.zowle, 
Cukatows y, 01klerkowle, Clechoc.c.y, St11rzeńscy, 
Klejs.wkzowle, Burzyńscy, Woszczyńscy. Z pań 
były: S1ym1ńsk11, C•unecka,Wedecka, Hou•aldtowa, 
J1c.yn6wi,y dwie. •0J 

•) Oshrhne10 RednHor• 0Guety Polskiej• Adolfa 
Henklela • tytułu pr1yna!dnośel do stowan,uenfa lajemnet• 
(r!'l,d� norodoweto) na nsadsie ut. 349 k•i,;ti druaiej us!•,.., 
wo)enno•k„nel, po,os!awlć w mocnem podejneniu s powodu 
oshrłeri wlelklej wotl na nim cl11t,c1·ch, zesłać na mien• 
kanie io mniej odlealych mieju,owolcl Syberji pod ,uuwy 
do16r policji Por Cederbnum .Powstanie Stynniowc, Wy. 
roki Audytoriatu Po!oweao•, Jakhn opuobem Henkiel, •huny 
na ses!anle do mniej odle&!ych miejscowoki Sybe,jl 111•• 
Jul •',; w Irkucku, wa w•chodniej Syherji - nie wiem. 

H) Poddany austriacki. Kisielewski Antoni, zwany 
Wulklem, b)•I k,uterm'slrEem w odd,lale majora Andr1ej• 
topAc:kleaa, kldry wtar1n11I do Krdlulwa z G.ticji, Skuany 
n1 ooie<llenie w Syber]i, Por. Zieliński .Bilwy i Potyczki'. 

•--) Jdnfo Wedecka 27 lol, uwac•h, w lei mles•kanlu, 
w War•uwle, pny u!. Mostowej midcl!a się ta)na druk,rnla. 
Skuana na osiedlenie w Sybcrli.-Hclena Czarnecka, wdowa, 
lat 27, uwoczka, w miuzhnlu ,wem, w Woruawic, priecho
wywala dru�I Rz�du Narodoweao, Shuna na 6 181 llator(l. 
Por. Cederbau,n .Powitanie Styuniowe•. 

Houwald!owa Karolina 1W1ln•, łona dymi,., urz�dnilla 
1huno no htort1• 
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Jakkol•lek bylfśmy pod nadzorem pollcjf, nad
zór ten Istniał właściwie tylko na p11pluze, nigdy 
ri!e zachodził do nas pollcjant, ani też nam n'e trzeba 
było meldowzć sic:. Mh!szkallśmy rozrzucen', gdzie 
I Jak kto mógł, oczywi:liele szuk11j'l,C gdzie tanie/. 
Zycle rozbiło sle na kól�a. Nie było ono łatwe, 
ale kto m1111ł parę zdrowych T'l,k, glowe na karku 
I chęć do pracy, ten wytyć mógł Cn:ść, wydo• 
bywszy sle z katorgi, pocrela sle łajdaczyć, pić, zda
rzyły s1f,I •yp11dkl drobnych oszust•, nl!lduiyć -
cl peszll nl!I dno, W1�kuość prowadzih alę solidnie 
1 wróciła nutepnle do kra!u, Stosunkowo oalleple] 
trzymali sle hmflllnl. 

N11ogól cleszyllśmy sle dobrł! oplnJ'I., ceniono nas 
Ził fachowość, Jako :!e oprócz lntellgencll było du:!o 
mlc:dzy nam1 uemteślnlków: manny, kowalów, 
:lilusarzy, pleluirzów Itp. cl po zak!addl drobne war
aztaty, spero było kupCÓ'II', którzy mieli swoje skit.• 

Jacyn6wna Karolln11 ulochcianka pow, Wileńskillll• Zll• 
sl11M do mniel odle!l!ych mlejscowokl Syberii(?) Por. ,Ąlf1-
witnyJ Spi,ok". 

O Wedeckiej op0wlad1I Kupowicz, kl6ry j� znal z Wor
suwy. ie podcu• śledztw11 ,o.to/11 atraullwie skatowana. Gdy 
pod ra.umi kozackiej nahajki wijqc •i� z b61u, przewrdcUa •I!; 
M plecy, koza� ciq! po brzuchu tak, to wyuly kiuki. Ztqd 
w.-Ql�dn!e laQodny wyrok na osiedlenie, podcn• Qdy mniej 
winna Czarnecka otrsyrnala 6 lat htorlli, 
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piki. Inni pootwler1ll h•tele. Nie brakowelo tef 
przedsli:_bloreów na wh:kn11 ri:.kl';, Jak np. Gruszecki, 
który zaloiyl plerwn11 w Irkucku wlelk11 eeglelnil'; 
i dal wielu rodakom zarobek. 

Warunki precy naogól były dość pomyślne, 
komu sh; ponczdcllo, mógł ole tylko zarobić na 
przeżycie, ale nawet dorobić slę fortuny, Wpraw
dzie wypadki takle byty ogromnie rzadkie, ale to 
Jui przyplnć n1leiy tej okollcmoścl, :l:e wuyscy 
uwabll:S'Y1y pobyt nasz na Syberjl Zł coś cz■so•e• 
go, wnyscy mau.yll o powrocie, to lei nikt na 
dlulsu1 metę nie rozllcul, iyll z dnia na dzień, 
11 w takkh warunkach o Jakichś powafole]szych In• 
te.resach mowy być nie magio. Mimo to olywl· 
llśmy tutejsze stosunki, to td Moskale maw!all, 
.te �Polaki dali tokzok•; Jedno tylko za zie nam 

mlell, le pod wzgll';dem towarzysk·m nie la,czyli�my 
lll'; z nimf, ni• ienlli-,.kiczfiwyje lacbi"' 

