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Rozdział szósty
Dosyć było dla stronników moskiewskich wiadomości o podpisaniu przedugodowych tylko warunków pokoju między Moskwą i Portą, by zuchwale podnieść swe czoła; pokazało się
to wraz po upłynionej limicie i rozpoczęciu sejmu na dniu 15 września i następujących: zaczęto śmielej niż dawniej tamować, zwłóczyć wszystkie ustawy, już to wewnętrznych urządzeń, już powiększenia skarbu i wojska tyczących się; co więcej, kilku posłów, niewielu
stronników Szczęsnego, po prowincjach podawali do akt protestacje przeciw konstytucji trzeciego maja i wielu innym ustawom sejmowym. Zgorszenia te do tego przyszły stopnia, iż
sejm nakazał, by żaden gród nie przyjmował do aktów protestacji podobnych, uważając w
nich buntowniczy duch opierania się temu, co reprezentanci narodu i powszechną narodu
wolę składający tak zgodnie uchwalili. Sejm atoli stanowiąc uchwałę tę, pamiętny zawsze na
swoje zasady, przydał, iż każdemu w mowie i piśmie zostawionym było zdanie swoje wyjawiać, byle im tylko prawnej sankcji przypisywać nie śmiał.
Ważny atoli widok, od tylu wieków w dziejach polskich nie znany, zachwycił publiczność
na tej dnia 15 września sesji: w skutku konstytucji trzeciego maja przyszli do stanów zebrani
miast deputowani. Wybicki, sławny jeszcze w roku 1766 z ziem pruskich poseł, dziś przyjąwszy prawo pruskie, tkliwą nader mową powitał stany i dziękował im za wrócone miastom
swobody: tegoż dnia deputowani miejscy zasiedli miejsca swoje w rozmaitych komisjach.
Im bardziej konstytucja rozwijała się w zbawiennych ustawach swoich, tym czynniej zawziętość ku niej działała; poduszczali co dzień więcej służalców swoich schronieni za granicą
hersztowie. Czas jest o knowaniach ich z samego początku sejmu powiedzieć pokrótce. Najpierwszy, jakem powiedział, Rzewuski, wraz po otwarciu sejmu w roku 1788 widząc, iż nie
było nadziei powrócenia władzy hetmańskiej, porzucił Warszawę, udał się najprzód do
Drezdna, stamtąd do Berlina, wszędzie rozwodząc żale swoje na sejm, wszędzie ofiarując
obcym usługi swoje i gotowość przedania ojczyzny za buławę. Gdy cnota elektora saskiego a
związki króla pruskiego z sejmem naszym nie obiecywały mu wielkich nadziei, gdy ofiara
nawet jego gabinetowi berlińskiemu stanięcia na czele chcących jarzmo moskiewskie zrzucić
za powrócenie władzy hetmańskiej odrzuconą została, udał się do Widnia. Wkrótce Szczęsny
Potocki, rozgniewany, iż sejm nie dał mu się ślepo powodować, wyjechał także do Widnia.
Obrażona miłość własna połączyła tych hersztów na pozór: w jednym tylko zgodni, to jest w
przeciwieniu się wszystkim czynom sejmowym, w reszcie różni w widokach, nie lubiący się,
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zazdrośni i natrząsający jeden z drugiego; śmiał się Szczęsny z szału Rzewuskiego, zbawienie
Polski pokładającego w władzy hetmańskiej, śmiał się Rzewuski z ograniczonych talentów, z
dumy i sięgania po berło Szczęsnego. Mimo tych skrytych zazdrości i nienawiści wspólność
interesu łączyła ich w działaniu. Starali się najprzód pobudzić Kaunitza przeciw organom
sejmowym, gdy niepomyślna wojna z Turkami i przekonanie, że panowanie moskiewskie w
Polszcze aż nadto dworowi wideńskiemu było szkodliwym, nie pozwoliły Kaunitzowi skłonić
ucha do szalonych ich poszeptów, przekonał Szczęsny Rzewuskiego, iż nie było nadziei, nie
było zbawienia, tylko w Moskwie jednej. Zaczęły się więc schadzki u posła moskiewskiego w
Widniu, Razumowskiego, zaczęły konszachty z niższymi wysłańcami, których Katarzyna i
Potemkin po wszystkich zagranicznych dworach trzymali. Do tejże kliki należący Branicki,
siostrzenicę Potemkina mający za sobą, zostawiony w Warszawie, przyjęty do Straży, będący
na czele wojska, kierował w sejmie fakcją moskiewską i o wszystkich czynach rządowych
Petersburgowi donosił.
Trzeba było być tak bezrozumnymi albo raczej tak zaślepionymi dumą jak ci dowódcy, by
na tylekroć zdradzającej Moskwie polegać, by zawierając z nią umowy, by przy zaręczeniu
osobistych sobie korzyści nie zapewnić uroczyście, na piśmie całości granic Polski: mogłyż
osobista zawiść, uraza i pycha tak daleko omamić?
Uchwalona konstytucja trzeciego maja rozdrażniła do ostatka gniewy spiskowych; pospieszyli do Jass, gdzie bawił Potemkin w zebranym tam jeszcze obozie moskiewskim. Zawieszenie broni między walczącymi dozwoliło satrapie temu puścić wodze całej swej rozwiązłości.
Kochał się on naówczas w księżnie Dołhorukowej; surowość jej zaostrzała barbarzyńskiego
olbrzyma chuci, rozumiał, że rozrzutność i festyny zastąpią podobania się dary. Nie ustawały
biesiady. Pamiętnym będzie bal, który Potemkin wydał w Jassach dla tej piękności: kazał on
wydrążyć pod ziemią niezmierną salę, okrywały ją wokoło bogate makaty, kryształy, brązy,
srebro i złoto. Sploty kwiatów świeżych, wonie arabskie napełniały podziemne powietrza,
tysiące zapalonych świateł zastępowały jasność słoneczną. Nie tyle zachodów potrzeba było
Potemkinowi, by otrzymać fawory Wittowej, z którą się był później Szczęsny ożenił: zawołał
on ją z rana do siebie. Zastała go Wittowa leżącego w sobolowym tułubie, rozmamanego,
rozczochrane włosy jego okryte były puchem; stała przy łożu szkatuła pełna rozmaitych drogich kamieni i pereł. Potemkin, przebierając w nich garścią, wziął je, dłoń całą dał Wittowej i
nasycił swe chuci. Dosyć wielu pisało o zbytkach jego; ileżkroć widzieliśmy adiutanta jego,
Baura, przyjeżdżającego do Warszawy, posyłanego nieraz do Paryża po kwiatki, trzewiki,
wody pachnące. Pamiętam, jak raz w zimie spotkałem go lecącego sankami, trzymającego
przed sobą dużą wazę zamkniętą na kłódkę. I cóż było w tej wazie? Oto ugotowany już sterlet, który Potemkin siostrzenicy swej, Branickiej, do Warszawy przysyłał.
Potemkin, tak rozrzutny, tak wykwintny w swych darach, sam zachował dzikie narodu
swego ulubienia. Gdy stół jego giął się pod przysmakami, on sam gryzł surowy burak lub
marchew, pożerał wędliny, ładował się kwaśną kapustą. Te to może przeładowania, niesmak i
zazdrość z rosnącej faworyta Zubowa potęgi przyprawiły go [o] niebezpieczną chorobę; czując się coraz bardziej słabszym, kazał się wieźć do Mikołajowa, założonego przez siebie miasta nad Bohem; w drodze wysiadł z pojazdu, położył się na rozciągnionym płaszczu pod dębem i wkrótce na łonie siostrzenicy swej, Branickiej, duszę wyzionął, dnia piętnastego października 1791.
Wielu ówczesnych dziejopisów, szczególniej hrabia Ségur, opisali nam charakter, obyczaje, czyny i potęgę, i dziwactwa tego potężnego azjatyckiego magnata, nie do mnie więc w
tych prędko kreślonych i niepoprawnych zapisach przydawać do ich obrazów, to tylko powiem, iż Potemkin był niepospolitym człowiekiem: wielkie zawsze knował zamysły, i tym
może tak silnie umiał sobie Katarzynę pozyskać, iż acz zawistna władzy swej, dozwalała mu
prawie panować pod sobą. Z ubogiego sierżanta gwardii wzniósł się Potemkin do najwyższych dostojeństw, do nieograniczonych bogactw. Oprócz niezmiernych dóbr w Polszcze i
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Moskwie imperatorowa w pieniądzach wysypała na niego pięćdziesiąt milionów rubli. Jak
wielu, tak Potemkin, raz umoczywszy usta u kubka wyniosłości i władzy, wraz gorętsze czuł
onych spragnienie. Nie dosyć mu było być najbogatszym i najpotężniejszym panem na świecie, chciał jeszcze koroną skronie swe uwieńczyć. Wiedział on, iż możność i znaczenie jego
nie przetrwają życia Katarzyny, wiedział, iż upokorzony tylekroć przez niego następca jej,
Paweł, nie daruje mu uraz swoich, chciał więc wcześnie zabezpieczyć sobie, schronić się na
tak wysokie miesce, gdzieby go zemsta łatwo dosięgnąć nie mogła; zamyślał więc raz o
udzielności Krymu, znów o księstwie kurlandzkim, lecz gdy i to nie dosyć, o polskiej koronie.
Zabezpieczał on sobie wcześnie potrzebne do utrzymania się w tym zamyśle siły; więcej on
myślał o kredycie i wpływie w Polszcze Branickiego, niż należało; na nim więc do przygotowania w tym względzie umysłów Polaków polegał i również przezornie i zręcznie gotował on
sobie zbrojną potęgę: pod pozorem już niezdatności do służby czterdzieści tysięcy doświadczonego żołnierza piechoty oddalił od pułków i na żołdzie swoim po różnych miescach trzymał na każde zawołanie gotowych. Urząd hetmana Kozaków czynił go panem równejże liczby jazdy, wodzem i panem. Ciężko rozumieć, by Potemkin za życia Katarzyny chciał podnieść chorągiew rokoszu, lecz przy wstąpieniu na tron Pawła chciał być na wszystko przygotowanym. Korony polskiej mógł się i za życia swej protektorki od łaski jej spodziewać. O,
próżne ludzkie nadzieje! Śmierć w jednej chwili wszystkie te wyniosłe zamysły przecięła.
Nie wiedzieć, czy Polakom cieszyć się z nich należało; kto wie, gdyby był choć dwa lata
dłużej pożył Potemkin, ostatni cios śmiertelny wymierzony przez sąsiadów na Polskę może
by się przez niego odwrócił, może by, choć z zdeptaną na czas wolnością, niepodległość i
imię Polski zostały. Nie ma już dzisiaj i prochów tego, tak potężnego za życia, Azji satrapy.
Byłem w roku 1818 w założonym przez niego mieście Mikołajowie nad Bohem; poznałem się
tam z schronionym na starość, będącym niegdyś przy Potemkinie, oficerem; zapewnił on
mnie o siłach zbrojnych, które sobie przysposabiał Potemkin; był na koniec świadkiem, jak
ciało Potemkina złożonym było w wystawionej przez niego w Mikołajowie cerkwi, był
świadkiem, jak po wstąpieniu na tron Pawła przyszedł ukaz, by ciało to wykopać i na rozstajnych drogach porzucić; tam, w nie zamieszkałym i dzikim jeszcze kraju, wkrótce żarłocznych
wilków stało się pastwą.
Skoro tylko przyszła wieść o zgonie Potemkina, wraz Branicki, pod pozorem brania sukcesji po wuju, w rzeczy zaś samej przez bojaźń, by Szczęsny i Rzewuski nie zawarli bez niego
zgubnych na ojczyznę frymarków, do Jass pospieszył; trudno wiedzieć, jakie tam były między
nimi namowy, znać atoli, że nie dojrzał był jeszcze plan Katarzyny i zbrodnicze jej względem
podziału Polski z królem pruskim układy. Szczęsny, Rzewuski, Suchorzewski, Kossakowski
odebrali z Petersburga rozkaz czekania w Jassach. Branicki powrócił do Warszawy udając
zniechęconego, powstając niby na szaleństwo i zaciętość Szczęsnego i Rzewuskiego.
Umieszczony w Straży i Komisji Wojskowej, zbyt jeszcze był potrzebnym w Warszawie, by
go carowa oddalić od niej pragnęła.
Gdy tym sposobem Katarzyna rozpościera z daleka sidła swe na Polskę, gdy płatni jej słudzy coraz śmielej zwłokami i przeciwieniem się swoim zamysły jej wspierają na sejmie, zbiera się w Pillnitz w wrześniu zjazd monarchów, zjazd, którego cel i umowy dotąd tajemnicą są
dla świata. Piszący o nim panowie Ségur i Ferrand różnią się w zdaniach swoich, przytomny
naówczas poseł nasz w Berlinie, książę Jabłonowski, powiadał mi, iż wszelkich używał sposobów, chcąc nawet przekupić służących u drzwi elektora pajuków, lecz o niczym z pewnością dowiedzieć się nie mógł. Przytomni byli zjazdowi temu cesarz Leopold II, Fryderyk Wilhelm, król pruski, elektor saski, przybył także nieproszony hrabia Artezji, brat Ludwika XVI,
pan Calonne i mnóstwo emigrantów francuskich. Pan Ségur tak o zjeździe tym mówi: „Zjazd
w Pillnitz, który w jednych tyle nadziei, w drugich tyle wzniecił niespokojności, dotąd tajemnicą się staje, nie pozostał z konferencji tych inny ślad, jak w niewyraźnych bardzo znaczeniach utworzona nota, w której, gdyby stan nieszczęśliwy króla francuskiego dłużej trwać
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miał, nadzieja pomocy od państw niemieckich książętom francuskim przyrzeczoną była. Doświadczeni politycy znajdowali w tej nocie więcej chwiejące; niepewności niźli energii, przecież pomnożyła ona ślepą ufność emigrantów, rozdrażniła umysły rewolucjonistów francuskich i położenie Ludwika XVI tym niebezpieczniejszym sprawiła”.
Gdy Leopold i król pruski tak błahymi obietnicami karmią emigrantów francuskich, Katarzyna, której potrzeba było wszędzie podżegać i kłócić, by, wprowadziwszy drugich w kłopoty, samej tym wolniejsze do zamysłów swych mieć ręce, Katarzyna – mówię – przez ministra swego w Koblentz, Rumancewa, oświadczyć emigrantom kazała, że ich bierze pod wysoką swoją protekcję i w przypadku niektóre miasta w państwach swoich do mieszkania im
przeznacza. Niektórzy wnoszą, iż wtenczas już milion rubli księciu d’Artois dała.
Pan Ferrand, po powrocie Bourbonów bliższy może przystęp mający do dyplomatycznych
aktów, tak się co do konferencji w Pillnitz tłumaczy:
„Zebrali się trzej monarchowie w Pillnitz w zamiarach szlachetnych i mądrych. Zgodzono
się tam na zasady, na których wkrótce pokój wideński został zawartym. Przez traktat ten dwory wideński i pruski zabezpieczały sobie państwa swoje przeciw zewnętrznym napaściom,
równie jak przeciw wewnętrznym rozruchom, których bojaźń rewolucja francuska wzbudzała.
Trzy artykuły tajemne były rzetelnym powodem i celem przymierza tego: pierwszym dwa
dwory zaręczały nierozdzielność, niepodległość i trwałość nowej konstytucji polskiej; drugi
punkt warował, że żaden z książąt austriackich i pruskich nie mógł być córki elektora saskiego, infantki naszej, mężem. Trzecim warunkiem obydwa monarchowie obowiązywali się
przyłożyć starań swoich, by carowa moskiewska przystąpiła do traktatu tego”.
Czemuż, o nieba! Tak słuszne, tak zbawienne umowy nie przyszły do skutku, ale oparły
się im: śmierć Leopolda, rewolucja francuska, podstępy przewrotnej Katarzyny, niezbędne na
koniec przeznaczeń wyroki.
Mimo oporu haniebnych przeciw sejmowi i marszałkowi sejmowemu manifestów i protestacji, mimo, z obietnicami wsparcia od Moskwy, coraz większego stronników jej zuchwalstwa postępowano w uzupełnieniu magistratur rządowych; opisane sejmy, asesorie, komisje
policji i skarbowa razem dla obu narodów. Rozsądny naród litewski, zawsze pokoju i porządku pragnący, wniósł i otrzymał prawo dnia trzeciego grudnia 1791 pod tytułem: Rozgraniczenie Normalne w Wielkim Księstwie Litewskim; dnia piątego grudnia stanęło rozgraniczenie
dóbr wszelkiej natury w prowincjach koronnych. Co za dobrodziejstwo dla najpierwszego z
życzeń ludzkich, spokojności domowej, jaki cios śmiertelny zadany pieniactwu, matactwu i
zdzierstwu patronów. Jest to jedno z największych dobrodziejstw, które sejm ten przyniósł
krajowi, niestety, jak tyle innych, spiskiem targowickim zwalone i zniweczone.
Dnia dziewiętnastego grudnia, na sesji, która od południa trwała aż do godziny czwartej
nazajutrz, przyjęte zostały zasady projektu do sprzedaży starostw. Dobra te narodowe, zostawione niegdyś do szafunku królów dla mężów zasłużonych ojczyźnie, od czasu nierządu i
znikczemnienia naszego, od czasu jak nie było już zasłużonych ni w obozach, ni w radzie,
służyły jedynie do obżarstwa w zbytkach zanurzonych magnatów, męczarni królów, którzy za
jednemu dane starostwo dziesięciu robili sobie nieprzyjaciół i mściwych na sejmach i sejmikach burzycieli. Dowiodły wieki złe skutki starostw, wszystko okazywało korzyści z przedaży
i puszczań w dzierżawy: zbogacenie skarbu publicznego, pomnożenie uprawy rolnictwa z
podziału tych wielkich majętności i podzielenie onych na drobniejsze części, łatwość niemajętnym nabywania onych, wyrządzania w nich usiłowań i przemysłu swego skuteczniej, niż
kiedy w obszerności swej pod jednym, nieprzytomnym najczęściej, dożywotnim tylko były
dzierżawcą, umorzenie na koniec ubiegań się o nie przez pochlebstwa i płaskość i mszczenia
się przez niedostanie. Wielka była walka w tak popularnej z jednej, tak grożącej dla drugich
materii. Posiadacze starostw połączyli się z stroną moskiewską; przeszedł projekt 105 kreskami przeciw 93.
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Gdy się to dzieje, pobyt ciągły Szczęsnego i Rzewuskiego w Jassach, namowy ich częste z
Bezborodkiem, ministrem moskiewskim, i Popowem, powiernikiem zeszłego Potemkina, acz
krótkie – odwiedzenie ich tam Braneckiego, gońcy ustawni do stronników tu moskiewskich i
coraz bardziej rosnąca ich zuchwałość okazywały aż nadto widocznie, iż dumni i zaślepieni
przywódcy nieprzyjaciół konstytucji na pognębienie jej już oczywiście moskiewskiej szukają
pomocy.
Przerażeni tak srogim zamachem, troskliwi o całość ojczyzny w sejmie Polacy już dłużej
zniewagi swojej cierpliwością pokrywać nie mogli, Kościałkowski więc, poseł wiłkomirski,
w te odezwał się słowa: „Ojczyzna powinna być wszystkim matką i panią, są jednak – o Boże
– którzy północną potęgę obrali sobie za matkę, potencję, która nie zrzekła się jeszcze opieki
nad narodem naszym, carów jej niegdyś dającym. Są wyrodni ziomkowie wychowani na łonie
ojczyzny, obdarzeni jej dobrodziejstwy, którzy Moskwę pobudzają przeciw nam. Nędzni,
szukają piersi u obcej matki, gdy im słodki pokarm ofiaruje ojczyzna. Mająż być Jassy lepsze
nad Polskę, a grenadiery moskiewskie milsze nad króla i własny naród? Pycha podżega ich na
krew naszą, oni w Jassach założyli siedlisko, by tam zgubę ojczyźnie gotować, w Jassach targują się, aby wywrócić rząd, wyplenić poczciwych, urzędy poosadzać swymi, podzielić może
kraj, a króla dobrego, jeżeli nie zepchnąć z tronu, to zostawić go monarchą nad warszawską
ziemią: milczałem długo, lecz widzę, że łagodność nasza zatwardza ich, czyż ich kilku lepiej
życzyć może ojczyźnie jak miliony polskich mieszkańców?! Upór, nie miłość ojczyzny, zaślepia ich. Nie są płonne moje słowa, na ostrożności nicht nie stracił. Już z Jass posyłają z
kondycjami do Petersburga, ja was o tym ostrzegam, zapobiegajcie temu”.
