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K R O T K I  RYS

W YPADKÓW  LITEW SKICH
W  ROKU 1831

HIZEZ

IG IA C IIG O  W 1 Ë L O M O C K 1 Ë G O

Że prawda w oczy kole, axioma dawne,
Czyż należy ukrywać przeto zbrodnie jawne? 
Niech się gniewa jako chce len co winę czuje, 
Ja prawdę będę pisał, w tem cnotę znajduję.
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P R Z E D M O W A .
Okoliczności wojenne, a bardziej niedolężność lub nie

cna zdrada dowódzców naszych, zapędziła nas w granice 

Państwa Pruskiego; gdzie, oddalony od rodzinnego siedli
ska, od mych dziatek; na obcej ziemi i nieposiadajęcy krajo
wego języka, chcęc jakkolwiek czas przepędzić i umniejszyć 
sobie nudów, postanowiłem opisać Wypadki w Litwie 
w roku 1831 zaszłe, jako też i własne niektóre zdarzenia. 

Opis tych wypadków prawdziwy; bo piszę o tern, czego 
sam byłem świadkiem i uczestnikiem; a chociaż niedołę- 

żnem opisane sę piórem, mogę jednak przynieść jakakolwiek 

usługę czytelnikowi.
Dziełko to napisałem w Prusiecłi. Za przybyciem do Fran- 

cii, różne tu w tym przedmiocie wychodzić zaczęły pisma; 
wymieniam szczególniej pisemko, pod nazwiskiem: Pamię

tnik o Powstaniu w Puszczy Białowieskiej, którego autor,
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jak się łatwo domyślić można, utworzywszy sam siebie bo
haterem, przez skromność tylko podpisać się nie raczył. 

Powstania o którem tam mowa, będąc także cząstkę, a 
znieść nie mogąc wielu krzyczących niedorzeczności, które 
to pisemko zawiera, do mego dziełka dołączyłem noty, po
święcone po większej części na wytknięcie fałszów wzmian
kowanego pisemka.



WYPADKI L1TRW.SKIE
W ROKU 1831.

Powstanie 29 Listopada jak przedtem Powstanie Kościu
szki, zostanę na zawsze chlubnym w dziejach naszych po
mnikiem.

Zdarzenia dziewięcio miesięcznej wojny o Niepodległość, 
którę dumny dowódzca niewolników moskiewskich wdzie- 
więć dni zakończyć był przyrzekł (i), zdatniejsze od mego 
pióro opisze. Ja, przedsięwziąłem opowiedzieć po prostu, 
czego w ową porę świadkiem byłem na Litwie.

Gdy rewolucija polska zaczęła brać pomyślny obrot; 
8(ly, po złożeniu niedołężnej władzy Dyktatorskiej przez 
Chłopickiego, i po złożeniu dowództwa przez Radziwiłła, 
Skrzynecki, z większemi nadziejami objął naczelnictwo; 
i gdy uderzenia jego na Rossijan w rozmaitych punktach, 
uwieńczył pożądany skutek, a wojska moskiewskie odparte 
zostały aż do Siedlec; Litwa coraz to więcej nękana przez 
nadzwyczajny pobor rekruta i niszczące dostawki furażów 
i żywności, pałająca chęcią dzielenia swych losów z Polską, 
wzięła się do oręża. Żmudź pierwsza, za nią wszystkie po
wiaty gubernii Wileńskiej, rozwinęły chorągiew wolności. 
Pomimo ścisłej pilności, młodzież akademicka Wileńska, 
potrafiła ujść z miasta i pośpieszyła pod znaki połączonego 
Orła z Pogonią.
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Dzicz moskiewska wywarła krwawy zemstę. — Nieszczę
śliwa Oszmiano! ty będziesz świadkiem dzikiego ich ty- 
raiistwa. Natura się wzdryga, na widok takich okrucieństw, 
i to — w dziewiętnastym wieku popełnionych ! . . .  Rzeź 
Oszmiany, miasta nieobronnego; — rzeź ludu, zamkniętego 
w kościele, bez różnicy wieku i płci — rzeź kapłanów u 
stóp ołtarzy — będę wiecznem piętnem hańby barbarzyń
ców. Widziano na rynkach Wileńskie!] kozaków, przedają- 
cych,pod okiem Rządcy, poodcinane palce z pierścionkami, 
uszy z kolczykami!... Goż ten nędzny naczelnik Litwy, 
Chrapowicz, nikczemny sługa północnego Nerona, posta
nowił?... Oto, niekazał nawet ukarać komendanta tej tłu 
szczy. Wszystko wolno domierzać, chociaż na bezbronnym 
Polaku!

Zaczęły się formować Powstania w gubernii Mińskiej, 
Wołyńskiej i Podolskiej; słowem, wszystkie krainy należące 
do Polski ogarnął pożar rewolucyjny. Z dawnego nawet 
zaboru, gubernije Kijowska i Witebska, zaczęły brać się 
do oręża. Jedna tylko gubernija Grodzieńska, natłoczona 
wojskami moskiewskiemi, pozostała w odrętwieniu. Lecz 
i ta, nie mogła znajdować się długo w tym stanie le
targu.

Powstanie Wołyńskie i Podolskie, sparaliżowanem zostało 
przez niejakiego emisariusza podejrzanago, Chrościkow- 
skiego. Jenerał Dwernicki wkroczywszy na Wołyń z małą 
siłę, znalazł już to powstanie prawie uśpionem. Po sto
czeniu sławnych i krwawych bitew pod Stoczkiem i Bo- 
remlem, gdzie, nie mając spełna pięciu tysięcy ludzi, po
bił trzydziesto-tysiączny korpus Rydygiera i wziął mu dział 
więcej dwudziestu; naciskany jednak od tak przewyższa
jącej liczby, i powziąwszy z drugiej strony .wiadomość 
o zbliżaniu się korpusu Rota; nie mając pomocy z kraju, 
przymuszony został cofnąć się do Austrii. Cząstki więc 
powstania pod dowództwem Jenerała Kołyszki rozproszo-
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nemi zostały. Oddział tylko pod dowództwem walecznego 
Pułkownika Różyckiego, potrafił, pomimo tysięcznych 
trudów i niebezpieczeństw, przedrzeć się do Polski. Na 
tern się skończyło powstanie Wołyńskie i Podolskie; gdzie, 
jeden łotr, zdrajca, potrafił zniweczyć patriotyczne cno
tliwych obywateli chęci, i wystawić ich majątki i głowy 
na pastwę tyrana.

Litwa, szczęśliwsze miała położenie. Wojska Rossyjskiego 
mało było; i te nieśmiało, czy niemogło zapobiedz po- 
wstauiu. Pomimo przeto włóczących się oddziałów, zaczęto 
się organizować; lecz kraj znękany długą niewolę, nie 
mający żadnej innej broni, oprócz myśliwskiej; nie ma
jący amunicii ani potrzebnych zapasów pieniędzy; a na- 
dewszystko, nie mający żadnej do rozporządzeń wojennych 
zdalnej głowy; nie mógł z potrzebnym pospiechem przyjść 
do pożądanego celu. Wszystko, (jak za zwyczaj w nieła
dzie) szło opieszale : jeden tylko szlachetny zapał utrzy
mywał energiję; zaczęto się jednak krzątać ; zaczęto spro
wadzać i robić prochy; zgromadzać znaczne materijały do 
lania dział; — ale to wszystko, jak mówię, tylko zaczęto—: 
przy wzrastającej zaś potrzebie, dał się wkrótce uczuć nie
dostatek amunicii, a wojsk moskiewskich zaczęło więcej 
przybywać. Powstańcy z rozmaitym walczyli losem; nie
raz zwyciężali, i sami nieraz rozproszonymi bywali; co 
gorsza— nie było harmonii między powiatami : każdy po
wiat formował prawie osobną Rzeczpospolitą; każde po
wstanie chciało tylko działać w obrębach swego powiatu; 
przez co częstokroć ponosili straty. Uradzono wreszcie, 
po ogółnem zkomunikowaniu się, zebrać siły razem i wziąść 
Wilno. Jakoż zebrało się więcej dwudziestu tysięcy. Wilno, 
nie liczące więcej czterech tysięcy garnizonu, opasanem 
zostało. Była więc liczba ludzi, lecz nie było człowieka. 
Po kilko dniowem, próżnem biwakowaniu, wszystko po
wróciło do dawnych, zwyczajnych siedlisk; adirapowicki,
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komendant jeneralny Wilna, który, jak mówią, był już 
przygotowanym do poddania się, przekonał się o niedolę - 
żnosci powstańców i nabrał odwagi do ich nękania. Calem 
więc islotnem nieszczęściem, że nie było geniuszu do kie
rowania ogólną masę; i gdyby taki mógł się był wynaleść, 
śmiało zaręczyć można iż Litwa nie byłaby tak prędko 
zwyciężona. Pokładane nadzieje, że jeżeli nie wojsko, to 
choć Jenerałowie z Polski, zdatni do kierowania rewoluciją, 
przybędą, długo zwodziły ; zaczął upadać duch energiczny, 
lecz zawsze Powstanie utrzymywało się silne, i wojska 
Rossyjskie rady mu dać niemogły — aż do przybycia Gieł
guda.

W sprawie tak świetnej, bo w sprawie wolności narodu, 
każdy dobrze myślący Polak, duszą i ciałem był poświę
cony dla dobra ogólnego. Tam gdzie naród z prawdziwym 
zapałem clice łożyć wszystko, żadne przeciwności nie są 
niepodobne do zwalczenia. Widok bohaterskich poświę
ceń się, zapala umysł i najzimniejszego człowieka : dla 
Polaka, nie ma większego bodźca nad miłość Ojczyzny, 
chęć sławy, i bojaźń poniżenia się w obliczu ziomków.

Gubernia Grodzieńska (¡akem wyżej powiedział), natło
czona wojskami moskiewskiemi, chociaż w niepodobnym do 
zrewoltowania się zostawała stanie, nie mogła jednak za- 
tłumić w sobie chęci, dzielenia wspólnego z narodem losu: 
szukano tylko sposobności i pory. Skutkiem rewolucii 
Litewskiej i Mińskiej,przecięte komunikacije ze StolicąRossii, 
powtórna porażka Rossijan — rozbicie zupełne korpusu 
Rozena— i wpędzenie tych szczątków do Brześcia Lite- 
wkiego — były hasłem dla Gubernii Grodzieńskiej, jeżeli nie 
do ogólnego, to przynajmniej do cząstkowego działania i 
szkodzenia nieprzyjaciołom.

Podobało się niektórym powiedzieć (2) że w Grodnie za
częto wielkie poruszenia; że się tam znaczne poformowały 
hufce; że tam myślano o wielkich rzeczach, które się na
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Biczem skończyły (*); i gdzież się te hufce podziały? i co 
zrobiły? żaden żywy duch o tern wiedzieć nie może. Ze 
wszystkich tycli zastępów, Tomasz Kraskowski, wzięwszy 
po drodze w Swisłoczy Wiesiołowskiego, do puszczy Bia- 
łowiejskiej przybył.

Puszcza Białowiejska, w powiecie Prużańskim położona,

(*) Niesłusznie w przylgczonćj nocie, autor stara si§ dowieść, że nikt 
w Grodnie nic myślał, i że nikt nie mógł porwać się do broni. O mil trzy
dzieści mieszkający od Grodna, autor nic wiedział co się tam działo; i co 
w tćj mierze mówi, mówi tylko na domysł. Dla objaśnienia prawdy, cytu
jemy słowa naocznego świadka. Pan Tadeusz Mackiewicz, odpowiadając 
na fałszywe Spaziera o Grodnie uwagi, tak się wyraża:... «W  tak tru• 
» dnycli okolicznościach powszechnie zwracano uwagę na uwięzionego 
» w Grodnie Marszalka Brzeskiego, Karola Ursyna Niemcewicza. Był to 
»owoc publicznćj opinii i popularności jakj sobie len zacny i ze wszccli- 
»miar najgodniejszy obywatel zyskać potrafił... Pokładane w nim nadzieje 
»zawiedzionćmi nie były. Wkrótce nadeszła, niedługo wprawdzie trwa- 
»jgea, lecz bardzo stosowna do wykonania dawno ułożonych projektów 
» chwila. Do końca prawie marca Grodno było strzeżone przez dwa bata- 
» liony piechoty. Powstanie pod Puszetem w Augustowskiem, i Oszmianie 
»pod Przezdzieckim, ściągnęły jeden batalion do Augustowa, drugi do 
»Lidy. Pozostało w Grodnie zaledwo trzysta starych i niedołężnych inwa- 
»lidów, i dwudziestu kilku żandarmów. Młodzież polska zapałem palrio- 
» tycznym ożywiona, w największćj części z palestry i kancelarzystów 
»złożona, mogła stangć w liczbie najmnićj stu piędziesięciu, jak to można 
» było szczegółowo wyliczyć; prócz tego drugie tyle wynieść mogła lu- 
»dność dobrze intencijonowanych mieszczan i sług. W Grodnie były ogro- 
» mne magazyny żywności; fabryka kul i prochu; do 3,000 złożonćj broni; 
» dwie armaty i kilkaset koni zaprzężnych. Jeśli jeszcze do tego dodamy,
» rzgd centralny Gubernii i rozmaite kassy, Grodno pod tym względem 
»było najważniejszym punktem; a opanowanie tego miasta, przeważne za 
»sobg pociągnęłoby skutki.

»Zawsze pierwszy, gdzie potrzeba było decydować się, nie wahał się 
» Niemcewicz podać plan opanowania Grodna. Napaść na dwie główne 
»straże— wzigć Gubernatora — dwóch Jenerałów i kilku Szlabsoficcrów — 
» według Niemcewicza, było dziełem jcdnćj tylko chwili. Z żalem dziś 
»wyznać należy, że myśl ta Niemcewicza, natychmiast do cxekucii do 
» prowadzony nic została.



obrariii była za punkt centralny działania; tam się zaczęło 
formować powstanie grodzieńskie, za staraniem gorliwego 
republikanina i niezmordowanego w swem przedsięwzię
ciu, Nadleśnego tejże puszczy, de Ronka (3).

Przy końcu kwietnia, wezwano mnie do założonego 
(i jak mówiono) silnego już w tejże puszczy Białowieskiej

» Osądzono za rzecz przyzwoitą, dodać mu dwóch innych obywateli, 
» którzyby wspólnie z nim wyargumentowali, i zdecydowali, czyli po- 
» wstanie w Grodnie powinno mieć miejsce. Napróżno przedstawiał Niem* 
» ccwicz, że wszystko zależy od jcdnoczasowości działania; że nie przystoi 
» siedzić spokojnie, kiedy pod Warszawą i Wilnem nasi się biją; że, po 
»opanowaniu Grodna (co najłatwiej dałoby się wykonać), rozesłane do 
» wszystkich powiatów sztafety, i Wici na Pospolite Ruszenie, wielki uczy
nnią skutek; zwłaszcza, że wszędzie hasła tylko czekają; że zmuszony na 
» wszystkich punktach pilnować się nieprzyjaciel, siły swoje rozrywać bę- 
» dzic i łatwiej pobitym zostanie ; że chociażby Grodno było wkrótce ode- 
» brane, nie zastaną już w nićin Moskale tych zasobów jakie tam m ieli; i 
» dawnćj centralizacii, gdy papiery Gubernii będą zabrane — urzędnicy 
»uwięzieni — a po powiatach głos tylko Ojczyzny słuchany będzie; że 
»jeżeli przyszłą wojsko z Białegostoku, tern samćm ułatwią tamtejszćj 
» prowincii sposoby do naśladowania nas; że po zdjęciu mostu na Nie* 
» mnie, w każdym razie dość będziemy mieli czasu do jakiegokolwiek uor- 
» ganizowania siły zbrojnćj, a uprowidowani w broń i amuniciję, powsta- 
» niu Trockiemu przeważną podamy rękę.

» Ale napróżno wszystkie te korzyści wystawiał Niemcewicz, nie taż 
»sama kolegów jego ożywiała determinacja. Powiedziano : że trzeba cze- 
» kać... : że niepodobna miasto wystawiać na zemstę nieprzyjaciela, etc...

. . . » Tak, kiedy niby rozsądek exaltaciję uśmierzał, wszedł puik Mu- 
» romski do Grodna, i tamę wszystkim projektóm położył. Niemcewicz 
»wkrótce zniknął, za nim kilkunastu udało się młodzieży; i Grodno, ani 
» na chwilę białego nie ujrzało Orła 1 »

Obszerniejszy opis znajdzie czytelnik w Piśmie Periodycznćm wydawa- 
nćm przez Bronikowskiego, pod tytułem « P amiętniki  P olskie » t. II, z e 
szyt 5, r 1845, na karcie 231 i nast... Artykuł przysłany z kraju przez 
Tadeusza Mackiewicza, wydawca naznaczył literami P. M. — to je st: 
Pan Mackiewicz. Była ta ostrożność arcy potrzebna za czasów Mikołaja; 
zwłaszcza że autor artykułu, pod jego Najłaskawszym knutem się znaj
dował. (Nota Wydawcy.)



7 —
powstania. Nie mogłem takowemu wezwaniu odmówić, 
gdyż ono zgadzało się z mojem własnem uczuciem. Po
mimo tysięcznych w mojem położeniu przeciwności, jako 
stary żołnierz pospieszyłem w ojczyste szeregi. Ale, jakimże 
smutkiem serce moje przcjętem zostało, gdy w miejscu 
spodziewanej znacznej siły, znalazłem tylko trzynastu 
poczciwych obywateli, pomiędzy dzikiemi tułających się 
ostępami. Na czele tych, był Karol Ursyn Niemcewicz, 
Marszałek Brzeski, i szlachetny de Bonka, Zwierzchnik 
tej puszczy. Byli oraz, Szczepiński Doktor, Tomasz Kras- 
kowski i kilku innych, których mi teraz okoliczności 
wymienić nie pozwalają, Nie taję, że to ich okropne 
położenie zachwiało mój umysł. Przedstawiłem im nie
bezpieczeństwo grożące i niepodobieństwo zaczynania 
jakichkolwiekbądź kroków. Lecz ci, okazanemi korres- 
pondencijami zaręczyli mi, że najdalej w przeciągu dni 
czterech zbierze się znaczna s iła ;— że Marszałek Bielski, 
Biłgorajski, sam jeden przyprowadzi cztery tysiące zbroj
nego ludu,-— że powiaty Grodzieński, Wołkowyjski, Ko- 
bryński, Prużański i Brzeski, w znacznych oddziałach 
przybędą; że mnie, jako starego żołnierza potrzebują 
mieć w swoim związku. Na to ich przedstawienie, dałem 
słowo : że takoż za dni cztery w zupełnej gotowości przy
będę. Przyznać potrzeba, że gdyby choć połowa obieca
nej siły zebrała się, położenie miejsca było tak silne i tak 
sprzyjające, że kilkudziesiąt tysięczna armija rady dać, 
ani wyparować ztamtądby nas nie mogła. Nie tracono 
więc czasu; zajęto się kupieniem ołowiu i prochu. Lecz 
nabycia te, potrzeba było jak najostrożniej ułatwiać; gdyż 
żydzi najczynniej szpiegowali wszędzie. Lud ten nie
wdzięczny dobrodziejce swojej, Polsce, gdzie największe 
znalazł swobody, i gdzie tak wielką składa część ludności, 
zawsze za pieniądze i mocniejszemu przędą jo usługi swoje. 
Lud ten mówię, bez zupełnego onego przeorganizowania,
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niewart nigdy mieć przytułku w wolnym narodzie. Wie- 
loliczne ich szpiegostwa i donosy, były przyczynę wielo- 
licznych prześladowań obywateli; wielu z nicli wywieziouo 
w głęb Rossii, a wielu musiało drogo okupić swoje unie
winnienie. Tak więc żydzi, i rzęd opiekuńczy moskiewski, 
cięgnęli jak mogli niezliczone korzyści ze swych ofiar.

Słowo uczciwego Polaka jest zawsze drogie. 0 ojczyzno! 
możeż dla ciebie jakowa ofiara być przykrę?...Starałem 
się w tych kilku dniach urzędzie szczupły mój majętek; 
lecz najsroższę sercu mojemu zadawało boleść, opuszcze
nie osieroconych już przez zgon matki, młodocianych mych 
dziatek. Wy rodzice! wy mówię jedni, możecie mi za
świadczyć, iż trzeba nadludzkiej siły — iż jedna tylko 
prawa miłość ojczyzny, może przytłumić głos natury 
w sercu rodzicielskiem. 1 dlatego, gdy moment wyjazdu 
nadszedł; gdy mi mamka przyniosła przy piersiach jeszcze 
najmłodsze me dziecie: ze ściśńionem sercem rzuciłem się 
na powóz, kazałem popędzać konie, a jak zbrodzień jaki 
uciekający przed zbrodnię obawiałem się zwrócić wzrok 
mój po za się.