Mnie nleosobllwle powodziło 1li: w Irkucku, 
więc tef z radoścl11 pnyja,lem zapropon1wane ml 
miejsce w Preobraieńu!ej kopalni ilota, znanego 

mll]onere Geras1mow11, za Bajkelem, w Barguzlńsklm 
okrl';gu. Pensja roczna wynoslla 500 rubli, co na 
t111nte czasy I warunki stanowiło wcale pobźn11 
suml';, S/uiba nie tak była elęika, Ile odpowledzleln1 
I niebezpieczna. Tny raty przewoi:!lem transporty 



złota do lrkucb, co zwl■ncu YI dzlkkh, górskich 
okolicach z nlel■da ryzykiem było poh1czone. Potem 
kanno ml jechać do W!enhnle Ud ńtk■, celem 
najmu robotników, Ma/em przy sobie kilka tyslc;cy 
rubli. Droga sknllst■ prowadziła tu:t nad przepd,1•, 
mote 100 metró• g!c;ook11, na której dnie p/yai:la 
rzek■ Barguzlna. Przygodny mój wofnlca, a■Ji:ty 
w mlnteczku B•rguzlnl•1 zeskoczył z wozu, alby 
pllnuJ•c, by sli: nie stoczył do puepaśc!, Jako :te 
wczesna był■ wiosna, tu I ówdtle och1g11ly 111:; 
Jencze śoidne zaspy. Nle1podzlanle rzudl sic; na 
mnie z tyłu, 1l11p11! 111 g■rdlo, zdus I, śd11gn1tl z wozu 
I wlecze de przepeś.:I. Na szuc;ścle z prHclwnej 
strony nedlechalo dwóch chłopów, którzy pośple
szyll ml na pomoc. T�mtego zwl11uno i oddane 
w re.ce pollcll, mnie zd, ole11rzytomnege odwle• 
zlono do lekarza. Doktor puś il mł krwi - to ura
towilo mole, nie przelda!em Jeszci. ze sześć ty• 
go.;ol w szpitalu. 

Po przyjściu do zdrowia posh■owllem p04 
.:ł.tgnać tak nlebezpleczn11 slutoc;, co Innego bowiem 
narailać :tycie dla Ojczyzny, ce lnntgo w obcej 
slu.!Dle. Stary Glernlmow ole tylko wypl■cll ml 
Clll4 naleto11 sumę, ■le zerekomenJow■I jako wy
kwallf,kowanego mauynlsti: do swego 1h;da Pa
chotkowa, który miał sześć statków na f\murze. 
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Wl11fol41 rozpeczyn11l11 slę n11wlg11cj11. Mój statek na
zyw11I się .Zarla"; kursował m!ęd1y Sreteńskłem 
a Nlkol11je,nklem, na przestrzeni blisko trzech ty. 
alęcy kilometrów. Z Nlkolajewska pr1ewozll!śmy 
następnie przłll cieśninę katorinlków n11 Sachalin. 
Pamiętam plerwnii Ich partie, w która! u,ejdowt.l 
się ,głośny swego czasu hr. Lambert, sk11z11.ny 111 
ubójstwo swego opiekuna. Pemlętem Sach�lln, jtko 
1updnle odludny I d1lkl kraj. Później na j,go 
wybr1du poczęły niby grzyby po deuc:1u wyrastać 
konary więzienne. 

K łka rezy odwaiyliśmy się na riaszej łupince 
n11 otwarte morze, zwledu,llśmy wybrzl!fa Japcń 
skle, skiid przewozil:śmy towary. 

W roku 1875 poz•olono nam wracać, 11\11 tyłka 
do gubernlj wewne:trznych rosyjskich. N;ektór1y n;e 
chcieli skorzystać z tej .ulgi" ! pono lepiej może 
uob;[I, gdyt Syberja b11rdzl11j gościnna dla nas b�l!l 
nit RcsJ11, I lud tam przychylniejszy był dla DH, 
• n11.du n1en11wldill, m11rzqc tylko, by sle uwol
nić od opieki Petersburga I n111y/11nych czynown1ków, 

Większa czdć wygnańców nanyth wróc,la 
lednak do Roa]l, a t n!mł I Je, tak sobie uw11.taj4t, 
h uwueć b!l:tej będzie do kr11Ju. N11 mlejste po. 
bytu wyinaczono ml powl11towq mldcinę Usmeń w 
gub1rnJI tambowskiej. Drotyzn■ tam p11no1J1"11l■ nle• 
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zmleroa, ludność nlechetole, z ukosa n11 mole p11• 
trzyh, zaJecla :h:dnego. Moglem •prawdzie otrzy. 
m■ć posade w gorzelni, ale 111e pozwoloDo, gd)'f 
gorzelnla była kilka kroków za miastem, mnie ześ 
rile •ola:i było wychodzić poza obreb miasta. Nad· 
zor policyjny był niezmiernie uchii:llwy, gdy! co. 
dzień przychodził pol1cjant, zd d•a razy na mle
sl11c trzeba sle było stawić u •iadly mlejsco•eJ. 
NiHnaczny zapH pl1nledzy pr.zy•lezlonych z Sy
ber]l wyczerpel sle, a kiedy :1:mlerć głodowa zaJ. 
rula • ocry, odwaiylem sle na krok stanowczy -
drepo11lem. 

O głodzie I chłodzie, po cześcl piesio, po cze• 
,ci koleJ11, z laski koaduktorów, przejechałem Ros/e 
I Polske, al: szcześlhrle prnszedlem gr1dlce 
eustrjack11. 