Poparli głos ten Zboiński, poseł dobrzycki, Weyssenhoff, Niemcewicz, inflancki, pierwszy
podający projekt zakazu aktów publicznych, przyjmowania manifestów i protestacji, ostatni
naznaczający Szczęsnemu i Rzewuskiemu, jako wojskowym, aby dopełnili prawa przysiężenia na konstytucję i obydwa w przeciągu trzech miesięcy stawili się w sejmie. Możnaż było z
jawnymi już buntownikami postępować łagodniej; dano im czas do upamiętania, lecz któż
zaślepioną pychę upamiętał kiedy?
Na sesji tej Szczęsnego mężnie bronił Hulewicz, Złotnicki, Branickiego siostrzeniec jego
Sapieha; Czetwertyński, Plater równie się głośno odzywali za nimi.
Jeżeli pobyt buntowniczych magnatów w Jassach, zuchwałość stronników ich wzbudzały
sprawiedliwe w umysłach cnotliwych obawy, nie zaspakajało ich trwożliwe elektora saskiego
w przyjęciu korony ociąganie się. Pan ten, mądry, bogobojny, sumienny, acz żywo tknięty był
wdzięcznością za tak zgodne, pełne zapału przywiązanie do siebie Polaków, nie chciał atoli
korzystać z niego, pókiby zawzięta Katarzyna nie zezwoliła na wybór ten i niektóre wątpliwości w konstytucji objaśnionymi mu nie były. To zawierała nota jego podana w Dreźnie
ministrowi naszemu, w tym celu dla wspólnych porozumień się wysłany został do elektora
książę Czartoryski, generał ziem podolskich.
Tymczasem rewolucja francuska coraz bardziej zastraszającą monarchów przybierała postać; bracia Ludwika XVI, książęta, znaczniejsi Francuzi i co za znacznych chcieli się udawać, słowem, trzy części szlachty francuskiej, uprzywiliowanej dotąd i wolnej od podatków,
nie cierpiąc zmniejszeń prerogatyw swoich, nie mogąc znieść, by w prawach i publicznych
ciężarach z resztą mieszkańców porównaną była, wyjechali za granicę, po wszystkich dworach niemieckich, po wszystkich krajach, w Polszcze, Sztokholmie, Petersburgu nawet, rozsypało się. Z całym ogniem i popędliwością narodu swego szerzyli oni skargi swoje, trwożyli,
zapalali pasje monarchów. Familie: Polignac, Vaudreville, Lusignan etc., udali się najprzód
do Widnia, potem wraz z Esterhazym do Petersburga. Nic zagniewane na naród ludzki nieba
pomyślniejszego dla Katarzyny zdarzyć nie mogły jak wybuchnienie rewolucji francuskiej.
Użyła jej ona na odwrócenie natężonej dotąd na olbrzymi wzrost jej uwagi monarchów ku
przesadzonemu nieszczęściu, którym ta rewolucja zagrażała im. Gdy z jednej strony przeraża
ich umysły, z drugiej przytułkiem i zasilaniem, które daje emigrantom, podnieca ich nadzieje,
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pobudza do zuchwałości, a kroki tymi drażni, rozjątrza aż do zapamiętania naród francuski
przeciw królowi, oddalonym z kraju książętom i szlachcie.
Znajdowali się bracia królewscy w Coblentz, do 40 000 szlachty zebrało się do nich: Katarzyna, mały na taką liczbę, lecz powiększany w gazetach, posiłek 40 000 złotych niemieckich
posyła francuskim książętom. Co więcej, wysyła do Coblentz posła swego Romancowa, by
książąt i szlachtę w przedsięwziętych [postanowieniach] opierania się Zgromadzeniu Narodowemu francuskiemu utrzymywał; pomocą najsilniejszego wsparcia król szwedzki posyła
tam także Oxenstierna, posła swego. Król ten, więcej próżności, więcej romansowej imaginacji niż tak potrzebnego królom posiadający rozsądku, zazdrosny aż do śmieszności władzy i
powagi monarszej, w zmniejszeniu władzy Ludwika XVI własne swe upatrywał upośledzenia. Najoddaleńszy od Francji najsłabszy z monarchów, najpierwszy śmiało i głośno oświadczył się przeciw nowemu porządkowi we Francji; mówiąc raz z posłem hiszpańskim przy
dworze swoim: „Nie masz – rzekł – jak ja i imperatorowa, którzy nie taimy się z nienawiścią
naszą ku rewolucji francuskiej i więcej jesteśmy Burbonami niż Burbonowie sami”. Nie
omieszkała Katarzyna z szału tego korzystać, w krwawych przez nią na Polskę zamysłach
wiele jej na tym zależało, by uwikławszy w wojnę z Francją Austrię i Prusy być z strony tak
niestałego Gustawa III bezpieczną i pewną. Wynosiła więc pod nieba wielkie i szlachetne
jego w sprawie królów uczucie, powiedziała, że on będzie Agamemnonem zjednoczonych
wojsk wszystkich monarchów przeciw zbuntowanym Francuzom, co więcej, zawarła z nim
traktat, poddając pod władzę jego 12 000 Moskali, które, przyłączone do 12 000 Szwedów,
przeciw Francji ciągnąć miały. Ani też usługa taka miała zostać bez nagrody. Wiele dowodów
wierzyć każe, iż Katarzyna kołysała próżnego Gustawa nadzieję, że mu tron polski osiąść
pozwoli. To pewna, iż Gustaw często się z tą nadzieją zdradzał, że wziął od posła naszego w
Sztokholmie, Potockiego, starosty tłumackiego, strój narodowy polski, podobny zrobić sobie
kazał i że często ubrany weń lubił się przeglądać w zwierściedle. Żyjący jeszcze Józef Sierakowski, sekretarz poselstwa naszego w Sztokholmie, bywał świadkiem i pomocnikiem przebierania się tego. Przeznaczenie, lubiące wywracać najsłodsze dumnych marzenia, wkrótce,
jak zobaczemy później, i tym Gustawa III marzeniom smutny położyło koniec.
Przy końcu roku tego Lucchesini, poseł pruski w Warszawie, od więcej roku to na kongresie w Reychenbach, to w Szystowie jako pośrednik bawiący, zakończywszy dzieło swoje,
niezmierne zebrawszy bogactwa, do Warszawy powrócił. Postrzegłem w nim nadzwyczajną
zmianę. Mimo dyplomatycznej i włoskiej razem układności widoczny przymus postrzegać w
nim można było. Już nie szeptał po publicznych zgromadzeniach, już nie podburzał przeciw
Moskwie, a gdy się unoszono nad Konstytucją, zdawało się, iż wykracza przeciw powinności
swojej, gdy się na najmniejszy uśmiech aprobacji wysili.
Lucchesini jak dawniej stronił, tak dziś witał z miłym uśmiechem Bułhakowa, posła moskiewskiego; wkrótce obydwa zaczęli się odwiedzać, wkrótce też nadeszły od bawiących za
granicą posłów naszych wieści, iż carowa przez dwór duński szuka się pojednać i porozumieć
z królem pruskim. Łatwo sobie wystawić można, jakim zadziwieniem, jaką zgrozą i zniewagą
przejęte były serca nasze na tak ohydną – nie mówię: niewiarę, lecz oczywistą zdradę Fryderyka Wilhelma; przecież nie rozpaczano jeszcze, jeżeli ostygł dwór berliński w oświadczeniach swoich, nie oświadczył się przecie głośno z nieprzyjaźnią swą ku nam. Co więcej, przy
zawarciu pokoju ostatecznego w Jassach carowa, lękając obudzić nieufność w Porcie Ottomańskiej i królu szwedzkim, oświadczyła, iż bynajmniej nie chce wspierać malkontentów
bawiących w Jassach; lecz gdy tak zapewnia w Jassach, potajemnie, lecz silnie ofiarami na
Polszcze łudzi chciwość Wilhelma.
Rok 1792; Obchodzono z największą wspaniałością u dworu zaczęcie tego ostatniego, iż
tak rzekę, roku krótkiej niepodległości naszej; wieczorem senat, stan rycerski, co przedniejsze
damy w dworskim ubiorze na rogówkach z długimi ogonami, posłowie zagraniczni od
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wszystkich prawie zagranicznych monarchów, na przepych ubrani, udali się do wielkiej, rzęsisto oświeconej sali zamkowej z powinszowaniami swymi królowi; między tłumem pięknościów trzy szczególniej jaśniały wdziękami i pięknością swoją: księżna z Chodkiewiczów
Lubomirska, kasztelanowa kijowska, pani podskarbina koronna Kossowska i pani z Lubomirskich Janowa Potocka. Ociężały wiekiem król, zawsze lubiący spokojność i rozkosze, oddalał
jak nieprzyjemne wszystko, co mu mogło niespokojnością, zmianą losu zagrażać, chcąc z
obecnej chwili jak najdłużej korzystać. Przecież niespokojność malowała się nieraz na twarzy
jego; osłabienie przez lata i rozkosze nie tylko czyniły go opieszałym w tak potrzebujących
dziś największej czynności sprawach publicznych, lecz nawet i do bawienia trudnym.
Ileż razy odbierałem zaproszenia od siostry królewskiej, Pani Podolskiej, bym był u niej na
wieczór, żeby bawić króla; czytałem mu więc notaty podróży mojej do Włoch. Chciał król,
żebym tłumaczył wyszłe naówczas, wiele hałasu robiące dzieło Podróży Anakarsisa do Grecji; przetłumaczyłem wstęp do niej, następne przygody przerwały dalszą pracę i wstęp ten, z
tylą innymi pismami, nie wiedzieć gdzie się podział. Ksiądz Dmochowski wyjął z niego artykuł o Homerze i w przełożeniu swoim Homera za swój go umieścił. Bawiło to wszystko króla
i przyznać należy, że gdy był ockniony i w dobrym humorze, społeczeństwo jego było nader
przyjemnym i interesującym. Opowiadał wiele anechdot o Karolu XII, królu szwedzkim, które miał od ojca swego, powiernika i przyjaciela tego zagorzałego monarchy. Nie mogę się
wstrzymać, bym tu jednej nie przytoczył. „Raz – mówił Poniatowski – gdyśmy przez zarosłe
wysoką trawą stepy ciągnęli przez Ukrainę, Karol XII schylił się z konia ku ziemi i, zagarnąwszy garścią pęk trawy, żuć ją zaczął: skrzywiwszy się wyplunął trawę i obracając się do
Poniatowskiego rzekł: «Gdyby tę trawę jakimkolwiek sposobem połknąć można było, wojsko
moje w pochodach nie miałoby innego pożywienia»”.
Na takich rozmowach, na rozumowaniu o sztukach pięknych schodziły wieczory. Choć w
podeszłym już wieku, najgorętszym Stanisława Augusta życzeniem było, by mógł Włochy
oglądać. „Jak się prace nasze skończą – mawiał nieraz – spodziewam się, że mi pozwolicie
Włochy odwiedzić”. Niestety! nie pod słodkim niebem Auzonii, wygnaniec, w skrzepłym
Petersburgu życia dokonał. Przed północą powracał król do Zamku i tam rozebrawszy się
kazał sobie podawać tom jaki kopersztychów, przeglądał je, aż go na koniec znajdowano z
opartą na nich głową śpiącego. Wracam do sejmu.
W początku roku tego stanęło ważne nader dla spokojności obywatelskiej prawo o sądach
ziemiańskich. Ważną była sesja dnia 27 stycznia, był to dzień, w którym upływał trzymiesięczny czas, zostawiony przez sejm bawiącym w Jassach Szczęsnemu i Rzewuskiemu, by
jako wojskowi i członki sejmowe stawili się na miesca swe i nakazaną przysięgę na konstytucję trzeciego maja wykonali. Zamiast stania się posłusznymi napisał Rzewuski list najzuchwalszy do stanów, wyrzucając im, że wywrócili starodawną szlachecką wolność polską,
szkalując króla, senat i koło rycerskie. Widać było, że Rzewuski czuł już za sobą plecy moskiewskie: nie był tak zuchwałym w roku 1776, gdy mu odbierano władzę hetmańską; wtenczas, gdy się temu opierał i przysiąc na konfederację nie chciał, zagrożony, że urząd i pensję
straci, w niebytności krucyfiksa, wraz na rozłożone na krzyż nożyczki przysiągł. Dziś, ufny w
pomocy moskiewskiej, przy niej tylko odważny, nie tylko wzgardził rozkazami sejmu, ale i
on, i Szczęsny głuchymi stali się na głos przyjaźni i pokrewieństwa, wszyscy bowiem krewni,
sam marszałek sejmowy, prywatnie pisali do nich, starając się ich upamiętać w twardej ich
zaciętości. Co więcej, wysłał był do nich do Jass król pana Stanisława Potockiego, by jak
krewny użył nad nimi wpływu swego. Jak wola sejmu, tak przełożenia przyjaźni i pokrewieństwa hardo odrzuconymi zostały. Gdy – tak jakem powiedział – przyszedł dzień zamierzony
buntownikom do stawienia się, zapytał Zabiełło, poseł inflancki: „Królu, jakie Straż odebrała
odpowiedzi od Szczęsnego i Rzewuskiego na przesłane im od stanów rozkazy?” Odpowiedział król, iż z żalem donieść mu przychodzi, iż Szczęsny Potocki i Rzewuski hetman nie
stawili się na rozkazy sejmu i dotąd stawić się nie przyrzekli; natenczas Niemcewicz, poseł
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inflancki, silnie malując zuchwalstwo opryszków, przywodząc, jak podobna duma magnatów
tylekroć ojczyźnie fatalną się stała, gdy się inni wahali, następujący podał projekt do laski:
„Gdy urodzony Seweryn Rzewuski, hetman polny koronny, i urodzony Szczęsny Potocki,
generał artylerii koronnej, na rozkazy nasze stali się nieposłusznymi, nadto tenże hetman.
Rzewuski przez lat osiemnaście obowiązkom urzędu swego zadosyć nie czynił, przeto my,
król, za zgodą stanów buławę polną koronną za wakującą deklarujemy i obydwie buławy polne znosiemy. Nakazujemy oraz Komisji Wojskowej Obrony Narodowej, aby tak na miesce
urodzonego Potockiego, generała artylerii jako też na miesca innych oficerów, którzy za ordynansami przysięgi na konstytucję nie wykonali, innych podług starszeństwa i zdatności
nam, królowi, fortragowała”.
Mimo zgrozy i zniewagi, które listy zuchwalców sprawiły w umysłach sejmujących, taka
była jeszcze wpojona z młodu cześć dla wielkich urzędów i imion, iż wielu dziwiło się śmiałości niemajętnego szlachcica w podaniu podobnego wniosku. Strwożeni sam król i prymas
do dalszej łaskawości pobudzali stany, Czetwertyński, Zagórski starali się sofizmami uniewinniać pryncypałów swoich. Sołtyk, poseł krakowski, podał projekt, by do pierwszego marca pozwolić nieposłusznym czasu do opamiętania się. Dwie sesje zabrały te spory, o dwunastej już w nocy poszedł turnus między moją i pana Sołtyka propozycją. Wielu posłów i senatorów, znużonych niewczasem, udało się do spoczynku. Za moim projektem było w głośnych
kreskach 37 przeciw 59, w sekretnym turnowaniu za moim projektem 51 przeciw 43. Jawny
dowód, jak dobrze nawet myślący przeciw występnym magnatom nie śmieli się głośno
oświadczać.
Po tej walce między narodem i dwoma tylko zuchwałymi wyrodkami, gdy co ważniejsze
ustawy sejmowe dla dobra kraju uzupełnionymi zostały, gdy wielu z sejmujących to na kontrakty, to na odpoczynek do domów udawać się zaczęło, sesje od dnia 28 stycznia do 15 marca odroczonymi zostały.
W tymże miesiącu i w czasie limity sejmu ważne w Europie zaszły zdarzenia, francuska
rewolucja coraz groźniejszą przybierała postać. Podpisany w Jassach ostateczny traktat pokoju między Portą i Moskwą. Zyskała carowa trakt Dzikiego Pola między Dniestrem i Bohem, dziś Besarabią zwany; każda piędź brzegów morskich za ważną zdobycz liczyć się powinna, jakoż wraz o założeniu Odessy myśleć zaczęto. Carowa, pełna zawsze mściwych nad
Polską zamysłów, chcąc się jak najsilniej z strony niespokojnego Gustawa zapewnić, nie
przestając na traktacie w Werela zawartym, nowe, znaczniejsze przymierze odporne zawarła.
Nie wiedziano prawdziwie, kogo te mocarstwa lękać się miały, uważano więc traktat ten głośny utworzony za pozór, tajemne zaś jego artykuły przedniej szyna były onego celem, to jest,
by zagorzałego Gustawa wysłać na szaloną wojnę przeciw Francji i być od Szwecji spokojną.
Dnia pierwszego marca przestał żyć niespodzianie prawie cesarz Leopold II, głęboką mądrością, szlachetnymi uczuciami i żądzą uszczęśliwienia ludów swoich już na tronie toskańskim znany. Przeniósł on te wszystkie uczucia i na tron cesarski. W krótkim czasie panowania
swego uleczył po części zadane państwu popędliwością Józefa II rany, zawarł pokój z Portą,
odzyskał i uspokoił poburzony Brabant; gdyby był pożył, wierny zdrowej polityce i przyrzeczeniom swoim, byłby może nie dozwolił Moskwie ostatniej nad Polską spełnić ofiary. Umarł
w najkrytyczniejszym czasie, zostawując rządy państwa młodemu, nie ufającemu sobie, słabemu Franciszkowi II.
Wtenczas to dojrzały już zapewne zgubne na ojczyznę naszą między Szczęsnym, Rzewuskim i carową umowy, odebrali oni rozkaz udania się do Petersburga, zabrawszy z sobą kilku
służalców swoich, lecz – wstydni reprezentować naród w tak małej i lichej komitywie – przysłali do Braneckiego, by do nich pospieszył; podobnyż rozkaz odebrał Branecki od samej carowej, lecz, minister i będący w Straży, bez pozwolenia królewskiego nie mógł się z kraju
oddalić. Lubo widocznym było niebezpieczeństwo z dozwolenia tak przewrotnemu człowiekowi jechać w miesce, gdzie się otwarci już nieprzyjaciele ojczyzny przenieśli, lubo marsza-
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łek wielki litewski Potocki i marszałek sejmowy Małachowski silnie przekładali królowi, by
Braneckiego nie wypuszczać, przemogły jednak zgodniejsze z trwożliwą słabością króla
wstawiania się Chreptowicza, Pani Krakowskiej, na koniec Bułhakowa, posła moskiewskiego; ten dał uczuć królowi, iż powolność ta króla ułagodzi urażoną na niego Katarzynę. Na
wspomnienie tak strasznego imienia znikły wahania się i Branecki wyjechał.
Co ci obłąkani zmiennicy w Petersburgu działali, jakie ich tam było i na dworcu carycy, i
od publiczności moskiewskiej przyjęcie nie z pamięci, nie z odgłosów, nie z wątpliwych zapisywań, ale czerpiąc w samym źrzódle, to jest w listach posła naszego w Petersburgu, pana
Deboli, wiernie opowiem, a raczej wyjątki z oryginalnych listów tych przytoczę.