Nadzieja jak jest częstokroć zwodnicza, tak i w tym 
razie zawiodła oczekiwania nasze. Marszałek Biłgorajski 
samemi tylko obietnicami nas zwodził; w miejscu oczeki
wanej tak znacznej siły, ledwo kilkunastu ochotnika z Bia
łostockiego obwrodu przybyło. Z powiatów zaś sęsiednich, 
bardzo powoli szlachta zbierać się zaczęła, i w przecięgu 
tygodnia, ledwo onych piędziesięt naliczyć można było. 
Biłgorajski wkrótce swej assystencii odmówił; straż leśna, 
oprócz kilku cnotliwych strażników, niebardzo posłusznę 
była swojemu zwierzchnikowi; a później, zupełnie się 
prawie rozpełzła (/i); poczem tylko kmiotki, na łiasło wol
ności najwięcej przybywali. Lecz na nieszczęście broni 
palnej nie było, a kosy i piki, w położeniu leśnem na nic 
się nie przydały. W braku jednak broni, zaczęto myśleć
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choć o tern rodzaju uzbrojenia; założono kuźnie; zaczęto 
oprawiać kosy, kuć piki; lecz w niedostatku żelaza, gdyż 
żydostwo tak one przechowało, że nawet na okucie konia 
trudno dostać było, prace takowe szły bardzo opieszale. 
Powstanie nasze, w przeciągu dwóch tygodni, liczyło lu
dzi zbrojnych półtorasta a bezbronnych ze sto, którzy nie 
pomocy, lecz prawdziwym byli tylko ciężarem.

Echo rozniosło wiadomość wszędzie o sil nem zebraniu 
sie w puszczy bialowiejskiej; liczono tysiącami wówczas, 
gdy nas mówię i trzechstu nie było. Nie szkodziło to nam ; 
albowiem Rossijanie w początkach nie śmieli nas atakować; 
a my, zabezpieczeni pozyciją, chociaż na około mieliśmy 
silnego nieprzyjaciela, nie myśleliśmy o żadnem niebezpie
czeństwie. Żywność z największą chęcią dostarczały nam 
sąsiednie dwory; oraz zabraliśmy od włościan puszczo
wych przeznaczone dla Moskali suchary i krupy. Mieliśmy 
swojego Xiędza, i codzień przy śpiewie psalmów odpra
wiała się Msza Święta. Słowem, wesołość i zaufanie w Bogu 
i dobrej sprawie największe panowało. Ażeby wprowa
dzić potrzebny porządek, napisano akt powstania; obrano 
naczelnikiem Niemcewicza, a dowódzcą siły zbrojnej by
łego oficera 7 pułku ułanów Żylińskiego.

Gdy tak wszystko urządzonem zostało, chciałem jeszcze 
na czas niejaki udać się do domu, dla odwiedzenia mych 
dziatek (5). Lecz po przebyciu błędnych dróżek, gdym wy
jechał na trakt wiodący ze Swisłoczy do Szereszewa, po
strzegłem mocno zdeptaną drogę silnym oddziałem kawa
lerii, których ślady zwrócone były ku Szereszewowi, czyli 
Halenóm, miejscu mojego mieszkania. Spostrzegłem nie
żywego karego konia; domyśliłem się więc że to byli ułani 
z Wołyńskiego pułku, gdyż oni na karych siedzą koniach; 
co zaś znaczył len koń zabity? domyślić się nie mogłem; 
albowiem strzałów żadnych nie słyszeliśmy, ani o potyczce 
gdyby jakowa zaszła, wiadomości nam nie dano.



Kazałem zwolnić bieg koniom i jak najostrożniej postę
pować. Za zbliżeniem się do karczmy, zwanej Popielowo, 
wybiegł naprzeciw mnie szynkarz z ostrzeżeniem, ażebym 
sienie ośmielał powracać do domu; że na oskarżenie 
mnie przez arendarza haleńskiego żyda Josiela, chciano 
mię wziąść do więzienia, a nie znalazłszy w domu, szukano 
i trzęsiono po wszystkich budynkach, azalim gdzie się 
nie ukrył. Gdy nigdzie wynaleść niemogli, (rzecz naturalna 
bo mnie w domu niebyło), ażeby bez obłowu nie powracać, 
zabrano mi com miał zapasów wódki i owsa; mszczono się 
również nabaranach, wędlinie i drobiu ; nie chcąc żadnego 
opuścić tajnika, szukano mnie po kufrach, stolikach i biur
kach. Skoro tak ścisłą odbyto rewiziję, tenże sam szwa
dron ułanów wołyńskich, pod dowództwem podpułko
wnika Kiełczewskiego, udał się patrolem w puszczę aż pod 
karczmę Niemierze, gdzie Kiełczewski chciał wziąść oska
rżonego strażnika Szretera, prawdziwie dobrze myślącego 
Polaka. Deszcz wielki sprzyjał wyprawie; otoczono dóm— 
lecz i tu zawiódł się Kiełczewski; bo wteuczas właśnie było 
w domu Szretera czterech jego synów i dziesięciu strzel
ców; którzy postrzegłszy napadających ułanów, potrafili 
się wyrejterować z domu w pobliską gęstwinę, a przywi
tawszy gości silnym ogniem ręcznym, w takim ich odparli 
popłochu, że gdyby Szreter umiał był korzystać, i prze
biegł w pobliskim na gościńcu ostępie, znacznąby onym 
mógł zadać klęskę. Kiełczewski utraciwszy w ranionych 
ciężko dwóch ułanów i zabitego konia, umknął kłusem; 
a odetchnąwszy dopiero o mil dwie, około powyżej wzmian
kowanej karczmy, wszystkie pogróżki wywierał na mnie, 
jakobym ja był sprawcą tej jego porażki. Tenże szynkarz 
mi mówił, iż włóczono na sznurze poczciwego i dobrego 
patriotę, chociaż koronnego assesora Kowalewskiego, któ
rego Kiełczewski dla assystencii policyjnej wziął był z sobą, 
a mszcząc się za porażkę przez Szretera sobie zadaną, na

— 10 —
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takg. obelgę go wskazał; i oraz szlachcica Gudziańskiego, 
którego cały winy było: zenie sydzyc się w bezpieczeń
stwie, mieszkając przy gościńcu, chciał się w głyb lasu do 
którego Strzelca przenieść. Taka to była zostawiona wła
dza komendantom oddziałów. Honor, majytek i życie na
wet częstokroć obywatela od ich kaprysu zależało.

Zebrawszy takowe wiadomości, niepodobny już rzeczy 
było jechać do domu i oddawać się dobrowolnie na prze
śladowanie. Postanowiłem zatem wrócić do obozu, i z bro- 
n iyw rękudać ciemiężcom explikaciję. Dowiedziałem się 
takoż, iż niegodny pijak, po imieniu Janek, lokaj obywa
tela Kiernożyckiego, uciekłszy od pana swego, miał zamiar 
przyłyczyć się do powstania, a chcyc dać próbę męztwa 
swojego, siedmiu bezbronnych żydów przejeżdżających 
przez las, własny zamordował ręky. Nie miano wiadomo
ści gdzie się on sam później podział, gdyż postępek jego 
takowy ujść bezkarnie by nie mógł; i gdyby się był do po
wstania pokazał, natychmiast by śinierciy ukaranym został.

Po takowej aferze Szretera, zaczęto już z naszej strony, 
choć tak jeszcze niesilnej, kroki zaczepne. Zabrano Ros- 
sijanom znaczny ilość transportowanych zapasów myki i 
krup, zabrano zakupionych do armii kilkadziesiyt wołów; 
zabrano trzydzieści bryk kutych, parokonnych, na całoro
czny usługę przeznaczonych, zeznacznemi zapasami żywno
ści i furażów (G); schwytano dwóch wysłanych z Grodna 
urzędników : Nadleśnego Kowalskiego, i Sowietnika Necz- 
wołodowa; oraz jednego ze służących W. X. Konstantego. 
Należało się spodziewać napadu ze strony Rossijan; ja
koż ci sprowadzili ze Słonima kilka szwadronów rezerwo
wej kawalerii, i temi otoczyli las, ze strony powiatu Pru- 
żańskiego; ze strony powiatu Brzeskiego postępowała 
piechota z korpusu Rozena; od Białostockiego obwodu, 
Grodzieńskiego i Wolkowyskiego powiatów, mieliśmy pu^ 
szczę wolny.
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Po uplynionycli kilku dniach spokojności, dano nam 

znać że batalion piechoty, z dwoma działami z pułku Mu- 
romskiego, i do trzechset fur markietańskicli przybyło na 
granicę puszczy do Królowego mostu (7). Posłano przeto 
patrol z dwudziestu ludzi złożony, pod dowództwem Pro
kopowicza, z rozkazem, ażeby dotarł do Królowego mostu 
w nocy, napadł na Moskali i silnie onycli zaalarmował • 
przez co chciano dać wiedzieć nieprzyjacielowi, że my 
czuwamy i ich się nie boim; sami zaś, po zabranej wiado
mości, mieliśmy z silnym oddziałem zasięść przechodni 
ostęp, i tam przyjęć burzycieli naszej spokojności.

Prokopowicz, podszedłszy do trzech ćwierci mili pod 
Królowy most, spotkał, jak mówił, zwoszczyka (8), pro
wadzącego konie; po danym bezpotrzebnym do niego 
wystrzale, człeka ubito, a konie uciekły; sam zaś, nie do
tarłszy do Królowego mostu, i nie wypełniwszy danego mu 
poruczenia, z oddziałem wrócił, z tern zabezpieczeniem, 
niewiadomo skęd powziętem, że siła ta nie miała zamiaru 
wkroczenia w las; że tylko przybyła dla osadzenia gościńca 
królowornostowskiego.

Jak to zwyczajnie w Powstaniu, gdzie wielu radzi po- 
rzędek być niemoże, a bezpieczeństwo zupełne; przyjęto 
ten raport Prokopowicza za dostateczny i nie posłano za
sadzki. Nazajutrz dzień, około godziny czwartej w wie
czór, dano nam znać że taż siła Moskali zajęła Białowież (9); 
że się wozami staborowała i rozłożyła się nocować. 
Nowe bezpieczeństwo : kto się otaborowywa, ten się boi; 
nie myśli o napadzie, ale o własnej obronie, to jednak 
przekonało o błędzie i złem sprawieniu się Prokopowi
cza.

Obóz nasz leżał w ostępie bardzo obszernym, o póltory 
mili od Białowieży odległym; z dwóch stron był przy- 
stępnym, a z dwóch ogromne zawały i błota czyniły go 
nieprzebytym; zdawał się nam być bardzo bezpiecznym, i
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za niepodobny rzecz sądziliśmy ażeby Rossijanie ośmielili 
się nas atakować. Złożono radę wojenną i na niej uchwa
lono : że, ponieważ tak wielki idzie transport fur markie- 
lańskicb, siła ta nic innego niebyła jak tylko eskorta 
tychże fur, dla przeprowadzenia onycli przez puszczę; 
atakować ich w tern położeniu jakie sobie obrali, to jest 
w polu otaborowanych wozami, nie mieliśmy dostatecznej 
siły; a ponieważ, jak można się było domyślać, że ten 
transport uda się drogą grodzieńską, postanowiono posłać 
sto ludzi pod dowództwem Huwalda Kazimierza, którym 
poruczono osadzić ostęp Hwoźna nazwany, i tam zadać 
cios tak wojsku, jak i transportowi. Położenie tego ostępu 
dzielnie sprzyjało zamiarowi : las ciemny, oraz przecho
dząca błotnista rzeczka, broniły przeprawy; i dla tego 
z małą siłą można było otrzymać pewne zwycięstwo. Po 
odbyciu modlitwy i poświęceniu oręża, oddział z pełnym 
duchem i pełną nadzieją pomyślnego skutku, udał się na 
miejsce swego przeznaczenia. Tu ochotnik nasz wziął pier
wszą próbę żołnierki. Droga, którą trzeba było przebywać 
przez Białowież, zajęta była przez Moskali; musiano więc 
krąg znaczny obchodzić ; przebywać wpław rzekę Narewkę; 
słowem, dość użyto trudów nim się oddział mógł dostać do 
wzmiankowanego ostępu (10); a że ostrożność wzbraniała 
rozkładać ognia, musiano dość lekko ubranym, zmokłym, 
i noc dość zimną pomiędzy gęstwinami przebywać; zajęto 
znaczną przestrzeń drogi rozsadzonymi strzelcami, i tak 
oczekiwano przybycia nieprzyjaciela.

Po wysłaniu tej wyprawy, radziłem dowódzcy, ażeby 
posłać do trzydziestu strzelców w gęsty ostęp niedaleko 
obozu nieprzyjacielskiego, i osadzić drogę wiodącą do na
szego obozowiska; gdyż, w razie, jeśliby nieprzyjaciel 
cłiciał zwrócić siły swe na nas, nasadzeni strzelcy daliby 
onym zabawkę; a nasz obóz, albo by z resztą sił przybył 
do tejże zasadzki na pomoc; lub miałby dość czasu do
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wyrej terowania się w inne miejsce. Projekt ten mój, tak 
zbawienny, nie został przyjętym. Domyśleć się przyczyny 
nie mogę. Sądzę jednak, że obawiano się rozdzielenia tak 
szczupłej siły, ażeby w zdarzeniu, łatwiej się można było 
bronić. Jeżeli to była myśl komendanta, to należało przy
najmniej natychmiast wysłać fury, których było ze czter
dzieści, sprzęty i amuniciję, w inne, oddalone miejsce; a 
tak uczyniwszy, zgadzam się, można było samym oczeki
wać wypadku.

Noc tę dość niespokojnie przepędziłem. Jak tylko świtać 
zaczęło, poszedłem do dowódzcy, którego smaczno spią- 
cego znalazłem; zbudziłem również służbowego i powie
działem ażeby objechał straże, zalecił czujność; powtórzy
łem dowódzcy moje poprzednie żądanie; oświadczyłem, 
że sam pójdę z oddziałem; lecz zostałem od niego uręczo- 
ii)m, iż on wysiał trzech ludzi zaufanych na zwiady, a 
ponieważ onych dotąd z powrotem nie było, rzecz więc 
oczywista że nieprzyjaciel nie myśli nas atakować, przeto 
nie ma potrzeby męczyć ludzi próżnym marszem. Z tą 
odpowiedzią, niespokojny, dręczony jakimś tajemnem 
przeczuciem, powróciłem do mej budy. Po uplynionych 
parę godzinach czasu, posłyszeliśmy wystrzał ; krzyknę
liśmy do broni ¡Lecz ponieważ pojednym wystrzale ucichło, 
sądzono że to była nieostrożność którego na pikiecie sto
jącego, co się często zdarza. Jedni więc zaczęli oglądać broń, 
drudzy nie chcieli przerywać sobie kontynuacji snu mi- 
łego, w tern, posłyszano na placówce silny plutonowy 
ogień — dopiero uwierzono, że posłani na rekonesans uciekli 
•— a ray> jesteśmy atakowani. Siła nasza, po wysłaniu wy
prawy, nie przenosiła sześćdziesiąt strzelców; reszta, byli 
ludzie bezbronni, którzy za dosłyszeniem strzałów nie ma
jąc co robić, poszli w rozsypkę. Żyliński i deRonka, wzią
wszy z sobą dwudziestu ludzi, udali się na wzmocnienie 
placówki, która, z kilkunastu ludzi złożona, dzielny dawała



— 15
odpór nieprzyjacielowi. Ja ze strażnikiem Eclilerem, oby
watelem Siedlikowskim i dziesięciu strzelcami, rzuciłem 
się na lewe skrzydło, skyd słyszeliśmy silny ogień. Rossija- 
nie, w trzysta ludzi piechoty i kilkadziesiąt jazdy, nas 
atakowali; a nie żałujac ładunków, chociaż nikogo nie 
widzieli, gęstym jednak sypali ogniem. Placówka nasza, 
wraz z danym posiłkiem, nie mogyc się oprzeć tak prze
wyższającej sile, musiała się rejterować.

Pierwszy komendant, wpadłszy do obozu, oświadczył 
że już wszystko stracone— ratujcie się kto może! Taki 
skutek działa nieostrożność, nieprzewidzenie i nieprzyto
mność umysłu. Ja, skorom przybył na wystrzał, obejrza
łem się, i nie znalazłem żadnego z moich towarzyszy, 
oprócz wzmiankowanego Echlera i Siedlikowskiego. Nie
podobny więc rzeczy było, we trzech utrzymywać pozy- 
ciję: musieliśmy się i my rejterować; a że od miejsc do
stępnych mieliśmy zastypiony drogę, musieliśmy się udać 
przez miejsca niepodobne prawie do przebycia; lecz po
trzeba nie zostawiała wyboru. Szczęście, iż był strażnik 
Echler, znajycy las; ten nas więc prowadził. Rossijanie 
zostali panami całego naszego obozu ; straciliśmy wszystkie 
nasze bagaże, konie, a nadewszystko amuniciję; więcej 
dwudziestu tysięcy gotowych ładunków, oraz znaczny 
ilość prochu i kul. W zabitych, straciliśmy tylko jednego 
człowieka, który, pomimo nakazanej ostrożności, zasnył 
sobie szczęśliwie na pikiecie, tak, że wprzódy mu w łeb 
wypalono, nim on zdołał powstać na nogi. Z reszty wszy
stko uszło szczęśliwie i pomimo silnego ognia nieprzyja
cielskiego, ranionego żadnego nie było. Moskale, jak nam 
powiadali włościanie Białowieży, unieśli ranionych pięciu, 
o zabitych nie wiemy. W rejteradzie, a po prostu mówiyc, 
w' ucieczce, złyczył się z nami nasz kapelan i kilku innych. 
Szliśmy ciygle blizko mili po ogromnych zawałach i po 
olsach. Nieprzywykły do takowej podróży, z sił zupełnie



opadłem; krew mi bić zaczęła...upadłem — i sądziłem że 
już trzeba będzie tak nędznie wyzionąć ducha. Towarzysze 
moi stracili o mnie nadzieję i chcieli porzucić własnemu 
losowi. Xiądz, ujęty sumieniem kapłańskiem, chciał mi 
dać ostatnie błogosławieństwo na przejście szczęśliwe do 
wieczności. Zacząłem błagać kolegów, ażeby się nie oba
wiali : że nieprzyjaciel nas ścigać nie może po takim ostę
pie; ażeby zaczekali trochę; że może mi ta słabość prze 
minie i że będę im mógł towarzyszyć; że opuszczony w ta
kich zawałach bez pomocy, nieznając puszczy, będę mu
siał koniecznie zaginąć lub wpaść w ręce Moskali. Proźba 
moja, pomimo wielkiego popłochu, wstrzymała ich nieco; 
odetchnąłem, i zebrawszy resztę sił osłabionych, powlo
kłem się za nimi na bezpieczniejsze miejsce. Przekonaliśmy 
się później, że zupełnie nie było potrzeby tak nagłej ucieczki, 
gdyż Moskale zabrawszy nasz obóz, i dla postrachu tylko 
strzelawszy gęstym ogniem, (albowiem gonić nas, po ta
kich zawałach i olsach żadnemu wojsku niepodobna było), 
sami wrócili się do Białowieży (11); jeden nawet z moich 
służących, przypadłszy o półtorasta kroków w czwał, 
uważał spokojnie Moskali; i gdy obóz opuścili, on powró
cił na obozowisko; przez co część mych rzeczy wyratował.