Tu skończyle si.; moja niewola - lecz nie 
skoń�zyla niedola I tułactwo. W pogoni z11 pu1c11 
I chlebom, w c111gle] t1:;sk11ocle za rodzion11 stro1111, 
ulezoa]du]11c nlgdzl1 spokoju, wzdlul: I wszerz tmle• 
nylem cal11 Europe. Pocz11tli:owo pracowałem w G1-
llc]i, podczas budo•y Szkoły Polltechnlcznel 
•e Lwowie montowałem tam maszyny. Zerobll11m 
nidle I za te pleni11dze, do spółki z Innym koleg11 
Z powst11ni1, zalol:yllśmy W pobllfo LWOWI fabryk'! 
pudrety, na czem wysz11śmy gorz1] Jeszue nil: 
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przysłowiowy Zabłocki III mydle. Duto ś•latft 
zmluzylem, nie z Jednego pieca chleb Jad/em, 11111 
gardziłem hldn11 uczclw11 pr11c11... był to Jedyny -
.nieczysty• Interes (w �Iowa tego n11)lih1ralole]szem 
znaczeniu) w mojem tyciu, to tef wcale nie rozpa· 
czatem z powodu tego bankructwa. Bylem na• 
sti:pole czns dlui:szy w Szwa]carjl, • Nlemcuth, 
w Parytu, potem przeniosłem sii: na Bałkany, pra
cowałem w Rumunii, Serbj', I Gncjl. Gdy wybuch 
ni:/11 wojoa turecko - ro1y]ska nie wytrzym 111m 
I wst11pllem na ochotnlkl!I do wojska tureckltgo, by 
r111 Jeszc111 utoczy.t krwi Mosk•lom. Byltm w obh: 
tonej Pl11wnie, nl11 whedzillC o tern, te WII wrogich, 
moskiewskich; szerl!gach wakzyl rodzony brat mój, 
najmłodszy, wzh:ty w sołdaty, który w ow11I mor, 
derczej bltwl11 poległ... kto wl11, mob ot:: kuli brat■. 
Tak• jut dola Pclik■ •• 

Wolna rychło sii: skończyła - lani zaroblll 111 
niej, ]a znalazltm Sill'l w doś.t cli::lklej pozycji m1-
t11rJ11lntJ. Dopomógł ml Śwlętorzeckl, który mimo 
skromnych środków, był panem �11111 gi:b11, snroko 
u■tosunkowany. On to dal mi llst polecaj11cy do 
Nlhat Baszy, który wldclw1e nazywał s1ę Rlfradem 
B■llńsklm. Ojciec Jego w r 1848 w•lczyl po stronie 
•i:glerskl11J, potem, razem z Innymi, wywędrował 
do Turcji. Ostatnio, Jui w si:dzlwym wieku, peln,I 
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obowl4zkl 1gent11 dyplomatycznego tureckiego w Sofjl. 
Porin wtóry łor.11ty z 11nglelk11, mh1I 1yn11, f\lfred11, 
który do spółki z dwoma bulllmf, posl11d2I cd4 f[o. 
tył� statk6•, kursu/4c:ych od Brally po morzu Cz11r
nem I $r6dzlemnem. Mieszkał razem z ojc_em w gma
chu Banku Tureckiego w SofJI. Przed b1nklem $hla 
strd turecki, któr■ nie chd�la mli:: wpuklć, Ju! 
zr11Zygnow11ny chclalem odejść, gdy p11trzt:, przez 
pod•órze ldz;e Jaki! tt11ruc, w tureckim szlafroku, 
Był to stary Baliński. Zobaczywszy mnll!, zmlenył 
bystrem okiem od stóp do głowy, • •ldz4c sH
rok!!. bllzni:: na twarzy, widać poznał po•st11i.ca-ro
d•k11, gdyi odezwał 1le do mnie p• polsku. Prze
czytlłWSZY 11st rekomeadacy!ny od $.,14:tonecklego, 
zaprosił d111 siebie na foladanle, Szeroko I z przy. 
JemooŚCI!!. opowiadał o czasach minionych, 11 miał 
plłmleć !wletn11 1 opo•l11d1I za]mu!4co o kampanji 
weglerskle!, o tern, Jak „ Turcji t. Sadyk•B,sz11 
(Czajkowskim) formował lag]ony, o Mickiewiczu, 
którego tn:il osobiście, przy którego był śmierci. 

Tymczasem n1dszedl syn B1Uńsklego, p. f\1-
fred. Był to typ r11czej m'�dzym1rodowy, mówll 
prHwdnle po franc:uJku I angielsku, hk1:e po ru
muńsku I turecku, po polsku bardzo słabo. Tem
nlemnlej •rócll pó.!:nlel do kraju t Ołiad/ t11m na 
11111. 

212 



UslysnwS?y, te JtUzllem po F\murzt, n11tych• 
mlut dał ml mlejscll! maszynisty ne statku .L'e· 
tollt1 pofairil'. N11 tym st11tku :i:wledzll�m ,.,szystkle 
porty Moua Czarnego, nastepnia �1ódzlemnego, 
bylem nlejednokrotn'II! • Wll!necJI, w Neapolu, ś•iet. 
nlll! ualem •ybriefa Grecji. Później ld.:lz!liśmy do 
F\\eksandryl, gdzlll! cletko rozchorow41em sle na 
febre, tek te musi11lem statek zd11ć lnnl!:mu, W F\]11. 
111ndryl 111oplekowal11 sle mno. :łon, konsule 11ustry. 
cklego, p, N�umanowe, polk11, de domo Lupo•lec· 
ck11, któnt znilem pannq. Wydela późn'I!!] drukl11m 
swoje p11mletnikl. 

Majqc nieco zaonczedzonego grosze, J11ko r,kon 
w11le1cent z•ledzllem Egipt, p11tem •rócllem do 
Konstantynopola. Wclo,t nledom11g11Jo.cy, zamll!U· 
k11lem dl11 kuracji w G,lac e, gdzie b}'/11 podoocus 
l!czn11 kolonla polska. R■z11m H 'mn4, lub w m1)bll:ł· 
szem sqsiedzt•lf, m'fszk■l:: J�nlk11, literat, redaktor 
Tygodn•ka l lu1lrow11nego, który prz�judem tu ba•ll, 
Jan tuczyński, Kulako•skl, Fel!ks Po�gorsk!. 

Tutaj, w Gałacie, było ml so.dzone, po raz 
plerwny osob!kl11 pozn1oć ,dyktatora", którego 
czasu powshnl• n'gdy na oczy nl11 zdarzyło ml sle 
wldzh11! - Luglewlc:111. 