Wypis z oryginalnych depeszów pana Deboli, posła naszego w Petersburgu, pod datą dwudziestego marca 1792:
„Panowie Potocki Szczęsny i Rzewuski zaprowadzeni byli w ostatni piątek do imperatorowej przez pana Zubow, do którego udali się w tym celu pod przewodnictwem Kossakowskiego; ten zdaje się, że zupełnie ich sobie podbił, mianowicie pana Szczęsnego, nie odstępuje
od nich i kroku. Imperatorowa przyjęła ich łaskawie, blisko dwóch godzin bawili z nią, małe
wnijścia do gabinetu jej są im udzielone. Nie wymówiono i słowa w sprawach publicznych.
Carowa nie mówiła prawie z panem Potockim, gdyż ciężko z nim o czym mówić, najwięcej
rozmawiała jej carska mość z panem Rzewuskim o literaturze. W przyjęciu tych ichmościów
nie widać było znaku szacunku najmniejszego, lecz samą tylko grzeczność, by oczy omamić.
Gdyby co mogło zmniejszyć umartwienie moje z patrzania na tych tu zdrajców, byłaby chyba
ostatnia pogarda, którą cała publiczność tchnie ku nim. Byłem u dworu w niedzielę i widziałem nie bez zadziwienia, że gdy ichmość ci na pozór łaskawie byli przez carowę przyjęci,
publiczność najmniejszego nie okazywała dla nich względu. Wielu znaczniejszych panów
zbliżając się do mnie ubolewało nade mną i palcem wskazując na tych panów: «Oto jest polski Sprengtporten» – mówili. Panu Potockiemu nadano natrząsające się nazwisko poczmistrza, a to dla podobieństwa munduru generała artylerii polskiej, który nosi, z mundurem dyrektora poczt tutejszych. Poseł angielski nie posiadał się w zniewadze swojej ku tym panom,
wśród okręgu dworskiego chodził od jednego do drugiego zapytując, czegóż to chcą ci
zmiennicy, czy przyszli prosić o nowy podział Polski; słowem, przeświadczyłem się w dzień
o prawdzie przysłowia: Proditionem amo, proditorem odi. Pan Potocki rzekł do jednego z
posłów cudzoziemskich: «Polska ustanowiwszy następstwo tronu stała się niewolniczą, i dlatego przybyłem tu szukać schronienia.» Czytałem dziś w jednym z pism publicznych te słowa
o zbiegach naszych: «Wolą oni służyć za podłe narzędzia obcej polityce niż się poddać pod
prawa kraju swego». Publiczność patrzy z zadziwieniem na włóczących się za tymi panami
Polaków; już następujący ściągnęli do nich: Moszczyński, Tomaszewski, Wyhowski, Suchorzewski, Złotnicki; Kossakowski pośrednikiem jest między nimi i dworem, z którym naradzają się o przyszłej formie rządu. Plan ich jest powrócić rzeczy w Polszcze do pierwszego
stanu natury. Jest to dzieło szaleńca Rzewuskiego. Lecz gdy panowie ci takimi bawią się marzeniami, nie zważają, że wojska moskiewskie na naszych granicach mają rozkaz bycia gotowymi do pochodu... Przecież ci, co znają tu dobrze obrót rzeczy i dobrze nam życzą, nie przestają mnie zapewniać, że jeżeli król okaże się stałym, jeżeli sejm łącznie z nim nie przestanie
postępować z tęgością, jeżeli niezłamaną okażemy wolę bronienia, się walecznie, wybawimy
ojczyznę, jeśli inaczej, będziemy zdeptani, zniszczeni, okryjem się niezmazaną hańbą... Nigdym nie wierzył szalonym deklamacjom Suchorzewskiego: usprawiedliwia on dzisiaj mniemanie moje”.

27 marca 1792:
„Panowie Potocki i Rzewuski nie oddali mi nawet wizyty. Pani Branecka lęka się, [by]
sami nie pokończyli wszystkiego, nic mężowi jej nie zestawu jej do roboty. Panowie Mosz12

czyński i Szwykowski jeszcze nie byli przedstawieni u dworu. W kompanii jednej, gdy
chwalono konstytucję i nowy porządek rzeczy w Polszcze: «Co to jest porządek – odezwał się
Szwykowski – ja lubię chaos, i trzeba koniecznie, aby w Rzeczypospolitej był chaos»”.

Od 30 marca do 17 kwietnia:
„Książę Czetwertyński i pułkownik Boguski przedstawieni byli u dworu przez pryncypałów swoich. Pan Potocki okazuje nieraz, iż serce jego nie jest całkiem dla ojczyzny zakamieniałym chciałby on, by wojska moskiewskie nie wchodziły do nas, byleby tylko konstytucja
nasza obaloną była. Publiczność tutejsza w opozycji z polityką dworu, okazuje ciągle największą dla tych ichmościów wzgardę i już panu Rzewuskiemu nadała nazwisko «wściekłego». Rzewuski unosząc się przeciw konstytucji naszej rzekł: «Ponieważ Polska wzmacnia się,
należy, aby Rosja spieszyła się uderzyć na nią; jest w wojsku polskim trzecia część dezerterów moskiewskich, trzeba ich odebrać»... Branicki przysiągłszy na konstytucję ciągle się tutaj
znajduje. Panowie ci odbierają dziesięć tysięcy rubli papierowych miesięcznie. Potocki pieniądze te rozdziela pomiędzy służalców swoich; jeden z Moskali rzekł na to: «Pan Potocki
umie dzielić pieniądze, które mu tu dają, my potrafiemy dzielić się łupami całej Polski»...
Książę Repnin, spotkawszy panów Potockiego i Rzewuskiego wychodzących od generała
Sołtykowa, rzekł wchodząc do generała tego: «Spotkałem właśnie tych zdrajców Polaków.
Szaleni, rozumieją, że carowa służyć tylko będzie osobistym ich przywidzeniom i że urządzi
Polskę podług ich polityki, że się stosować będzie do ich urojeń i że nicht przeciwić się im nie
odważy. Potocki nie uczyniłby złego krajowi swemu, byle tylko wszystko podług woli jego
stało się. Branicki sprzyjałby Polszcze, gdyby Polska przyznała mu władzę najwyższą, co do
Rzewuskiego, ten, jak najszaleńszy ze trzech, najtrudniejszym byłby do ukontentowania».
Branicki, Potocki i Rzewuski dwa mieli prywatne posłuchania u carowej; na tych gdy
Szczęsny odezwał się, iż stronnicy jego potrzebowaliby oporządzić się na nowo, carowa dała
im znów asygnację na 10000 rubli, to jest 4000 w sztukach po 10 kopiejek, 2000 w rublach
srebrnych i 4000 w papierach. Panowie ci bawią się teraz czytaniem wierszów pana Hulewicza.
Ktoś czynił uwagę Szczęsnemu, że mogą mu w Polszcze dobra skonfiskować. «Przygotowałem się wcześnie na wszystko – odpowiedział Szczęsny – i stosowne do tego środki pobrałem»... Branicki wszelkich szuka wykrętów, by mnie omamić, chce, bym wierzył, że źle
jest z Szczęsnym i Rzewuskim. Wielhorski na koniec publicznie już z panami tymi pokazuje
się i wspólnie działa. Powiada, że brat jego brygadier wspólnie z nimi czynić będzie. Żona
jego (Matiuszkin z domu) papla przed zagranicznymi posłami, że to była rzecz okrutna ustanawiać sukcesję tronu, że dzieci jej, prawnuki królów polskich, sami mogli być kiedyś królami polskimi. Branickiego wysyłają na granicę, by wojska nasze starał się zbuntować”.
Wzdrygać się będzie potomność nad tą nieograniczoną dumą i zaślepieniem występnych
rodaków naszych, a gdyby nie przywiedzione dopiero listy posła naszego, naocznego świadka, bezrozumowi i zaślepieniu ludzi tych wierzyć by może nie chciała.
Zaczęte po upłynieniu limity na dniu piętnastego marca [obrady] aż do dwudziestego
pierwszego maja zeszły na opisaniu trybunałów, załatwianiu dezyderiów różnych powiatów i
ziemi, a gdy niewątpliwe już o nieprzyjaznych krokach Katarzyny nadeszły wiadomości, sejm
na dniu szesnastego kwietnia uchwalił ustawę pod tytułem: Gotowość do Obrony Pospolitej.
Uchwałą tą sejm uchwala, aby jego królewska mość: 1° powierzonej sobie najwyższej władzy
wykonawczej użył do opatrzenia najskuteczniejszego obrony krajowej, 2° by sprowadził z
zagranicy jenerałów biegłych w sztuce wojennej, 3° by skarb za rekwizycją jego królewskiej
mości na potrzeby wojenne dziewięć milionów wyliczył, 4° by Komisja Skarbowa jak najrychlej zaciągnęła za granicą sumę trzydziestu milionów.
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Dzień trzeciego maja, aniwersarz uchwalonej konstytucji, na który papież przeniósł święto
świętego Stanisława, patrona Polski, obchodzony był z największą uroczystością; zjechali ze
wszystkich ziem i powiatów nadzwyczajni delegowani do oświadczenia radości narodu z
uchwały tej konstytucji. Ze izba sejmowa wszystkich umieścić by nie mogła, naznaczono
publiczną sesję w kościele Świętego Krzyża, gdzie wystawiono tron i poczyniono wszystkie
do tego przygotowania. Po odbytym nabożeństwie i kazaniu marszałek wielki koronny, marszałek sejmowy, jeden delegowany z każdej prowincji złożyli królowi powinszowania swoje,
po czym wszyscy przystąpili do ucałowania ręki królewskiej. Był to prawdziwie równie
wspaniały jak tkliwy widok. Widzieć w obliczu przytomnego w świątyni swej Boga sędziwego króla, naród cały w reprezentantach swoich zebrany, wszystkich podających się najżywszej radości, wszystkich ze łzami, podnoszących ręce do Boga, by im błogosławił, by czuwał
nad nimi; i kiedyż? Oto, kiedy zawzięta na nas Katarzyny nienawiść już wojskom swoim
zbrojnie do Polski wkraczać rozkazała.
Po skończonej uroczystości król z tąż samą służbą dworską, otoczony ministrami, senatem,
posłami, deputowanymi z całego królestwa, piechotą udał się na wzgórze przeciw Ujazdowowi, gdzie stosownie do uczynionych przez sejm szlubów kościół Opatrzności Boskiej jako
eks-votum za Konstytucję zakładał się w dniu tym. Król pierwszy kamień położył i wziąwszy
złotą kielnię pierwsze wapno narzucił: włożono pod kamień pieniądze za panowania tego
wybite. Opuścić nie należy, że w czasie zakładania tego tak niesłychany powstał wicher, iż
król i idący z nim ledwie na nogach utrzymać się mogli. Wszyscy zagraniczni posłowie
przytomnymi byli całej tej uroczystości, prócz posła moskiewskiego; ten z Ożarowskim i
stronnikami moskiewskimi udał się do Unruha, dyrektora mennicy, do wsi jego Kobyłki.
Bułhakow wszystkich użył środków, grożących nawet pewnym zabójstwem listów bezimiennych, by odwieść króla od bycia przytomnym na tej uroczystości. Z zachodem słońca upadł
wiatr, całe miasto płonęło w najpiękniejszych ogniach z rozmaitymi na cześć Konstytucji emblematami. Dano na teatrum drama moje, Kazimierza Wielkiego, z przystosowaniami do
okoliczności; i ta była jedyna całej tej sztuki napisanej w tygodniu zaleta. Teatr był niezmiernie natłoczony, wszystkie kobiety miały suknie białe z pąsowymi wstęgami. Przywitany był
król z powszechnymi oklaskami i uniesieniem, a gdy na scenie Kazimierz Wielki mówi, iż w
potrzebie stanie na czele wojsk swoich, wystawił się z loży Stanisław August i zawołał. „Stanę i wystawię się!” Niestety! Nie stanął jednak.
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Rozdział siódmy
Obchód rocznicy ustanowienia Konstytucji był ostatnią uroczystością narodową, ostatnim
weselem naszym; wywinęła się do końca w tym dniu krótka nić powodzenia naszego i znów
czarne pasmo przeznaczeń naszych toczyć się jęło; już odtąd same tylko piołuny i smutki.
Lubo zewsząd nadchodzące wieści coraz bardziej potwierdzały, iż długo tajona zemsta
Katarzyny już wkrótce wybuchnąć miała, przecież król, łatwo wierzący temu, czego życzył,
jeszcze się karmił nadzieją, że się wojny uniknie; potwierdzali go w tym fałszywym mniemaniu Lucchesini, który lubo już oświadczył w sposób najbezczelniejszy, że gdy konstytucja
trzeciego maja stała się bez uczestnictwa monarchy jego, on za skutki jej odpowiadać nie winien, przydał jednak, iż wątpi, aby imperatorowa do nieprzyjacielskich kroków posunąć się
miała, rezydent austriacki oświadczył, iż nic nie wiedział, jakie były zamiary Rosji. Sam nawet Bułhakow do ostatniej chwili zapewniał, iż żadnych nowych instrukcji nie odebrał od
dworu swego.
Lecz takimi podstępami szuka Katarzyna ukołysać i uśpić wszelką czujność naszą; już z
królem pruskim dokonała zbójeckich układów swoich. Lubo pan Alopeus, poseł dzisiejszy
moskiewski w Berlinie, w roku 1792 sekretarz tylko legacji przy tymże dworze, zapewnił
mnie, iż myśl podziału wyszła od ministra pruskiego Schulenburg, trzymam się jednak bardziej piszących pamiętniki moskiewskie owych czasów, którzy tak się tłumaczą: „Na prywatnych schadzkach u Zubowa Markow, minister wojny Sołtykow i inni poufalsi postanowili
dawny już zamysł Katarzyny zniszczenia Polski przyprowadzić do skutku. Carowa życzyła
zniszczenia tego, by zemstę obrażonej dumy nasycić, życzyli faworyci i dworacy, by się licznymi konfiskatami nieszczęśliwych Polaków zbogacić”.
Zapewniono królowi pruskiemu całą Wielkopolskę i kraj pod rzekę Bzurę, o ośm mil od
Warszawy, nadto Gdańsk i Toruń, pod warunkiem atoli, że wraz z Austrią przeciw Francji
pociągnie; Austrii, uwikłanej już w wojnę, przyrzeczone Lotaryngię na Francji.
Tak ułożywszy rzeczy, rozkazała Katarzyna Szczęsnemu i Rzewuskiemu, aby co prędzej
zawiązali konfederację swoją; ci, będący jeszcze w Petersburgu, podpisali ją ci hersztowie,
jak gdyby znajdowali się w Targowicy, miasteczku na Podolu, od którego konfederacja ich
imię swe wzięła. Któż kiedy uwierzy? Dziewięć tylko służalców Szczęsnego podpisało się na
niej i pana swego obrało marszałkiem, dziewięć osób ogłosiło naród cały, reprezentantów
jego w sejmie za buntowników, dziewięciu płatnych od Moskwy miesięcznie służalców, otoczonych wojskiem moskiewskim, nazwało króla, senat, posłów zdrajcami ojczyzny i obcą
bronią przyszło zwalać dzieło utworzone z taką pracą, z takim wysileniem, z tylu ofiarami.
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Imiona osób tych na wieczną hańbę skazanych są następujące: Antoni Czetwertyński, Branicki, Rzewuski, Szczęsny, Wielhorski, Złotnicki, Moszczyński, Zagórski, Suchorzewski; później przybyli do nich Kobyłecki, Szweykowski, Hulewicz.
Już wojska moskiewskie wkroczyły do Litwy i na Ukrainę, gdy na osiemnastego maja poseł moskiewski Bułhakow podał notę podkanclerzemu Chreptowiczowi, nie tak deklaracją
mocy, jak raczej wyrzuty sejmowi niegodnych postępków jego, karę zuchwałym, przebaczenie korzącym się zapowiadającą.
Wyrzuca carowa w tej nocie stanom to wszystko, co by tylko prawy pan i dziedzic swawolnie zbuntowanym prowincjom swoim mógł z przyzwoitością wyrzucać: że sejm zgwałcił
gwarancję, że się oddalił od przedmiotów, dla których był zwołany, jak gdyby naprawa, co
jest złym, i stanowienie, co jest pożytecznym, nie były pierwszą obrad narodowych powinnością; że sejm trwał nadto długo, że sejm tron polski z elekcyjnego w dziedziczny przemienił,
że prawo, które mądrość ich przodków postanowiła, swawolnie zgwałconym zostało, że sejm
wysłał posła do Carogrodu, że popów syzmatyckich prześladował; dalej są słowa deklaracji:
„Jeżeli imperatorowa nie chce słuchać głosu własnych. swych uraz, nie może być jednak nieczuła na głos zażaleń, z którymi udała się do niej wielka liczba Polaków, znakomitych urodzeniem i urzędami, niemniej przez patriotyczne cnoty swoje; oni to, zapaleni gorliwością i
chwalebną chęcią ratowania ojczyzny swej, odzyskania utraconej wolności, złączyli się z sobą
ku zdziałaniu prawej konfederacji przeciwko nieszczęściom, w które nieprawna konfederacja
warszawska pogrążyła naród. Żądali ci mężowie wsparcia i pomocy imperatorowej; imperatorowa, powodowana sentymentami przyjaźni i najczystszych chęci dla Rzeczypospolitej, przyrzekła im jedno i drugie i na ich prośby część wojsk swoich wysłała do Polski; że wszyscy,
którzy wojsko to uznają za przyjacielskie, doświadczą bezpieczeństwa osób i majątków, że
wykonana na konstytucję przysięga jest nieważną, że ci, co zaślepieni uporem, dobroczynnym
imperatorowej chęciom przeciwić się odważą, nieszczęść i surowości winę niech zwalają na
siebie. Wzywa na koniec i zaprasza imperatorowa cały naród polski, aby całe swoje zaufanie
złożył w wspaniałości i bezinteresowaniu powodujących wszystkie jej kroki”.
Z zadziwieniem, lecz razem z spokojną najszlachetniejszego powagą słuchał sejm tej niepojętej w bezczelności swojej deklaracji.
Po skończonym czytaniu jej zabrał król głos z tronu, silniejszy, niż zwykł dotychczas:
„Widzicie – rzecze – w tym piśmie znieważone dzieło nasze i całą niepodległość naszą, widzicie, że wspierani będą rodacy targający się na całość i dobro własnej ojczyzny swojej.
Trzeba nam wszelkimi sposobami gotować się do obrony i ratunku ojczyzny: nadto udać się
nam trzeba do alianta naszego, króla pruskiego, z którym wszystko czyniliśmy wspólnie,
niemniej szukać pośrednictwa dworu wideńskiego i elektora jegomości saskiego”. Radzi na
koniec, by obywatele na sesjach prywatnych znieśli się z sobą, naradzili się względem środków, których ważne położenie nasze wymaga.
Miłym zaiste i zachwycającym było widokiem patrzeć na tej i następującej sesji, z jakim
zapałem, z jaką zgodą szły uchwały sejmowe, hojne wysilenia, by skarb publiczny opatrzyć.