Gdy w głównej naszej kwaterze poszły tak niepomyślnie 
rzeczy, ów transport markietanów, pod zasłoną jednej 
kompanii piechoty, udał się, jak było powiedziano, trak
tem grodzieńskim, na Ilwoźne, gdzie była zasadzka nasza. 
Gdy już piechota weszła w zasadzkę, pies będący przy 
markietanach, odkrył w gęstwinie leżącego naszego 
Strzelca; postrzegł go i podoficer moskiewski; z bagnetem 
więc w ręku rzucił się na niego; lecz ugodzony w piersi 
kulą, padł na miejscu. Tu się otworzył ogień; Strzelce 
nasi, niektórzy pierzchać(12), niektórzy mężnie ucierać 
się zaczęli. Rossijanie złamani, gdyż strzał naszych strzel
ców7 żaden próżnym nie był, zaczęli się rejterować; a
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ośmieleni tym popłochem nasi zwycięzcę, wyszli na czyste 
bory. Moskale sypali ogniem gęstym, lecz chybnym; nasi 
rzadkim a pewnym; nakoniec w największym nieładzie 
pędzeni więcej mili, zbici zupełnie, na kolanach prosili da
rowania im życia : trzech oficerów, ośmdziesięt sześć żoł
nierzy, do dziesięciu markietanów, którzy chwytali kara
biny i biegli do boju, padło na placu; dziewięciu tylko 
wzięto w niewolę, reszta co mogła, salwowała się ucieczkę. 
Cały transport fur markietańskich, broń i amunicija, do
stały się w moc zwycięzców: słowem że kilkakroć wyna
grodziłaby się nasza strata, gdyby dowódzce wyprawy 
umieli z onej profitować (13). Zagrzani takowem zwycię
stwem, nasi bohaterowie, zapędzili się aż pod Białowież; 
chcieli uderzyć na armaty, i małą przy nich straż zosta
wioną ; z łatwościąby one zabrać mogli, gdyż Rossijanie, 
uwiadomieni przez zbiegów o swej klęsce, i niewiedząc 
jeszcze co się stało z atakiem obozu, w największej zosta
wali trwodze: lecz dowódzca im tego nie dozwolił; a ob
szedłszy Białowież, przybył do obozowiska, które gdy zna
leźli zniszczonem, stracili zupełnie energiję, i w takim po
płochu, jak gdyby zostali zwyciężonymi, rozproszyli się po 
różnych stronach (1^). Cała więc korzyść na niczem spełzła; 
mnóstwo z wiosek puszczowych napłynęło na pobojowisko 
włościan ; rozebrali wszystkie składy na furach; żelazo na
wet z kół poobdzierali; droga zaś, zabitymi ludźmi, końmi, 
i rozrzuconemi brykami, tak zawaloną była, że w kilka dni 
przechodząc tamtędy, ledwośmy ją przebyć mogli. Koni 
mnóstwo bardzo dobrych zabrali włościanie; reszta rozbie
gła się po lesie. Rzecz warta zastanowienia, że w tak silnym 
ogniu, nietylko że z naszej strony niemieliśmy żadnego za
bitego, ale nawet żaden ranionym nie został. Odznaczyli 
się w tej bitwie, chlubnej dla naszego powstania, choć 
zmarnotrawiouej: Niemirycz, Ambrożewicz, Kozłowski, 
Buchowiecki, Antoni Szreter, i sześćdziesiątletni starzec.
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strzelec puszczowy, którego nazwiska nie pamiętam, a 
który, przykładem swoim zagrzewał towarzyszy swoich. 
Tu zwracam się do swego położenia, gdyż przymuszony 
byłem opisać bitwę, która w jednym czasie z naszą zaszła.

Gdyśmy się, jakom wyżej powiedział, po rozbiciu obozu 
rozpierzchli w różne strony, ja, straciwszy wszystko, a 
czepiając się po nieprzebytych prawie zawałach, osłabiony 
i obdarły jak szurpa jaka z odzieży, przy butach tylko, lecz 
boso, bo i te się rozleciały; bez grosza, bo idąc do wałki 
jakim miał zapas pieniędzy oddałem moim służącym; uda
łem się w towarzystwie Siedlikowskiego na brzeg lasu, dla 
rozwiedzenia się jaki obrót bierze nieprzyjaciel; dla odpo
czynku i ułożenia sobie projektu dalszego postępowania. 
Tu dowiedziałem się z ukontentowaniem, iż tylko o werstę 
leży majątek posydowany przez obywatela, którego nazwi
ska wymienić nie chcę ; a z którym, jak to mówią, lat kil
kanaście byłem w przyjaźni. Ucieszony niepomału takową 
nowiną, naglony potrzebą, w nadziei że w tak krytycznem 
mojem położeniu dostanę dostateczne wsparcie, udałem 
się do niego. O ! jakże prawdziwe jest przysłowie, że szczę
ście tylko rodzi przyjaciół, w nieszczęściu zaś onych czło
wiek znaleść nie może! Śkorom przybył na dziedziniec, 
postrzegłem go stojącego w ganku; ten, jak skoro mię 
spostrzegł, zaczął rzewne łzy wylewać; przejęło to niepo
mału duszę moję : sądziłem iż to są łzy przyjaźni. Lecz jak* 
żem się zawiódł! łzy to były przestrachu i hypokryzii; bo 
skorom się zbliżył, w miejscu powitania, jakiegom się spo 
dziewał, usłyszałem wyrzekania, iż on jest nieszczęśliwym 
żem się u niego ukazał; że niechce do niczego należeć; iż 
stara się tylko jaknajusilniej zabezpieczyć swój dość znaczny 
majątek. Osłupiałem na te jego wyrzekania, chciałem się 
cofnąć, lecz potrzeba jest matką przymusu; stałem jak 
wryty, nie śmiąc okiem rzucić na niego ; zapaliłem się cały 
sprawiedliwym gniewem ; gdy jednak okoliczności nie po
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zwalały mi czynić wyrzutów, milczałem. Po tych pierw
szych komplementach, nie wiem, może być ze strachu, 
aby mię kto nie postrzegł, odważył się wprowadzić mnie 
do środka budynku ; prosiłem go aby mi dał konia, o milę 
tylko drogi, do drugiego obywatela; gdyż pieszo nie mo
głem takowej odprawić podróży, bom bardzo był zmę
czony, a gdzie pewny byłem znaleść lepsze przyjęcie; albo
wiem on sam do powstania należał; i chociaż widziałem że 
ze dwadzieścia koni pojono, gościnny jednak gospodarz, 
brakiem onych potrafił się wyexkuzować. Po długiem mil
czeniu, zapytał się mnie nakoniec, czy nie potrzebuję po
siłku? Zmęczony całodzienny podróży tak nieprzyjemny 
i zgłodniały dzień cały, prosiłem o niego. Podano mi więc, 
w miejsce spodziewanego kawałka mięsa, duchownej z mle
kiem herbatki i malutky filiżankę, których dwie wypiłem. 
Pozbawiony butów i spodniego ubrania, prosiłem go o nie; 
dał mi wprawdzie jakoweś wyszargane letnie spodnie, 
które i na jedne moje udo wieść nie mogły, (które oddałem 
towarzyszowi mojemu Siediikowskiemu, również potrze
bnemu), i więcej dwóch lat używane do myślistwa buty, 
które zaledwie tytuł butów miały; a że nie miałem prawie 
żadnych, musiałem je przyjęć. Nie wiedzyc czy będę się 
mógł złyezyć z moimi służycymi, prosiłem go o zasiłek pie
niężny ; znajyc dobrze mój fundusz, chociaż nie wielki, lecz 
dostateczny, dał mi hojnie talarów pruskich sześć, tłuma
czyć się iż nie jest przy zapasie. Opatrzony od mego krocio
wego przyjaciela tak sowicie, i niemogyc dostać konia do 
drugiego o milę, powróciłem do lasu. Wychodzye, spostrze
głem dzieci jego z za drugich drzwi wyglydajyce, oraz sio
strę jego, a przyjaciółkę nieboszczki żony mojej, która bar
dzo często w domu naszym bywała; ukłoniłem się jej, lecz 
ta, jak gdyby mnie nie widziała, cofnęła się za drzwi. Ma- 
jyc ściśnione serce takowem przyjęciem, szedłem ponury 
i milczęcy rozmyślając, jak mogła poczciwa i prawdziwa
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polka, matka, wydać tak odrodnego sobie syna? Obywatel 
Siedlikowski wydawał tylko czasem exklamacije. W tern 
rozmyślaniu przybyliśmy do sąsiedniego Strzelca. Poczciwy 
chłopak przyjął nas z otwartemi rękoma i duszą; nagoto- 
wał wieczerzę, co chata najlepszego mieć mogła ; dał czy
stej na posłanie słomy; a tak posiliwszy się i przepędziwszy 
noc dość wygodnie, rano, udarowawszy naszego gospoda
rza dwoma talarami, puściliśmy się w drogę, szukać dal
szych kolegów. Nie długom onych był przymuszony szu
kać; przyprowadzono mię do nowo założonego obozowiska. 
Znalazłem ich przy czterech kufach gorzałki, którą szano
wny Buchowiecki przysłał dla zasiłku patriotów. Zaczęto 
się zbierać; znalazłem Niemcewicza, de Ronka i dowódzcę 
Żylińskiego; przybyli i słudzy moi, z uratowaną częścią 
mych rzeczy, które od chłopów poodbierali; przybył ta
koż nowy transport amunicii; zaczęło przybywać wielu 
ochotników, potrzeba było zatem wyruszyć z tego legowi
ska, gdyż ono dość niewygodne było; puściliśmy się więc 
w drogę, w kierunku na Hwoźne. Niemcewicz zaś, z kilku 
zaufanymi sobie oddalił się, i odtąd już go więcej nie wi
działem.

Przechodząc niedaleko obozowiska, ciekawość zaprowa
dziła mię na n ie ; znalazłem dymiące się budy nasze, oraz 
składy magazynów; to jest suchary, groch, krupy, owies, 
złupioną kaplicę; znalazłem owych dziewięciu niewolni
ków, których chociaż nikt nie pilnował, niemieli jednak 
ochoty korzystać z wolności; niechciałem ich brać z sobą, 
gdyż nam niebyli potrzebni, zostawiłem spokojnych; zna
lazłem porozbijane bryki nasze, od których chłopstwo 
obdzierało żelazo : ci jedni, umieli korzystać z przyjaciół 
i nieprzyjaciół; moskale zaś, widocznie, po odebranej no
winie o porażce pod Hwoźną, tak się nagle cofnęli, że nie 
mieli czasu zabrać bryk naszych z sobą. Magazyny dobrze 
po różnycli miejscach opodal obozu leżące, zostały nie
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tknięte; przeto żywności do dalszego utrzymania się brako
wać nie mogło.

Gdyśmy przebywali uroczysko Hwoźne, mieliśmy drogę, 
jakem wyżej powiedział, zabarykadowany porozbijanemi 
wozami; trupy jeszcze pochowanemi nie były; co zale
ciliśmy natychmiast uczynić włościanom Białowiejskim; 
dochodzyc do rzeki złyczyliśmy się z oddziałem, do stu lu
dzi wynoszycym, przyprowadzonym przez strażnika Szre- 
tera; znalazło się więc nas góry dwieście ludzi w broń 
palny opatrzonych; pomimo że Huwald oddział swój nie
wiadomo dokyd odprowadził, z którego kilku zaledwie po
między nami znajdowało się. Gdyby dowódzca chciał działać 
statystycznie, wkrótce by się groźna mogła zebrać siła, 
gdyż po rozgłoszonem zwycięstwie hwoźniańskiem, ocho
tnika codzień przybywało.

Los wojny do gry kartowej porównać można; nie za
wsze bywa stateczny; niepodobny jest rzeczy, ażeby każda 
bitwa udać się mogła; trzeba się przygotować do niepo
myślnych wypadków; lecz te duszy człowieka dobrze my- 
ślycego osłabiać niepowinny. Przeciwnie się jednak u nas 
działo : pomimo wzmagajycej się codzień siły naszej, 
energija w naczelnikach, po doznanej stracie bagażów zu
pełnie upadła. Niemcewicz jakem już powiedział, z kilku 
zaufanymi wprzódy się odłyczył. Żyliński tak stracił głowę 
i serce, że pomimo, iż żadnego moskala w całej puszczy 
nie było, wodził kolumnę codzień z ostępu do ostępu; 
przebywał najgorsze przeprawy; i nigdzie punktu oparcia 
się wynaleść nie mógł. Tak temi marszami ciężkiemi zmę
czył lud, że zaczęła się niechęć i szemranie. Ja, sprzykrzy
wszy sobie również niepotrzebny wołokitę, udałem się 
z ludźmi moimi ku domowi; do którego nie mogyc się 
dostać, z przyczyny iż był ciygle nasadzony wojskiem 
rossyjskim, obrałem nad brzegiem puszczy, u ubogiego 
lecz poczciwego szlachcica, Kozierowskiego, mieszkanie.



ł

Tam siedziałem dni kilka czujnie strzegąc się, ażebym nie- 
był napadniętym od ułanów, nie dalej jak o pół mili znaj- 
dujących się. Posyłałem często zwiady, sypiałem w lesie 
z bronią dobrze opatrzoną przy sobie; napisałem list do 
dowódzcy Żylińskiego, wyrzucając mu małość ducha : że 
celem powstania naszego, nie jest gnuśne tułanie się po 
ostępach; że szukać nieprzyjaciół ale nie nikczemnie od 
nich stronić powinniśmy : że jeżeli mam być tułaczem 
lasu, wolałem sobie obrać jedno mieszkanie; i jeżeli zechce 
usłuchać mojej rady, a będzie potrzebował mego ramienia, 
na każde zapotrzebowanie do boju przybędę. Na to ża
dnej nie odebrałem odpowiedzi.

Po przebytych dniach kilku w tej pozornej spokojności, 
przysłaną została do mnie delegacija, złożona : ze szlachty, 
Bartochowskiego, Żułtowskiego, Ambrożewicza i doktora 
Narkiewicza; wzywając mnie, na miłość ojczyzny, do ob
jęcia dowództwa nad osierociałym oddziałem. Od nich 
dowiedziałem się że Żyliński, de Bonka i Kraskowski, z za
ufanymi sobie, udali się każdy w swą stronę potajemnie. 
Powstańce widząc się opuszczonymi od dowódzoów, zaczęli 
się rozchodzić, myśląc każdy o swójem bezpieczeństwie (15); 
że pozostałe, jeszcze więcej stu zbrojnego ludu , we 
mnie tylko pokładają nadzieję. Nie mogłem odmówić ich 
żądaniom; nie mogłem zostawić rozpaczających bez na
dziei ; pojechałem do ich stanowiska, znalazłem wszystko 
w nieładzie i bez żadnej subordynacii. Przyjęto mnie 
z okrzykami radości. Korzystając z tego momentalnego ich 
uniesienia, ustanowiłem porządek; podzieliłem na dziesiątki 
i dwudziestki; każdemu oddziałowi przeznaczyłem zwierz
chnika ; ułożyłem projekt, tejże nocy napaść na wieś Ha- 
leny, gdzie było w karczmie czterdziestu ułanów, ażeby ich 
zabrać lub wybić; rozdzieliłem siłę moję : jednym prze
znaczyłem przejść błota, i napaść z tyłu na karczmę — dru
dzy mieli osadzić groblę na gościńcu do tejże karcimy wio
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dącym; a kilku konnych miało tąż groblą dotrzeć aż do 
karczmy; tak, że gdyby ułani, drażnieni przez konnych, 
wypadli za nimi na groblę, zasadzka rozpoczęłaby swoje 
działanie, a wysłani błotami powinni byli zamknąć groblę. 
Tym sposobem, wszyscy wybici lub wzięci być musieli. 
Tak rozporządziwszy, ponieważ cała siła miała około miej
sca mojego pobytu przechodzić, i z tamtąd się dopiero ro
zdzielać, poruczywszy przyprowadzenie kolumny Anto
niemu Szreterowi, sam powróciłem do siebie, oczekując 
onycli przybycia. Wieczór i noc cała upłynęły na próżnem 
oczekiwaniu, co mnie dość niespokojnym uczyniło. Naza 
jutrz dzień uwiadomiony zostałem o odmianie łożyska obozu. 
Udałem się do niego, zacząłem im wymawiać, że gdy mię 
sami obrali dowódzcą swoim, powinni słuchać; że jeżeli 
posłuszeństwa nie będzie, całe nasze dzieło upadać musi; 
że na odnoszeniu cząstkowych, niemylnych korzyści, nie- 
tylko sława nasza ale bezpieczeństwo i wzmacnianie się nasze 
zależy; że jeżeli nadal będą w tej anarchii postępować, ja 
wrócę znowu do swej samotności. Dano mi za tłumacze
nie, że stary strażnik, Szreter, którego synowie w tej ko
lumnie byli, przyjechał do nich, i wyperswadował onym 
nocną jako niebezpieczną wyprawę; że ich przeprowadził 
na to teraz wybrane miejsce; że oni znają błąd swój, i tego 
że mnie nie posłuchali, żałują; że się przekonywają że Szre
ter sprowadził ich tylko dla swego własnego bezpieczeń
stwa, albowiem ostęp w którym się teraz znajdują o pół 
mili tylko od jego mieszkania leży; że byłem ich nieopu- 
szczał, przyrzekają mi odtąd ślepe posłuszeństwo. Gdy się 
to dzieje, rozstawione przy gościńcu czaty znać dają, że 
siedmiu ułanów i oficer, przeminęli nasze siedlisko i udali 
się ku Niewierzy. Natychmiast powstała wrzawa; a że po
łożenie obozu bliskie było gościńca, zalecałem największą 
cichość, oraz ażeby rozsypali się obławą, przecięli drogę, i 
wybili lub zabrali wszystkich. Lecz trudno było utrzymać



porządek; w największym nieładzie, że tak powiem stadem, 
rzucili Się ku gościńcowi z największym szumem i hałasem. 
Ułani posłyszawszy hałas, szybkim pędem zwrócili nazad 
konie. Widząc ich uciekających, bez porządku i na bardzo 
daleką metę zaczęto dawać ognia. Ułani uciekli, płaszcz 
oficerski przestrzelony dostał się w korzyści, co każe się 
domyślać że i właściciel jego musiał być ranionym ; swoich 
zaś dwóch kolegów śmiertelnie postrzelili. Przejęty smu
tkiem z takowego wypadku, widząc niepoprawny nieład i 
nieposłuszeństwo; zwłaszcza gdym czynił napomnienia, 
niektórzy mi oświadczyli, iż oni z własnej ochoty do po
wstania przybyli; przez co zapewne chcieli mi dać poznać, 
że się bez komendy obejdą; przymuszony byłem podzię
kować onym za dowództwo i powrócić do uprzedniej sa
motnej zagrody.

Nazajutrz dzień rano przybiegł do mnie strzelec konny 
z uwiadomieniem iż wojsko polskie regularne wkroczyło 
w puszczę. Doniesienie to, uradowało nie pomału serce 
moje; pospieszyłem więc z tymże strzelcem do obozowiska 
i oświadczyłem kolegom tak radośną nowinę. Któż jest 
zdolnym opisać uniesienia całego oddziału jakie ta wiado
mość zrobiła, Sądziłbyś iż się znajdujesz w tłumie waria
tów; wszyscy bowiem skakali, płakali, krzyczeli; słowem, 
zdawało się iż każden dostał pomieszania. Widok to był 
tkliwy; sądzono iż los Powstania i los Ojczyzny został usta
lonym; lecz skoro spokojność po tern nagłem wstrząśnieniu 
powracać zaczęła, zaczęto rozważać azali to nie była zdrada 
jakowa? azali ułani ruscy, z tak nazwanego pułku polskiego, 
mówiący po polsku, nie chcieli nas zwabić, ażeby oskrzy
dlić i złowić? Postanowiono zatem posłać wprzódy na ro
zpoznanie, nim by się z nimi połączono ; ja zaś zanurzony 
w myślach powróciłem do siebie. Za przybyciem, znala
złem drugiego posłańca z uwiadomieniem iż korpus Jene
rała Chłapowskiego przybył do puszczy, i stanął wMasiewie.
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Natychmiast więc, z doktorem Narkiewiczem, któren był 
przy mnie, pobiegliśmy do Masiewa. Nie znalazłszy Pola
ków wMasiewie, popędziliśmy za nimi do Rudki. Na drodze 
spotkaliśmy kilku żołnierzy z pierwszego pułku ułanów. 
Na widok ojczystego żołnierza i usłyszawszy w żołnierzu 
ojczysty mowę, rzęsiste łzy —łzy radości rzuciły się nam 
z oczu ; ucałowaliśmy ich serdecznie i puściliśmy się w naj
większym pędzie do Rudki; gdzie znalazłem Jenerała Chła
powskiego, rozpołożonego z wojskiem na noclegu. Pomó
wiwszy z nim cokolwiek, i zostawiwszy doktora, sam w nocy 
powróciłem do siebie; i natychmiast zabrawszy potrzebne 
mi rzeczy, oraz wziąwszy z sobą Józefa Ambrożewicza i 
kilkudziesiąt ludzi, przybyłem do głównej kwatery. Reszta 
zaś, którzy nie chcieli opuszczać lasu, oraz przybywające 
nowe oddziały, pozostały w tejże puszczy pod dowództwem 
strażnika Szretera, któremu Chłapowski osobne dał poru- 
czenia (17). Jaki ich los spotkał potem, i jak długo utrzy
mywało się powstanie w puszczy biało wiejskiej, tego z pe
wnością wiedzieć nie mogę; gdyż wyszedłem z Jenerałem 
Chłapowskim, i z nim postanowiłem los mój podzielać.