M;uzk11l on o parę k'loml!!trów od G-lsty, we 
•lasneJ •1111, w puepiekae] okolicy. Pamletam P•· 
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górek, porosły winem, • dollnle rucz11J, Od szosy 
w bok wiodl8 kaszhnowi, alela do bramy, kutej, 
ulatneJ. Za br111m11, I 1tt11chetaml był klomb zielony. 
N8przedwko p11lacyk plc;trowy, murowany, bl11ly• 
Z Jednej strony st11jnl11, w której przepyune, arab. 
skle wlerzi:hnwce, z drugTeJ strony dwie oficyny, 
dla służby. 

Przed pałacem ganek na fllH11ch. Mnót, 
two s/uiby, •e fr11k11ch, po europejsku, Z11g11dn11,lem 
pierwszego lokal■ po polsku - odpowiedzh1I ml po 
anglelsku I powtórzył po francusku. Wewn11,trz pne
pynna kh1tk11 scbodowt1, d1le/ salony, wszystko 
• bogatym guście wschodnim, śdany i podłogi 
wschodoleml :nwlanone I zulane kobiercami. 

Za chwili:; wyszedł Langlawlcz: ubrany P• euro
pejsku, l!lle n• głowie miał fez, słusznego w;:rostu, 
brunet, brodi: u,yczejem tureckim mini postny. 
ion11,, śplczeste. Ode drzwi powitał po turecku .Sa 
/qm a/ekum" przykhd■l11c ri:;kc; do czoła I serca. 
Kiedym po poliku odpowledzlel, stal sic: bardzo 
uprze!my, chocl■ł: czuć było, U: uyol to ;: pew· 
nym przymusem. Zaprosił na ś11lad11nle, na które 
przyszła fone jego-11oglelk11 (L"lnglawlcz był po raz 
drugi łoDdy), Sledzlelem na owem :foledanlu Jak 
011 pnysłowlowem .nlemlecklem kazaniu'". Żona łan· 
glewlci11 mówiła tylko po angielsku I o!eco po nie-
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mlecku, On z d1lećml {których miał dwoje) mówił 

po niemhicku, 

Dopiero po śniadaniu I C:zt1rnej kliwie z llkie
raml nieco rozkrochm11łll się. J1kkolwlek ale lubił 
mó'lt'lć o powstimlu, priyjemnle mu było, gdy go 
tytul0w11no .dykhtorem". PoZ11tem n11 ogól mał1;1 
o sobie mówił, ,azneczył tylko, ie wh::zlenle, Jakle 
pueclerplal • Ru,trjl, z/11m•lo go, te obecnie .tyje 
wyh1cznie dl11 siebie I dl11 swej rodziny, ie podczas 
wojny rosyjsko-tureckiej doatarcul Tu,cjl arm11t 
od Kruppa, ne czem nrobll 30 tyslc:cy funtów tu
reckich, za co kupli ti: ole posiadłość, W dalszym 
cl11gu pełnił stuźbę priy armjl tureckiej, zefmu/11c 
się dostaw•ml. WJdocz1u1m byto, ie mu slc: dobrze 
działo. 

Z11cz11I ro1m11wlać o po•stanlu - pocz11tkowo 
z pewnym przymusem, petem zap11UI sic:: rozpyty
wał o bitwy, o lHinJeJszych przy•ódców, o przej
:kl11 n111ze na SyberJI. Zwlanua dola naszych 
kobiet, które br11ly udział w po•staalu, Intereso
wała go, 

Opo•ledll, J•k przeszedł grenlci: 1!1Uatr/ack11 
z Pustowo]tó'lfnl\, która przebr11n11 byl111 po mc:sku 
I miała paszport n11 fmlc: Wlelohorsklego, h1tere
sow11I sic: Jej losem. Poolewd bylem niedawno 
przedtem w Paryźu, opo•ledzl11lem, co wiedziałem, 
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te Hmleszkl!II• w stolicy Fr11ncjl, gdzie z11r11blil11 na 
:tycie praniem i nyclem, fakkolwlek ml11h boga
tych konkurentów I .te w koń:u wynla za emigranta, 
drlelnego of.c:era L'!lwenhuh, który mimo nu•isko 
obce, był polak!em, slutyl prudtem w wojsku 
rosyjsklem, przeszedł do powstania l potr,fl umk
Dll,ł zagranicę, 

J11kkolwlek L�ngl11wlcz przedtem Juf o tern 
1!ynal, potwierdzenie tych wiadomości ucluzylo 
go widocmlc. 

NJstępnie pokazywał m! swo]l! p01es]ę, szuy
cll sli:; zwlan:c,a sto/o!.11 I prawdllwle przepyszne
ml Merabam1•, Przy po.tegmn:1·u Hpyt1I z ser
daczoo:łcle, której nie spodziewałem sił!; po nim, 
pra ... dzlwle po kolebń1ku, czy nie potrzebu]I:'; po
mocy, w formie •ledużej potyczki. Podzięko••· 
Iem, gdy! 11totole nlapotnebowalem, m!11lem Jesz
cze swoje oszczędności. Pófolej do11fledzh1lem 
11111, te wsplertl hojnie rodaków, rozdaj111c w pra
we I Inro, co pra�da nie •ysokle datkf, gdyt 
zgluzaf11cych się była moc •grom11a-.,ędza w:hód 
kolonjl polskie] w Turcji panowała ogromna. Przy 
najlepszem sercu l nejwlększej hojności 11115tarc:zyć 
dla wszystkich było rzeczt n!emafllw4. 

Z Turcji wróciłem :rno•u do Rumun]I, gdzie 
poprzednio bardzo dobrze ml s1111 działo, gdde mia-
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łem umiar o:łenlć s!ę I osl4ść na stałe - ale tl!l
sknota za krajem przem11głir, Wrót Iem. Zaru. 011 
wstępie 11resH011u1no mota i osadzono w Warszaw• 
sklej cytadelf. 

Naprófoo powoływałem sił!: na manifesty -
byłem pos11dzony o wsp61udzla/ przy organl• 
zacJ1 zamachu na :tycie cera Rleksaodra li. Nici 
teJ org11nlnc/l tblegaly SIi!: het, gddd na Bał
kanie i •ladze rosyjskie m:>te miały racji:, nigdy 
bym jednak ole przypuszczał, :te hrk daleko sięgaj ii 
Ich wiadomości. 