Ach, gdyby byli patrzali na to nieprzyjaciele reprezentacyjnych rządów, przekonaliby się może, że wszechwładztwo z całej potęgi przymusem dokazać tyle nie może, co miłość ojczyzny i
zapał ludu wolnego. Ostatnia mowa królewska wygładziła ostatki nieufności w nim sejmujących; stosownie do Konstytucji powierzono mu najwyższą nad wojskiem komendę, moc zawierania armistycjów, kapitulacji wojskowych, nobilitowania, nagradzania plebejuszów za
okazane śmiałe czyny wojenne; uchwalono nadto na przedmiot ten 1 500 000 florenów: dwa
miliony wyznaczono na obozowe potrzeby jego królewskiej mości, lecz najszlachetniejsza,
nie mająca podobno przykładu ustawa była zapewniająca wynagrodzenie przez inne części
składające królestwo tych osobistych strat, które by ponieśli w majątkach swoich obywatele
prowincji wystawionych dzisiaj na oba nieprzyjacielskie najazdy. Uchwalono w potrzebie
pospolite ruszenie, zwołano do obrony publicznej wszystkie milicje nadworne. Mogęż wyli-
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czyć zlewające się zewsząd ofiary prywatne? Niektóre tylko wymienię: Zboiński, poseł dobrzyński, złożył 40 000 florenów, Józef Lubomirski, kasztelan kijowski, sześć dział sześciofuntowych, Karol Manteufel, Kurlandczyk, dwanaście armat trzyfuntowych, Maciej Radziwiłł, kasztelan wileński, opiekun małoletniego Dominika Radziwiłła, podchorążego litewskiego, oddaje w czasie toczącej się wojny do zawiadywania i użycia Rzeczypospolitej zamki
Radziwiłłowskie: nieświeski, słucki, bielski i ołycki, z milicjami, amunicjami i działami. Sam
zaś z osoby swojej książę Maciej Radziwiłł ofiaruje dwieście głów milicji, sześćdziesiąt dział,
strzelców pieszych trzystu i kozaków pięciuset. Trudno by było umieścić liczne ofiary, przez
komisje wojewódzkie i prywatne osoby złożone, znajdują się one w „Gazecie Narodowej i
Obcej”.
Gdy z takim zapałem, z takim pośpiechem bierze się naród do wszystkich środków zasilenia skarbu, gdy w gmachu zamkowym ustały niesnaski, głos tylko czułej o ojczyznę troskliwości słyszeć się daje, ulice Warszawy rozlegają się hukiem prowadzonych na granice dział i
amunicji, szczękiem broni ciągnącej jazdy i piechoty. Od czasów króla Jana III nie widziano
tak okazałego wojny widoku. Ach, gdyby te uzbrojenia, te ofiary nastąpiły były sześciu miesiącami wprzódy, gdyby cała ta gotowość już była na granicach królestwa, zwolniałaby może
była w starej Katarzynie żądza do wojny. Lecz kołysali nas zagraniczni posłowie nadziejami,
że nie przyjdzie do wojny, a stary, rozkosze tylko i spokojność lubiący król łatwo tym kołysaniom uśpić [się] dozwolił i jak wkrótce ujrzemy, na krótką tylko ocknął się chwilę.
Deklaracje, odezwy, uniwersały do narodu i wojska wyszłe w tych czasach umieszczone są
w aneksach pod literami.
Na dniu dwudziestego dziewiątego maja, po dwóch sesjach, rannej i wieczornej, już o
czwartej po północy przeczytano limitę sejmu aż do skończenia wojny, zostawując władzę
przy królu, zachowując wszystkie sądy. Marszałkom zachowana władza zwołania sejmu, gdy
tego ujrzą potrzebę. Był to błąd wielki rozpuszczać sejm, jedynego stróża, jeden bodziec,
utrzymujący króla słabego w jakiejkolwiek tęgości, strzegący go od tylekroć doznanej już
łatwości do strwożenia sobą i podłego ulegania: całą winą sejmu, że zbyt dobrze trzymał o
królu, że zbyt zapewnieniom jego zaufał. Nadto wierzono szczerze, że po limicie król podług
przyrzeczeń swoich natychmiast do obozu pospieszy, ciężko było bez niego sejmować, należało na koniec dać ruch konstytucji naszej, prowadzenie wojny samemu zachowującej królowi.
O godzinie więc czwartej z rana trzydziestego maja 1792, gdy przeczytano limitę, król dla
solwowania sesji zawołał ministerium do tronu, lecz gdy nie wiedziano, na jaki dzień odroczyć, po niejakim zastanowieniu, król zszedł z tronu, ministerium za nim i my wszyscy, każdy w swą stronę, tak dalece, iż ten sejm blisko lat czterech trwający, nieskończony, już trzydzieści trzy lat limity swej liczy, lecz gdyby dziś prawnie jeszcze był mógł być zwołany, z
kilkuset członków jego już [tylu] w grobie leżących [iż] ledwie kilkunastu, upadających pod
ciężarem wieku i trosków, do izby sejmowej zawlec by się mogło. Rozeszliśmy się – mówię –
o godzinie czwartej rano; powracałem piechotą do domu, słońce majowe jasno świeciło, wiosenne powietrze mile chłodziło, lecz smutne jakieś przeczucia obarczały strapioną mą duszę.
Tak się rozszedł sejm długo w dziejach polskich pamiętny; on to gmach publiczny, po Kazimierzu Wielkim zachwiany, chylący się już za Jagiełłów, za Wazów i następców ich już w
gruzach leżący, na warownych zasadach podniósł i dokończył. Ileż znojów i nocy bezsennych, ile przeciwności od obcych i swoich, ile niewiary w sprzymierzeniu, obojętności tych
nawet, których los nasz był powinien obchodzić, ile wytrwania, hojnych. ofiar, odwagi; i jakaż tylu wysileń cnót obywatelskich nagroda? Upadek, zniszczenie, zaguba tego, co nam było
najmilszym, zguba imienia polskiego. I cóż, że niesilna łza litości padnie na mogiłę ojczyzny
naszej, natrząsają się z niej ci, co ją rozszarpali, a świat zgięty przed nimi milczy.
Jeszcze się sejm nie zakończył, zaledwie Moskale wkraczać zaczęli, gdy już wyrodni targowiczanie bezczelne swoje szerzyć zaczęli odezwy: pierwszy Złotnicki jął przekupywać
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towarzystwo nasze; listy Złotnickiego i odpowiedzi na nie, wzgardy pełne, przyłączone są w
aneksach pod literami.
Nic atoli wyrównać nie może bezczelności aktu konfederacji targowickiej i ordynansów,
które szalony Rzewuski, już niby samowładny wódz wojsk polskich, do generałów naszych
rozesłał. Zostawili targowiczanie w aktach tych nigdy niezmazane dowody hańby, ślepoty,
dumy i szaleństwa swego.
Zaczęły się więc walki; wojsko nasze, acz nie wyrównywujące w liczbie moskiewskiemu,
acz niewprawne do ognia i boju, tchnęło odwagą i szczerą walczenia z Moskalami ochotą,
najwyższy wódz ich, książę Józef Poniatowski, posiadał niezaprzeczoną świetną odwagę,
serce zajęte najczystszymi honoru prawidłami, lecz przy męstwie serca zbywało mu na odwadze umysłu, zbywało jeszcze na nabytym później doświadczeniu wodza zarządzającego wojskiem całym; nadto wziął za adiutantów i powierników swoich Kamienieckiego, Krasickiego,
obydwóch z pułku Szczęsnego, obydwóch przywiązanych ślepo do niego, ustawnie w rubasznych pochlebstwach i żartach, raz rzucających pośmiewisko na tę wojnę, nazywając ją wojną
Ignacego (to jest marszałka) przeciw Szczęsnemu Potockiemu, znów się rozwodząc nad
przewagą sił moskiewskich i niepodobieństwem opierania się onym: przydajmy do tego
opóźnienie króla udania się do obozu, listy jego, z początku już pełne trwożliwości, dalej tylko nakazujące odwód, a nie będziem się dziwić, że książę Józef, nie mając nikogo, co by mu
do męstwa serca dodał męstwo umysłu, ustawnie się bojąc być pobitym, nigdy nie odważył
się pobić.
Nie splamiło się jednak rycerstwo polskie w tej podług rozkazów królewskich cofającej się
wyprawie żadnym czynem nieodwagi lub słabości: prócz jednego Rudnickiego, porucznika
kawalerii narodowej, dawniej konfederata barskiego, który przeszedł do Szczęsnego i Moskali, całe wojsko dochowało poprzysiężonej wiary i w każdym spotkaniu mężne piersi nieprzyjacielowi stawiło. Namieńmy pokrótce wszystkie walki, które się w tym trzymiesięcznym
odwodzie stoczyły.
Moskale weszli na Ukrainę od Czerniejowiec, w Litwie od Tołoczyna, w obydwóch
miescach pierzchnęły przednie straże moskiewskie przed naszymi, a podług raportu wodza,
acz-niedoświadczone, wojska nasze największą okazały odwagę i ochotę. Wojsko moskiewskie na cztery podzieliło się kolumny, w każdej z tych jeden z zdrajców targowickich przebywa dla porady Moskalom. Ach, gdyby już wtenczas znano taktykę Napoleona, to jest kupienia w jedno miesce sił własnych i uderzania na oddzielne korpusa nieprzyjacielskie, jak
inny obrót z początku samego wzięłaby wojna ta, jak inne byłyby dzisiaj losy nasze, lecz zamiast kupienia się wychodziły tylko oddziały nasze, które po mężnym spotkaniu się od przeważających sił do odwrotu przynaglanymi były. W jednym z tych spotkań zginął odważny
Kwaśniewski.
W skutku przyjętego cofania się systema, walcząc, krok w krok opuszczało wojsko nasze
Ukrainę i na Wołyniu pod Lubarem stanęło; na grobli boruszkowickiej korzystali Moskale z
natłoczenia taborów naszych i część ich zabrali. Poniatowski przeszedłszy Połonne zatrzymał
się we wsi Zielińcach i walną bitwę wydał jenerałowi Markow. Mokronowski z brygadą
swoją zniósł ze szczętem jazdę moskiewską, artyleria nasza wypleniła piechotę moskiewską:
Markow uszykowawszy się w czworogran uszedł i plac nam bitwy zostawił; sam potem słyszałem księcia Poniatowskiego mówiącego, iż darować sobie nie może, iż z zwycięstwa tego
nie korzystał. Zwycięstwo to atoli mniej natarczywymi uczyniło Moskali, przez dwanaście
dni zostawili oni nas spokojnie w Ostrogu, miejscu wybornym do zatrzymania się i rozpoczęcia wojny z większą niż wprzódy tęgością; byliśmy w stanie przez złączenie się korpusów
księcia Michała Lubomirskiego wydania bitwy nieprzyjacielowi, lecz brak amunicji i Ostróg
porzucić przymusił.
Słusznie zadziwi się niejeden nad niedbalstwem Komisji Wojskowej, że nie opatrzyła lepiej korpusów naszych w amunicje, nie zostawiła składów ich po szlakach, kędy wojsko po-
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stępować miało; lecz z kogóż Komisja ta była złożoną? Z ludzi wcale nieświadomych rzeczy
wojennych, z kilku nawet przychylnych Moskalom; któż Komisji rozkazywał? Król, również
nieświadomy ni wojny, ni jej licznych potrzeb, już wtenczas więcej szukający sposobów, jak
przeprosić, jak ułagodzić carową niż jak wojska jej gromić.
Nielepiej szło i w Litwie. Oddano najwyższą władzę nad wojskiem litewskim książęciu
Ludwikowi Würtemberskiemu, który w roku 1784 pojął za żonę księżniczkę Mariannę Czartoryską, córkę czcigodnego księcia Adama Czartoryskiego, generała ziem Podolskich. Książę
Würtemberski, młodszy z familii, ubogi, nie mający, jak 3000 talarów dochodu, powinien się
był sądzić rzadko szczęśliwym, że pojął jedną z najpiękniejszych kobiet, równie bogactwem
jak pięknymi duszy przymiotami znakomitą. Znajdował się on naówczas w służbie pruskiej;
zawiózł on piękną oblubienicę swą do garnizonu swego do Treptau, lichego na Pomeranii
miasteczka, gdzie ją przez cztery lata niemiłosiernie męczył i nudził. Gdy w roku 1788 wojsko nasze powiększonym zostało, wszedł Würtemberski w służbę naszą, a że mniemano, iż,
chowany w szkole Fryderyka Wielkiego, był w sztuce swej biegłym, uczyniono go generałem
porucznikiem i za wybuchnięciem wojny nad wojskiem litewskim dano dowództwo. Dziwiło
i gorszyło wszystkich ociąganie się Würtemberskiego z wyjazdem z Warszawy: wyjechał na
koniec, lecz zamiast udania się na miesce zajechał do Wołczyna, dóbr teścia swego, i stamtąd
zamiast skupiania wojsk litewskich porozsyłał do pułków rozkazy, rozsyłając je daleko jeden
od drugiego; lecz nim wiadomość o tak nadzwyczajnym postępku przyszła do Warszawy,
przejęto list księcia Würtemberskiego do jednego z ministrów króla pruskiego pisany, w którym mu donosi, iż, wierny przyrzeczeniu swemu, tak wojsko litewskie rozproszył, iż łatwo
każdy korpus przez Moskali pochwyconym być może. Na wieść tak okropnej zdrady cała
publiczność przejęta została największym oburzeniem i zniewagą. Król największą bojaźnią.
Żal i rozpacz świekry księcia Wurtemberskiego, księżny Czartoryskiej, i żony jego wyrazić
się nie mogą: młoda żona, nie chcąc dzielić wstydu tak bezczelnej zdrady, wydała mężowi
pozwy do rozwodu i wraz sama do klasztoru panien sakramentek udała się. Ten tak bezwstydny w udzielnym księciu, w wojskowym postępek dodatkiem jest do moralności panujących; nie dosyć było carowej wysłać zbójeckie swe hordy przeciw niewinnemu narodowi, nie
dosyć było królowi pruskiemu zerwać najświętsze przymierze, złączyć się zdradliwie z nieprzyjacielem, przeciw któremu tak nas uporczywie podniecał, nie dosyć, mówię, tych wielkich nieprawości, nie wzgardzili podłym przekupstwem przywiedzenia do niewiary wodzów
naszych.
Wyznaczono na miesce zbiegłego od wojska Würtemberczyka jenerała Judyckiego, pełnego odwagi, lecz bez najmniejszej wiadomości wojennej. Gdy ten z ciężkością zbiera rozrzucone przez Würtemberskiego pułki, uderzają nań Moskale pod Mirem i z stratą kilku dział do
ustąpienia zmuszają. Na miescu Judyckiego posłano tam Zabiełłę; ten, lubo służył w wojsku
francuskim i zyskał sławę najświetniejszej odwagi osobistej, nigdy nie był, na wojnie, nie
wiedział, jak nim kierować, mniej jeszcze, jak w strwożone wlać ducha męstwa; tyle jednak
dokazał, iż unikając wstępnego boju, gdy Poniatowski od Wołynia, on od Litwy stanął nad
Bugiem. I tu jeszcze z połączonymi siłami można było bronić przejścia Bugu, co więcej, korzystnie wstępny bój odnowić.
Książę Poniatowski przeprawiwszy się przez Bug stanął pod Dubienką, w przedsięwzięciu
bronienia nieprzyjacielowi przejścia tej rzeki. Kościuszko z jednej strony opierał się o granice
Galicji, z drugiej o Dorohusk, Poniatowski od miasteczka tego aż do Świerza, Michał
Wielhorski rozciągał się ku Stulnu i Włodawie.
Wtenczas to, ogarniony smutkiem i niespokojnością na te cofania się bez końca, nie mogłem oprzeć się żądzy udania się do wojska samemu: wziąłem więc dawny mój mundur wojskowy, udałem się do króla oświadczając mu, że jadę do obozu księcia Poniatowskiego, i zapytując, czy mi nie raczy powierzyć jakich rozkazów. Zastałem Stanisława Augusta w gabinecie jego zwyczajnym: miał na sobie szlafrok biały, mnóstwo gęstych, siwych, kręcących się
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w kędziory włosów spadało mu aż na ramiona; trudno wystawić sobie piękniejszej głowy
starca: ciężki smutek i niespokojność, wyryte w poważnej bladej twarzy jego, wycisnęłyby
były łzy, gdyby nie uwaga, że własnej słabości winien był smutne swe położenie. Uprzedzony
wprzódy o moim wyjeździe, już miał gotowy pakiet, oddając mi go: „Powiedzże księciu Józefowi – rzekł mi – że ja wkrótce do obozu pospieszę”. Ostatni raz ucałowałem rękę jego.
Na małym wózku pocztowym puściłem się prosto do Dorohuska; znalazłem księcia Józefa
zakłopoconego niezmiernie: adiutanci jego – Kamieniecki, Krasicki – nie przestawali rzucać
ukośnych przygryzków na nierozsądek tej wojny, przestali jednak, gdym ich zgromił o nieprzyzwoitości podobnych uwag. Przez trzy dni słychać było tu i owdzie wystrzały ciągiem
Bugu rozstawionej dywizji księcia Józefa, działa nasze ukryte w zaroślach nadbużnych strzelały do uwijających się z drugiej strony kozaków: były to tylko (jak się pokazało wkrótce)
fałszywe niby przejścia Bugu oznaki, Kachowski, generał naczelny moskiewski, całe swe siły
obrócił przeciw Kościuszce, u Dubienki postawionemu; jakoż na dniu 19 lipca, gdy Moskale
majacząc przed frontem naszym pod Dorohuskiem trzymali na miescu korpus księcia Poniatowskiego, gęste bicie z dział od Dubienki słyszeć się dało; rano przyszedł kurier od Kościuszki z doniesieniem, że atakowany był od Kachowskiego w liczbie dwadzieścia pięć tysięcy ludzi, nie mający sam, jak pięć. Chlubna to była bitwa, chlubniejszą stałaby się była,
gdyby Austriacy nie dozwolili byli Moskalom przejść z wojskiem przez Strzyżowo w Galicji,
gdzie zaufany w prawach narodów Kościuszko prawe skrzydło swe oparł. Trwała bitwa godzin pięć, artyleria nasza, zręcznie rozstawiona przez wodza, dziwnie działała; już cztery tysiące Moskalów poległo od niej, polegli między nimi pułkownikowie Palembach, Łopuchin i
Bokow, nie ruszyli nasi i kroku, gdy przy zmroku Moskale, zgwałciwszy terytorium nie będącej z nami w wojnie Galicji, w tłumnej liczbie przeskrzydlać nas zaczęli. Kościuszko dał znak
do odwodu i stanął w nocy w Kumowie. Tam jego zastałem, właśnie gdy jenerał Wielowiejski przyprowadził mu kolumnę, którą Kościuszko w nocnym cofaniu się miał już za straconą:
wiele koni od dział naszych było pobitych, zaprzęgi ich od kul poszarpane, przytomność i
ostrożność walecznego Wielowiejskiego uratowała działa nasze, miał on przy tajstrach jazdy
swojej gotowe do odmiany szleje i powrozy, tych użył, by uprowadzić działa nasze; trzy jednak pozostać musiało na placu bitwy.
To było ostatnie ważniejsze wyprawy roku 1792 dzieło nasze wojenne, bo gdy zuchwały
Moskal z przewagi liczby i niedoświadczenia naszego tak korzysta i tak się posuwa, w Warszawie już inne knuły się układy.