Jenerał Chłapowski przeszedłszy szczęśliwie środkiem 
armii nieprzyjacielskiej, wkroczył w Białostocki obwód. 
Przybywszy do miasta Bielska, zabrał bez wystrzału kilku
set ludzi garnizonu; a odebrawszy im broń, żołnierzy i 
oficerów na wolność wypuścił. Pocieszne to było wcale roz
brojenie tego batalionu garnizonowego. Gdy pułk pierwszy 
Ułanów, wchodził do miasta w paradzie, mając na czele 
trębaczy; batalion moskiewski, który był zawsze pod bro
nią w środku miasta, w obawie powstańców, dopiero się 
dowiedział że to są Polacy. Komendant onego. nie mogąc, 
czy nie śmiejąc się bronić, chciał go przynajmniej uprowa
dzić ; i już mu się udało wyjść z miasta. Chłapowski posłał 
oficera ułanów, ażeby ich zwrócił. Oficer dopędziwszy mo
skali, dał komendę ruską ażeby stanęli i wrócili się do



miasta; co, ci wykonali bez oporu. Przyprowadziwszy 
onych na rynek, zakomenderował : złożyć broń w kozły; 
— co gdy zrobili, oświadczył iż są niewolnikami. Moskale 
odeszli od broni z pokorą, a Polacy ją zabrali.

Z Bielska, Chłapowski zbliżył się do Puszczy, pod Hajno- 
wszczyznę ; w tę porę właśnie, gdy niejaki łotr, po imieniu 
Zorger, komisarz majątku Dubin, sprowadził pułk Żytomir- 
ski z korpusu Rozena, szwadron ułanów, dwa działa, i 
nieco kozaków, dla ścigania powstańców. Nie mając wia
domości o zbliżeniu się Chłapowskiego, a postrzegłszy ma
szerującą kawaleriję, dowódzca moskiewski posłał dwóch 
kozaków dla dowiedzenia się co to za wojsko przybywa? 
gdyż sądzili, że i ono ma wspólne z nimi przeznaczenie. 
Kozacy, z uszanowaniem — ze zdjęterni czapkami — zbli
żyli się do oficera idącego z awangardą, i czynili mu za
pytania. Gdyby oficer, Grodkowski, (tak się bowiem na
zywał), miał więcej flegmy, zagadawszy onych, byłby ich 
otoczyli zabrał; coby posłużyło było bardzo Chłapowskiemu 
do zniszczenia całej rossyjskiej kolumny; lecz uniesiony 
gorączką, krzyknął na nich, ażeby się poddali. Zwinne 
kozaki w pędzie błyskawicy zwrócili konie i ostrzegli do- 
wódzcę o zbliżeniu się Polaków. Moskale, pomimo zdzi
wienia i trwogi, jakie to doniesienie zdziałało, mieli czas 
jednak z onego korzystać i przygotować się do boju, któ
rego uniknąć nie mogli. Uszykowali działa—zajęli opłotki 
we wsi— i tak czekali spotkania. Lecz męstwo polskie 
przemogło wszystkie Rossijan korzyści. Ułani Polscy, po 
kilku wystrzałach armatnich rzucili się do ataku ; i po
mimo złej pozycii, pomimo płotów za któremi się moskale 
ukrywali, pomimo gradu kartaczy, złamali nieprzyjaciela; 
zabrali górą trzysta ludzi piechoty, kilkunastu ułanów, 
jedno działo z całą uprzężą i amuniciją, ośmiu oficerów i 
jednego sztabsoficera, majora Kowaleńkę(19); drugie działo 
i reszta wojska potrafiło w las uciec, na drogę do Biało-
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wieży ; a osadziwszy brzegi drogi piechotą, środkiem zaś 
wyrychtowawszy działo, powtórnie czekali napadu. Zapa
leni ułani, nie mogąc dla wązkości drogi, jak trójkami 
tylko atakować, przyjęci kartaczowym ogniem, rażeni 
z boków od piechoty, straciwszy w zabitych wzmiankowa
nego Grodkowskiego i kilku żołnierzy, cofnąć się przymu
szeni byli (*).

Jenerał, zabrawszy działo z wozem amunicyjnym i broń, 
żołnierzy i oficera na słowo wypuścił, złapanego zaś zdrajcę 
Zorgera z jego pomocnikiem wójtem, obwiesić rozkazał.

Bitwa ta, taki popłoch w moskalach zrobiła, że ułani 
w Halenach znajdujący się, o milblisko ośmodległych od miej
sca potyczki, noc całą pod bronią przepędzili; a sądząc że 
powstanie będzie ich atakować, pozrzucali na grobli haleń- 
skiej mosty, rowy zaś biednemi łazaretnikami osadzili, 
którzy musieli całą noc jak śledzie moknąć w wodzie. Mogli 
sobie spokojnie drzymać, gdyżpowstańce bynajmniej o tern 
niemyśleli, a Jenerał Chłapowski był zadaleko i nie miał 
zamiaru udać się w tę stronę.

Nadziejo! jakżeś mi miłe przedstawiała widoki, gdym 
los mój złączył z Jenerałem Chłapowskim ! Sądziłem że już 
widzę odrodzoną ukochaną ojczyznę ! Sądziłem że wkrótce, 
za tyle lat dźwigania hańbiących nas kajdan, cieszyć się

(*) Spotkanie to miało miejsce istotnie, lecz je niedokładnie autor opisał. 
Rzecz tak się miała : Moskale wiedzieli dobrze co za wojsko się zbliża ; 
jeden batalijon stał uszykowany przede wsią, drugi za wsią z dwoma dzia
łami, dodajmy wszakże że bataliony były niepełne. Oddział nasz ujrzawszy 
to przygotowanie, zwróci! na lewo, aby dwóm batalionóm nie dać się 
połączyć. Kozacy wysiani byli na rekonesans, zbliżyli się ku nam, i po 
chwili uciekli — w trop za nimi, szwadron lg° ułanów wpadł na batalion 
przede wsią, rozbił go od razu i 300 wziął w niewolę— a chwili nie tracąc 
przebiegł przez wioskę, 1 niesformowany nawet rozbił batalion drugi i oba 
działa zabrał, kozacy się rozpierzchli, Grodkowski jeden zginął. Mieliśmy 
dziesięciu rannych i kilka koni ubitych. Ta jest relacija czynnego w tern 
pwiadka i niepodejrzanćj wiary oliccra, (Nota Wydawcy.)
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będę odzyskany sobie i dziatkom moim wolnościę! Wszy
stko mi się w najlepszych i najpiękniejszych przedstawiało 
kolorach. Niestety ! z większym teraz żalem przychodzi mi 
rozpamiętywać te lube marzenia.

Omamienie moje niedługo trwało, obejrzawszy siły Je
nerała Chłapowskiego, znalazłem je bardzo szczupłemi do 
wielkich przedsięwzięć. Składały się one z pułku I uła
nów, do 600 ludzi wynoszącego; z 90 piechoty; z pułku 
I strzelców, na ochotnika wybranych; z kilkunastu sape
rów ; z kilkudziesięciu oficerów i podoficerów z różnych 
pułków, na instruktorów przeznaczonych; oraz z dwóch 
dział polskich i jednego na moskalach pod Hajnowszczy- 
znę zdobytego. Po takowem mówię obejrzeniu, gdzie 
większe trudy i niebezpieczeństwa oczekiwać mogły : czy 
wśród ostępów z powstańcami? czy z tak małę siłę, na 
wielkie zabierajęcę się rzeczy ? Wiedziałem dobrze że kor
pus Rozena był około Brześcia; że w Słonimie, około któ
rego mieliśmy przechodzić, jest znaczna ilość rezerwowej 
kawalerii i dział; że w Grodnie jest kilka tysięcy pie
choty ; a zatem, że mogliśmy bardzo być ściśnięci, a może 
i pobici. Lecz Rossijanie, czy to niechcieli nam tamo
wać przejścia, czyli, przestraszeni nagłem wkroczeniem 
wojska polskiego, a nie wiedzęc o jego sile, nie śmieli nam 
zajrzeć w oczy? tego odgadnęć nie mogę; dość, że prze
byliśmy wszędzie szczęśliwie, przeprawiliśmy się przez 
Narwę i Niemen bez przeszkody (20), zbliżyliśmy się pod 
Lidę,nie majęci niewidzęc nigdzie nieprzyjaciela. Niebyło 
odpoczynku, popasu, lub noclegu, ażeby do nas nie przy
było kilku lub kilkunastu ochotników konnych i pieszo; 
a że Chłapowski odbywał marsz nagły, (gdyż cały jego 
korpus był umontowany na koniach), przeto ochotnicy 
piesi, po większej części pozostawać musieli. Sformował 
się jednak pułk pieszy pod dowództwem Macewicza, który 
opatrzonym został w broń karabinowę, na moskalach
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zdobyty; i zaczęł się formować pułk 11 ułanów, pod do
wództwem Libra.

Gdyśmy się zbliżyli pod Lidę, uwiadomieni zostaliśmy, 
iż batalion piechoty, dwa działa i nieco kozaków, znajduje 
się w Lidzie. Chłapowski posłał pluton jeden z 1° i jeden 
z 11° ułanów, na rozpoznanie; sami zaś, gdy już dość było 
późno, stanęliśmy noclegiem. Wysłany podjazd uwiado
mił, iż za zbliżeniem się ich do miasta, Moskale wyszli i ro- 
społożyli się po za miastem. Skoro świt, Jenerał wzięł szwa
dron z 1°, pluton z 11° oraz dwa działa, i z tę siłę poszedł 
na nieprzyjaciela. Po ich obejrzeniu, i po kilku wzajemnych 
wystrzałach armatnich, rozkazał ułanom zabrać działa mo
skiewskie. Tego tylko oczekiwano rozkazu. Rzucili się na
tychmiast jak wygłodniałe sępy na zdobycz swoję ułani; za
brali nieprzyjacielowi te jego dwa działa z uprzężę całę i 
amuniciję; górę trzysta ludzi piechoty z bronię i ośmiu ofi
cerów; reszta w przyległe laski salwowała się ucieczkę. 
Z naszej strony nie stracono żadnego człowieka, oprócz kilku 
ranionych, i dwóch koni ubitych. Zginęl wprawdzie jeden 
podoficer, lecz z własnego działa; albowiem nieuważny ka- 
nonier, gdy pluton ułanów zabierał tył armatom rossyj- 
skina, dał ognia i ubił go. Jenerał posłał pluton strzelców 
pieszych, pluton ułanów starych i pluton nowych, na wy
parowanie z tych lasków Moskali. Piechota nasza zapędziła 
się za nieprzyjacielem, kilkakroć razy silniejszym; wkrótce 
postrzegła się być okrężonę; kozactwo tył jej poczęło za
bierać; naówczas, dwa wyżej wspomnione plutony poszły 
naprzód, kozactwo pierzchło, a piechota nasza rejterujęc 
się w porzędku, potrafiła dopaść swych koni. Moskale, ró 
wnież nie czekajęc dalszego spotkania umknęli, i więcej 
onych nie widzieliśmy. Część żołnierzy zabranych ofiaro
wała chęć przyjęcia służby naszej; reszta zaś swoim zwy
czajem została przez Chłapowskiego puszczona na wolność.

Z pod Lidy udaliśmy się w powiat Trocki. W Oranacłi



zabraliśmy ośmiu żołnierzy i jednego oficera, którzy wy
pędzali furmanki dla oddziału Malinowskiego. Dochodząc 
do Użogościa, dano nam znać że 25 kozaków z oficerem 
znajduję się we dworze. Porucznik Zabiełło, idęcy z kil
kunastu ułanami w awangardzie, rzucił się na nich; i sam 
z pięciu ułanami wskoczył; przymknięto bramę na dziedzi
niec, reszta okrążyła podwórze. Kozactwo nie było na ko
niach, ale swoim zwyczajem, zabawiało się rabunkiem 
dworu; na odgłos przybycia Polaków, rzucili się na dzie
dziniec do broni; lecz ułani przecięli im drogę od koni; 
rzucili zatem broń i zaczęli prosić o pardon : tem zabezpie
czeni ułani, w miejscu ich zabrania, wzięli się do rewizii 
matelzaków. Kozacy, widząc tylko pięciu ludzi plondrują- 
cych ich matelzaki i siodła, nie uważając w tem zamiesza
niu, że za płotami jest więcej i że cały korpus nadciąga, 
chwycili się powtórnie do broni, ubili natychmiast pod Po
rucznikiem Zabiełłą konia, który, gdy się z nim potoczył, 
dwóch kozaków przebiło Zabiełłę spisami z boków, jeden 
ugodził go w zęby, a czwarty przyłożył mu janczarkę do 
piersi i chciał wypalić — gdy w tem zatrzymanym został 
przez oficera swojego. Podoficer Jąhołkowski również zo
stał ranionym, a ułani poczęli się z podwórza rej terować. 
Lecz w tym momencie przybyło innych kilkanaście koni; 
strzelcy nowo poformowani zsiadłszy z koni, zaczęli z za 
płotów dawać ognia; kozactwo biło się z niesłychanym 
męstwem i rozpaczą — tak że rozognione żolnierstwo na
sze, do nogi ich wybiło— jeden tylko oficer, po odebra
nych kilku ranach, wzajemnie przez Zabiełłę od śmierci 
wyratowany został. Przytem Zabiełło udarował go 50 rs. 
a Chłapowski puścił go na wolność z wydanem zabezpie
czeniem na piśmie, ażeby rńebył przez nikogo lurbowa- 
nym (21). Przy tych kozakach znaleziono korespondencję, 
w której Jenerał Saken donosił dowodzącemu w Wilnie 
Chrapowickiemu, iż jest w krytycznem położeniu; że za
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nim pędzi jenerał Giełgud, i że jest przeciętym od Jenerała 
Chłapowskiego i pomimo to jednak, gdyby Chłapowski 
chciał dobywać Wilna, ażeby Chrapowicki trzymał się do 
ostatniego, gdyż ma nadzieję, że mu się uda przedrzeć do 
Wilna (22).

Z tej korespondencji zostawszy uwiadomieni o wkrocze
niu na Litwę Jenerała Giełguda, uradowani niezmiernie 
przybyciem tak znacznej siły, sądziliśmy się być niezwy
ciężonymi. Niestety! nie mogliśmy przewidzieć, że przyby
cie tego Jenerała będzie grobem sławy naszej, i można po
wiedzieć, przyczyną klęsk wszystkich, jakich cała później 
Polska doświadczyła.

Chłapowski posławszy uwiadomienie do Jenerała Giełguda
0 swojem znajdowaniu się, i przedstawiwszy że można znieść 
korpus Sakena, w oczekiwaniu niby na jego rozkazy, po
szedł pod Zejm z korpusem swoim; przez co odsłonionym
1 wolnym został Sakenowi gościniec wielki z Kowna do 
Wilna. Giełgud zaś, mając tak znaczną siłę, (gdyż korpus 
jego do dziesięciu tysięcy, wszystko wojska regularnego, 
i trzydziestu kilku dział wTynosił); mogąc sam jeden rozbić 
Sakena, a cóż dopiero złączony z Chłapowskim; zostawiw
szy tegoż Sakena swobodnym pod Kownem, sam o mil 
kilka poniżej, około swego folwarku Giełgudziszek, prze
prawiwszy się przez Niemen, do Kiejdan poszedł. Chłapo
wski, uwiadomiony o jego do Kiejdan przybyciu, pojechał 
dla osobistego z onym rozmówienia się (23).

W czasie pobytu naszego w Zejmach, powstańcy litewscy 
w znacznych oddziałach piechoty i kawalerii zaczęli przy
bywać do nas, tak, że w przeciągu dni trzech, do dziesięciu 
tysięcy sformowało się. Widok tego połączenia się, wycisną* 
łzy każdemu dobrze myślącemu. Przybył znaczny oddział 
z samych Akademików Wileńskich złożony. Widok tych 
młodocianych bohaterów, wycięczonych głodem i trudami, 
w pół prawie obnażonych z odzieży, przedstawiał obraz



prawdziwie rozczulający. Dzielna ta młodzież, zagrzana 
miłością ojczyzny, na to swe smutne położenie zdawała się 
nie uważać; lecz tylko jak najprędszego wypełnienia swej 
zemsty na gnębicielach kraju pałała chęcią. Przybył par
tyzant Matuszewicz; przybyli powstańcy z Gubernii Miń
skiej, pod wodzą Pułkownika Radziszewskiego, z dwoma 
lekkiernidziałami. Na Żmudzi, znajdowało się do kilkunastu 
tysięcy kawalerii i piechoty, dobrze uformowanej; oraz 
dwa działa tamże odlano. Lnd zewsząd garnąć się zaczął; 
wszystko najlepszym pałało duchem; oczekiwano tylko 
rozkazu Jenerałów, a połączone i uorganizowane siły gro- 
źnemiby się stać mogły.

Na sessii Jenerałów uchwalono dobycie Wilna. Projekt 
ten z początku wszystkim się podobał; wzięcie albowiem 
Stolicy, jak wzmocniłoby zapał Litwy, i dałoby znaczne 
resursa do prowadzenia wojny; tak z drugiej strony, osła
biłoby energiię Moskali; i gdyby Jenerałowie działali jak 
należało, skutek byłby niemylny.

Z Zejm więc poszliśmy do Czabiszek z korpusem Jenerała 
Chłapowskiego, wzmocnionym kilku tysiącami powstań- 
ców, i batalionem piechoty 18 liniowego pułku; oraz 
z pięciu naszemi działami, Chłapowski podzielił powstań
ców na pułki; podawał onym na Pułkowników i instruk
torów, oficerów' i podoficerów ze starego wojska. Sformo
wano pułki : 9 szaserów (26); 10, 11, i 12 ułanów; 23, 26, 
25, 26 i 27 piechoty. Wszystkie były prawie kompletne. 
W jednym z nich, sławna partyzantka, Plater, dostała do
wództwo kompanii grenadierów. Pułki piechoty uzbrojone 
były, częścią w karabiny, częścią w fuzije myśliwskie, 
a częścią w kosy i piki; o ubiorze zaś onycli nie myślano, 
i nie było sposobu. Batalion akademicki składał oddział 
osobny (25); a z wyboru obywateli uformowano kompaniję 
tyralierów, klórą do batalionu 18 pułku dołączono (26).

Przybył do Czabiszek jenerał Dembiński, który z korpu
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sem swoim pociągnął przez Wiłkomierz pod Wilno; my 
zaś, przebywszy Wilję rzekę w Czabiszkach, poszliśmy 
na trakt kowieński do Rykont; zapóźno, bo już Saken 
i Koruta tymże traktem przeszli do Wilna. Troki zajęł, po 
wyparowaniu Rossijan, Partyzant Matusiewicz; dokęd przy
był nazajutrz dzień z korpusem swoim do dwóch tysięcy 
wynoszącym Partyzant Zaliwski. Wszystko najlepszym pa
łało duchem, i jak najgorętszy chęcię spotkania się z nie
przyjacielem ; wszystko żędało jak najprędzej zajyć Stolicę 
Jagiełłów.

Unia 17 Czerwca, pędzycjuż dzień cały przed soby ko
zaków, stanęliśmy pod Rykontami. Forpoczty nasze, ower- 
stę drogi, za stacijy pocztowy Malowanka zwany, zajmo
wały po nad rzeczky pozyciję.

Dnia 18 usłyszeliśmy na lewem skrzydle mocny huk 
dział; był to atak Jenerała Dembińskiego, który aż na 
przedmieście Sniepiszki zapędził się; lecz gdy z naszej 
strony nie widział współdziałania, cofnył się do Mejszagoły. 
My w oczekiwaniu przybycia Jenerała Giełguda, przepę
dziliśmy na jednej pozycii dni cztery : to jest od 17 do 20 
Czerwca. Forpoczty nasze codzień ucierały się z nieprzyja
cielem; codzień atakowani przez kilkakroć przewyższajycy 
siłę, traciły po kilku i kilkunastu ludzi. Dnia jednego, o 
mało Jenerał Chłapowski nie został schwytanym, gdy ob
jeżdżał czaty; lecz przytomnościy umysłu i męstwem od
działu przy nim będęcego, potrafił się zrejterować.

Gdy my, w oczekiwaniu na Giełguda nieczynnie czas 
przepędzamy, zostaliśmy uwiadomieni że Rossijanie scięgaję 
zewszęd pod Wilno swe siły. Jakoż, zebrało się różnych 
oddziałów, łącznie z garnizonem Wileńskim, do dziesięciu 
tysięcy; przybył Saken bezprzeszkodnie z sześciu tysięcami; 
za nim wkrótce tęż sarnę drogę, Koruta przyprowadził 
do sześciu tysięcy; nakoniec Sołatow nadcięgnęł z dwunastu 
tysięcami ludzi i porobili w Panarach okopy; pokopali,
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gdzie kawalerija mogła atakować, głębokie rowy, i te, dla 
zdrady przykryli chrustem i piaskiem. Tak zabezpieczeni, 
czekali przybycia naszego.