Ur11towalo mole ost11tecznle n■nr!sko moje -

Jedno z 011Jpospolitszych w Polsce. Tylu przecld 
jest Karpowiczów, U: trudno było udowodnić toż
samoScl. 

Po roku wypuszczono mnie z cytade!I. Zta
m1my w!ęzl(n!em 1 schorzały, bez grosze przy du
szy, dowlokłem sił!: do wsi o/cowskle/, Jako dziad 

budomny, Obcy u progu powihll mnie ludt1e. 
Z redzlny mojej nikt nie pozostał. Ojciec I bracie 

umarli 011 •)'gnaniu, tak samo slestry, matka uciekła 
do Prus, gdzie z11ko1kzyl11 !ycle na lukawym 
chlebie. 

N■jmlodszy brat (Jak Jui wspomnla/1m) po
legł pod Pli!wo4. Nie dano ml było nawet na Ich 
mogiłach pomodllć się. 
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Zwtedzllem potem ,uzystkle mielsca bitew, 
naprótno nukalem śladu kurhanów, gdzldmy we 
wspólnych grobi,ch gueball poleglyth kolegów. 
Krzyte spróchnlaly, w proch sic ronypely, ens 
zrównał nHypy, zielona darnina Jednosllljoym ko
biercem wsryslko przykryła... puncie wytlda sle• 
kiera spekulanta, plug zaorał grunht ... I nawet pa
ml�ł: zagln�la " miodem pokolanlu. 
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ZAKOŃCZENIE. 

(Od Wydawcy). 

Jak jui zaznaczyłem • puedmowlt, ś, p, Knr. 
powlcz renie", dni skolntanego tywota spC",dzil u mnlll'. 
W długie, jesl«nne I zimowe wieczory opowiadał 
ml swoje przejścia, które naprędce zaplsywelem. 
z tych dorywczych notatek pewstaly niniejsze 
wspom11łenl1. 

Spoko[ny tryb fycl11, wzg!C",dny dobrobyt, dob
roczynnie oddzlalaly na jego sterane zdrewl•. Po• 
prawił slC", •idocznie, sporu1dzll sobie w111rsd■t sto
h1rskl I pocze,1 wyrabiał ró!ne drobl11zgl, bardzo 
subtelnle wykonane-oczywiście dla wh1soeJ raczej 
przyjemności, nit dla zarobku. Plany miał zawsze 
szerokie, wlt:c namawiał mole czu nle]ak!ś do kupna 
k11w11lkn ziemi, end rnk11, gdtle umlernł wybudo-
1JIIĆ młyn, Oczywiście n1e odmawiałem, odklad11/.!IC 
Jeno spr11•ę do wiosny, gdy.t wledrl11lem, ie dla 
Jego c:rynne/, niespokojnej natury, snucie podobnych 

\ 
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planów, w których urzeciywlstnlenle sam nie bardzo 
wleriyl, było tak niezbędne, Jak dla Innych pokarm 
I powietrze. 

Nachodziły nań td nlekl1:dy przeciucla bllzkle/ 
śmierci. Pewnego ruu, ld!!IC l tOD!!I moj!!I utlc11, gdy 
mimo przenoszono trumnę, fachnll,I się na .tan· 
detm:i robot�• I prosi/, gdy on umrze, by trumna 
była obita fjcl�towym 11kumlt�m, ze srebmll, fren.tlll, 
i srebroeml oótkaml. Na głowę złlS koniecznie by 
mu włJfono rog,tywkę. 

Czujz:ic bl!ikl koniec, Pragni:il Juzcze doczekać 
plęćdzlesi111te] rocm'cy powstanh,, która przypadała 
na dzień 22 stycz.ila 1913 r, Jakot doczek11/, Spę• 
dzlliśmy ten n1ez11pomolany wieczór w berdzo zgra• 
nem kółku, kliku mokh znajomy::h I dwóch kolegó• 
ś. p. Kerpowlcie, z powstania I katorgi, obecnie Jut 
nletyj11cych, j, p. Franciszka Niepokojczycklego 
(t w maju 1917 r.) o którym po•yhj kilkakrotnie 
byl.!I wzmianka, orn ś. p. f\ntoalego Czernyszflwlua 
(t w sierpniu 1916 r.). 

Ponlewd wieczór był bardzo mrctny, na dwo• 
rze śoleina sralah zadymka, tona nem ugoto1uila 
winnej polewki z korzeniami, wtedy kochany nasz 
rotmistrz, uczuwszy w sterych iylach dob,roczynoe 
ciepło, powstał z miejsca, poonlóil szklanic(! I paln!!II 
mówkę, o tel krwi, co przed pól wiekiem się lala 

220 



.t•ka czer1ron11 I teke gor11c11•. Poplak1dlśmy się 
fek b\Jbry. Niepokojczyckl, który cboch,t przygłu
chy, ml•I przdl!czoy głos. I śwlttn11 paml(ł, cely 
wieczór sr,iewl!II nam powstańcze piosenki. 