[W] nie praktykowanym dotąd w żadnym wieku, w żadnym narodzie zaślepieniu pozwolił
Stanisław August już po wypowiedzeniu i rozpoczęciu wojny zostać w Warszawie Bułhakowowi, posłowi moskiewskiemu: użył czasu tego opatrzony dobrze w pieniądze i instrukcje
Bułhakow na zniedołężnienie króla przez ustawne nadzieje, że carowa da się zmiękczyć, daruje królowi winę, byleby tylko bardziej jej nie drażnić. To wpuszczał w uszy Bułhakow otaczającym króla braciom jego, prymasowi, eks-podkomorzemu, Pani Krakowskiej i Podolskiej, siostrom, Grabowskiej, nałożnicy królewskiej, podkanclerzemu Chreptowiczowi i innym dworskim, od dawna poświęconym Moskwie. Nie słyszano więc w Zamku i w miescach,
gdzie się król na posiedzenia wieczorne udawał, jak wyrzekania mężczyzn, piszczenia kobiet,
Pani Krakowskiej, Podolskiej, Grabowskiej i Sewerynowej Potockiej, że się krew niepotrzebnie leje, że to szalona wojna, że jedyny sposób zdać się na wielkomyślność nieśmiertelnej
Katarzyny. Nie słyszał Stanisław August innych mów i już coraz bardziej od prawomyślących
mężów chronił się. Trwożliwe mowy w upodleniu nadzieję spokojnej w rozkoszach starości
wystawujące łatwo przylegały do zniewieściałego od dawna serca. Odziany w najwyższą
władzę kierowania wojskiem podług swej woli, użycia tłoczących się zewsząd ochotników,
we wszystkich bowiem województwach siadała młodzież na koń, zasilony przez sejm dostatecznymi pieniądzmi, coraz bardziej powiększającymi się przez hojne dobrowolne ofiary i
składki, zamiast użycia tęgo i skwapliwie tych wszystkich sposobów, zamiast spełnienia tyle-
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kroć powtarzanej przysięgi stawienia się osobiście na czele wojsk swoich, trwonił czas na
słuchaniu zwodniczych poszeptów Bułhakowa i otaczających go kobiet. Od dnia do dnia odkładał wyjazd swój do obozu, naglony na koniec przez marszałków, sejmowego i Potockiego,
i Kołłątaja, wysłał za Pragę Byszewskiego z pięciu tysiącami wojska i sam ruszyć na koniec
przyrzekł. Lecz gdy Byszewski zamiast ciągnienia stoi za Pragą i król go spacerem tam jeżdżąc odwiedza, dowiadujemy się, iż Bułhakow i otaczająca go klika już go namówiła, by raz
jeszcze napisał do carowej, ofiarując jej następstwo tronu dla wnuka jej, wielkiego księcia
Konstantego; na czekaniu odpowiedzi znów trzy niedziele czasu mija, król bowiem, wszystko
tylko z łaski carowej przyzwyczajony odbierać, wolał czekać jej przebaczenia niż z orężem w
ręku, stanąwszy na czele rycerstwa swego, pomścić tyle zniewag i długo niesławne życie
skończyć ze sławą.
Kiedy wymuszone na królu wyszły uniwersały do pospolitego ruszenia, gdy Wielkopolska
staje do boju, gdy się ochotnicy zewsząd gromadzą, dnia dwudziestego pierwszego lipca
przyszła długo oczekiwana od carowej odpowiedź. Carowa nakazuje w niej, by Stanisław
August odstąpił od konstytucji trzeciego maja i utworzoną pod jej protekcją konfederację targowicką podpisał. Odpowiedź ta uwolniła trwożliwego króla od okropnego stanu wahania się,
przemogła resztę wstydu, pobudziła do życia na tronie raczej w niesławie niż do życia w trudach i hazardach. Nazajutrz zwołał nie już, jak był powinien, Straż, lecz wszystkich ministrów, w większej części przedanych carowej. Tego wieczoru pokazała się nałożnica jego
pani Grabowska z bransoletkami z pięknych dużych szafirów, otoczonych brylantami dużymi.
Znaleźli ministrowie króla nie w zwykłej sali rady, lecz w gabinecie jego, między bracią
jego, księdzem prymasem i eks-podkomorzym. Nie od mowy, lecz od przeczytania listu carowej otworzył Stanisław August konferencję, mówił dalej, że trzej sąsiedzi zmówieni są na
nas, że zbyt słabe siły nasze na nich, że tyle ciosów odwrócić inaczej nie można, jak przez
złączenie się z Moskwą i pójście za radą carowej; tymi słowy zakończył mowę swoją:
„Wziąłem silną rezolucją pisać się do konfederacji targowickiej i tej już nie odmienię”. Obsłupieli wszyscy, długie panowało milczenie, każdy dziwił się, jak ten król, któremu tak ciężko było wziąść postanowienie, by wykonać to, co mu powinność i przysięga czynić kazały ze
sławą, tak łatwo, tak śmiele decydował się do czynu, który go w potomności hańbą okrywał.
Lecz słabe dusze nie mają stateczności, jak w tym, co podłe... Król widząc, iż nicht nie mówił: „Milczenie to – odezwał się – biorę za zgadzanie się wszystkich ze zdaniem moim”.
„Milczenie to – odpowiedział marszałek Potocki – nie należy brać za jednomyślność obecnych, ale raczej za potrzebę zastanowienia się nad tak nadzwyczajną niespodzianą propozycją, za potrzebę, by każdy z kolei zdanie swoje otworzył”.
Najprzód więc prymas oświadczył się za królem, poszli za nim Mniszech, marszałek wielki koronny, Małachowski, kanclerz, Chreptowicz, podkanclerzy litewski, Tyszkiewicz, wielki, Dziekoński, nadworny podskarbi litewski. Dziekoński przygotowaną kończąc mowę składał królowi dzięki, że poświęcając dobrą swą sławę kraj ocala.
Przeciwnie Małachowski i Sapieha, marszałkowie sejmowi, Potocki wielki, Sołtan
nadworny, marszałkowie litewscy, Ostrowski, podskarbi nadworny koronny. „Nie widziemy
– mówili – bezpieczeństwa w ślepym poddaniu się ukazom carowej, w czynieniu układów z
zdrajcami i buntownikami targowickimi; lepiej zaufać męstwu szlachetnej narodu rozpaczy,
nieprzewidzianym na stronę naszą wypaść mogącym wypadkom; ostrzegamy – mówili – iż
uleganie takowe hańbę i zgubę tylko przyniesie”; prosili, by bez zwołania sejmu nie brać podobnej rezolucji. Kołłątaj, podkanclerzy koronny: „Daremnie – rzecze – Wasza Królewska
Mość zwołała nas na radę, gdy z niewzruszonym już przyszedłeś zdaniem”; ostrzegał, by w
przyjętym już systema czynił układy z Moskwą, nie zaś z osobami, które rokosz podniosły.
Nie poruszyły te mowy pierwszy raz stałego w przedsięwzięciu swym Augusta i że nie
odmieni już zdania. Jakoż nazajutrz, to jest dwudziestego trzeciego lipca, podpisał król akt
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targowicki, akt, który go czynił wiarołomnym, niszczył szczęście narodu, obdzierał go z władzy, powagi, dostojeństwa, zanurzał w upodleniu i wiecznej hańbie.
Ledwie się wieść o tym niegodnym podpisie buntu targowickiego rozeszła po mieście,
powstał wszędy przeciw królowi powszechny odgłos zgrozy i zniewagi. „Także to – mówiono
– dochował Stanisław August tylekroć powtarzanego hasła: król z narodem i naród z królem;
kiedy naród cały, niedawno unii wersalami jego pobudzony, wziął się do broni, gdy wojsko
walczyło, król miasto łączenia się z nim, król miasto udania się do obozu, jak przyrzekł, w
Warszawie traktował pokątnie z posłem moskiewskim; czemuż przyjmował władzę najwyższą nad wojskiem i skarbu publicznego szalunek, czemuż, gdy sejm był zgromadzony, nie
wymówił się od tego; kto inny nie byłby dawał cofania się rozkazów. Dziś, gdy czas jeszcze
ratowania, gdy żołnierz, tak walecznie pod Zielińcami i Dubienką potykający się, jeszcze z
bronią, gdy Wisła przed nami, gdy Wielkopolska ciągnie uzbrojona, gdy wszędzie ochotnicy
czekają tylko rozkazu, gdzie skupić się mają, trwożliwy król siebie, naród i wojsko, jednymi
spętawszy kajdanami, rzuca na łup mściwej carowej, zgina kark przed buntowniczymi Targowicy zdrajcami. I tegożeśmy się przed kilku tygodniami spodziewać mogli, gdzież wstyd,
gdzie przysięga!”
Nie była tajną Stanisławowi Augustowi ta powszechna mieszkańców stolicy zniewaga i
wzgarda, nie upamiętał się jednak, i owszem, używając danej sobie przez tęż konstytucję –
której się rozprzysiągł – władzy, wysłał gońca do wodzów wojsk z oznajmieniem, że rozejm,
a wraz akt konfederacji targowickiej podpisał.
Właśnie wtenczas wojsko pod wództwem księcia Poniatowskiego po krwawej i chlubnej
pod Dubienką walce stosownie do rozkazów króla cofnęło się pod Markuszew i rozłożyło na
wzgórzach onego. Główna kwatera księcia Józefa była w Kurowie i ja w niej mieściłem się
wraz z jenerałem Ilińskim. Był to pełen ognia, szlachetnych prawideł młodzieniec. Rano
dwudziestego piątego lipca Iliński w łóżku jeszcze, wesoły nadzwyczaj, jął deklamować mnóstwo pięknych wierszy Trembeckiego; gdy się unosim nad nimi, dają znać, że Dońce ucierają
się z naszymi. Porywamy się co prędzej i dopadamy koni. Książę Poniatowski wziąwszy
szwadron kawalerii narodowej spieszy na miesce; nie dojeżdżając do Markuszewa, spotykamy porucznika Suzutowskiego prowadzącego na powrozie trzech oficerów kozackich wziętych w niewolę; więcej ich pobitych i pokaleczonych zostało na miescu, zaczęły się przednie
poczty ucierać i my, ochotnicy, z nimi; pierwszy raz naówczas byłem w ogniu, w sposób,
który mi zyskał aprobację wodza. W utarczce tej ubity został kulą Iliński, ten, co przed godziną tak był wesoły, tak mało o śmierci myślący. Zgon ten młodzieńca w samym kwiecie wieku, z znacznym majątkiem, z tyła używań przed sobą, napełnił mnie ciężkim smutkiem; powiększył się ten smutek przybyciem Kirkora, adiutanta królewskiego: przywiózł on fatalne
uwiadomienie o podpisaniu rozejmu i haniebnym konfederacji targowickiej podpisie; w tej
samej chwili dał się słyszeć trębacz moskiewski żądający rozmowy. Posuwał się z służbą swą
Kachowski, wódz moskiewski, naprzód, posuwał się i książę Poniatowski z nami. Kachowski
wieść Kirkora o rozejmie potwierdził. Zbladł z żalu książę Józef na potwierdzenie to, spuścili
smutnie oczy będący z nim. Przeciwnie w sztabie moskiewskim, spojrzenia i uśmiechy dumy
i próżności pełne. Odłożył książę do dni kilku układ, jak dwa wojska postępować miały.
Zwłoki tej następująca była przyczyna.
Acz nietajną była księciu Józefowi słabość króla, stryja jego, nie mniemał jednak nigdy, by
tak łatwo dał się namówić do wywrócenia własnego dzieła i podpisania własnej swej hańby;
spodziewał się, i owszem, iż król ten stanie na koniec w obozie; ze złączonymi z wojskiem
litewskim siły, pokrzepiony zapasami wojennymi z Warszawy, na przeprawie Wisły dzielnie
natarczywość moskiewską zatrzyma. Smutek więc jego, wodzów i wojska był równie żywy
jak szczery, uważano za pokrzywdzenie rozejść bez starcia się ostatecznie z nienawisnym
nieprzyjacielem. Trudno wyrazić pomieszania i żalu, jakie panowały w obozie naszym i
głównej w Kurowie kwatery. Zdawało się, iż z końcem tej wyprawy każdy już dokonywał
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bieg życia swego. Wtenczas to dla rozerwania czarnych myśli gracze z powołania, żadnej nie
opuszczając pomyślnej okazji, założyli bank faraona; zaczęto grać na zabój i ja, jak drudzy,
wszystko już za nic ceniący, mając trzysta dukatów w kieszeni puściłem się w krebsa; już
wszystko przegrywałem, gdy przy końcu fortuna znów się okazała przychylną, przy końcu
gry odegrałem swoje i nadto piętnaście dukatów.
Wpośród powszechnego tego zrażenia raz jeszcze książę Poniatowski umyślił króla z
przepaści wstydu wybawić. Wysłał do niego jenerała Wielhorskiego, proponując mu, iż go
wojsko gwałtem niby uwiezie, a zatem w nieszczęściu uwolni go od zemsty Katarzyny. Pospiesza Wielhorski do Warszawy, otrzymuje prywatne posłuchanie, oddaje list synowca. Ujrzawszy propozycje uwiezienia [przez] księcia Józefa, „Gubicie mnie” – zawołał Stanisław
August, jął płakać, zaklinać, by uspokoić wojsko i poddać się konieczności. Ostateczna ta
odpowiedź królewska, wstręt jego do ocalenia przynajmniej sławy, zastała wojsko w Kozienicach: trudno wyrazić powszechnej rycerstwa zniewagi. Około siedmiuset oficerów wraz się
do dymisji podało, nicht nie chciał nosić munduru kraju, którego król splamił się w oczach
wojska całego. Później wielu nakłonił król do zostania jeszcze. Między znaczniejszymi oddalili się natychmiast następujący: książę Józef Poniatowski, Kościuszko, Zajączek, Wielhorski,
Mokronowski jenerałowie. Pułkownicy Strzałkowski, Poniatowski, majorowie Gawroński,
Chomętowski, Józef Wielhorski, Szczutowski i wielu innych.
Wyjeżdżając do wojska, nie spodziewałem się takiego końca wyprawy, widząc wszystko
zgubione wróciłem do Warszawy, natychmiast zamierzając porzucić nieszczęsną ojczyznę
moją.
Zastałem stolicę w potrwożeniu i smutku. Marszałek sejmowy Małachowski, Potoccy,
Kołłątaj zabierali się do wyjechania za granicę: dowiedziałem się, że pierwszy, chcąc nakłonić króla wymawiającego się od wyjazdu do obozu niedostatkiem pieniędzy, ofiarował mu
swoich sto tysięcy czerwonych złotych pod warunkiem jednak, że je dopiero włoży w pojazd,
gdy król wyjeżdżać będzie. Taka to była ufność w nim, ofiarował nadto sześć szkut pszenicy
idącej do Gdańska na magazyny dla wojska. Wszystko na próżno, król, otaczające go kwochy, przekupione ministry całe zbawienie w samej tylko pokładali carowej.
Zastanawiając się nad tak smutnym końcem wszystkich nadziei, wszystkich wysileń naszych, przyczyn ich niedługo śledzić potrzeba. Znajdziem je całkiem w słabości zniewieściałego króla, w niedoświadczeniu walecznego, najlepszym tchnącego [duchem], lecz niedoświadczonego synowca jego, księcia Józefa Poniatowskiego. Ach, gdyby on miał te znajomości, to doświadczenie, których później w obozach francuskich nabył, wojna ta inny wzięłaby
była obrót. Czemuż Stanisław August, mając w tym polecenie od stanów, nie sprowadził doświadczonych w bojach wodzów, czemuż, mając ich obok, wraz nie wyruszył z nimi do wojska, czemuż miasto znajdowania się przy szykach swoich siedział w Warszawie, wystawiony
na chytre Bułhakowa i otaczających go kobiet podstępy? Na próżno powie kto, że zbyt były
przeważne nieprzyjaciela siły; przeważne zapewne, lecz zapał w narodzie i wojsku, słuszna
powszechna przeciw Moskalom nienawiść, prowadzone przez wodzów śmiałych i doświadczonych, przemogłyby je były zapewne. Jedna wygrana wstępna bitwa jaką byłaby wlała ufność w rycerstwie i mieszkańcach, jakie zastanowienie w starej już i nie chcącej narażać dawnych swych laurów Katarzynie; nadto wodzowie moskiewscy naprzeciw nam stawieni dalecy
byli od biegłości w swej sztuce; w ciągu nawet tej wyprawy popełniali błędy, z których my
korzystać nie umieliśmy. Obecny świadek wszystkiego, śmiele twierdzić mogę, iż gdyby zamiast Stanisława Augusta Stefan Batory, Jan Kazimierz lub Jan III berło polskie dzierżeli
naówczas, Polska stałaby dotąd.
Dziś to nam tylko powiedzieć zostaje, co niegdyś Demostenes do Ateńczyków powiedział:
„Nie zbłądziliście podnosząc wojnę za wolność Greków i na to macie domowe przykłady, ani
bowiem ci pobłądzili, którzy się potykali na połach maratońskich przy Salaminie i Platejach”.
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Równie skwapliwy w dowodach podłej uległości jak niechętny i opieszały, gdy szło o niepodległość i własną powagę, Stanisław August wraz wszystkie władze rządowe poddał pod
rozkazy Targowicy i ziemi warszawskiej pod marszałkostwem koniuszego swego Kickiego
do konfederacji targowickiej przystąpić kazał. Możnaż było na widok nikczemności takiej
patrzyć tym, co wszystko poświęcali, by na potarganych pętach obcej niewoli wznieść gmach
oswobodzonej i kwitnącej ojczyzny? Nie, zapewne; na próżno ogłaszano bezpieczeństwo i
spokojność każdego, nie chciałem patrzyć na depcących ziemię polską Moskali, na przewodzących nad nią targowickich zbójców.
Z rokiem 1791 zaczęło wychodzić w Warszawie pismo publiczne pod tytułem „Gazeta Narodowa i Obca”. Mostowski, kasztelan raciąski, Weyssenhoff i Niemcewicz, posłowie inflanccy, wydawcami jej byli. Z podpisem przez króla Targowicy wydawcy, nie chcąc ogłaszać
haniebnych dla kraju rozkazów, położyli koniec dalszemu pisma tego wydawaniu. Dotąd jezuici trzymali w Polszcze pisma rodzaju tego, pisma błahe, pełne fanatyzmu i uprzedzeń.
„Gazeta Narodowa” pierwszym, była rozsądnym pismem publicznym w Polszcze. Uwolniony
od prowadzenia jej dalej, każdą chwilę pobytu mego w Warszawie czując nieznośną, porzuciwszy bibliotekę i szczupłe me sprzęty, przy końcu lipca wyjechałem do Lipska.
Wkrótce przybyli tam Ignacy i Stanisław Potoccy, Weyssenhoff, Zagórski, Kołłątaj, później inni. Wzajemna przyjaźń, ufność, szacunek nie mogły osłodzić strapienia naszego i tych
gorszkich wiadomości, któreśmy co dzień odbierali, o przewodzeniach, gwałtownościach
ślepych na wszystko targowickich hersztów. Jakie były ich czyny, pokrótce wspomniemy.
Nie masz podobno w dziejach narodów przykładu podobnej bezczelności i zaślepienia.
Szczęsny, Rzewuski z dziewięciu służalcami ogłosili się narodem, sejm z wolno obranych
reprezentantów nazwali spiskiem, wojsko polskie nazwali wojskiem buntowniczym, a Moskali przelewających krew naszą wojskiem przyjacielskim, ustawę konstytucyjną trzeciego
maja wytrąbywali jak despotyzm i niewolę, ukazy moskiewskich jenerałów i swoje własne
ochrzcili swobodą i prawdziwą wolą narodu. Jenerałowie moskiewscy w następującej haryndze zwoływali szlachtę na sejmiki i podpisy do konfederacji:
„Z najwyższego rozkazu Imperatorowej Jejmości, samowładnej całej Rosji monarchini, ja
N. N. komenderujący w Litwie, generał N. N. szlachtę powiatu N. N. cytuję i wzywam, aby
od daty dzisiejszej za dwa dni w mieście powiatowym swoim stawiła się, a to pod nieuchronną karą sprzeciwieństwa i poczytania za nieprzyjaciela Najjaśniejszej Monarchini mojej. Dan
w Kownie 21 czerwca 1792. Ksyczar, generał en chef”.