Dnia 20 Czerwca, gdy już Moskale byli w zupełnej go
towości ; gdy siły nasze nie odpowiadały już ich siłom; gdy 
mówię należało się cofnęć na Żmudź, i organizować się; 
Jenerał Giełgud, przepędziwszy dni kilka tak drogiego czasu 
na balach i na ucztach, dowiedziawszy się o nieukonten- 
towaniu oficerów, z korpusem swoim nadcięgnęł (28). Żal 
było patrzeć na żołnierza, który zmęczony tam i owdzie, 
niepotrzebnemi marszami, zgłodniały, w upał największy, 
na samo jednak hasło bitwy, szedł rześkim krokiem do boju. 
Wszelako, zaczęło się powszechne szemranie, szczególnie 
w korpusie Chłapowskiego ; chciano zaniechać ataku— lecz 
naczelnik kazał — potrzeba było być posłusznym.

Nieprzyjaciel nie dał się szukać. Znaleziono go zaraz za 
forpocztami naszemi. Pierwszy wystrzał armatni dodał no
wych sił żołnierzowi naszemu; zapomniał o trudach a z ba
gnetem w ręku, przedzierając się po gęstych zaroślach, 
z góry na górę, przy nieustajęcem «hura!»  parł górę 
półtory mili Moskwicina, aż pod Panary. Moskale, chociaż 
w większej znajdowali się sile, nigdzie oprzeć się nie mogli. 
Tu dopiero, zabezpieczeni okopami i parowami, otworzyli 
z kilkudziesięciu dział ogień. Z naszej strony tak zła była 
pozycija, że ledwo z dwóch dział skutecznie można było 
działać, kilka zaś innych, na lewem skrzydle, dla niesku
teczności strzałów kiedy niekied y się odzywały .Ośmieleni tern 
Moskale, chcieli nam one zabrać. Pułk Jamburski ułanów 
i mnóstwo kozaków, rzucili się na nie. Ale pułk \ naszych 
ułanów, przypuściwszy na kilanaście kroków do siebie, tak 
ich goręco przyjęł, że w największym nieładzie poszli wzu- 
pełnę rozsypkę. Ułani nasi pędzęc za nimi, wpadli na sześć 
dział moskiewskich, a wykluwszy kanonierów, gdy już za- 
przodkowane mieli uprowadzić, napadnięci od świeżego



pułku kirasierów i piechoty, musieli, zostawiwszy one, cofnąć 
się. Wtem starciu się, i tumanie kurzu, tak wielkie było za
mieszanie, że jedni drugich rozpoznać nie mogli; a że ros- 
syjskie ulany bardzo były podobne do naszych, nasi, dla 
rozpoznania się, musieli w czasie boju zrzucić ceratę z ka
szkietów (20).

Po kilkogodzinnej nierównej walce, straciwszy do pięciu
set ludzi w zabitych i rannych; straciwszy wszystkie prawie 
konie pod czynnemi armatami, trzech oficerów, i czternastu 
kanonierów; widząc niepodobnem spędzenie z tej pozycii 
nieprzyjaciela, ani dalsze utrzymanie się, zaczęto się cofać 
nazad do Rykont. Rossijanie krok w krok za nami postę
powali aż pod Rykonty; tu się dopiero wstrzymali, gdyż 
ciemno już było; i każdy zajął swoję poprzednią pozyciję,

Gdyby Jenerał Giełgud mając sobie najdostateczniej skre
ślone siły rossyjskie, oraz plan całego onych ufortifikowania 
się, był ze swej strony nie rozpoczynał ataku ; ale, gdyby 
zostawiwszy na tym trakcie jedną brygadę kawalerii, i 
z parę dział dla umaskowania; sam zaś z całą siłą przeszedł 
na trakt Trocki, i z lego punktu napadł na nieprzyjaciela; 
byłby im zupełnie pomieszał szyki; bo zostawiwszy onych 
przy okopach, odciął by od wąwozu Panarskiego. Dowodem 
jest tego że partyzant Załiwski z gierylasami swoimi, zapę
dził się był bezprzeszkodnie aż pod kapliczkę Panarską; 
a nie -umiejąc z tego zdarzenia osiągnąć żadnej korzyści, gdy 
główna siła przymuszoną została do rejterady; on, takoż 
otoczony prawie przez Moskali, ze stratą znaczną zaledwie 
potrafił się wycofać. Lecz gdy wszystkie plany Giełguda, 
zmierzały jak się pokazało, do jak najprędszego zniszczenia 
tak powstania, jako też korpusu swojego, wolał obrać po
zyciję do boju, gdzie prócz oczywistej straty, żadnej korzy
ści spodziewać się nie mógł (30).

Jenerał Dembiński dnia tegoż siedział spokojnie w Mej sza- 
gole, ponieważ mu Giełgud kazał atakować Wilno dnia 21;

-  S5 -=r
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a sam bitwę rozpoczął i skończył dnia 20. Zdaniem mojem 
tłumaczenie się to Dembińskiego, na małą zasługuje uwagę; 
albowiem on, usłyszawszy dość wcześnie tak wielką kano
nadę, (bitwa się zaczęła o 10 prawie z rana): mógł podejść 
pod Wilno i rozpocząć działanie : gdyż mógł się domyśleć, 
że to nie zaczepka ale walna rozpoczęta bitwa. Dywersija 
jego, niemały skutek uczynić by mogła; nieprzyjaciel bo
wiem z dwóch stron ściśnięty, bojąc się być odciętym od 
Wilna, musiał by się rejterować. Tak chciało nasze nieszczę
śliwe przeznaczenie, że wszędzie niechęć, błędy, lub zdrada 
działały.

Z Rykont, siła nasza rozdzieliła się na dwie części. Jenerał 
Chłapowski poszedł z wielką częścią kawalerii traktem wiel
kim na Kowno. Jenerał Giełgud rzucił się na prawo, tąż 
samą drogą co i przyszedł do Ojran. Partyzant Zaliwski 
powrócił do Trok; skąd natychmiast puścił się w dalszą 
drogę, w chęci dostania się do Polski; dokąd jednak, przez 
swą niezdatność, straciwszy cały tak piękny oddział, sam 
jeden zdążyć potrafił (31).

Gdyby Jenerałowie, przewidując iż nie mogą się juź utrzy
mać na Litwie, poszli byli natychmiast do Polski; przypro
wadziliby piękny korpus, który mógłby być wielką dla niej 
pomocą. Ale nie tak się stało. Woleli wszystko stracić ucie
kając haniebnie przed tymi, których przed chwilą— ido 
tego w okopach—śmieli atakować.

Jenerał Dembiński, zostawiony własnemu losowi, bez ża
dnych rozkazów od główno komenderującego (32), bił się 
ciągle z nieprzyjacielem ; wszędzie z roztropną uwagą cofał 
się; i dopiero pod Szawlami, gdy się z nami połąezył, do
wiedzieliśmy się o jego egzystencii.

WOjranach smutne zaszło zdarzenie. Waleczny Pułko
wnik Valentin szef sztabu Giełguda, a niegdyś Instruktor 
pływaczy, gdy dzień był bardzo gorący, zmęczony mar
szem, poszedł do Wilii kąpać się i utonął. Rozmaite były
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domysły; iż widząc złe pod Wilnem rozporządzenie bitwy, 
i przenikając zdradliwe zamiary Giełguda, a nie chcąc być 
wspólnie o nie posądzonym, straciwszy nadzieję, zdespero
wany, ponurzył się w nurtach. Biorąc jednak na uwagę, że 
człowiek rozumny, i pełen ducha, jakim był Valentyn, wo
lałby wszelkiemi siłami stąrać się zapobiedz złemu, aniżeli 
tak nędznej oddawać się rozpaczy ; rzecz więc najpodobniej- 
sza do prawdy, że będąc mocno zgryzionym, a do tego upa
łem słonecznym rozgrzany, rzuciwszy się w wodę, dostał 
kurczu, i to było istotną przyczyną jego śmierci. Jakkolwiek 
bądź, szemranie zaczęło się powszechne, głośno już mó
wiono o złożeniu Giełguda z komendy. Chłapowski, ażeby 
pogodzić wzburzone umysły; w rzeczy zaś samej, być może, 
ażeby się okryć płaszczykiem Giełguda, przyjął szefostwo 
sztabu : a zostawiwszy tak ważny punkt, jakim było Kowno, 
pod zasłoną jednego tylko pułku nowego piechoty (w po
łowie uzbrojonego), i jednego szwadronu powstańców, bez 
żadnego działa, sam pociągnął do Kiejdan, gdzie również 
i Giełgud z wojskami swojemi przybył.

Jenerał Szymanowski, z pułkiem 1 piechoty liniowej, 
z kilku tysiącami kawalerii i piechoty Żmudzkiej; z kilku 
działami; nie był w bitwie wileńskiej, ale posłanym był 
przez Giełguda dla opanowania Szawel. Stamtąd podwa- 
kroć odparty, gdy napróżno kusił się siłą one zdobyć, Ros- 
sijanie dowiedziawszy się o zbliżeniu się całej massy wojsk 
naszych, dobrowolnie mu z onych ustąpili, i poszli do Ja- 
niszek; a wtedy Szymanowski wszedł do Szawel.

Z Kiejdan poszliśmy do Rosień; przyjmowani wszędzie 
z największym zapałem. Wszędzie spotykaliśmy znaczne 
oddziały kawalerii i piechoty, które do nowo organizowa
nych pułków rozsyłano. Zalecono na całej Żmudzi kanton, 
lecz ten nie z wielkim szedł pospiechem; gorliwi tylko 
o dobro ogólne, pomniejsi obywatele, spieszyli z dostawką 
ludzi; magnaci zaś, widząc opieszałe działania naszych Je
nerałów, bardzo mało, lub wcale onych nie dali.
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Uwiadomiony w Rosieniacli Jenerał Giełgud o zbliżeniu 
się Moskali, wrócił nazad doKiejdan. Sądziliśmy, że dlatego 
zwrócono nazad, ażeby wydać porządną Rossijanom bitwę; 
z utęsknieniem wojsko nasze, w dogodniejszem jak było 
pod Wilnem miejscu, onej czekało. Lecz jakie było powsze
chne zdziwienie, gdy, skorośmy powtórnie do Kiejdan przy
byli, nazajutrz dzień znowu zaczęliśmy się cofać. Nie była 
to wina wojska, ale Jenerałów którzy go prowadzili, gdyż 
wojsko z Krzykiem wielkim chciało walki; a plan Jenera
łów ażeby nas czemprędzej zaprzedać, dojrzewał.

Pod Plemborgiem, pozyciję mieliśmy dość dobrą, wstrzy
maliśmy się ; postrzegliśmy kolumny Rossyjskie postępujące 
ku nam. Otworzono ogień, lecz nie więcej jak z dwóch dział 
tylko, chociaż można ich było przyjąć Wszystkiemi. Rossi- 
janie zaczęli nam odpowiadać; ogień już trwał ciągle z pół 
godziny, gdy Jenerałowie nasi, Giełgud i Chłapowski, w miej
scu zajęcia się czynnego rozporządzeniem bitwy, usiadłszy 
pod cieniem drzewa, spokojnie i smaczno zajadali obiad. 
Co widząc, i będąc pewnym że się rejterować będą, prosi
łem Chłapowskiego ażeby mi pozwolił jechać do Rosień (3ń). 
Otrzymawszy pozwolenie, puścdem się w drogę. Zbliżając 
się do Rosień, widziałem najpiękniejszą pozyciję do bitwy ; 
byłem pewny, że Jenerałowie nasi onej nie opuszczą, i przy
najmniej choć dzień jeden będę mógł sobie odpocząć. Ro
zlokowałem się bezpiecznie i smaczno zasnąłem. Lecz, jak 
dzień tylko, wbiegł do kwatery mojej gospodarz, z uwia
domieniem że się już ostatnie wojsko rejteruje. Porwałem 
się jak oparzony z posłania, a postrzegłszy istotnie przecho
dzący pułk 1 ułanów, który zawsze w rejteradzie trzymał 
ariergardę, jak najśpieszniej zabrałem się i wyjechałem.

Zapomniałem powiedzieć, że Jenerał Giełgud, posłał zpod 
Plemborga, niewiadomo w jakowym celu, Pułkownika 
kwatermistszostwa Kosa, z jednym batalionem piechoty, 
z dwoma pułkami litewskiej kawalerii, iz dwoma działami.
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Postrzegłszy zaś znaczne kolumny nieprzyjaciół, i bojąc się 
niby, ażeby Kos nie był odciętym, chciał go zwrócić; nie 
znalazłszy jednak przewodnika, którenby posłańca z rozka
zem mógł przeprowadzić (pomimo kilkunastu włościan 
tamże obecnych), zostawił go własnemu losowi. W rzeczy 
zaś samej, (jak się domyśleć można), gdy wojsko uważało 
w Pułkowniku Kosie zdatnego dowódzcę, bojąc się w nim 
znaleść przeszkodę w swoich zamiarach, wysłał go na stra
cone. Kos jednak, po stoczeuiu kilku bitew, potrafił od
dział swój przeprowadzić, i niedaleko już granicy pruskiej 
połączył się z Rolandem.

Bitwa Plemborska nic w sobie nie miała. Po straceniu 
napróżno dość amunicii, po stracie z obydwóh stron kilku 
lub kilkunastu ludzi; Giełgud, zjadłszy jak mówiłem obiad, 
i oddawszy wmoc nieprzyjaciół całą jedną kompaniję strzel
ców (której, chociaż nie więcej jak o 500 kroków postawio
nej na zasadzce, nie ściągnął), dla pospiechu nakazał od
wrót.

Gdy główne siły tak się zabawiały, Kowno wpadło w ręce 
nieprzyjaciół, jak to było zapewne przewidzianem. Rossi- 
janie przybywszy i opanowawszy miasto, wyparowali, czyli 
raczej ze szczętem znieśli zostawiony tam pułk piechoty 
litewskiej. Kiekiernicki, dowódzca całego odziału, któremu 
była poruczona obrona Kowna, powziąwszy wiadomość o 
zbliżeniu się znacznej siły Rossijan, w miejscu co mu nale
żało natychmiast przejść rzekę, i zdjąć most, o co był przez 
doświadczeńszych oficerów naglonym, gdyż bronić się ża
dną miarą nie mógł, albowiem nie miał sił odpowiednich; 
wolał pod. maską brawury, wszystko stracić i sam dostać się 
w niewolę: — gdyż taka zapewne była instrukcija naczel
nika. Tam zginął waleczny Kapitan Zabiełło, dowódzca ba
talionu ; który, pomimo gęstego kartaczowego ognia, sam 
własną ręką z kilku żołnierzami, chciał most na Wilii zruj
nować, ażeby wstrzymać natarczywość nieprzyjaciela : lecz



ugodzony kartaczem, wielką duszę wyzionął. Hrabianka 
Plater, która w tym pułku znajdowała się, o mało nie wpadła 
w ręce kozaków; koń bowiem przestraszony hukiem dział, 
zaczął się unosić i zrzucił ją z siebie. Szczęściem, że w tein 
nadbiegł dowódzca tegoż pułku, major Macewicz, złapał 
konia, którego ona dosiadłszy, przybyła szczęśliwie do lasu, 
a nieprzyjaciel zaprzestał dalszego ścigania.

Po wzięciu Kowna, Jenerał Giełgud, widząc się być okrą
żonym, posłał pontony swoje dla rzucenia mostu na Nie
mnie; mając niby chęć przeprawy do Polski. W rzeczy zaś 
samej chciał one jaknajprędzej utracić, ażeby nam odjąć 
wszelką nadzieję wycofania się z matni w którą wprowadził. 
Posłał bowiem przedmiot tak ważny, pod zasłoną jednego 
batalionu litewskiego, w piki tylko zbrojnego. Skoro więc 
zaczęto stawianie mostu, moskale napadli, bezbronny żoł
nierz poszedł w rozsypkę; a dowódzca, widząc iż niema 
sposobu uratowania, wolał spalić aniżeli oddać tak znaczną 
korzyść w ręce nieprzyjaciela; sam zaś z saperami swemi, 
połączył się z nami w Cytowianach. Tym sposobem pozba
wieni możności przebywania rzek, suchą granicę mieliśmy 
do Prus tylko.

W Cytowianach rozeszła się pogłoska, że już wszystko jest 
nam stracone; że Jenerał Giełgud zamyśla, albo się poddać 
w niewolę rossyjską; lub wejść do Prus. Rozpacz była 
powszechna; zebrało się nas ze sześćdziesiąt oficerów, i ma
jąc na czele Pułkownika Przezdzieckiego, poszliśmy do Gieł
guda, zaczęliśmy otwarcie wyrzucać na oczy zdradę jego; 
przedstawiliśmy, że projekta jego są niegodne imienia Po
laka ; że my się nie poddamy nigdy w niewolę ; i że, gdy 
takie już jest nasze smutne położenie, że nie możem się ża • 
dną miarą przedrzeć do Polski, wolimy wszyscy do osta
tniego z bronią w ręku wyginąć. Uspokoił wzburzone umysły 
Giełgud, oświadczając, że nie jesteśmy jeszcze w tak kry- 
tycznem położeniu, ażebyśmy mieli rozpaczać ; że chociaż
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nie mamy podostatkiem amunicii (35), póki jeden bagnet 
pozostanie w ręku żołnierza nie pomyśli o żadnem pod
daniu się. Łatwowierni, uwierzyliśmy tym jego słowom; 
uwierzyliśmy chytremu tłumaczeniu się; a nie posędzajęc 
o zdradę, wróciliśmy ucieszeni i spokojni do miejsc swoich, 
z okrzykami; «Niech żyje Jenerał Giełgud! »

Nazajutrz ruszyliśmy pod Szawle, z zapewnieniem że 
opanowawszy Szawle, opahujem Połęgę, obierzem miejsce 
oparcia się, otworzym z Angliję i Franciję kommunika- 
cije morzem, i od nich dostaniem potrzebnej broni i amu- 
nicii (36). Mówię o Szawlach, gdyż Szymanowski, chociaż 
większę od Moskali miał siłę, nie mógł lub nie chciał onycłi 
utrzymać; i gdyśmy powtórnie poszli do Kiejdan, on ró 
wnież opuścił Szawle, i pozwolił zajęć Rossijanom; przez 
co stał się sprawcę hańby naszej i przyczynił się do niema
łego, (lnbo może mimowolnie) krwi rozlewu.

Jenerał Giełgud., po wyjściu z Cytowian, zalecił wszyst
kim bagażom, (oprócz swoich) iść na prawo—drogę, jakoby 
bezpieczniejszę—; w rzeczy zaś samej, ażeby one oddać nie - 
przyjacielowi; posłał w przykrycie batalion litewskiej bez
bronnej piechoty (zawsze bowiem do podobnych eskort 
wybierano ludzi w piki tylko opatrzonych); sam zaś zwró
cił się na lewo. Stało się jak żędał; droga bowiem przez 
niego wskazana, była drogę którędy moskale dężyli; a przeto 
wszystko zostało zabranem, mała zaledwie część ujść potra
fiła. Zabrano wielu ranionych oficerów i żołnierzy, których 
bez litości taż drogę wyprawiono.

Przybyliśmy nareszcie pod Szawle. Tu, potrzebaby zdol
niejszego od mego pióra, do opisania tej bitwy. Jest to jedna 
z najhaniebniejszych, których nietylko kronika kampanii 
1831 roku, ale cała historija Polski niema. Siła rossyjska 
w Szawlach, wynoszęca pięć batalionów piechoty, czyli 
około czterech tysięcy, z samego rekruta złożona, do stu 
kozaków, i siedm dział, była pod dowództwem Pułkownika
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Krukowa. Dowiedziawszy się o naszem zbliżeniu, zaczęła 
się cofać; lecz Jenerał Dembiński, najprzód przybyły, dogna- 
wszy jy, przymusił powrócić doSzawel. Ci więc, założywszy 
wśród miasta bateriję z dział sześciu, i na prawym brzegu 
z działa jednego, oczekiwali spotkania. Równo ze dniem 
zebrało się całe wojsko nasze : dwadzieścia kilka tysięcy 
wynoszyce; albowiem wszystko, oprócz oddziału Pułko - 
wnika Kosa zkoncentrowanem było. Opasano miasto z trzech 
stron jaknajdokładniej, a z czwartej jezioro broniło ucie
czki. Zdawało się niepodobny rzeczy ażeby Rossijanie bronić 
się mogli; a jeżeliby bić się trzeba było, to bez wystrzału, 
chłodny broniy wziyć będzie można. Lecz inne było żydanie 
Giełguda, i to do skutku doszło. Najprzód Giełgud, po
kładłszy pantofle na nogi, udawał chorego; siedział 
w koczu, o werst trzy przynajmniej od miasta, w odległej 
dolinie, gdzie nic nie widział, jednak dowodził naczelnie. 
Prawe skrzydło utrzymywał Szymanowski; a za nim, po
niżej jeszcze przy jeziorze Dembiński. Lewe zajmowało 
kilka tysięcy kawalerii, pod rozkazami Słotwińskiego i Ja
ckowskiego Pułkowników. Środek zostawał pod wodzy 
Rolanda. Chłapowski pełnił jak wiadomo obowiyzki Szefa 
Sztabu.