Z wlosn11 1913 r. dziwny J•klś wlitr powiel po 
świecie - bylat to zapo..,Jedf "lelkleJ burzy, która 
coś w rok przeszło potem rozpl',tał sll', miała 
nad Europe? Myśmy podonczas tego nleruumlelt 
- K11rpo•lcz przeczuwd )11 Instynktem, nie zd11j11,c 
sobie doHadnlfJ z tego sprawy. Jest rze�z11 po. 
wsuchnle n1er1o11, :te ludzie którzy odoldll powaf. 
nle)s1e rany, o[ezmllirnle "raillwi SIi na wszelkie 
zmhmy pogody, lepiej od najczulszego barometru 
przepowl•daJ11 Je oe k lke dni-tek dusza tego czlo
wleke · wrafll"• by/a ne "szystko, co dotyczyło 
przyszłości Ojczy:my. Mimo ty!u nlepo..,odzeń, da
manego iyc!i,, wierzył w Jej zmartwychw.tanli, 
wierzvl w 0011 .wojnę ludów• przepow!tidzlan11, pnflz 
wieszcza, co z pewnoścl11, .na wiosnę• wybuchne,ć 
miała, czul zbll.hJ11ce się jeJ gor11,ce tchnienie. Stal 
się te:t jak:ś dziwny, Jut 0!11 m.\'ilal o budowle mlyou, 
Zllolech. I swych prac stohiraklch, od,cznu do czasu 
pory ... at sh:, by jechał! 011 Bałkany, walczył .• ole. 
wiadomo z kim, przeciw komu, o co? To znowu 
twierdzi/, te wojna lada chwila się rozszerzy, obeJ
mle Ro$Ji;, f\ustrji;, cal11, Europę. Od czuu do czasw 
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z płon11cem okiem zapytywał mnlt: 0C1y czas Juf 
wychC>dzlć do h1su?". Kiedy z.d sh1ralem sli:; ostu
dzić ten zapal i w but obracałem Jego przettldy• 
w11nla, gniew■! 1h: nie na farty, oiuyw■I mnie tchÓ• 
rzem I groził, .h Hm pójdzie. 

Nikt oczywiście w domu powdole nie lrakto
w.e.1 tych grótb, umysłowo już troch,:; nlepoc1yl11l
neg11 st11rc■• f\f oto ZIISzedl wyp11dek, na pozór 
drobny, który tr11glczole miał alt: $kończyć. Do Wil

na przyjech11! z Warszawy weteran August Kri:;cki, 
niegdyś jtdan z wybitniejszych ucz�atnlków powsta 
n\a, skazany ruem z Trauguttl!lm na kar111 śmierci, 
ułaskawiony t zesłany do katorgi, Po powrocie do 
kraju, był on prezesem t■jnogo oczywlścll!I zwh11zku 
uczuto!ków powstania, zwi11.zku, nie ma]4ctgo 
zruzt1' nic rewolucyjnego, którego celem b)!O 
prz:dewnystklem ntesienlt pemocy b. powshńcom 
I wygnańcom, których llczb■ podonczas znacznie 
wli:;ks111 była, nli dzl�, stan zd materjalny prZI• 
wa.bite opłakany. 

August Kri:;ckl, lam schoruly I ledwo :l:ywy, 
wydaw1d podoncns zeszyt11ml tyclorysy wybitnie]• 
uych uczastnlkólf powshnia. Przyjechał do Wilna, 
w pouutlwanlu m11terjaló• do $•ej pracy, Zwrócił 
s!i:; mli:;dzy lonl!lml de mnie, ponlew■t byłam w po
siadaniu d1ść pokdoago :zbioru portrttów (około 
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400 fCJtogrAflJ, mlnj1tur I t. p.) uczestnlkólf pCJwsta
nla. Zbiór ten niestety uległ nntcpnle, podczas 
lnwujl bolszewickie] 1920 r. zniszczeniu. Crcść tylko 
Jego wykorzystał Krcckl w swojej prat.y, Z kolei 
był td Krcckl w Mureum Im. Mur11wje,r2, gdzie 
mu ob!ecano uprzystcpnlć niewyzyskane przedtem 
materjaly archlwaloe, pod warunkll:m, eby m1wze• 
Jem dostarczył pn1wdzl•eJ kosy powsh1ńcuj z roku 
1863, której brakowało • zblorech murealnych, 
w braku zaś oryglDl!llu - bodeJ modelu takiej kesy. 

Krcckl zwierzył sit,; r Łti spra•ti mnie, Ja za.ii 
oblecal•m dopomóc mulw tern, J•k• :f:e przystcp do 
archiwum murawJe•owsk1ego I dla mole był bardzo 
poact11y. Oczywlśclt, zwróciłem sic do K,rpowlcza, 
Jako najbardziej kompetentnego-ten mrugnti! tylko 
zn11cz11co okiem ... nie tall wprawdzie t1udnoś�I, po
nJewa:f: zwykle kosy do tego celu sic nie nad111J11, 
P•trzeba slekauó•, J11klch utywano do rcunych 
sleczk11rnl •1. Że za� obecnie wyszły ODl!l całkowicie 
z utyci■, zast11plone mechanlcznaml s!eczkarn!aml, 
bi:dile z tern kłopot. f\le on-K.rpowlcz-ma ząa-

*) Prawd1iwc kosy - siekacie widzlrny na obrazie Jacka 
Malucwskleao .Melucholja•. (Por. Eliajusn. Niewiadorn
•k!eao ,Malarstwo pol,kie XJX i XX wiekll" sir. 773) Inne, 
n,luzcu na tak popularnych obrazach kośclunkowJkich s, 
PF1e.-dniclantulyc1nc. 
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Jomegfl, kowali, takie kolegę z powstania, z któ• 
rym Jakoś to nlatwl11, 

J1ko1 pnmej nocy zbudziło mnie dche, co 
pewhm czas powt11r:.:aj„ce ■I", pukanie do drut!. 

Zapytu]i::: 
- Kto tam? 
- To J1, Karpowicz, przynoszę kostl - odpo• 

włada tajemniczym, priytlumlonym glo,um. 
- Dobni!, .• nie pocót u ]lche w nocy? 
Nieco z1,ytowany otwlerem drzwi - wchodzi 

Kupowrcz I dź•'g11 a1 sześć potdoych kos: 
- Jedni dla p11n1, druga Kr,::d:leg,:,, dla Fran· 

clszk■ (N!epoko/czycklego) tr&ecla, cz1nrta dla F\oto
nlego (Czernynewkz11) ploto dl11 mnle, 11 szósta 
niech bl!';dzre n11 np11s ... K ie d y  w y r u s z 11m y  
d o  l a su? 

Choć ze snu rozbudzo11y, w złym humorze, 

roześmle/em s·ę n11 ule gerdlo, aa myśl t11kle1 
ekskursji .do lasu• w to•anystwle czterech wa1en
nych, l!czocyth ruem około 300 latek. Powledda
lem K11rpowlczowl, 1:eby .n1eza•racal głowy I szedł 
spać•, l:e kou potrzebne n,m nie do powstanie, 
ale do muzeum Mu rawje w a. 