W miarę postępów wojska moskiewskiego do Polski wysyłał Szczęsny służalców swoich,
Złotnickiego, Moszczyńskiego, Hulewicza, do zawiązywania konfederacji po województwach, sam się jej marszałkiem mianując; łapano, gdzie można, kilku nędznych szlachty, tak
że sejmiki te z pięciu lub sześciu osób składane były, co znaczniejsi obywatele lub uciekali do
wojska naszego, lub – narażając się na wszystkie prześladowania – w miesca, gdzie jeszcze
sołdat moskiewski nie zaszedł. Obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielkopolscy na
zjazdach swoich utworzyli manifesta przeciw zdrajcom targowickim, oświadczając się stać
przy Konstytucji do śmierci, i byliby dotrzymali słowa, gdyby się król z haniebnym podpisem
swoim nie pokwapił. W podobnym sposobie i w niewiększej liczbie przyjaciele Braneckiego,
Pułaski, Kurdwanowski, Miączyński, zawiązywali konfederacje na Wołyniu.
Gdy się to dzieje w Koronie, Kossakowski biskup i brat jego Szymon, sławny z rozbojów
swoich w konfederacji barskiej, wchodzą z wojskiem moskiewskim do Wilna. Szymon, będący w służbie moskiewskiej, śmie w mundurze carowej ogłaszać się z woli narodu hetmanem
litewskim. Obydwa – z tymi co Szczęsny i Rzewuski potwarzami na sejm – ogłaszają konfederację litewską, mianują krewnych swoich marszałkami, wysyłają synowca z podziękowaniem carowej, że wolność w Polszcze wojskiem swoim przywrócić raczyła. Po podpisie królewskim i opanowaniu już całej Polski przez Moskali gwałty i przymusy na obywatelach, by
się do Targowicy łączyli, nie miały granic, a gdy który powiat w odmiennym nieco sposobie
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akt swój uczynił, znosił go Szczęsny, nakazując targowicką formę jedną dla wszystkich,
oświadczając w uniwersale swoim dwudziestego dziewiątego sierpnia, iż jest w wyrokach
swych niezmiennym. – Bezwstydniku, gadasz, że obalasz despotyzm, a swobody, wolność
wprowadzasz. Ach, jakież swobody, jaką wolność! Wyniosłeś się nad naród cały, nad prawa,
i powiadasz, żeś jest obrońcą wolności!
Nie dosyć na wywróceniu dzieła sejmowego, na zgwałceniu politycznej i osobistej wolności, nie dosyć znieważyć, trzeba jeszcze było osłabić; znieśli podatek uchwalony na wojska,
co więcej – jak gdyby wcześnie rycerstwo to na łup Moskalom wystawić chcieli – rozstawili
pułki nasze w prowincjach już wkrótce przez Moskwę zabrać się mających. I kiedy łagodniejszych, starszych obelgami i prześladowaniem do oddalenia się przymusili, Rudnickiego, co
uciekł z szyków naszych i do Moskali przystał, z porucznika patentem wynoszącym obywatelstwo jego do nieba mianowali jenerałem. Wkrótce ustanowiony krzyż wojskowy zasłużonym oficerom nosić zabronili. Utworzyli pułk towarzystwa pod tytułem złotej wolności: szalony Suchorzewski mianowany dowódcą onego. Co więcej, jak na uwiecznienie niepojętego
szaleństwa i bezwstydności swojej, Szczęsny i Rzewuski wybić kazali medal z napisem:
Civibus quorum pietas, conjuratione d. 3. mai obrutam et deletam libertatem Poloniae tueri
conabatur Respublica resurgens... Na drugiej stronie: Gratitudo ex civibus, exemplum posteritati. Ileż pracy i zabiegów potrzeba było na sejmie naszym, by oddzielne dotąd rządem i
administracją wewnętrzną narody spoić w jedno, wspólne dać im magistratury. Kossakowscy
przyjechawszy do Wilna rozerwali ten węzeł i gdy Szczęsny panował w Koronie, oni rządzili
w Litwie i wszystkie prowincji tej dochody rozszarpali między siebie i krewnych swoich.
Opłakanym zaiste był stan ojczyzny naszej naówczas. Zawieszone wszystkie magistratury,
wszędy żołnierz moskiewski szerzył gwałty i łupiestwa swoje; nadęty Szczęsny pozwoloną
sobie na czas przez Moskali samowładnością, nie do ustalenia porządku, lecz do wywarcia
zemst osobistych lub upokorzenia króla obrócił ją całą, i próżna praca: już król ten sam się
upokarzał i do tego Szczęsnego, któremu niedawno mógł był rozkazywać, którego niedawno
mógł karać, dziś z uniżeniem i przeprosinami pisał; pełen zuchwałości odpis Szczęsnego powinien był go wstydem i goryczą napoić. „Nie chciałeś Wasza Królewska Mość – pisał
Szczęsny – słuchać mej rady, złamałeś pacta conventa, dziś przynajmniej, jeżeli nie jesteś
samolubem, wywiąż się wdzięcznością narodowi i tej monarchini, która ci dała koronę, odwdzięcz. się nam za to, co wkrótce uczyniemy. Naród wolny dziś i niepodległy winy Waszej
Królewskiej Mości może jeszcze przebaczyć”.
Dziwno jest, jak Szczęsny – bez wątpienia o koronie zamyślający dla siebie – tak śmiał
znieważać ten majestat królewski, na którym sam spodziewał się zasiadać. Niecierpliwość
jego w tym punkcie zdradza się w liście do służalca swego Złotnickiego pisanym: „Król –
pisze Szczęsny – burzyć będzie, póki Generalność nie rozwinie powagi swojej nad wojskiem i
miastem, póki nie obetnie skrzydeł [tym], którzy od spisku trzeciego maja nadto rozszerzać
się zaczęli, którzy króla od abdykacji tronu wstrzymują. Trzeba nam w Warszawie ustanowić
srogą policję, pilnie karcącą wszystkie poruszenia adoratorów niewolniczej konstytucji: Ożarowski przychylny konfederacji naszej, ale ulega królowi, biskup Kossakowski proponuje mi
brata swego, bardzo na to zdatnego, leczby to obruszyło przeciw mnie hetmana Rzewuskiego,
o buławę swą tak zazdrosnego, muszę go menażować, wypada więc koniecznie jechać
Waszmość Panu do Warszawy, a ja mu dam stosowną do tego instrukcję”.
Mimo całej swej władzy i dumy nie śmiał Szczęsny jechać do Warszawy, trwożyła go
śmiałość ludu stolicy, niebezpieczeństwem jawnej wzgardy grożąca, trwożył na koniec przytomny jeszcze książę Józef Poniatowski; ten, i zuchwałości Szczęsnego w listach do króla, i
obelżywych przeciw rycerstwu polskiemu wyrazów, jak mąż czesny, dłużej cierpieć nie mogąc, posłał mu list wyzywający na pojedynek. Szczęsny atoli, który prócz dumy nie znał żadnego uczciwego uczucia, nie stawił się na placu.
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Stronił więc Szczęsny od Warszawy, a powyznaczawszy służalców swoich marszałkami z
każdego województwa, generalność tu do Brześcia Litewskiego zgromadził. Tam tylko
lusztyki i bankiety, i ustawne wychwalania dobrodziejstw boskiej (jak ją w uniwersałach
swoich nazywał Szczęsny) Katarzyny. Nie wstydzono się bluźnierstw tych i w świątyniach
Pańskich powtarzać; małpując zwyczaj dawnych Polaków, w czasie ewangelii porwał się papinkowaty buławnik do rożenka swego i na pół go, niby na obronę wiary, z pochwy wyciągnął; na czyn ten w samych nawet targowiczanach, mimo świętości miesca, głośny śmiech
powstał.
Uradzono uroczyste poselstwo do Katarzyny wysłać; na czele onego był hetman Branecki,
z nim prócz wielu Jabłonowski, dla pokrzywionego nosa Tyrbuszonem nazwany, i Mir. Był to
człowieczek mało co więcej trzy stopy wysokości mający, blady, szczupły, rzekłbyś, że stara
zawiędła panna. W tym szczupłym ciałku mieścił się dowcip złośliwy i krzywy, dusza napuszona próżnością: zdatny wybornie do wszystkich targowickich spraw i czynów.
W dzień wyznaczony do posłuchania posłom targowickim Katarzyna, jak gdyby umyślnie
dla wyszydzenia ich, dała posłuchanie barbarzyńskim posłańcom Kirgisów i Kałmuków.
Wprowadzony po nich Branecki na czele trzody swojej: „Boska monarchini – zawołał – naród
polski przez uroczyste poselstwo przynosi hołd wdzięczności wzorowi wszystkich panujących, pani, której dusza wielka i wspaniała podniosła wolność polską i zatrzymała postępki
monarchicznych prawideł. Przeniesiemy do najoddaleńszej potomności cześć winną protekcji
równie silnej jak bezinteresownej waszej cesarskiej mości. Głosić będziem przed światem
wspaniałomyślność jej. Gotowi jesteśmy zawrzeć z waszą carską mością przymierze zabezpieczające całość i niepodległość naszą”.
Przyjęła carowa, jak należało, to śmieszne poselstwo; w nic nie znaczącej odpowiedzi
swojej ogólnie i z daleka wspomniała o traktacie, nic o niepodległości i całości Rzeczypospolitej. Zresztą rozdano wszystkim bogate tabakiery, prócz małego Mira, tego bowiem dla
szczupłości postaci jego i miny dziecinnej wzięła carowa za synka jednego z posłów; sprostowana w tym błędzie, i jemu tabakierkę przysłała.
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Rozdział ósmy
Rok 1793. Zawiedzeni targowiczanie w nadziejach z poselstwa tego oczekiwanych, żadnych pomyślnych onego skutków, żadnej dla narodu pewności okazać nie mogąc, podwoili w
uniwersałach durzące naród obietnice; już się byli przenieśli do Grodna i tam Szczęsny wyznaczył deputację do ułożenia projektu nowej formy rządu: szkoda, że projekt ten nie dostał
się do czasów naszych. Rzecz byłaby ciekawa, co by był Szczęsny i podobne mu głowy za
wzór doskonałości wybrał. To tylko pewna, że chciał uformować rzeczpospolitą szlachecką,
szlachtę tylko trzymając za naród, króla za bezwładne nieme stworzenie... Szczęsny, nie
chcąc zostawić i śladu z tego, co sejm 1791 uczynił, uniewinnił za zdradę kraju osądzonego
Ponińskiego i do urzędów go przywrócił.
Pozwalała carowa targowiczanom bawić się dzikimi ich względem złotej wolności marzeniami, gnębieniem i obdzieraniem nienawistnych im przyjaciół ustawy trzeciego maja, dozwalała im nawet wyznaczać posłów za granicę; jakoż odwoławszy dawnych, zdatnych, wybranych w czasie sejmu, powysyłali swoich, Jabłonowskiego do Widnia, Wielhorskiego do
Petersburga, Dyzmę Tomaszewskiego do Holandii; nie wybiła jeszcze godzina: Targowica
rozkoszowała się samowładnym panowaniem swoim, gdy Szczęsny i Rzewuski wołają do
narodu w te słowa: „Zbliża się moment, w którym Rzeczpospolita wolność i niepodległość, a
obywatel swoje swobody ujrzy zabezpieczone. Narodzie! Oddasz na koniec sprawiedliwość
tym, którzy około szczęścia tego pracują: ufajmy w nie umiejącej się odmieniać boskiej Katarzynie”. Nie dosyć proklamacji: dzień imienin carowej obchodzony był w Grodnie z największą uroczystością. Gorało miasto od sztucznych ogni, jaśniały cyfry carowej z najpodlejszymi
napisami, Szczęsny, Sapieha, Massalski biskup przesadzali się w biesiadach; lecz był to ostatni paroksyzm tej nieszczęśliwej maligny. Dojrzały już Katarzyny z odściennymi dworami, a
raczej z wideńskim, układy: przyprowadziły go do skutku wojenne niespodziane obroty we
Francji. Widzieliśmy powyżej, że już Moskwa i wiarołomny król pruski zgodzili się byli na
powtórny podział Polski, nie było atoli jeszcze zezwolenia na to dworu wideńskiego. Austria,
Prusy, Anglia i Holandia, w nadziei, że połączone ich wojska łatwo zgniotą powstanie francuskie, zgodziły się były na kongres w Luksemburgu; tam Francja, Polska, same Niemcy inną
wziąść miały postać i służyć za schody sprzymierzonym. Powodzenia wojsk francuskich, cofnięcie wojsk pruskich z Szampanii, zwycięstwa Dumouriez, Montesquiou, Custina pomieszały te szyki, rozegnały ministrów z Luksemburga, zebrali się do Verdun. Tam król pruski
oświadczył, iż dla własnej całości wojny dalej prowadzić nie będzie, jeżeli mu wynagrodzenie
na Polszcze zabezpieczonym nie zostanie; właśnie wtenczas Dumouriez opanował Brukselię i
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austriackie Niderlandy; dwór wideński, widząc się w ostateczności, zezwolił na zgubę naszą i
wkroczenie wojsk pruskich do Polski.
Gdy się to dzieje w Verdun, pełni ufności w boskiej swej Katarzynie targowiczanie, ślepi
na uciemiężenia kraju, podawali się wszelkim rozpustom i zbytkom; wpośród tych biesiad
przybiega goniec z wiadomością, że Prusacy Wielką Polskę zajęli, przywozi wydaną przy tym
wkroczeniu króla pruskiego odezwę. Wiarołomny ten król, gwałtu swego najmniejszego nie
znalazłszy powodu, raz krzywoprzysięzca, nie wahał się być oszczercą i kłamcą, wyraził
więc, że gdy francuski jakobinizm szerzył się w odściennej mu Wielkopolszcze, własne niebezpieczeństwo nakazywało mu osadzić ją wojskiem swoim; przy zajęciu Gdańska powiedział, że jakiś jakobin (nie wyrażając nawet imienia jego) w mieście tym znalazł schronienie.
Kto tylko zna Polskę, gdzie szlachta sama mieni się być całym narodem, lud za nic liczy, nie
pojmie, by szlachta ta mogła chcieć wprowadzić niszczącą ją demokrację; powód więc króla
pruskiego był najbezczelniejszym kłamstwem.
Właśnie Szczęsny poszóstną karytą, otoczony służalcami swymi, miał wyjeżdżać na biesiadę do biskupa wileńskiego Massalskiego, gdy proklamacja króla pruskiego i wieść o wkroczeniu wojsk jego wręczoną mu zostały. Zadumiały, długo stał jak wryty, wsiadł jednak i do
Horodnicy wieźć się kazał. Gdy przejeżdżał mimo hauptwach moskiewski, wystąpiła warta
moskiewska z bębnami i chorągwiami, czyniąc mu honory, jakie się tylko monarchom oddają.
„O Boże – wtenczas Szczęsny żywo naigrawaniem tym tknięty – o Boże – rzekł – czemużem
nie wyszedł, gdy mnie książę Józef Poniatowski wyzywał, czemużem w pojedynku tym nie
poległ”. Właśnie wtenczas Sievers i Igelström przybyli do Grodna, pierwszy jak poseł moskiewski, drugi jak najwyższy wódz wojsk carowej w Polszcze. Zapytali ich targowiczanie,
co by to wkroczenie wojsk pruskich znaczyło. „Nie wiemy – odpowiedzieli – lecz gdy całą
ufność swoją pokładać powinni w imperatorowej, nie należało brać żadnych kroków nieprzyjacielskich bez zezwolenia jej: albo – mówili oni – carowa zgodnie czyni z królem pruskim, lub też nie, jeżeli zgodnie, nie jesteście w stanie oprzeć się wspólnym ich siłom, jeżeli
niezgodnie, sama dosyć jest silną, by was obronić”. „Król pruski – przerwał Szczęsny – nie
byłby wkroczył, gdyby w tym kroku nie był w porozumieniu z Moskwą”. „Konfederacja –
odparł Sievers – nigdy by była nie zawiązała się, gdyby jej imperatorowa wsparcia swego nie
dała, do was więc [należy] wywdzięczyć się jej cierpliwym oczekiwaniem tego, co względem
losu waszego wyrzec raczy.
Tak gorzkie wyrzuty zdarły na koniec zasłonę z oczu Szczęsnego i jego służalców: Rzewuski, rad, że użyć może hetmańskiej swej władzy, na drugiego lutego 1793 wydał uniwersały zwołujące pospolite ruszenie, lecz natychmiast poseł moskiewski kazał mu je cofnąć;
usłuchał Rzewuski, wydał przeciwne odezwy, upominając, aby obywatele trzymali się spokojnie i całą ufność swą pokładali w boskiej Katarzynie. Dał Igelström dowód, że się nie mylili, gdy rozsypane w małych oddziałach wojska nasze na Podolu rozbroić, w pułki moskiewskie wcielić i twierdzę Kamieniec oddać sobie rozkazał. Na wieść tę Szczęsny poznał na koniec całą głębię przepaści, w którą próżnością i pychą swoją pogrążył nieszczęsną ojczyznę
swoją. Zamiast czekania z nią wspólnie okropnego ciosu, zamiast chwycenia się środków
szlachetnej rozpaczy, baczny tylko na ocalenie niezmiernego majątku swego, pod pozorem nowego poselstwa do carowej usunął się od konfederacji. Rzewuski też, że po zagarnieniu wojska
nie ma już nad czym buławą swą władać, schronił się do dóbr swoich Podhorce w Galicji. Branecki od pierwszego poselstwa swego przejrzawszy, co ma nastąpić, już z Petersburga nie ruszył.
A tak ci trzej hersztowie rokoszu targowickiego, obaliwszy ustawy sejmu naszego, pogrążywszy
naród w niemocy i zamieszaniu, usunęli się od własnego dzieła, kazali biednej szlachcie być
świadkami zrządzonego przez nich upadku nieszczęsnej ojczyzny naszej.
Na miescu Szczęsnego ogłoszono marszałkiem konfederacji targowickiej Walewskiego,
wojewodę sieradzkiego, dodawszy mu za wicemarszałka znanego z hultajstwa i niecnoty
swojej, różnego od brata Kazimierza, co zginął w Ameryce, Pułaskiego; lecz i Walewski, nie
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chcąc się okryć ostatnią niesławą, mimo pogróżek moskiewskich porzucił generalność i oddalił się. Okryta wzgardą i powszechnymi przeklęctwy Targowica, nasyciwszy się zemsty i
prześladowania nieprzyjaznych sobie, silna tylko, by złe działać, pod dowództwem niecnego
Pułaskiego już tylko do spełnienia śmiertelnych na Polskę ciosów rozkazom Sieversa służyła.
Utworzyła ona Radę Nieustającą, by przez nią wraz z królem sejm był zwołanym; w uniwersale tym wyłączono od wyboru tych wszystkich, którzy sprzyjali konstytucji trzeciego maja,
tych, którzy później odstąpili od konfederacji targowickiej; zakazano powiatom już na podział
skazanym wybierania posłów na sejm ten; pod mocną moskiewską eskortą Sievers przyprowadził Stanisława Augusta do Grodna. Król ten, widząc już podział Polski niechybny, zdobył
się przecie na list do Katarzyny, w którym wyrażał, iż przez 30 lat pracując na próżno około
uszczęśliwienia Polski, walcząc ze wszystkimi rodzajami przeciwności, przekonywa się, iż w
ostatecznościach dzisiejszych powinność jego do wszelkich dalszych czynów publicznych
należyć mu nie dozwala, że na koniec czas jest, by złożył koronę. Odpisała mu Katarzyna, że
nie był to czas składać koronę, że przystojność wymagała, aby wodzy rządu w rękach swych
zatrzymał, aż crisis dzisiejsza minie, tym tylko sposobem zapewnić mu mogą szczęśliwe i
swobodne na przyszłe czasy schronienie.
Raz więc jeszcze opuścił Stanisław August porę nieskażenia się podpisem powtórnego podziału kraju, nad którym panował, nadzieja spędzenia reszty dni we Włoszech, cel najsłodszych jego marzeń, zatrzymała go do ostatka na tronie, chciał kielich wstydu do ostatniej kropli wychylić – został.