Po wezwaniu Krukowa ażeby broń złożył, gdy ten — 
czyli to majyc jakie zwiyzki z Giełgudem — czyli liczyc na 
niezdolność Jenerałów naszych, odpowiedział : że na broń 
broniy odpowie, zaczęto attak.

Szymanowski, z prawego skrzydła najlepszy utrzymywał 
ogień; piechotę posyłano batalionami w tyralierach; śro
dek kiedy niekiedy z dwóch dział dawał ognia; na prawe 
skrzydło odpowiadała baterija moskiewska sześcio-dzia- 
łowa ; środkowi i na lewe skrzydło działo jedne; tyralierom 
odpowiadały wzajemnie tyraliery ukryci w gęstem dokoła 
miasta życie.

W takiej pozycii, batalija trwała więcej sześciu godzin :
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lud ginął na prawem skrzydle, wtenczas, kiedy środek i 
lewe skrzydło w zupełnej prawie nieczynności zostawały; 
a co wszystko, za jednem ogolnem natarciem, w mgnieniu 
oka ukończonem być mogło. Ja, z kilku towarzyszami, przy- 
bliżywszy się, stanąłem na wzgórku; skąd widząc taki nie
ład w działaniu, z uniesieniem zawołałem : o hańbo! o 
wstydzie! imieniowi polskiemu! ażeby kilka tysięcy re
kruta i nędznego niewolnika, w miasteczku zewsząd ot- 
wartem, utrzymywać się mogło przeciw tylekroć przewyż
szającej sile wolnego ludu ! —Postrzegłszy nie opodal siebie 
leżącego i drzymiącego spokojnie Jenerała Rolanda, niby 
go nie uważając, zacząłem miotać ogniste narzekania, że się 
nic nie działa; źe śpią, wtedy gdy tylu ludzi bezpotrzebnie 
ginie; że żadnego nie ma rozporządzenia, gdy lada oficer 
mógłby skuteczniejsze dawać rozkazy; żc gnuśni Jenerało
wie pochowali się, gdy wszędzie przytomnymi być powinni. 
Podniósł głowę naówczas Roland i odezwał się do mnie : 
«a gdzież się pochowali, kiedy go widzę obecnym? » Od
powiedziałem mu na to z pogardą iż to jest wszystko jedno, 
czyli się schować w ustroniu, czyli spać pod górą, gdzie go 
kula dosięgnąć nie może; i sam udałem się do Jenerała 
Giełguda , gdzie przybywszy znalazłem również drzymiącego 
Chłapowskiego. Łatwo zatem można sobie wyobrazić jak 
rzeczy iść musiały. Pułkownik Słotwiński, dowódzca Jazdy 
Kaliskiej, po dwakroć przysyłał do Giełguda, prosząc o ba
talion piechoty i dwa działa, zaręczając że nieodmiennie 
z lewej strony weźmie miasto; lecz to mu zostało odmó- 
wionem. Giełgud również nie pozwolił puszczać bomb i 
granatów do miasta; i chociaż jest zupełnie żydowskie, a 
zatem nam nieprzychylne, nie pozwalał w niem jednak 
wzniecić ognia, coby zapewne przymusiło Krukowa do ka
pitulowania się. Gdy zaś piechota nasza zaczęła się już 
wdzierać na główną bateriję moskiewską, i szwadron ka
walerii Żmudzkiej pod dowództwem Narbuta wpadł do
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miasta, Giełgud nakazał odwrot. Moskale postrzegłszy wa
hanie się naszych, zaczęli się poprawiać. Piechota nasza 
odstąpiła, a nieszczęśliwy szwadron Źmudzinów w środku 
miasta otoczony przez tych którzy już broń rzucili bvli, że 
szczętem wycięty został; i komendant jego znalazł śmierć 
szlachetną choć przedwczesną w rodzinnem swojem mie
ście.

Straciliśmy w tej batalii w zabitych i ranionych (a którzy 
się również pozoslali w ręku nieprzyjaciół), do półtora ty
siąca ludzi, trzech Sztabs oficerów, óO oficerów, i sami 
z hańbą rejterować się przymuszeui zostali. Tam zginął ze 
wszech miar godny szacunku Kanonik Loga, kapelan kor
pusu Chłapowskiego, który stojąc wraz ze mną na wzgórzu, 
widząc panujący nieład, zamyślony i ze ściśnionem sercem, 
odwróciwszy się do mnie wyrzekł : «zdradzają nas! » i 
rzucił się pomiędzy tyraliery z bagnetem w ręku, chcąc 
onych przykładem swoim zachęcić (gdyż już żołnierz po
strzegając tak wielką stratę, ze złego rozporządzenia wyni
kłą, stygnąć zaczął); lecz tam ugodzony kulą, bohaterskiego 
wyzionął ducha. Mówiono jednak później, że śmiertelnie 
raniony, wziętym przez nieprzyjaciół został.

Zostawiam czytelnikowi sąd wolny o Giełgudzie, i o wszy
stkich Jenerałach w tej bitwie znajdujących się. Nie wiem 
nawet jakie mam dać zdanie o Jenerale Dembińskim; który, 
że nie miał wspólnej myśli z innymi dał później tego do
wody. Jednak, kto przez dumę lub zawiść staje się przy
czyną klęski Ojczyźnie, ten również na pochwałę zasłużyć 
nie może. To wiem z pewnością, że gdyby choć jeden z Je
nerałów chciał się w tej batalii zająć czynnie, zwycięstwo 
by przy nas niemylnie musiało pozostać. Bitwa ta, nie była 
dla nas potrzebną i bylibyśmy uniknęli onej, gdyby Jenerał 
Dembiński nie był przymusił Moskali do powrotu do Sza- 
wel; lecz gdy ją zaczęto, należało skończyć z honorem : 
przez co, kilka tysięcy broni dla naszej piechoty, i znaczny



zapas amunicii, jakowy Kruków miał z sobą, byłby naszą 
zdobyczą; i gdyby Szymanowski, po posłaniu szwadronu 
Narbuta, był wraz posłał ze dwa lub trzy inne szwadrony, 
nieprzyjaciel, bez żadnej kwestii byłby przymuszonym broń 
złożyć.

Z pod Szawel puściliśmy się do miasteczka Kurszan. 
Wojsko potrzykroć zrażone, zaczęło przychodzić do stanu 
demoralizacii, i popłoch bezpośrednio wkradać się począł. 
Wielka dezercija, szczególniej w Pułkach litewskich nastą
piła. Jenerałowie nie starali się wzmacniać energii, ale 
owszem^rozsiewanemi wieściami o nadzwyczajnych siłach 
rossyjskich onę osłabiali.

Tylko cośmy stanęli w Kurszanach noclegiem, posłyszeli
śmy strzelanie Pikiet; wszystko się natychmiast tłoczyć 
poczęło; wszystkie bagaże wyszły z miasta, i stanęły na naj
piękniejszym życie, które do szczętu wymiętem zostało. 
Później okazało się, że to nie był nieprzyjaciel; lecz po- 
wstańce wzajemnie się nie poznawszy, strzelać do siebie 
zaczęli. Po poznaniu omyłki, nie kazano jednak ściągnąć 
obozu z żyta, przez co ogromną zdziałano szkodę mieszkań
com. W  kraju nieprzyjacielskim, i gdy nie ma subordyna- 
cii w wojsku, żołnierz nie dba o własność obywatelską; 
lecz w kraju własnym, — w kraju, dla którego się krew 
przelewa — rozsądny Wódz powinien tę własność jaknaj- 
więcej szanować. Bywają zdarzenia, że nie można uniknąć 
od popełnienia podobnej szkody; lecz w Kurszanach, tej 
potrzeby bynajmniej nie było; prędzej powiedzieć można, 
że myślą prawdziwą Komenderującego było, ażeby zniechę
cić mieszkańców dla wojska.

W Kurszanach, zwierzchnicy nasi, Panowie Jenerałowie, 
podzielili się na trzy korpusy, z zaręczeniem : iż każdy 
starać się będzie swój korpus przeprowadzić do Polski; 
i że tak podzieleni, łatwiej zdołają oszukać silnego nieprzy
jaciela. Wielu Litwinów, uważając rzecz za zupełnie stra-
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coną, rzuciwszy broń, popowracało do domów; niektórzy 
poformowali się w małe partije, dla prowadzenia jeszcze 
wojny partyzanckiej ; z których, niejaki Truskowski długo 
był postrachem Moskali. Z korpusów zaś, Jenerał Chła
powski, miał do czterech tysięcy samego starego żołnierza; 
to jest: Pułk 1 Ułanów ; duże dwa szwadrony Jazdy Ka
liskiej; Pułk 2 Strzelców pieszych; swoję faworyta! ną 
Kompaniję z Pułku 1 strzelców; kompaniję strzelców li< 
tewskich; nieco Saperów, oraz jedynaście dział. Jenerał 
Roland z Szymanowskim, do których przyłączył się potem 
Pułkownik Kos, mieli korpus górę dziesięć tysięcy, i 21 
dział. Jenerał Dembiński miał do sześciu tysięcy, młodego 
po części żołnierza, i 6 dział. O! jak jeszcze, pomimo tylu 
bezpotrzebnie poniesionych strat, siła nasza piękną była !
I ta, gdyby dobre było prowadzenie, co moment nie zmniej • 
szać, ale powiększać by się mogła. Jenerał Giełgud, jako 
wolonter, był przy korpusie Chłapowskiego; ja również, 
mając przez niego poruczony mi obowiązek, musiałem 
przy nim pozostać. Prawdę mówiąc, w nim jednym mia
łem zaufanie, że mając najpiękniejszy korpus, z pewnością 
przeprowadzi go do Polski Lecz omamienie to niedługo 
trwało! Widziałem, ze ściśnionem od żalu sercem, jak 
nieludzko garnących się do niego Litwinów traktował; 
żołdactwo jego, i za jego rozkazem, nie zważającna stopień 
ni urodzenie, płazami onycli odganiało. Takie to było przy
wiązanie do sprawy Narodowej! Jeżeli zaś komu, za wielką 
łaskę, pozwolił iść z sobą; to onycli (wiedzieć nie można 
co się w imaginacii jego roiło), wchodząc do Prus, imie
niem fagasów przechrzcił. I tak : Kończą, człowiek milio
nowy, Naczelnik Powstania Wiłkomirskiego; Parczewski, 
Ambrozewicz, i wielu innych, na granicy pruskiej, nie wi
dząc już innego ratunku, pod tern poniżającem imieniem 
otrzymali pozwolenie, podzielenia z korpusem jego ho
noru niewoli pruskiej, Amunicii nie mieliśmy dosyć do
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działali zaczepnych, lecz do odpornych brakować nie mogło. 
To wiem z pewnością, gdyż to mi mówił Xiąże Czetwer- 
tyński, komendant lekkiej artylerii przy Chłapowskim ; 
człowiek ze wszech miar godzien szacunku, iż na swe 
cztery działa, miał oprócz kartaczowych, kulowych nabić 
fr60 ; Działa ciężkie po tyle nie miały— Piechota miała po 
sto ładunków.

Poszły tedy korpusy, każdy w swoim kierunku. Na pier
wszym noclegu, Chłapowski; Pułkownik 1 Pułku Ułanów, 
Borkowski; i Xiąże Czetwertyński, dostali od Jenerała Dem
bińskiego, przez przysłanego umyślnie oficera, Józefa Ko- 
rabiewicza, wezwanie; Pierwszy, ażeby pozwolił diudzy, 
ażeby z kommendami swojemi przybywali do niego. A on 
ich uręczał honorowie, że przyprowadzi do Polski. Chłapo
wski i Borkowski, o takowem wezwaniu zamilczeli; jeden 
tylko Czetwertyński, prawy patriota, ze łzami okazywał list 
swój. Żądał do dział eskorty— lecz gdy tej nie otrzymał, 
nie mogąc się sam narażać, gdyż mógł się bardzo łatwo 
spotkać z nieprzyjacielem, przymuszony został pozostać.

Maszerowaliśmy dniem i nocą, bez żadnego prawie od
poczynku. Chłapowski, dla ulżenia marszu, kazał wszystkie 
bagaże na furach i brykach będące, wraz z temiż brykami, 
popalić. A tak, straciliśmy wszystko, chociaż nikt nas nie 
gonił. Trudy te i straty, mniej się przykremi zdawały, gdyż 
Chłapowski ciągle nam oświadczał, iż tego wymaga własne 
dobro nasze; a nadzieja prędkiego połączenia się ze współ
rodakami, sił nam dodawała. Omijaliśmy troskliwie no
cami siły nieprzyjaciół, tak w Telszach, jako i w drugiem 
miejscu, którego nazwiska nie pamiętam; a chociaż mo
gliśmy one zabrać, gdyż małe były; nie mieliśmy za złe 
Jenerałowi że ich nie chce zaczepiać, ażeby nie utrudniać 
sobie marszu, i nie expensować bezpotrzebnie amunicii. 
Jenerał Roland, za nami prawie postępował; o kierunku 
Jenerała Dembińskiego nie wiedzieliśmy. Razu jednego,
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usłyszeliśmy mocną kanonadę w korpusie Rolanda: na
tychmiast kazano siąść na koń. Sadziliśmy, że pójdziem 
jemu na pomoc: — lecz nie pomału nas zdziwiło, gdy 
Chłapowski udał się spiesznie w przeciwną stronę; wyrze
k a ją , iżby włeb wypalił Rolandowi, gdyby mógł; że on 
tak blisko, i w tym samym za nami postępuje kierunku.

Dnia 11 Lipca postrzegliśmy granicę pruską. Widok ten 
w osłupienie nas wprowadził; nie mogliśmy pojęć dokąd 
idziemy. Z noclegu Chłapowski wypędził, że tak powiem, 
kompaniję jedną która miał przy sobie, Litwinów strzel
ców celnych pieszych, pod kommendą Jasiuka zostających.

Dnia 12 na odpoczynku, Chłapowski zdjął już tak długą 
ciężęcę na nim maskę. Zebrawszy oficerów, oświadczył : iż 
naciskany zewsząd od nieprzyjaciół (chociaż od daty rozłą
czenia się korpusów, nigdzieśmy ich nie widzieli i ani 
jednego nie daliśmy wystrzału); nie widzi innego sposobu 
ocalenia się, jak wkroczyć w Prusy. Oświadczenie to, nie
wymowną zgroza przejęło wszystkich; wszyscy jednozgod- 
nie okrzyknęli, iż tego projektu nie przyjmuję; iż, póki krew 
krążyć w ich żyłach zdoła, chcę się bić i przedzierać do 
Polski; wjczem mieli od niego; uręczenie. Naówczas, Je- 
neiał, do łez się udał, wyobraził: «że nie ma już żadnej 
“ rady; że gdyby się podjął przeprowadzenia, nie wyszłoby 
» rhoże, z tak pięknego wojska nad kilkudziesięt ludzi: że 
»jest zapewnionym, iż przez poddanie się Prusom zachowa 
» gotowe wojsko, które wkrótce użytecznem będzie Ojczy- 
»źnie : że miałby na sumieniu bezkorzystną stratę i jednego 
»starego żołnierza, który za powrotem na łono Ojczyzny, 
»użyteczniejszym będzie od kilku nowozaciężnych : że po- 
» zycija jego samego, jest, okropniejsza ; będąc bowiem pod- 
» danym Pruskim, spodziewa się kajdan i więzienia: że 
»niewola rossyjska, byłaby dla niego znośniejszą; lecz ko- 
» chając serdecznie prowadzone przezeń wyjsko, na wszyst- 
wkie się poświęca cierpienia, a prcsi : ażeby, gdy zobaczą żę
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» żandarmy pruskie przychodzą brać jego osobę, wolno mu 
o było umknąć do Rossii. Prosi oraz oficerów, ażeby dla 
» przykładu żołnierzom, chcieli cierpliwie znosić przykrości 
»kwarantanny, którą trzeba będzie odbywać. » Dowiedzia
wszy się odemnie, iż mam jeszcze do trzech tysięcy złotych 
przy sobie, oświadczył, iż takowe rozdzieli pomiędzy żołnie
rzy, dla wsparcia onych.

Nie widząc innego środka, a uwierzywszy fałszywym 
łzom i przedstawieniom jego, z rozpaczą oddaliśmy się lo
sowi. Podszedłszy jeszcze pół mili, wkroczyliśmy w gra
nicę. Chłapowski pierwszy broń rzucił ; za nim Pułk 1 
ułanów, a za tymi dalsi. Trudną jest rzeczą opisać dokład
nie tę rozpacz, te uniesienia się żołnierzy, przy rzucaniu 
broni — tej wiernej i chlubnej onych towarzyszki — którą 
tyle razy z honorem na karkach swoich najezdców tępili; 
wielu z nich ciskało onę w oczy Giełgudowi, nazywając go 
zdrajcą, przyczyną ich hańby i klęsk poniesionych ; co on 
wszystko z najzimniejszą krwią znosił (37).

Stanęliśmy noclegiem przy samym gościńcu; warta pru
ska dokoła nas otoczyła. Jenerałowie, ażeby ukryć przed 
Narodem zdradę, a wstyd przed Prusakami, kazali odebrać 
od żołnierzy ładunki; i takowe, wraz z ładunkami działo- 
wemi, w pobliskiem błocie w krzakach zatopić. Może też 
obawiali się, ażeby wojsko w nocy nie rozmyśliło się i ma
jąc jeszcze amuniciję przy sobie, me wyszło nazad; a obra
wszy zaufanych wodzów nie weszło w działanie. Odjąwszy 
zatem onemu, w tem pierwszem osłupieniu, tę ostatnią 
nadzieję, odjętą na pewno została i chęć dalszych poruszeń. 
Chłapowski, zaleciwszy mi opłacić dekadę swojej fawory- 
talnej kompanii, summę ośmset górą złotych wynoszącą, 
resztę — czerwonych złotych sto i bilety bankowe — do 
siebie odebrał.

Nazajutrz dzień, postrzegliśmy nadciągający korpus Ro
landa. Jenerał ten, chciał lepiej niby wygrać swą rolę. Za-
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czął nam urągać, i wzywać ażebyśmy się z nim łączyli; 
lecz to już trudnem było, albowiem broń została pod wie
dzę pruską, a konie nawet z pod Ułanów, co lepsze, Chła
powski wymieniać pozwolił. Skoczyli jednak co mogło do 
Rolanda. Czetwerlyński z czternia działami, chociaż bez 
amunicii pospieszył za nim. Reszta pozostała na miejscu; 
a z większem zgorszeniem, bardzo wielu oficerów, szcze
gólnie ze starego wojska przy nowych Pułkach, przeszło do 
Chłapowskiego,

W czasie przeciągu korpusu Rolanda, Giełgud siedząc na 
koniu spokojnie przypatrywał się przechodzącemu wojsku; 
z pociechę może być w sercu, iż plan swój tak piękny przy
prowadził do skutku. Rozpaczający żołnierz zaczął miotać 
sprawiedliwe wyrzuty; przyjaciele jego poradzili mu ażeby 
się cofnął. Oddaliwszy się przeto nieco od gościńca, gdy 
w otaczającem go kole rozprawę prowadzi, przypadł do 
niego Porucznik 7 liniowego Pułku, Skulski, i trafnym wy
strzałem z pistoletu na ziemię go obaliwszy, nie ścigany 
przez nikogo, w dalszą za korpusem udał się drogę (38).

Tak więc zginął nędzny zdrajca, nie korzystając z ohydnej 
swej zdrady i ze spodziewanych korzyści. Brudna jego du
sza, jeżeli piekło exystuje tylko, nieodmiennie w otchłaniach 
jego jest pogrążona; a splugawione cielsko, w plugawem 
błocie pruskiem zagrzebane zostało. Szkoda, że podobny los 
nie spotkał jeszcze niektórych jego kolegów.