Ostatnie to zd,nle, bez zlej oczywiście woll, 
■le nleogli:dole przezemnle wypowledtiane, było 
cl.sem śmlertelnym, burz11cym na/plęknl�Jue Iluzje, 
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1'111 tztct cihydnel �wcze1n,) ueC:tywlsto!ct, b,:11.1lc1\ 
głowc i bez słowa odpowledd oduedl. 

Nanluln zrana nie prtynedl na śoladanlt, 
gdy ześ nie było go takie na obledde - uuilepo
kolliśmy sic naprawdc I poczcllśmy sr.ukać. Szu, 
kel'śmy go do wieczora I dnla n11stcpnego, at zna
fźllśmy w Jednym z podmiejskich IHów, ldłlCego 
w glcb■klm rowie, do którego wpadł ze zwlchnlęt4 
nOgQ, 

Był w g0rłlCZce. Odwldhśmy go do domu, 
uwenuny lekarz stwierdził tap11leole płuc. Wuelkle 
środki okuely 1h: beullne... le:i:11c m11/11czyl o Id• 
nych 01t4.path, o partjech powstańczych, bll slc 
z konkeml, uczył Kurplków celn!e sluelat", gdyi 
nabojów brak, nlelrteb, marnowtć ... to znowu był 
w wlezieniu, ze chwile przyfdłl hod11rml, na luklsz• 
kach Jut wzniesiono uublenlcc ..• trzeb• iść powoli, 
pewnym kroklel1', nleokazywać Icku, niech Maska! 
nle tryumfuje ... KHlra r111y z n1clsklem powtarul 
swe przybrane nazwisko: • Teodor Stefańikl•, • Teo, 
dor Sttfańskll" Snatfź utkwiło glcboko w Jtgo urny• 
�le, skoro po 50 cłu leciach, majatzłlC w gar1:1cu:e 
Jeszcze sic urn upom'n5I, by sic nie zdr,di!ć. Po
tem surowa twarz lego nabrała dziwnej ■lodyczy, 
neptal Jakieś dobre, clepl�, choclat jut ledwo zro
zumiałe �hw■: zdawało mu sic;, U tegna panni:; 



Ouzowsli:11, wncaJ11.c11 z kltorgl do kra!u, P°'rlena 
J�l skarb swój n1Jccm11!ejny, który potraf.I ukrył 
przed oczym• niskich sl11paCzy - p!er:!iclo11•k mat
czyny, z wlzeruokltm Przen11Jśwh:tueJ Cn:stocho•· 
sklej Pani... .M,tko... Kzólowo nasze ... • to były 
ostetole Jego słowa. Zun�I z Imieniem Mnyl 111 
ustach. 

Było to dnia 9 maje 1913 roku, 
Pochowaliśmy go w trumnie obltaj fj1letowym 

eksamltem, ze srebroeml frenzlaml. Sterunka, ś. p. 
pe111 M111in1wska uszyła mu rugatywke;, której pod
onczas ze skerby świata nlei dostałbyś • Wilnie. 

Trumne; oleśl! dr. Zahorski, prezes Tow■uystwe 
Przyj1clól Nauk i wiceprezes dr. Czerkowskl, ów
czeany· dyrektor Teatru Pol1klego p. Oranowskl, 
w!e.lkl puyjatlel I adorator zm11leg1 uaz 11liej 
podpisany. 

ObydweJ koledzy zmarłego, Franciszek Nla
pokojczyckl 1 f\ntonl Czeraysze„lcz, z■ słabł 
dfwlgać brumie; trumny, szli u hlobnym kon
duktem retem 1 poczclw11, .t.1111, moj�, właściwym 
0mlstrtem ceremonjl" tego smutnego obrz11,dku, 
fako ie kobiety specja1oy ma/11, talent I upodobanie 
w 1r11n.tow1111lu tego rodnju .uroczystdd bmlliJ• 
nych", wuystko Jedno, czy to pogrzeb, czy ślub, 
czy chrzciny, Przuacny ks, Rdam Kuleszo pokropił 
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grób, Hlntonowal .Anioł Pański", głucho uduz�ly 
grudki złami • 'lllltko trumlenoe ..• 

SpoC?ll! ś. p. Józd Karpowicz na cmantarru 
Birnudyńsklm, nladaleko od kaplicy, obok niego, 
w klika lat potem wyrosły Jeszcze dwa kurhanki: 
pod Jtdnym spoczitl ś. p. f\ntonl Czunyuewlc1, 
pod drugim - Franciszek Nle_Pokojnyckl. 

Sudecznem .łyczeolem Kerpowlcza było, za 
życia jeszcze ujrzeć w druku swoje wspomoltnl,. 
Wzgl!::dy centurel:,e nie pozw1h1/y uczynić tego na 
miejscu. 

W SO.tit rocznice powstania wys!alt.m gar!ć 
wspomnit.ń, obe]mujll,cych tekłe w znaczntm skró, 
ce.nlu h!slorje; Knpowlcz11, na rece wlelce ml przy. 
Jun,go ś. p. f\dama Krechowlack!tgo, powleściopl
serza l redaktora .Gnety Lwowskiej". Obiecał wy
drukow�ć mo/lł skromnit prace; w .Przewodniku 
Naukowym i Literackim" I dotrzymał a/owa. .Kilka 
wspomnień z r. 1863' ukazało sle.,. ale d,aplero 
w zeszytach llpcowym-pr1:dllaralkowym, 

Wypadki lat następnych, wybuch wojny, oku• 
pacji,, nie sprzyjały tego rodzaju Imprezom wydaw
niczym. 