Po oddaleniu od obieralności sancytami targowickimi wszystkich, co jeszcze zachowali
uczciwość jaką, po oznaczeniu wcześnie tych, co posłami zostać mieli, rozpuszczono Targowicę jako już niepotrzebne narzędzie i sejm zaczęto dnia dwudziestego szóstego czerwca
1793.
Na dniu tym, gdy posłowie schodzić się zaczęli, zastali izbę sejmową otoczoną żołnierzem
moskiewskim; oficer trzymał listę posłów podejrzanych Moskwie, których natychmiast oddalono z zamku. Mimo tego przesiania dobrych ziarn i zostawienia samego kąkolu i wpośród
tego znalazły się dusze poczciwe i śmiałe, które nieraz stałością swoją zadziwiły dumnego
Sieversa. Na sejmie tym nie widziano, jak dziesięciu senatorów, a z piętnastu województw
niedostawało posłów, lecz i w tych przez samychże targowiczanów wybranych doznał despotyzm moskiewski, iż myli się w rachubie swojej, gdy do ostateczności uczucia człowieka
przywodzi. W sejmie tym więcej okazano niechęci i zawziętości przeciw królowi pruskiemu
niż przeciw carowej, bardziej bowiem oburza się człowiek na podłą zdradę niż na gwałty widoczne.
Bolesnym byłoby i dla piszącego, i dla tych, którzy kiedykolwiek (jeżeli zapisywania te
zachowają się) czytać je będą, bolesno – mówię – byłoby [opisywać] bezczelne gwałty, męczenia przez Sieversa sejmu i konające jęczenia przyciśnionych obrońców całości naszej. Jedynym celem zwołania sejmu tego było wymusić na nim podpis ułożonego już podziału. Gdy
na podane w tym moskiewskie i pruskie noty Sievers w wyznaczeniu nawet jak w roku 1773
delegacji niespodziany znalazł opór, wydał rozkaz podskarbiemu, by wstrzymał płacone królowi intraty; natychmiast posłowie ofiarowali złożyć mu pięćset tysięcy florenów; rozjątrzony
tym Sievers schwytać kazał dziewięciu posłów, włożył sekwestr na dobrach tych, którzy się
opierali najsilniej, zalecił oraz, aby sesje odbywały się bez arbitrów. Posłowie oświadczyli, iż
gdy sejm nie był wolnym, reprezentanci narodu więzieni, próżne były obrady, na próżno
schodzić się dłużej; znaczna liczba zaniosła manifest przeciw uciemiężeniu obcego mocarstwa i zgwałceniu wszystkich praw narodów; lecz ani niecny Bieliński, przedajny marszałek
sejmu tego, ani kanclerze nie śmieli przypuścić wciągnienia manifestu tego do grodu. Trwali
posłowie w szlachetnym oporze swoim; dnia szesnastego lipca podał Sievers notę, zapowiadając, że nie tylko wziąść każe w sekwestr własności opierających się posłów, lecz zabierze
skarb publiczny, dobra królewskie i wszystkich tych, którzy go otaczają. Gołyński poseł za-
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wołał: „Gdybyśmy się pogróżkom tym zastraszyć dali, nie bylibyśmy nawet godnymi szacunku i politowania świata, ach, zgińmy raczej z honorem, godni szacunku innych narodów, ale
nie okrywajmy się hańbą w fałszywej nadziei, że słabością naszą ocalimy resztę ojczyzny
naszej”. Kimbar, żmudzki poseł, silnie zdanie to popierając: „Niczym są cierpienia za cnotę –
zawołał – cnota gardzić nimi umie... Straszą nas Syberią... Dzikie jej pustynie będą miały
powaby dla tych, co się szlachetnie poświęcać umieją... Idźmy na Syberię, prowadź nas tam,
Najjaśniejszy Panie, tam cnota twoja i nasza rumienić się każe tyranom naszym”. Mowy te
rozogniły obywatelstwo Polaków, liczne głosy słyszeć się dały: „Idźmy, idźmy na Syberię...”
Tu powstali i wychodzić zaczęli. Gdyby wielka Katarzyna, mówi szacowny Ferrand, pokazała
się była wśród zgromadzenia tego, nie mogłaby była przed samą sobą zataić, że poświęcone
przez nią na zgubę ofiary większymi, szlachetniejszymi były od niej, słyszałaby, jak Karski
spoglądając na zaprzedanych wyrodków rzekł do nich: „Gdyby się taki w tej izbie znajdował,
który by przystawał na podpis podziału ojczyzny naszej, ja pierwszy pokazałbym, jaki los
czeka zdrajców”.
Rzadkie są wszędy wielkie i odważne dusze, lecz gdyby wnosić można, aby duch, który
zażywiał Kimbara, Gdyńskiego, Ciemniewskiego, króla i wszystkich sejmujących ogarnął,
gdyby jak Kato umrzeć postanowili, zatrzymałby się w gwałtownościach swych Sievers,
zbladłaby może Katarzyna sama.
Lecz trudno we wszystkich wiekach, we wszystkich narodach znajdować hufce bohaterów,
dziwić się, i owszem, należy, iż w gronie przez Targowicę i Moskwę wybranym tyle się jeszcze dusz cnotliwych znalazło. Nadto król mową swoją z tronu wkrótce zapał ten ostudził.
„Nie szukaniem chwilowych poklasków – mówił Stanisław August – nie chęcią bycia chwalonymi przez mówców i poetów mąż prawy dopełnia powinności swoich, lecz czyniąc to, co
w smutnych okolicznościach zdaje mu się najmniej szkodliwym: posiadaż któren z was prawo
uczynienia współziomków swoich nieszczęśliwszymi jeszcze, niźli są dzisiaj, niż są ci, którzy
już przeszli pod obce panowanie. Zapytają was pozostali w domach bracia: «Cóżeście uczynili?» Odpowiecie: «Chcieliśmy życie nasze poświęcić». «Warowaliżeście przez to – rzekną
oni – że zostaniemy wolnymi, spokojnymi, pewnymi osób i majątków naszych?» Cóż odpowiecie na to? chyba, że poświęceniem się waszym pomnożyliście brzemię nieszczęść, które
nas uciska”. Skończył mowę słowami, że się zgadza z wnioskiem Kossakowskiego, biskupa
inflantskiego, iż gdy wszelkie przeciwianie się staje się niepodobnym, należy dać poznać, że
przymus jest jednym prawem, które nam uznać jest wolno.
Wielu posłów odezwało się naówczas, iż przysięga wykonana dawniej przez naród cały na
konstytucję trzeciego maja, dziś nawet przez Targowicę samą, na niezezwolenie naruszenia
granic Rzeczypospolitej świętą jest i wiążącą każdego; wtenczas, o wstydzie, o zgrozo, o
wieczna duchowieństwa zniewago! Massalski, biskup wileński, Skarszewski, chełmski, Kossakowski, inflancki, uspokajali trwożliwe sumienia, dowodząc, że są przypadki, gdzie można
bez grzechu złamać wykonaną przysięgę; późno w noc na wniosek Ankwicza i Łobarzewskiego dano moc delegacji traktowania ostatecznie z posłem moskiewskim.
Większy jeszcze nierównie wstręt i opór okazał sejm ten w przystąpieniu do traktowania z
Buchholzem posłem pruskim, co dziwniejsza, najpoświęceńsi Moskwie, sam biskup inflancki, stawali na czele opozycji, czyli to przez zgrozę ku zdrajcy, czyli też, że tym Moskwie pochlebić się szukali; kilka tygodni zeszło na szlachetnej tej walce, Podhorski ledwie z izby wygnanym nie został, że śmiał wnosić, aby traktat z królem pruskim podpisać; udano się za
wnioskiem króla do mediacji Sieversa; zdawało się, iż carowa z rozkoszą przez czas niejaki
karmiła się zemstą, którą dawne Prusaków kroki w serce jej wlały, lecz król pruski zagroził,
że odstąpi od koalicji przeciw Francji; bojaźń, by nie obrócić przeciw sobie sił uwikłanego tak
zręcznie króla pruskiego w ciężką wojnę, sprawiła, iż Sievers odebrał rozkaz nastawania jak
najsilniej, by oba traktaty natychmiast podpisanymi zostały.
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Sievers odebrawszy ten rozkaz, pamiętny w ostatnich sesjach niespodziewanej nigdy w
wielu posłach stałości, uznał, iż bez użycia ostatniego gwałtu podpisu podziału kraju nie
otrzyma nigdy; zamknąwszy oczy na wstyd i uczciwość, gwałtu i oszczerstwa użyć postanowił. Wymyślił on sobie, że odkrył jakieś przeciw królowi i marszałkowi sejmowemu sprzysiężenie, i ten do Tyszkiewicza, marszałka wielkiego litewskiego, list napisał.
„Mości Panie Marszałku.
Przestrogi, które odbieram o uknowanym sprzysiężeniu przeciw królowi jegomości, jego
ministrom i marszałkowi sejmowemu, przymuszają mnie do wzięcia następujących środków:
O godzinie drugiej z południa dwa bataliony grenadierów rosyjskich otoczą zamek, w którym
się sejm odprawia. Jenerał Rautenfeid rozporządzi straże w sposób, ażeby nicht prócz posłów
wniść nie mógł do zamku: przy każdym oknie stać będzie warta. Jeden tylko wchód zostawi
się wolny. Tam oficer z oddziałem żołnierzy trząść będzie posłów dla zobaczenia, jeżeli który
nie ma ukrytej broni, a jeśliby miał, przytrzymać go i jak kryminalistę sądzić. Gwardię litewską i polską rozbroić potrzeba; jeżeli który arbiter skryje się w sali, trzeba go aresztować i
osadzić w więzieniu. Oficerowie rosyjscy zasiędą między posłami, jenerał Rautenfeid usiędzie na krześle obok króla i strzec będzie, aby nie przyszło do jakiego gwałtu. Upewnisz
waszmość pan sejmujących o zupełnej wolności mówienia i list ten jego królewskiej mości i
stanom zechcesz komunikować.
Dan w Grodnie dnia drugiego września 1793.
Jakub Sievers”
Nie dosyć na tym, przed sesją jeszcze Sievers czterech posłów uwięzić rozkazał za to, że
wspomnieli – jak on nazywał – jakobińską konstytucję trzeciego maja.
Stało się, jak Sievers rozkazał; napełniona izba sejmowa Moskalami, otoczony zamek artylerią, działami, wszystko nie jak do obrad narodowych, lecz jak do szturmu twierdzy jakiej
przygotowanym. Otworzyła się sesja bardziej z Moskalów jak z Polaków złożona, Rautenfeid
zasiadł obok króla. Oficerowie i sołdaty między posłami. Mimo tak groźnych przygotowań
odzywają się posłowie, iż obrad zacząć nie mogą, aż uwięzieni koledzy ich powróconymi
nazad nie będą; odpowiada Sievers przez notę, żądanie wrócenia posłów nazywając jakobinizmem i uwłaczaniem dwom monarchom. W milczeniu słucha sejm tej noty, obrady jednak nie
zaczynają się, już w głuchym tym milczeniu kilka godzin upływa: na próżno Rautenfeld nagli
króla, aby sesję rozpoczął, odpowiada król, iż przymusić nie może posłów, aby gadali. Po
dwóch godzinach wychodzi na koniec Rautenfel po rozkazy do Sieversa, powraca i oświadcza, iż stany zostaną w izbie bez pokarmu i napoju, aż póki nie zezwolą na podział, a jeżeli i
to nie pomoże, ma zlecenie użyć jak najsurowszych środków. Na to oświadczenie podobnaż
jak dotąd cichość i milczenie. Rzekłbyś, że cichość otwartego już grobu. Przerwał je na koniec zegar zamkowy, wybijający trzecią godzinę poranną. Zniecierpliwiony na koniec Rautenfeid już wychodził z sali, by wprowadzić nowy oddział żołnierzy, gdy Ankwicz, poseł krakowski, odezwał się, iż milczenie to brać należy za zgodę. Rautenfeid, uradowany tak dowcipną myślą, wyrwał z rąk królewskich ołówek, dał go Bielińskiemu, marszałkowi sejmowemu, który imieniem stanów ostateczny wyrok na zgon ojczyzny naszej podpisał.
Tejże jeszcze nocy poczyniono najsilniejsze protestacje przeciw gwałtom Sieversa.
Przez te traktaty, zdradą, podstępami i gwałtem wydarte, Prusy wzięły Wielką Polskę, Toruń, Gdańsk, kraje z jednej strony po Pilicę, z drugiej po Sochaczew i Bzurę o osiem mil od
Warszawy, Moskwa pociągnąwszy linię toporem zabrała pół Litwy, Połock, Mińsk, część
województw: mińskiego, nowogródzkiego i brzeskiego, całą Ukrainę, Podole i Wołyń po rzekę Horyń.
Konfederacja targowicka, początek tych wszystkich gwałtów i nieszczęść, obmierzła narodowi, uprzykrzona nawet samej Katarzynie przez niezgody, szaleństwa i nienasyconą swą
chciwość, za naleganiem nawet Sieversa rozwiązaną naówczas została. Z czynów jej nie zo31

stało innych śladów, jak uciski, zniszczenie przez obce wojska włościan, podział, wstyd i sancyta zbogacające hersztów jej. Pobrali oni pierwsze w Królestwie urzędy. Odebrane ministerstwa Ignacemu Potockiemu i Kołłątajowi; mniemany hetman Kossakowski dziedzictwem
dobra Lachowicze nadać sobie rozkazał, brat jego biskup dobra biskupstwa krakowskiego,
sześćset tysięcy rocznie czyniące, a przez sejm konstytucyjny – po dostatnim opatrzeniu biskupa – na fabryki krajowe wzięte, sobie sancitem nadał. Zbogacili się bezecne utratniki:
Ożarowski, Pułaski, Ankwicz, Miączyński, Włodek. Na sejmie grodzieńskim oprócz dusz
spodlonych pokazały się dusze szlachetne i mężne; w Targowicy nie widziemy i śladu ni to
cnoty, ni wstydu.
Skończywszy to bolesne gwałtów i nieprawości opowiadanie, niech mi wolno będzie
wspomnieć o obrotach moich. Ujrzawszy z podpisem Targowicy przez króla zgubione
wszystkie nadzieje nasze nie chcąc patrzeć na bolesny widok wchodzących do stolicy Moskali, oddaliłem się wraz z drugimi do Lipska, trzymając się w bliskości granic naszych, bym
za najpierwszym podobieństwem, że pożytecznym być mogę ojczyźnie mojej, mógł natychmiast do niej powrócić. Sancitum konfederacji targowickiej, oddalając od usług obywatelstwa
tych wszystkich, co byli uczestnikami konstytucji trzeciego maja, przymusiło mnie w zwiedzaniu obcych krajów szukać smutkom mym ulgi; zapewniwszy więc sobie listowne znoszenie się z wspólnikami nieszczęścia, marszałkiem, Stanisławem Potockim i Weyssenhoffem,
powoli udałem się do Widnia, gdzie był jeszcze posłem naszym dawny nasz przyjaciel pan
Woyna, w nadziei, iż dwór wideński, zawiedziony przez carową, wyłączony od ostatniego
podziału, na szerzenie się w Polszcze Moskwy i Prus niechętnie patrząc, skłoni się może do
kroków dających nam sposobność odzyskania swobód i strat naszych.
Właśnie wtenczas przybył był do Lipska Jan Zagórski, poseł żmudzki, kolega mój na sejmie: młody ten człowiek, nie będący nigdy za granicą, żądał w dalszą podróż puścić się ze
mną. Wyjechaliśmy więc razem do Drezdna. Nie bez smutnego rozrzewnienia patrzałem na
cnotliwego elektora saskiego, na córkę jego, w krótkich chwilach niepodległości naszej wybranych nam za panów. Z Drezdna po drodze do Berlina udaliśmy się do Dessau i Werlitz.
Stanęliśmy w domu gościnnym, tak porządnym i pięknym, jak równego prócz Anglii nigdzie
mi się znaleźć nie zdarzyło. Siedząc u wspólnego stołu, gdzie wielu znajdowało się cudzoziemców, zawsze jednym zajęci uczuciem i myślą, gdyśmy opłakiwali nieszczęsną Stanisława
Augusta słabość, że tak łatwo uległ zuchwałości targowiczanów, słyszemy głos podeszłego
już jegomości, odzywający się po polsku: „Bo też to ten wasz król wielki k...” Zdziwieni tą
uwagą, niechętni nawet, że choć słabego króla, ubliżającym oznaczono go przyimkiem, pytamy, kto by był. „Niegdyś wasz ziomek – rzekł – Henryk Brühl”; po odkryciu tym, jak z
ziomkiem, poufała, lecz smutna nad nieszczęsnym położeniem naszym długo trwała rozmowa.
Nazajutrz miało być polowanie książęcia w Werlitz na jelenia; mieliśmy wierzchowe konie, by być mu przytomnymi po uszczwaniu zwierza; znalazłem się obok sędziwego starca,
marszałka dworu książęcia Dessau, mowny starzec, opowiadając mi dawne dworskie swe
służby, wspomniał, iż w młodości swej był dworzaninem u księcia Anhalt-Zerbst, ojca panującej carowej Katarzyny Drugiej, że był na dworze przytomnym, gdy poseł carowej Elżbiety
przyjechał do Zerbst prosić o księżniczkę Zofię (tak się bowiem Katarzyna zwała) dla wielkiego kniazia, później Piotra III, że w czasie rozmowy z ojcem wpadła młoda księżniczka,
trzymająca gospodarstwo drobnego księcia, z piórem za uchem, trzymając w ręku kartę obiadową, „Któż by był wtenczas powiedział – rzekł starzec – że młode to dziewczę trząść będzie
światem”. „Że wywróci – przydałem – zawsze niewinne polskie królestwo”. Książę Jerzy,
brat panującego księcia, prosił nas do siebie na obiad, lecz nadto byliśmy obciążeni smutkiem, by się mieszać do wielkości i wesołości światowych.
Szkoda, że panujący naówczas książę Dessau nad obszerniejszym nie panował krajem; z
światłem, nauką, ludzkością, jakie posiadał, byłby go uszczęśliwił, jak uszczęśliwia drobne
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swe księstwo. Był to widok uweselający prawdziwie serce wędrownika – patrzeć, jak mały
ten kraj był uprawny, zagospodarowany, kwitnący, jak wszystko, co w nim oddychało, było
szczęśliwym. Przy objęciu rządów zastał ten książę w kraju swoim kilku udzielnych szlachty
– jak często bywa – wieśniaków swych uciemiężających; książę odkupił dziedzictwa ich, a
stawszy się sam jedynym właścicielem ziemiańskim, podzielił kraj swój cały na małe dzierżawy i doświadczonym rolnikom w letki wieczysty czynsz wypuścił; wyborna uprawa, obfitość i szczęście stały się urządzenia tego skutkiem. Pałac, ogrody, zwierzyniec w Werlitz
wzorem są najlepszego rządu i gustu; książę, nie mogąc mieć oryginałów najlepszych malarzy, przez najlepszych żyjących malarzy kopie ich zebrał. Piękne jest także mieszkanie matki
panującego, ścisłą przyjaźnią z Lavaterem złączonej.
Patrząc na kwitnący stan tego małego państwa: „Ach, czemuż – rzekłem – świat cały podzielonym nie jest na tak drobne księstwa, gdzie oko rządzącego wszystko łatwo ogarnąć i
wszystkiemu łatwo zaradzić może, jakże by ludzie byli szczęśliwi”; wstrzymałem się atoli w
tym życzeniu uwagą, że szczęście ludzi najwięcej od charakteru panujących zależy. Daj księstwu Dessau podejrzliwego, ciemnego szaleńca jakiego za pana, a – jak dziś śmiejące się –
ujrzysz wszędy drżące, posępne, wybladłe twarze i opuszczone niwy.