Ow jednak Roland, trzymając się ciągle granicy, uszedł
szy mil kilka, i straciwszy dużo ludzi; a między tymi zginął 
Giedrojć, dowódzca 42 Pułku Ułanów; zrabowawszy zu
pełnie Nowe miasto; sam, z korpusem swoim, niedaleko 
Tylży, również do Prus wkroczył. Jeden tylko Jenerał Dem
biński przeprowadził swój korpus do Polski, pomimo naj
trudniejszego jaki miał sobie poruczony kierunku. 0! gdyby 
wszyscy tak uczciwie działali, możebyśmy nie potrzebowali 
przedzierać się do Polski! a Rewolucija Litewska, stojąc na
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świetniejszej stopie., byłaby dla niej pomocą; i złączonemi 
siłami wypędzilibyśmy z kraju ciemiężców naszych.

Po przejściu Rolanda, wkrótce postrzegliśmy kolumny 
rossyjskie; a usłyszawszy dwukrotny wystrzał z działa, (co 
pewno sygnałem tylko było), gdyż Roland już nas był po
minął; Prusacy obawiając się niby, jak nam mówili, ażeby 
Moskale depcący prawa Narodów, nas bezbronnych cho
ciaż wieli granicy, nie zabrali; kazali nam cofnąć się o 
werst kilka wgłąb kraju.

Tak się skończyły wszystkie usiłowania i nadzieje Litwy, 
które pomyślniejszy zapowiadały skutek. Na tern też się 
kończy zakres opisania mojego wypadków Litewskich; co 
bowiem później w onej zajść mogło, świadom nie jestem.
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P R Z Y P I S Y .
( i)  Po wkroczeniu do Polski, Dybicz napisał clo swego Cara, iż go 

za dni dziewięć zaprasza do Warszawy na herbatę. Nie wiedział bie
dak otćin , że mu do tejże herbaty, woda nie Wiślana ale Styxowa 
służyć będzie.

Tu muszę przytoczyć anekdotę, którćj sam byłem świadkiem.
Dnia jednego, będąc nie opodal od siebie, w miasteczku Szereszowie, 

z Assesorem Kowalskim, wpadł do nas, Kapitan z Pułku Kiryssierów 
Albrychta, posłany z jakowy mś raportem do Dybicza. A że poczta, 
przez to miasteczko nie przechodziła, on jechał na przemiennych 
forszpankach, zażądał natychmiast od Assesora koni. Nim te mogły 
mu być dostawione, czas niejaki upłynął. Niespokojny, rwał sobie 
włosy z głowy, krzycząc : Ratujtie mienia! Łoszadiej! •— «Cóż 
tak nagłego masz Kapitanie ? » — « Jak nie nagłego! (odpowiadał) 
Dybicz będzie pił w sobotę herbatę w Warszawie. » — Dzień to był, 
jakem powiedział, przez Dybicza naznaczony ; a to było po południu 
we czwartek, i on miał jeszcze 36 mil do zrobienia — « Ja muszę 
» być u niego nieodmiennie w Sobotę, w Warszawie, taki mam roz- 
» kaz » — Mówiliśmy mu, iż nim się napije w Warszawie, może, 
oczekując koni, z nami wypije szklankę ponczu; gdyż dzień był zi
mny i on przeziębly; lecz i to nam odmówił, wołając tylko » łosza
diej! łoszadiej! ». Gdyśmy go i minuty zatrzymać nie mogli, prosi
liśmy go, ażeby poniedziałkową pocztą przysłał nam radę jaką
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z Warszawy. Takie to było głupie uprzedzenie. Byli jednak rozu
mniejsi od Dybicza i jego Kapitana.

W  czasie przechodu wojsk, Jenerał Witt z wielu officerami swo
jego korpusu, jadł obiad w Bulkowie, u Marszałkowej Rajskie 
w Kobryńskim Powiecie, (idy wino zaczęło już łby rozgrzewać Ry
cerzy moskiewskich, zaczęto naturalnie miotać różne niedorzeczność 
na Polaków ; zaczęto się urągać, że ich czapkami zarzucę. Jenera 
Witt mający więcej od nich rozumu, odezwał się temi słowy «Nie- 
» potrzeba, Mości Panowie, nigdy pogardzać nieprzyjacielem. Ja 
» znam Polaków, i z pńwnością zaręczyć wam mogę, że kość ta, 
» długo nam sterczyć będzie w gardle nim ją strawiemy ; a daj Boże, 
» aby śmy się nią nie udławili ! » Po tej krótkiej przemowie ucichły 
szyderstwa, z zakończeniem zwyczajném moskiewskićm : « — da ! 
» m ożet byt ! »

(2) Autor pisemka, podtytułem, Pamiętnik o Powstaniu to Pusz
czy Białowieskiej, powiada : « Patrioci Grodzieńscy mieli zamiar 
)> uderzyć na garnizon Grodzieński i opanować miasto. » Musiały 
być zatem liczne hufce patriotów Grodzieńskich; chcąc bowiem 
opanować miasto kilka tysięcy garnizonu liczące, potrzeba mieć sto
sowną siłę. Lecz że Polska, za dawnych czasów, liczyła siły swoje 
na papierze; sity więc i patriotów Grodzieńskich na papierze tylko 
liczyć się musiały, lub w bujnej wyobraźni Autora. Grodno ciągle 
było spokojnćm i żadnego znaku poruszenia nie okazało ; a, lubo 
Powiat Grodzieński graniczy z Puszczą Białowieską, po sformowaniu 
się jednak w onéj Powstania, nikt z Grodna oprócz Kraskowskiego, 
nie pokazał się. Przybyli wprawdzie Niemcewicz i Doktór Szczapiński ; 
lecz ci tylko czasowie w Grodnie przebywali. Przybył i Żyliński, Asse- 
sor Sądu Głównego, z Wołkowyjskiego ; dodawszy do onycli, kilku
nastu chcących, nie mogli strasznej stanowić siły dla Rządu Grodzień
skiego, jak wyobraża Autor.

(3) Powiadają, iż człowiekowi chcącemu znaczyć na świecie, a 
niemogącemu się odznaczyć, koniecznie jest tytuł potrzebnym. To
masz Kraskowski, za przybyciem do Francii, widząc tego niezłomną 
potrzebę, przyjął na siebie tytuł Założyciela Powstania w Puszczy 
Białowieskiej ; i av każdem piśmie, w listach nawet, tego tytułu 
używał. Łubom mu go nie zazdrościł, nie mogłem jednak znieść 
uzurpacii ; i o tém napisałem do Rady Polaków w Besançon. Kras-
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kowski tytułu tego żadnym godziwym sposobem przypisywać sobie 
nie może. Pomimo że znajomość jego osoby nie obszernie rozciągać 
się mogła, przybył do Puszczy sam jeden. Do kogoż przybył? Do de 
Ronki. De Ronka, rządca tćj puszczy, który, labo nie był Polakiem, 
lecz przez gorliwość prawdziwego Republikanina, porobił już zna
czne związki z Obywatelami; — De Ronka więc, i jego strażnicy, 
literalnie biorąc, są istotnymi założycielami Powstania. Wszakże 
bez woli de Ronki, Kraskowski i nikt inny, miejscaby znaleść w Pu
szczy nie mogli; gdyż on, mając tak znaczną liczbę strzelców, gdyby 
chciał, każdego by złapał i oddal mieczowi ciemiężcy (o czćm Kras
kowski sam twierdzi). Najpierwsze, jak mówi Kraskowski, przybycie 
jego do puszczy, nadaje mu to prawo. Bajka! bo on nie by 1 pier
wszym; gdyż byli : De Ronka, Jakób Szreter, i inni, ciągle mieszka
jący w puszczy, a czynnie nad uformowaniem powstania pracujący. 
Do dzieła tak wielkiego, jąkićm jest założenie Powstania, potrzeba 
związków, odznaczenia s ię ; lub, niech kto jak chce mówi, ja zawsze 
utrzymywać będę znaczenie imienia. Związki Kraskowskiego szczu
płe zapewnie były, przynajmnićj o nich nie słyszałem ; odznaczenie 
się żadne; — bo opuszczenie placu Kancelarzysty, gdzie jak mówi 
z korzyścią talarki mu przychodziły, za poświęcenie się lub odzna
czenie liczyć nie można : — Znaczenie imienia, tego mu nie zaprze
czam ; — uczciwych rodziców, bogobojnych, z długiego szeregu 
wStanie Kapłańskim zostających, Syn — ; lecz stan ten, lubo szaco
wny, w ciemnych jednak umysłach arystokratycznej szlachty niewiele 
popłaca. Szlachta ta, (jak ją Kraskowski nazywa), czyli Obywatele 
i włościanie, jeżeli przybywali do Powstania, to bynajmniej nie na 
hasło znajdowania się w onćm Kraskowskiego, lecz dla miłości Oj
czyzny i W olności, a może był i taki — co uwiedziony imieniem, 
(lecz nie Kraskowskiego), pomyślał sobie : Że kiedy ten, co ma do
stojeństwa, majątek, porzucił to wszystko i poszedł walczyć — i dla 
czegóż ja, co mam mało, poświęcić tego dla Ojczyzny nie mam ? Nie 
ujmuję dobrym chęciom Kraskowskiego; może być, że zamiary jego 
były najlepsze, lecz więcćj mu jednak życzę skromności. A zawsze 
Karola Ursyna Niemcewicza, niepospoliiych zdatności i energii, oraz 
wielkićj wziętości u Obywateli człowieka, będę uważał za tego, co 
pierwszy dał hasło i powołał do Powstania.

(li) Jest to najlepszą odpowiedzią szumnym wyrazom Kraskow-
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skiegó, o którym powiedziano w pisemko, iż, jakoby dobywszy szty
letu (którego nie miał), wyrzekł : «Że. to żelazo zmusi straż leśną do 
posłuszeństwa. » Skutek okazał iż jeden tylko Strzelec puszczowy, po 
przejściu Chłapowskiego, udał się z nami na Litwę.

(5) Dom mego naówczas przebywania, Haleny, leżał na samym 
brzegu puszczy, lecz o mil kilka od obozu był odległy.

(6) Śmieszne zawiązanie nieraz wspomnioncgo dziełka o Kraskow- 
skim ; powiada ■. « iż powstanie nasze, chociaż nic ważnego niezro- 
» biło, przyprowadziło jednak Armię Moskiewską do głodu. » Gzyliżby 
to nie ważne było faktum ? To prawda, że powstanie nasze, oprócz 
prawych chęci, nic ważnego nie zrobiło ; również zrobiwssy szkodę 
przez zabór kilkuset korcy zboża i kilkudziesiąt wołów, Armii ogło- 
dzić nie mogło, gdyż ta miała wielki magazyn w Brześciu Litewskim 
i w Prużanie, a kommunikacija przez trakt wielki wolną była ; po
wstanie bowiem nigdzie z lasu nosa nie wytknęło ; co zaś zabrało, to 
było posłań ćm prawie umyślnie przez puszczę, ażeby wpadło w ręce 
Powstańców

(7) Autor Pamiętnika dowodzi że fury markietańskie posłane były 
po magazyn do Skidla; nie wićm odkogo mógł się otćm  dowiedzieć, 
gdyż nikogo coby mógł powiedzieć nie wzięto; a Sołdaci niewolnicy 
nie wiedzieli; bom ich o to zapytywał. Zapomniał o tern Autor, że 
magazyny Brzeski, Prużańskl, Gubernije Mohylowska, Mińska, Wileń
ska, składały fury ; te, chociaż nie były ładowne, miały jednak nieco 
skór na sobie; przeznaczenie ich po amunidję lub ubiory najpewniej 
było; lecz to rzecz m ała; ta idea służyć tylko mogła Autorowi do 
imaginacii ogłodzenia Armii.

(8) Przekonano się potem że to nie byl Zwoszczyk moskiewski, 
ale służący Xiędza Proboszcza ze Mścibowa, który prowadził konie 
dla Pana swojego i padł niewinną ofiarą, pod razami bohaterskich Po
wstańców — mała pomyłka!

(9) Białowież folwark, leży nad rzeką Narewką, w pośrodku 
prawie samćj Puszczy.

(10) Ostęp Hwoźna od ostępu Podcerkiewne, w którym się nasz 
obóz znajdował, jest odległym o trzy dobre mile.

(11) Złe rozporządzenie wszystkiemu było przyczyną. Nigdyśmy 
się nie mogli utrzymać na otwartem miejscu, mając do tego nieprzy
jaciela z lasu; przeciwnie, gdyśmy się już byli bić przymuszeni, na



leżało wpuścić Moskałów na obozowisko; a samym, z dwóch stron, 
gdzie żadne wojsko posunąć się nie mogło, Strzelce zaś puszczowi 
do takowych przepraw przyzwyczajeni, utrzymywać ogień przeciwko 
onym. Każdy Strzelec mógł wziąść na oko nieprzyjaciela, o kroków 
kilkadziesiąt; a sami po zawałami mogli uniknąć jego strzałów. Lecz 
wołano uciec, aniżeli korzystać z tak dobrego położenia, gdzie kil- 
kudziesiąt śm iałych, mogłoby kilkaset najlepszego wyparować 
wojska.

(12) Po rozpoczęciu ognia, Lewiński, wyszły ze służby Jlossyjskićj, 
okazał się najgorszym tchórzem ; bo krzyknąwszy że tył nam zabie
rają, (hasło powszechne tchórzów), najpierwszy uciekł o mil parę, 
aż do Teremisk'; zły przykład Lewińskiego pociągnął za sobą kilku 
lub kilkunastu innych; pomimo to jednak, zwycięstwo kompletne 
otrzymanem zostało.

(13) Tu niech mi się godzi zapytać Kraskowskiego, dlaczego, będąc 
drugim po Lawaldzie, i jak sam przyznaje sobie, mając tak wielkie 
znaczenie pomiędzy Powstańcami, zgodził się na zmarnowanie zwy
cięstwa? na stracenie koni doskonałych, które później, za przyby
ciem Chłapowskiego, bardzo by mu użytecznemi były? na stratę 
wozów z których, żelazo przynajmniej, przydatne by było ? Pokazuje 
się, że równie nie miał przezorności jak Ruwald.

(ló) Tu znowu zapytam Kraskowskiego : dlaczego, jak mówi, 
przyszedłszy na obozowisko, gdy znalazł je palącćm się, nie zwołał 
oddziału, i nie ugasił ognia w zapalonych brogach, żywności i fura
żów w wozach złożonych ? a co mógł bardzo łatwo uczynić, gdyż 
żadnćj przeszkody obawiać się nie m ógł; bo ltossijan już w Puszczy 
tego wieczora nie było, gdzie by oddział mógł znaleść pożywienie. 
Ale opuściwszy wszystko pożarowi i łupicstwu włościan, sami uciekł
szy gdzieś na inne miejsce, jakby od zapowietrzonego obozu, noc 
przepędzili o głodzie. Gdzie Kraskowski, (jak sam wyznaje), tak za
snął, że cały oddział wyszedł, a jego zostawił śpiącego; i gdyby nie 
przechodzący tamtędy przypadkiem strzelec, co go wyprowadził, 
nie wie, co by się z nim stać mogło. Czyli się obawiał demoralizacii 
oddziału ? a czyż mogła być większa, kiedy się wraz odtąd wszyscy 
ten oddział składający rozeszli? przeciwnie dawszy onym posiłek 
i zatrudnienie utrzymaliby się w całości. Ja w cztery dni późnićj, sam 
eden zajechawszy na obozowisko, znalazłem, jakem mówił, Moska-
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łów niewolników ; mieli oni jeszcze dwie ćwierci mięsa, podostatkiem 
krup, grochu i sucharów; oraz widziałem włościan bawiących się 
obdzieraniem naszych powozów na w pół poprzepalanych i zbiera
jących resztki owsa i dalszych zapasów. Świadkiem tego już Jakób 
Szreter, gdyż i on później nadjechał, i razem karmiliśmy jeszcze 
konie nasze kurzącym się owsem ; a stąd łatwy wniosek, że przy
szedłszy w kilka godzin po po zaczętym pożarze, można było z ła
twością wiele ocalić.

(15) Jak sprzeczne, samochwalcze, i na krzywdę drugiego są po
wieści Kraskowskiego! dowodzi bowiem, że przenocowawszy na 
obozowisku Ilwoźniańskiem , z oddziałem Wołkowyjskim, który 
przyprowadził Szreter, a o którym ja w piśmie mojem wspomniałem, 
złączył się nazajutrz z jazdą Białostocką; że Żyliński, jakoby oną 
uprowadził; i że Kraskowski w Połowcu zatrudniał się urządzeniem 
piechoty; później, że Jakób Szreter i Ambroziewicz udawszy się do 
świetliszczysk, uprowadzili ze sobą większą część Powstańców ; że 
Żyliński uprowadził niejakowąś jazdę. Bajka! bo słyszałem od An- 
tusewicza, jednego z naszych powstańców, który ciągle zastawał 
z Żylińskim, że oni, w ośmiu tylko tułali się w lesie Białostockim ; 
że byli ścigani od Moskali, i że uszedłszy im z rąk szczęśliwie, każdy 
udał się gdzie mógł; i odtąd o losie Żylińskiego niewiadomo, a An- 
toszewiczowi udało się dostać do Polski : — Że Kraskowski opuścił 
powstańców i osiadł w Połomiu, to prawda — ; lecz że tam organi
zował piechotę, to bajka! bo kogoż miał organizować, chyba tych 
kilku co się z nim do Połomia schronili? Nie zazdroszczę tej organi- 
nizacii; rzecz ciekawa, jaką Kraskowski nie będąc nigdy żołnierzem 
mógł onćj nadać. — Że Szreter i Ambroziewicz uprowadzili po
wstańców za sobą, to bajka! bo gdy Żyliński, de Bonka i Kraskowski, 
po kilkodniowej po różnych ostępach Wołokicie, opuścili potajem
nie powstańców, część onych rozeszła się; a reszta co się rozejść nie 
chciała, musieli się trzymać Szretera, który przynajmniej fohvarku 
swego Świetliczysk nie odstępował; który, chociaż stary wiekiem, 
miał jednak ciągle młodzieńczą energiję. Z tych, oddział jeden, jakem 
powiedział, przysłał do mnie delegaciję, z tegoż samego Ambroziewi- 
cza i innych, złożoną.

(16) Bodajby nikt dobry, jak to mówią, nie był w powstaniu! Pró
żne wyobrażenia że z powstaniem można co dokazać : ja powiadam



że nic — albo bardzo mało. — Nie ma wojska bez subordynacii, a 
w powstaniu żadnćj nie m a; każdy się sędzi być równym i od siebie 
zawisłym; z takim więc wojskiem nic począć nie można. Potrzeba 
dla nas powstania, to prawda; i bez powstania narodowego swobód 
naszych nie odzyszczem ; lecz należy one natychmiast uorganizować 
w pułki : jak tylko bowiem powstaniec nosi lytul żołnierza, zaraz 
jest skłonniejszym do karności wojskowej; od której jako powsta
niec stroni.

(17) Kraskowski dow odzi: « że wiedział o przybyciu Jenerała 
» Chłapowskiego, ale opuszczony po dwakroć od szlachty, postano- 
» wił czekać na niego w Połomiu ; a za przybyciem tegoż Jenerała 
» do Mosiewa, do Puszczy, z nim się połączył, i 26(3 powstańców 
» będących przy nim i przy Szreterze do korpusu wcielił. » — Naj
przód Kraskowski nie był opuszczonym przez Szlachtę, albowiem 
ona mu nigdy nie asystowała; ani też o tak wielkim bohaterze nie 
wiedziała ; ale on sam ją opuścił, udawszy się do Poiomia. Jeżeli zaś, 
jak powiada, mógł wcielić 260 ludzi do Chłapowskiego — pokazuje 
się że powstanie pomimo niego exystowało. Powtóre ; jeżeli wiedział 
że Chłapowski ma wkroczyć, a nie zebrał powstańców wszystkich, 
i nie poszedł na jego spotkanie, zrobił niegodziwie ! Bo 260 ludzi, 
o których wspomina, a więcćj stu, co byli ówcześnie niby pod moją 
kommendą, sformowałoby do czterechset ludzi; a przeto w afferze 
jaką miał Chłapowski wchodząc do Puszczy, pod łłajnowszczyzną, 
byliby mu byli wielką pomocą; gdyż ten nie miał prócz jednćj kom
panii piechoty; gdyby się więc powstańce byli złączyli, bitwa, po
mimo tego korzystna, byłaby jeszcze korzystniejszą.