Najazd hord bolszew!cldch w r. 1920,tym 
w perzyn.; obrócll mo]i= gniazdo domowe, ze 
wnystkltm', latami nagromadzoneml, szpargałami. 
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Oopltro ost1tnlo, pnyp1dklem odanlulem czdć 
not11tek, d•tycu1cych fycla ś. p. rotmlstru Karpo• 
win•. Porz!ldku]111c je 1 pueplsuj11c do druku, mia. 
Iem pnedewnystklem n• względzie 111thowanie 
11bi1olutnej beutronnoścł, daleki od wszelkiego fal• 
szywego sentymentallzll"u, pragn.,,lem przedewszyst
klem stworzyć z tych kż1ych k■rlek - postać iy
••• typ, gdyf: ś p, rotmistrze, choć nie był oso· 
Dlst•śclii pnodu]iicii I klerownlczll w powstaniu -
n!e wiitpllwle typo-.ym był przedstawlclelem swego 
pokolenl11, 

Nawet w oplsywen!u najcldnych przejść: 
wlęz!enJ1, wygn11nl11, katorgi, umiał uchować ton 
m111skl, daleki od wszelkiego mazgajstwa I roztkl!
wl11n!1 sił! ned wlasnill doili, które cz111sto napoty
kamy u plunó•, zwłaszcza pottów, opltw11]l!cych 
t111 treglcm�, 11le bohaterskill epokę naszych dziejów 
porozbiorowych • .  Pelao tęfyzny I zdrowego, ntlu
ra[nego hL•m1ru, nie t,Jko w dobrych ale przede
wnystki,m w cld l c'l łycla kol,jith byl on w kef
dym calu n!eodro< nym synem I reprezentantem 
tego ducha muurskhgo, co to .choc!ał zamrze, 
to się rusza•. 

Takim go zndem w ostatnie] !ycia jego doble, 
takim 10 prukazeć c:hci1lem laska•ym czyte\111-
kom tych ••sp1mnltń•, 
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Dnia 10 Uslopad,, w dzleslala rocznkę Nlepod• 
leg/ości, odwiedziłem c.1nnt1rz Bunardyńs;.;1 I na 
drogich ml moglhth npalll1m trzy świece, W pierw. 
szej chwili zd1w11lo slę, te je z111g11sl jes!enu •I• 
chur11, lecz rychło jas11ym rozbłysły płomieniem, 
zda się wykw!th z serc łych, co tam spoczęli po 
walkach, clerplenlath 1 zawodach tyclowych. 

Ten olo phmleń największy, co mimo �latru 
n!tzachw1any, prosto w górę strzela - t o  w i a r a. 
Niegdyś przodków a■szych pukluz I mlecz archa
nielski. 

Życie nasze, świadome tycie aarodu, za. 
dyna sfi: z chwl!l!I, gdyśmy przejrzeli z mroków 
pogaństw11, odt11d c11ie dzieje n11sze, plennza r głów. 
na racja bytu nnzego państwowego, to n!aprzer• 
wane pumo wallr; nadludzkich, poświęcenia i cler
p1, ń w obronie tego najcem1lejsngo skar1)u. G:iy 
lr.ne oarcdy przelewały krew w lmli: Interesów dy
oastycznych, Ideałów państwowych, widoków han
dlowych, nas1ym okrzykiem bojowym b) IJ: .Jazus 
M1rY1a-, a pldnl11 nas111 - .BJgaradzlca•, W do· 
b!e nasie�o upadku wiara w B:iga, Jego przeoaJ• 
śwli:tsz11 Rodzlc!elki:, Królowi: nan11, w Kościół 
Jego święty tak się splot!y I zrosły z wlar11 w 
zmartwyc:hwstanle Narodu, te utworzyły Jak gdyby 
Jedn11 rellgJę, • lmlt; której pokolenla 15kladaly c:a. 



lopalne ofiary: ? mienia, lu I krwi, - w lmlc: któ
rej nam dane zostało zwyclc:sh•o. 

Dopóki na dnie duny naszej narodowej tli 
choć mnla Iskierka tej wiary, którłl pot11;fnl byll 
•Jcowle nasi, dopóty nlewymuane bc:d1ie imlc: 
nasz11 z s1l!rl!gu iY/łlcych. 

f\ dru�I płomień, co wykwih n1d groby I 
ciepłem swem ;i:da sic: rozgruiwać nam dusze: - to 
m i ł ość. Miłość narodu I kraju, pełna pośwlc:ceń 
I c;i:yoów bóhitersklch, m i'1ŚĆ ;i:leml 0Jc1ystej, 
Z niej sic: rodzili, jej slutylł krwi!! swoj!I I potem, 
Jl!dni ramieniem rycerza, Inni umysłem mc:drca, 
wnysty sercem synowsklem, w dobrej I 1hJ doił, 
z mleczem przy boku, z pługiem • krzepkiej dien', 
na polach chwały urówM, jak ..,. dcbej pracy na 
ojcowskim zagonie. 

f\ tr1ecl płomień, co walc111c z w!churłl jes!l!n• 
n11, coraz to Jdnlej buch111-to h a r t  r y c e r s k i  
tych, c o  tam spoczc:11 pod teml kurhany, Ctc:tkle 
było ich tycie, pełne klc:sk I cierpień u.dludzkjch, 
Ich drogi tywota clernlsh I kamieniste, lecz hart 
ten męski, zrodzony z wiary I m:lo!ci ole dal Im 
updC:, choć stopy krw'łl ociekały, a pierś gor!ICZko 
trawiła. I tak oto stly pok1lenl1; z chrzc:st11m zbroi 
stalowych, !ród łopotów piór orlich, czy ułańskich 
chor!lgiewek, z buc:klem kos lśol!lcych I brzc:klem 
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kajdan, w poludala sk#arne, w noc mrol 111, nli
us1r111e11I w welce. nl,uglęcl w upadku - .Kslqte 
Nleilomny• śród riarodó.-... 

Cmenterne, zaduszne ś.-lece dopalały s'ę, po• 
wstałem z klęczek I ru Jeucze wzrokiem obeJmu· 
Jiic mogllay kurhanek uepnqlem: Sp1j zacny, ko· 
chany druhu - t1 w twym groble l'llech się Pa!sk11 
puyf11I toblel 

Wilno. p�tdzte,nlk-lbtop8d 19Z8 r. 

I{ O N IE C. 

r-�
�

Jan Obst. 
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