(18) Dowiedziałem się późnićj, że Szreter, naciskany przez Jene
rała Rossyjskiego Goło wina, cofnął się w Słonimskie ; a późnićj, za 
przybyciem w odwrocie Jenerała Dębińskiego, z nim się połączył i 
poszedł do Warszawy. Tu bezimienny Autor żądło swe wypuścił. 
Powiada : « iż Niemcewicz był przyczyną upadku Szretera, z po
wodu rozdzielenia szczupłych sił tegoż ; gdyż Szreter zostawszy z kil
kadziesiąt ludźmi nie mógł pobić kilkotysięcznego korpusu Gołowina; 
ale, gdyby miał tych kilkudziesiąt co uprowadził Niemcewicz, byłby 
nieodmiennie onego pokonał : przeto zarzuca złą wiarę Niemcewi
czowi. »

Mogąż podobne banialuki zasługiwać na jakąkolwiek uwagę ? Nie



dowodząż one prostej tylko złości i zarozumiałości Autora? Bo ani 
w ZiO, ani w 80, ani 100 łudzi, niepodobny jest rzeczy pokonać czte
rech tysięcy. Autor wyliczając zasługi swego bohatera, pomiędzy jego 
ofiarami dla Ojczyzny, kładzie : iż opuścił korzystne miejsce przy 
Gubernatorze Grodzińskim. Że mogło być korzystne, temu nie za
przeczam ; albowiem w tym Rzędzie, i najmniejszy kancelarzysta 
zdziera od biednego przychodzącego z interesem, talarki. Lecz jeżeli 
to ma być zasługę, powićm z drugićj strony, że Niemcewicz, czło
wiek milionowy, Urzędnik wysoki, mogąc jak wielu innych siedzieć 
spokojnie w domu, opuścił jednak lak znaczny majątek, (pewniejszy 
nad imaginowane korzyści Kraskowskiego), a poszedł poświęcić 
usługi swoje Ojczyźnie w powstaniu i dzieli tułactwo : — nie żołnierz, 
to prawda; lecz zawsze dobry patriota i uczciwy człowiek; — ni
kczemne żądło Kraskowskiego dosięgnąć go nie może.

(19) Kilko miesiącami wprzódy, będąc prezydentem ziemskim, 
składałem z tymże Kowalenko kommissiję rekrucką w Uniżanie; 
widząc się z nim gdy był zabranym, przypominaliśmy nasze prace : 
on był smutnym, a ja wesołym; lecz w krotce pożyci j a  się zmieniła. 
On się pewno cieszy, gdyż wraz był puszczonym na wolność; a ja, 
tak długi przeciąg czasu pędzę życia w tułactwie, ciągle prawie we 
łzach, i nie wiem kiedy się to skończy.

(20) Przy przebyciu do przeprawy Niemna, znaleźliśmy Urzędnika 
z Grodna przysłanego d!a spalenia przewozu, lecz Jenerał potrafił go 
uprzedzić, przewóz uratowany i przeszkody w przeprawie nie było.

(21) Gdym się pytał tych kozaków umierających, dlaczego, widząc 
taką siłę nie poddali się, ale się z taką rozpaczą bronili ? oświadczyli 
mi, iż nie mogli sobie do głowy przypuścić ażeby to być mogło woj
sko regularne ; a sądząc iż byli tylko powstańce, pewni byli że onych 
przepędzą. Wiedzieć potrzeba, że to był oddział gwardyjskich ko
zaków.

(22) Jak dobrze Saken znał zdatność naszych Jenerałów ! gdyż 
pomimo że był otoczonym i powinien był być wziętym, pisał że się 
przedrze do Wilna, i był tego pewny.

(23) Tej to rozmowie, jak bardzo wielu powiada, winniśmy zgubę 
i upadek sprawy naszćj.

(2/t) Pułkowi temu, aby podobniejszy był do Szaserów, odebrano 
lance; a tak zostali się bez broni; — gdyż ledwie któren miał pałasz,
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lub pistolety; niektórzy mieli fuzyjki na sznurkach przywiązane. 
Pułk ten liczył cztery szwadrony kompletne, ludu pięknego.

(25) Chłapowski sformował batalion udzielny z Akademików, na 
wzór Akademików Warszawskich, lecz z nich swój gwardii nie 
zrobił.

(26) Piękny projekt uformować osobny oddział z czoła obywateli 
i ten na pierwszy ogień wystawić : niech się szlachta hartuje. 1

(27) Korpus oficerów widząc że Giełgud działa tak opieszale, stra
ciwszy w nim zaufanie, które tylko jedynie w Chłapowskim pokładali, 
podali do niego żądanie ażeby przyjął jeneralne dowództwo : że 
Giełguda znać nie chcą, i zupełnie za niezdatnego uważają. Na tę 
propozyciję Chłapowski odpowiedział : « Jestem żołnierzem, umiem 
» znać subordynaciję. Komendy nie przyjmę, chyba za rozkazem 
» Naczelnego Wodza, a wasze żądanie do tego mię przymusi, że albo 
» się zupełnie oddalę, albo was wszystkich roztrzelać rozkażę. » Pię
kna odpowiedź w żołnierzu, i sprawiedliwa, gdyż nie należy nigdy 
folgować dyscypliny wojskowej; lecz gdzie idzie o dobro Ojczyzny 
i gdy cały korpus oficerów, tak jego jako i Giełguda, oprócz małćj 
liczby tego żądał; należało przyjąć propozyciję, jeżeli czuł się na si
łach ; lecz tego mu musiało pewnie brakować. Po wkroczeniu 
w Prusy, został mianowanym przez Naczelnego Wodza na jeneralnego 
dowódzcę na Litwie — trochę zapóźno!

(28) Wtenczas gdy Rossijanie massowali się, Giełgud nie robiąc 
im żadnej przeszkody, robił z korpusem swoim promenady. Poszedł 
z Kiejdan do Janowa; tam mu się nie podobała przeprawa; powró
cił nazad do Kiejdan; wydawał bale, obchodził Imieniny, robiono 
fajerwerki; expensowano proch tak potrzebny; później, przeprawi
wszy się w Ogranach, przybył do Rykont dwudziestego, i poszedł 
prosto do bitwy.

(29) Oficer jeden, z pierwszego Pułku Ułanów, w tćm zamięszaniu 
i kurzu, przybił się do Ułanów ruskich ; a że był szlusującym, za
czął swą czynność pełnić ; lecz gdy pył zaczął opadać, i posłyszawszy 
kommendę, poznał omyłkę swoją która go o mało nie pozbawiła ży
cia. Po kilku bowiem danych za nim wystrzałach, zaledwo potrafił 
umknąć.

(30) Tak było nawet uradzono, że trakt Kowieński zostanie tylko 
maskowanym, a z traktu Trockiego bitwa miała się rozpocząć. Jene-
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rat Chłapowski na tćj umowie, prowadząc awangardę, po spędzeniu 
z pierwszej pozycii nieprzyjaciół, udał się był w dyrekcii na trakt 
Trocki; gdy w tem posłyszał rozpoczęcie bitwy na trakcie Kowień
skim. Zdziwiony, gdy posłał zapytać Giełguda, co by to znaczyło ? 
dostał odpowjedź : że on z każdego punktu Moskali pobije; oraz 

rozkaz, ażeby się wracał.
(31) Zaliwski, była to mistyczna figura ; a że nie należał prawie 

do składu sił naszych, przeto w nocie o nim wspomnieć tylko posta
nowiłem. Przyszedł on na Litwę z Augustowskiego, po przejściu już 
wojsk rossyjskich. Przyprowadził z sobą korpus, tak piechoty jak i 
kawalerii, do dwóch tysięcy ludzi wynoszący, żołnierza dobrze ubia- 
nego i uzbrojonego. Sam sobie składał osobną kommendę, i niechciał 
pod niczyjemi zostawać rozkazami, oprócz Naczelnego Wodza. 1 tzy- 
bywszy do Kowna, dał szumny raport Wodzowi, iż zdobył Kowno 
szturmem. Łatwo było zdobyć; gdyż w niem, oprócz lazaretu, który 
spokojnie w łóżkach leżał, żadnego zdrowego Moskala niebyło; i 
Kowno, przez położenie Wojsk Polskich, liczyło się za wzięte. Lecz 
on, wszedłszy bez wystrzału, a złupiwszy jak gdyby szturmem dobył, 
poszedł do Trok. Tam mu się podobne nie udało zwycięstwo; gdyż 
znalazł Partyzanta Matuszewicza. W czasie bitwy pod Wilnem przy
szedł traktem Trockim swobodnie, aż pod kaplicę Ponarską; nie 
umiał profilować; bo z dwoma tysiącami mógł znaczny zioltić po
płoch w Moskalach : a że nie utrzymywał z nikim stosunków, po 
zrejterowaniu się więc Giełguda, gdy się nie zaraz cofnął, został na
padniętym ; i z trudnością, po znacznej stracie, zaledwo potrafił 
umknąć nazad do Trok. Stamtąd natychmiast puścił się w dalszą 
rejteradę — nie już w Augustowskie — ale śladem prawie Chłapow
skiego. Chciał, przez Obwód Białostocki dojść do Warszawy. Nieda
leko Puszczy Białowieskiej, gdy się nieostrożnie rozlokował, nad 
rzeką błotnistą, którą byt przejść powinien, i zdiąć mostek ; został 
napadniętym przez Golowina. Kawalerija naparła go do rzeczki, 
wszystko wzięła, wycięła, lub zatopiła ; a Zaliwski z piędziestąt tylko 
ludźmi piechoty umknąć potrafił; których opuściwszy, sam udał się 
do Warszawy. Tak więc cały korpus jego został zniszconym : taki 
skutek nierozwagi i nierozsądku komendanta.

(32) Giełgud, zazwyczaj posławszy jakową kolumnę, nie starał się 
zona utrzymywaćkommunikacii, ale własnemu zostawiał ją losowi.
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(33) Holanda w téj bitwie nie było ; gdyż on, ze swoim korpusem, 

z Kiejdan wziął inną dyrekciję.
(34) Od zliczenia się z Chłapowskim, cięgle przy jego zostawałem 

boku; a gdy Płatnika swojego Grabowskiego, zrobił komendantem 
Pułku 6go Strzelców konnych, mnie kassę korpusu swego powierzył. 
W niéj było Czerwonych złotych czterysta; reszta w papierach ban
kowych, które się w całości pozostały, gdyż nigdzie onych wymieniać 
nie mogliśmy. Do téj kassy przybyło późnićj, z przedanych effektów 
po jednym Oficerze złotych 1200 ; z niéj opłacano dekady żołnierzom 
i podoficerom; Oficerowie bowiem żołdu niebrali, oprócz nowo 
awansowanych, którym dawano jednorazową zapomogę. Trzeba było 
kuć konie, kupować sól, gdyż téj nie brano w rekwizyciję; oraz 
ułatwiać rozmaite przywiązane expensa do kommenderującego.

(35) Amunicii nie mieli — a gdy Marszałek Talszewski, Gadon, 
ofiarował znaczny zapas prochu, nie chcieli go przyjąć, oświadcza
jąc iż mają zadość amunicii na swoje potrzeby. Za wejście zaś do 
Prus, położyli między innnemi za najważniejszy pretext: brak amu
nicii. Pokazuje się jakie były zamiary, i jak chcieli wojować.

(36) Projekt zdawał się podobnym do uskutecznienia. Z Francii 
bowiem wysłany był okręt, na którym do 20tu tysięcy znajdowało 
się karabinów przeznaczonych dla Powstania Litewskiego. Okręt ten 
istotnie w Poiądze miał broń swoję debarkować : lecz jak wszędzie 
zdradzano, tak i w tym razie zdradzono. Na tym bowiem Okręcie 
znajdował się, utajony pod maską dobrego Polaka, emissarijusz ruski, 
który, za przybyciem do Kopenhagi denunciował Konsulowi Moskiew
skiemu. Okręt więc został z bronią zatrzymany ; broń skonfiskowana; 
a my» i pizyjaciele nasi, patrioci irancuzcy, gdyż to było towarzy
stwo pod prezydenciją Lafayetta, stracili i już lat kilka mają o to 
proces.

(37) Gdyśmy już w Prusy wchodzili i broń rzucać zaczęto, jeden 
podoficer nazwiskiem Jusuk z Igo Ułanów, nowo na Oficera awan
sowany, przejęty zgrozą i prawym patryotyzmem, rozdarł swą ofi
cerską nominaciją, rzucił ją w oczy Chłapowskiemu, i odwoławszy się 
do żołnierzy « kto chce z nim trudy podzielać ? « gdy znalazł do 
dwudziestu ochotnika, opuścił Pułk i swoicli kommendantów, którzy 
niewolę nad bój przenieśli, i do Polski poszedł; gdzie szczęśliwie 
się dostał. Wódz naczelny, wynagradzając to jego szlachetne po
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święcenie się, mianował go Kapitanem. Pokazuje się przeto, że gdy 
już z nad samej granicy, odłączone oddziały mogły przejść do Polski; 
dla czegóż Cłapowski, mając tak piękny korpus, zwłaszcza w czasie 

właściwym uczynićby tego nie mógł ?
(38) Skulski, przez rząd pruski jak najtroskliwiej wyszukiwany, 

polralił jednak przez czas kwarantanny ukryć się pod postacią słu 

żącego ; późnićj udał się do Francii.





DOKOŃCZENIE UWAG

N a d  b e z i m i e n n y m  p i s e m k i e m  n a z w a n y m

Pamiętniki o Powstaniu Bialoioieskiem.

Kłatrtstwa, czyli bajki dowcipne, są przyjemne; lecz 
bajki krzywdzące drugiego, są złe i nieprzyjemne. Gdyby 
to pisemko w lat sto po nas wyszło, potomność mogłaby 
uwierzyć czynom jego bohatera; lecz pisać takie biednie, 
w czasie gdzie wszyscy świadkowie są współżyjący — jest to, 
być pozbawionym, jak mówią, piątej klepki w głowie. 
Przedsięwziąwszy wykazać zupełną nicość wymienionego 
pisemka, w smutnem się stawię położeniu : okazać nagość 
jego bohatera, któremu, jak mówiłem, nie ujmuję do
brych chęci. Powiadają, że pochwały niezasłużone krzywdą 
się stają; Kraskowski czuć to zapewne musi : ażebym mu 
przeto onej nie wyrządzał, samą prawdą bezimiennego au
tora przekonywać postanowiłem ; przez co mogę boha
terowi jego uczynić większą przysługę.

Powiada: «że Kraskowski, w czasie sejmikowania obo- 
»zowego, przebiegał Powiaty, Wołkowyjski, Słonimski 
»Prttżański, w celu nakłonienia do powstania : że wło-
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»ścianie Prezydenta Trębickiego, oświadczyli się do niego 
» należyć, pod warunkiem spalenia dworu Likowy : że na- 
»ostatek wyprawa jego skończyła się na zabraniu 60 wozów 
» męki. » Tu się tylko zastanowiwszy z rozwagę, wraz do- 
strzedz można śmieszne kontrasta. Najprzód; gdy w czasie 
elekcii nie był obecnym, nie mógł tak silnie (jak powiada) 
wpływać na obory. Że wtymże czasie objeżdżał sęsiednie 
powiaty — bajka ! Bo ja, będąc obecnym temu powstaniu 
widziałem go cięgle na jednem przebywajęcego miejscu ; 
przebiegał — nie przeczę — Powiaty Słonimski i Wołko- 
wyjski po części jadęc z Grodna do Puszczy, bo tak wypa
dała droga, lecz skutek okazał że żadnego nie zrobił na 
onych wpływu; w powiecie zaś Prużańskim przesiadywał, 
gdyż Puszcza leży w Prużańskim, i ma dużo wiosek; że się 
widział z włościanami i z obywatelem Trębickim, to być 
może, — gdyż (jak powiada) « siedział w uroczysku Kletne,» 
a wieś Kletne, Trębickiego, leży w tejże Puszczy i w temże 
uroczysku. Ażeby zaś włościanie za warunek kładli : spa
lenie dworu Likowy, temu wierzyć nie mogę; gdyż toby 
uwłaczało godności tychże włościan. Dla tego, że wieś ta 
jestnajbogatszę ze wszystkich wiosek Trębickiego; a potem, 
za wielkie byłoby żędanie, albowiem Likowa leży od tej 
wsi o mil pięć, i na drugiej stronie Prużany; a powstańce 
nigdzie się z lasu nie oddalali. Że zabrał 60 fur męki — 
samochwalstwo! Łatwa bowiem rzecz była (gdy sam jeden 
mógł tego dokazać.) powiedzieć furom aby szły za n im ; 
a włościanie, majęc od swych Panów zalecenie ażeby się 
starali wpaść w ręce powstańców, z łatwośc.ię go posłuchali. 
Sam nakoniec wspomina : że zarozumiałość (jak powiada) 
Szlachty, niepozwoliła mu wzięć komendy. Pokazuje się, 
że nie miał nie tylko u niej, ale i dalszych powstańców 
żadnego znaczenia; gdy pomimo usilnych dężności, jak 
wszystkie jego postępki z tegoż samego pisemka okazuję •— 
nie mógł onej otrzymać, Powiada ;«  że pojmał Neczwoło-
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dowa w Królowym Moście ; a Kowalski złapany później; 
oba zaś zostali oddani pod dozór Niemcewiczowi. » — Ze 
wziął Neczwołodowa, powtórne samochwalstwo! jeździł 
bowiem z de Ronka — Królowy Most był miejscem rezy- 
dencyi de Ronki — de Ronka więc, jako właściciel, w swoim 
domu wziął Neczwołodowa, a Kraskowski był tylko przy
tomnym. Tom sam słyszał z ust de Ronki, który mi opo
wiadał o przestrachu Neczwołodowa, gdy go w nocy po
strzegł z pistoletami przy łóżku swojem: pomoc nawet 
jego potrzebny nie była, gdyż Neczwołodow bynajmniej 
się nie bronił, broni nawet nie miał. A że więźnie oddani 
byli Niemcewiczowi, nie dowodziż to że on był naczelni
kiem? Wszakże Kraskowskiemu potrzeba oddać pochwałę, 
że zabrał bryki z powiatu wołkowyjskiego, lecz przecie nie 
sam jeden; bo Szretter z oddziałem swoim one zatrzymał, 
a Kraskowski w tę porę nadjechawszy, był świadkiem za
brania onyeh. O zaborze 50 wołów karmnych — o tak 
ważnym artykule — autor wspomnieć nie raczył; pewno 
dla tego, że Kraskowski tam nie był. Nakoniec autor wy
puścił jadowite swe żądło, sięgając po cudzą sławę. I tak 
powiada, « że się znajdowali w obozie podcerkiewnym : 
« Aloizy Kiernożycki i Jabłoński, ludzie złą wiarę słynący ; 
« że niby uciekli przed napadem na ich domy, a od wie
ce dziwszy obóz, nazad wrócili..» Ja złą wiarę znajduję 
w piśmie bezimiennego autora; będąc albowiem bliskim 
tych obydwóch sąsiadem, dobrze onych znałem, i wiem że 
byli przejęci pełnym patriotyzmem; że uciekli z domów 
istotnie przed prześladowaniem, gdyż oba byli doniesieni 
przez żydów; że Kiernożycki, człowiek bez doświadczenia 
i słaby, z przestrachu i zaziębienia zachorował i był przy
muszonym udać się do Strzelca swojego w tejże puszczy, 
gdzie go później widziałem; a Jabłoński był aż do napadu 
na obóz, i wspólnie ze wszystkimi uciekającymi, uciekł. 
Jeżeli zaś później powrócili do domu, nic złego nie zrobili,
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gdyż żołnierzami oba być nie mogli. Powiada jeszcze : « że 
* Nosarzewski nasyła wojsko moskiewskie na powstań
ców. o Na to odpowiadam, że Nosarzewski nie potrzebuje 
obrony przeciw tak nikczemnym zarzutom; za błahe jest 
to pisemko, ażeby mogło dotknąć honoru jego. Kto go zna, 
wie że był i jest dobrym patrioty ; jam służył pod jego roz
kazami w kampanii 1812 roku, i wiem że ten człowiek ze 
wszystkich miar godzien jest szacunku.

Nie zarzucam przeciwko osobistej odwadze bohaterowi 
tego pisemka; zostawiam ten sąd dla tych, co z onym 
byli pod Hwoźną; postępek jednak jego po przybyciu na 
obozowisko, mało dowodzi kurażu, a mniej jeszcze rozsąd
ku. Życzeniem mojém prawdziwém jest : ażeby autor, co 
jak powiada, podaje materiały do czerpań historycznych, 
pisał prawdę w rzeczy, tak jak powiedział w swym axiomie : 
« verba volant, facta manent. » — W calem zaś jego pi
semku nié facta prawdziwe, ale same verba znaleść można; 
i lubo każda powieść tego pisemka krytyce ulega, gdyż 
wszędzie się z prawdą rozmija, ja na tém krótkiém mojém 
objaśnieniu przestaję.
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