Z Dessau, zadosyć czyniąc ciekawości towarzysza mego, udaliśmy się do Berlina: stolica
wśród oceanu piasków, dla dekoracji tylko stawiona, przez oddalenie się na granice Francji
króla i wojska bardziej niż dawniej okazała mi się nieludną i smutną. Wszędy widać, że niemajętni dawniejsi hołdownicy nasi z uciskiem poddanych silą się jak Pysznoskąpscy, by potężnych udawać monarchów.
Jadąc przez Pragę stanęliśmy w Widniu w październiku. Z żalem widziałem, jak Czesi,
pobratymcy nasi, usiłowaniem rządu coraz bardziej przemieniają się w Niemców; szlachta już
nie umie ojczystego języka naszego. Niestety – pomyślałem sobie– tak będzie i z nieszczęsną
Polską naszą: dźwięk mowy naszej w poczciwych tylko zostanie się rolnikach.
Za przybyciem do Widnia po rozmowie mojej z panem Woyną poznałem, iż prócz dobrych
życzeń dla nas, a raczej zawiści i niechęci ku Moskwie, żadnego nie mogliśmy się spodziewać wsparcia. Kaunitz już zaczął dziecińnić. Filip Cobenzl i Thugut byli na czele spraw zagranicznych. Słaby młody monarcha, słabe ministry wszystkie starania swe łożyli, by przygnieść rewolucję francuską.
Znalazłem w Widniu J. O. księcia Czartoryskiego, generała ziem podolskich, godnego syna jego, księcia Adama i Konstantego, Ossolińskiego i wielu innych, przed Moskalami schronionych. Pomnożyli liczbę cudzoziemców dobrowolni z Francji wygnańcy: familia poufała
królowej Polignac, piękna ich córka, księżna de Guiche, Esterhazowie, Lusignan, de Veudreuil, La Rivière etc., etc., etc. Nie pokazywałem się u magnatów austriackich, lecz bywałem
u Francuzów, ciągniony tam grzecznością ich, dowcipem, a osobliwie rzadkim talentem opowiadania czyli to ważnych, czy drobnych zdarzeń: dzieliłem z duszy boleść ich nad okropnym
zgonem Ludwika XVI.
Odnowiłem znajomość z poznaną w dzieciństwie baronówną K..., matka jej była Hiszpanka, córka zachowała całą żywość, dowcip i potężne czarne oczy hiszpańskie: towarzystwo jej
rozpędzało nieraz chmury smutku mojego.
Przez koniec roku 1792 i początek 1793 dochodziły nas tylko wiadomości o szalonych
Szczęsnego proklamacjach, dni Astrei zapowiadających Polszcze, o dzikich szałach bawiącego się z buławą swoją Rzewuskiego; wtenczas, by wyśmiać godnie nierozum targowiczanów,
napisałem ulotny świstek pod tytułem Fragment Biblii targowickiej. Księgi Szczesnowe, dalej
wiersz do hersztów targowickich, na koniec, gdy już, niestety, przyszła wieść o zajęciu prowincji naszych, Elegię na podział pod tytułem Wiosna. Pisałem ją chodząc po Landgarten,
nieraz rysy ołówka skraplając łzami mymi. Elegia została się w dziełach moich, z niektórymi
odmianami. Biblia targowicka. Forma rządu konfederacji targowickiej, wiersz do targowiczanów są dziś niezmiernie rzadkie, już to, że kilka kartek drukowanych łatwo się zawieruszy,
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już też, że Nowosilcow, gdziekolwiek się o nich dowiedział, zabierał, palił, a właścicielów
więził. Wszystko to drukowałem na przedmieściu Leopoldstadt u nieznanego drukarza. Pewien jestem, że policja wideńska wiedzieć o tym musiała, lecz rząd nie gniewał się może, że
chłosta wzgardy i śmieszności dosięgała niemiłej jej Katarzyny.
Ciekawym jest sposób, jakim te wszystkie pisma dostawały się do Warszawy: emigranci
książę de Richelieu i hrabia Langeron od niejakiego czasu przeszli w służbę moskiewską; byli
oni pośredniczym ogniwem między książęty francuskimi i carową, i często z Petersburga do
Widnia z małymi posiłkami, lecz niezmiernymi obietnicami ich gońce biegali. Jak najpoufalej
uczęszczali oni do domu pani Woyniny, posłowej naszej w Widniu. Ta przygotowane już
miała pliki kilkaset egzemplarzy Biblii targowickiej i podobnych dziełek zawierające, pod
pozorem, że to wstążki lub inny jaki kobiecy sprzęcik, prosiła pani Woynina, by Francuzi
wzięli to z sobą i po drodze oddali w Warszawie siostrze jej, księżnie Jabłonowskiej, kasztelanowej krakowskiej. Śmieliśmy się nieraz w duchu, jak kurierowie Katarzyny z największą
troskliwością, z największym pośpiechem wieźli na piersiach swoich pliki najuszczypliwsze
pociski na panią ich zawierające.
Pieniła się ze złości Targowica, rozsierdziła się carowa, przyszły z Petersburga do Widnia
skargi, że tam drukują się uwłaczające carowej i będącym pod jej protekcją mężom pisma i
rymy. Strwożeni o mnie przyjaciele, przekonani, że słaby dwór wideński nie wahałby się i
chwili wydać mnie carowej, gdyby o to nalegała, radzili, bym się co prędzej oddalił. Wielu
naówczas z ziomków i towarzyszów moich przez Szwajcary udało się do Paryża, między nimi: Mostowski, Zagórski, Błeszyński, księżna Aleksandrowa z Chodkiewiczów Lubomirska,
najładniejsza czasów swoich kobieta, ta sama, co ją wściekłe Francuzy tak okropnie zamordowali. Namawiali mnie oni z sobą, lecz krwawe łuny codziennie powiększające się we Francji wstręt do ludu tego wzbudzały we mnie. Wolałem spokojne Włochy odwiedzić raz jeszcze, mając zwłaszcza dostarczający na podróż tę zapas. „Gazeta Narodowa”, której byłem
jednym z pisarzów, wielce była pokupną; pozostało mi z dochodów jej koło siedmiuset dukatów, z tymi więc w początkach maja 1793 na Tyrol i Roveredo puściłem się do Włoch.
Dojrzalszy, usposobieńszy, niźlim był przed lat dziesięcią, postanowiłem nie zabawę dla
siebie, lecz pożytek jaki dla kraju mego z podróży tej przynieść; przedsięwziąłem w ojczystym języku porządnie Włochy opisać, jakoż dopełniłem zamiaru mego; później opowiem, jak
rękopism ten zaginął, teraz tylko niektóre zostające mi z tej podróży wspomnienia zapiszę.
Podobał mi się pobyt w spokojnej Florencji, nająłem stancję u kupca sukiennego, signor Bicida [?]; pani Lebrun, sławna malarka, dała mi listy do margrabiny Venturi, francuskiej rodem,
sławnej niegdyś piękności i faworytki Ludwika XV. Jej dom, galeria, przejażdżki i przechadzki, biblioteka St Laurenzo, towarzystwo sławnego anatomisty cavaliere Fontana, chemika Fabroni napełniały godziny moje. Wkrótce przybył do Florencji marszałek sejmowy Małachowski, równie jak ja szukający spokojności; to mnie bardziej jeszcze do pozostania w Florencji skłoniło: poznałem tam także grzeczną, pełną znajomości Angielkę, panią Hervey; zawzięta z nią przyjaźń, lubo w ustawnym rozdzieleniu, doszła aż do późnej dziś starości naszej.
Mazzei, Włoch, któregom również znał w Paryżu, czepiający się później dworu Stanisława
Augusta, dał mi list do sławnego poety, hrabi Alfieri, ten mnie z przyjaciółką swoją hrabiną
Albany, Stolberg z domu, wdową po pretendencie angielskim, poznał. W pierwszej podróży
mej do Włoch widziałem ją w całej piękności siedzącą obok męża jej, pretendenta, już prawie
będącego w dzieciństwie: miał atoli zawsze kapitana gwardii w mundurze angielskim i herby
królestwa tego na karecie. Interesował mnie starzec ten i jak świadek odmiennego losu, i jak
wnuk króla Jana III.
Alfieri był przystojnej postaci, wysoki, z twarzą oznaczającą wielką duszy tęgość, blady,
oczy niebieskie, włos jasny; tłumaczył się z tąż związłością i mocą, jaką w rymach jego widziemy. Żarliwy rozsądnej wolności obrońca, oburzała się dusza jego na krwawe wściekłości
Francuzów, jako plamiące i zgubne dla sprawy uciemiężonej ludzkości. Dom hrabiny
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d’Albany był nad rzeką Arno, niedaleko mostu Świętej Trójcy. Najlepsze towarzystwo, już to
z cudzoziemców, już z krajowych, zbierało się u pani tej: dawano tam czasem teatralne reprezentacje, najwięcej tragedie Alfierego; widziałem autora samego, w fraku z płaszczem tylko
zarzuconym na ramię, grającego rolę Brutusa; moc gry Alfierego i deklamacji pokrywały zepsucie iluzji przez czasami sprzeczne ubiory.
Często odwiedzałem sławnego anatomika cavaliere Fontana; zastawałem go nieraz gotującego pięć lub sześć głów ludzkich. Robił on olbrzymią postać ludzką (szablon), w której z
rozmaitych gum i materii niedościgłe oku weny i naczynia ciała ludzkiego wyraźnie widzianymi były i wszystkie te części wnętrza, nawet i trzewy, były przymocowane śrubkami, tak iż
wnosząc, że kto był rannym, Fontana, odśrubowując część posągu swego odpowiadającą części rannej, wraz wiedział, co wewnątrz obrażonym było.
Jak przyjemnie było mieszkańcowi Północy wśród całej zimy chodzić bez płaszcza nawet,
patrzeć na jasne pogodne niebo, na laury, oileandry, pinole, zielone zawsze w ogrodzie Boboli; czasem tylko w pokoju moim przepaliłem na kominku oliwnymi gałęziami. Pilnie przykładałem się naówczas do łacińskiego i włoskiego języka, wziąłem dla przerwy metra do rysunku, pana Gros, ucznia Davida, co dziś tak zaszczytnie talentem swoim wsławił się. Wśród
zimy tej niespodziany gość do Florencji zawitał: był to jenerał Kościuszko; powierzył mi, iż
wojskowi nasi zamyślali o rewolucji i zrzuceniu jarzma moskiewskiego. „Zważyłem rzecz –
przydał – widzę ją niedojrzałą, chcą mnie wziąść za naczelnika, ale póki nie ujrzę, że jest z
czym zacząć i utrzymać się, nie chcę ni kraju, ni siebie na sroższe jeszcze wydawać nieszczęścia”. Dwa dni tylko zabawiwszy w Florencji, do Rzymu wyjechał. Z Rzymu w tychże myślach pisał do mnie: odpisałem, że całkiem na rozsądek i obywatelstwo jego zdaję się i że gdy
chwila przyjdzie, będę na rozkazy jego gotowym.
Wkrótce potem, gdym wieczorem siedział u siebie przy lampie i czytał historię Florencji
przez Machiavela, słyszę otwierające się drzwi i głos wchodzącego: „Jak się masz, braciszku”; był to Jelski, Litwin nasz: wysłanym on był od gorliwych powstańców naszych, by Kościuszkę do powrotu naglić. „Dawajcież mi znać – rzekłem – jak się robota będzie zaczynać,
bym spieszył co prędzej”. Uprzedziłem Kościuszkę o przybyciu Jelskiego; odpisał, iż mu się
nie zdaje jeszcze, by dzieło zaczynać, że pojedzie jednak do Lipska, by z bliska lepiej poznać,
co się dzieje, i że stamtąd o wszystkim nie omieszka mnie uwiadomić.
W oczekiwaniu tej wiadomości, pragnąc widzieć ceremonie kościelne Wielkiego Tygodnia, pojechałem do Rzymu: z Liwiuszem w ręku, drogą, którą Annibal ciągnął ku Rzymowi,
zastanawiając się na każdym miescu, sprawdzając położenie miesc z opisaniem dziejopisa
rzymskiego. W Rzymie odebrane listy z Polski ubolewania tylko nad przewodzeniami Moskali, bez żadnej, w ukrytych nawet słowach, nadziei odmiany nie wspominały; listy od marszałka Potockiego z daleka tylko o potrzebie zbliżenia się napomykały. Po skończonych więc
ceremoniach kościelnych umyśliłem Rzym porzucić i nie zatrzymując się nigdzie na Wideń
do Polski pospieszać.
Nie opisuję wiadomych wszystkim obrządków Watykanu w Wielkim Tygodniu, są one
wspaniałe i tkliwe, lecz jakże zgorszony byłem, widząc, jak czysta religia Chrystusa znieważaną była światowymi widokami sług Jego: czyniąc zadosyć powinnościom chrześcijańskim
poszedłem do spowiedzi, do penitencjariusza polskiego, eks-jezuity; z łagodnością słuchał
wyznań moich, lecz gdym mu powiedział, że przeklinałem nieraz carową i targowiczanów,
dopiero surowo karcić mnie zaczął, nie o grzech przeklinania, lecz o osobę, na którą miotane
były. „Nie uważasz-że – rzecze – że wielka ta monarchini jedną jest z panów europejskich,
która zakonowi Societatis Jezu dała przytułek i wsparcie, nie wątpić, że do zabranych dziś
województw monarchini zakon nasz wprowadzi”; miałemże wchodzić w dysputę na spowiedzi, zamilkłem, pomyślawszy sobie, że sprawiedliwość, że obywatelstwo, że miłość, litość
nad ojczyzną niczym są, a wszystkim jest rozkrzewienie i potęga tego prawdziwie niebezpiecznego zakonu jezuitów.
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Jak zwykle w tej porze, mnóstwo cudzoziemców, osobliwie Anglików, Rzym napełniało.
Znajdował się między nimi książe August de Sussex, królewic angielski, młody, przystojny,
wesoły; był on sobie poślubił lady Virginia Murray i miał z nią syna; parlament jednak szluby
te, jako przeciwne prawom królestwa później skasował. W tej jednak chwili królewic równie
był szczęśliwym, wesołym jak my posępnymi: stan nieszczęsnych Polaków wzbudzał słodką
przychylność we wszystkich sercach uczciwych. Książę August szukał znajomości, nawet
zaprzyjaźnienia z nami. Mieszkał on al Corso, w miescu, gdzie był grób Augusta Cezara. Tam
koleją prosił nas często do siebie; chcąc się wypłacić za tyle grzeczności, postanowili Polacy
złożyć się po pięć dukatów i dać mu polską ucztę. Wybrany dom po temu alla Piazza di Spagna, Adam Walewski miał z sobą kucharza Polaka, złączył go z włoskimi; był – ile pamiętam
– pomieniony Walewski z żoną, księżna Madejowa Radziwiłłowa, Chodkiewiczówna z domu,
pani Radziszewska, Sobolewski Walenty, starosta warszawski, Chreptowicz i innych wielu.
Potrawy polskie, osobliwie zrazy, podobały się królewicowi, przyszedł z hrabią Munster i
wielu Anglikami: wkrótce polska uczta przemieniła się w angielską, zaczęły się gęste zdrowia, wszystkie prawie dawane przez królewica, za pomyślność i odrodzenie Polski; winem i
wdzięcznością rozrzewnieni do łez, z kielichem w ręku wykrzykujem królewica Augusta
królem polskim i padłszy na kolana przysięgamy mu wierność. Gdyby ta przysięga wykonana
po pijanemu po trzeźwu utrzymaną być mogła, gdyby Anglia, złączona z niechętną ku Moskwie Austrią, sprawę polską dzielnie odważyła się była wesprzeć, może byśmy byli pod Augustem IV zakwitnęli raz jeszcze; lecz gabinet angielski nic nie czyni bez wyrachowania
wprzódy, ile pewnego procentu przyniesie jej każdy czyn polityczny. Nadto wszystkie mocarstwa, przejęte strachem szerzącej się rewolucji francuskiej, ku niej wszystkie swe natężywszy
uwagi i siły, nieszczęsną Polskę zostawiły w szponach Katarzyny. Powtórnie więc Francja
stała się przyczyną zguby naszej, w roku 1773 przez zniewieściałe ospalstwo Ludwika XV,
dziś przez zwrócenie na siebie uwagi tych, którzy nas bronić mogli.
Już miałem za dwa dni wyjeżdżać, gdy wychodząc od sławnego snycerza Canovy, pełen
zachwycenia nad boskimi tworami jego, napotykam znajomego bernardyna Polaka, ten mi
donosi, iż odebrał list z Krakowa, w którym mu piszą, że w tej dawnej stolicy ogłoszone zostało powstanie narodu pod naczelnictwem Tadeusza Kościuszki, że tenże już wyszedł naprzeciw Moskalom i pod Racławicami zbił wodza ich Tormasowa, dziesięć harmat zabrał, że
więźniów moskiewskich pełno w Krakowie. Zatknęło się tchnienie moje, żywa krew wystąpiła na lice na tak szczęśliwą wiadomość. Spieszę co prędzej do siebie, po drodze spotykam
ziomków, którzy mi też same potwierdzają doniesienia. Układam się co prędzej, wyjeżdżam.
Dzień tylko zatrzymuję się w Widniu dla widzenia księcia Czartoryskiego, generała ziem
podolskich, dowiaduję się z boleścią, że pan ten, jeden z najmajętniejszych w Polszcze (któż
by uwierzył), znajduje się w niedostatku, carowa Katarzyna zasekwestrowała mu wszystkie
dobra. Pisarz Rzewuski, mający u niego 30 000 dukatów, surowo go do oddania ich przynaglał; zasmucony do żywego nad stanem męża, któremu tyle wdzięczności winien byłem, zostawiam u Skowrońskiego, sekretarza jego, 300 czerwonych złotych na pierwsze domu potrzeby i zabrawszy z sobą oficera artylerii Schegmicha [?] do Krakowa puszczam się.
Zastałem Kraków w wojennym poruszeniu, lecz i smutku razem. Pułkownik od kosonierów Krupiński, ranny pod Szczekocinami, doniósł mi o porażce tam naszej od połączonych
wojsk moskiewskich i pruskich pod Denisowem i królem pruskim.
Tu miesce powiedzieć o zawiązkach i wybuchnieniu powstania naszego. Do ciężkich zaborów i strat naszych przydane na sejmie grodzieńskim obelgi i gwałty posunęły do rozpaczy
rozjątrzony naród polski. W zostawionym jeszcze kawałku ziemi polskiej nie przestawali Moskale wyrządzać tysiącznych gwałtów i ucisków, Igelström panował wszechwładnie w Warszawie. Młodzież polska, zasmakowawszy przez Sejm Czteroletni słodyczy niepodległości,
żywo czuła więzy i obelgi dzisiejsze. Mieszczanie, zakosztowawszy nadanych im swobód,
znieść nie mogli wydarcia ich sobie. Zmniejszenie wojska, oddalenie od służby oficerów, po
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większej części prócz płacy stopniów swych nie mających innego utrzymania się sposobu, i
wojskowych do rozpaczy przywiodła. „Na cóż się oglądać mamy – mówiła wrząca z rozpaczy
młodzież – ziomkowie nasi już straciwszy imię Polaków jęczą pod obcym berłem, i ta pozostała cząstka dziedzictwa Piastów po śmierci Stanisława Augusta z resztą pójdzie na łup
sprzysiężonych sąsiadów, nic więc do stracenia nie mamy; w dzielnym porwaniu się do broni,
wsparci może przez niechętną z ostatniego podziału Austrię, może przez tryumfującą Francję,
krzywd pomścić się, straty odzyskać, a przynajmniej hańby uniknąć i z orężem w ręku na
mogile ojczyzny polec możemy”.
Tak mówiła niecierpliwa niesławy, pałająca sprawiedliwą zemstą młodzież nasza. Jedne
uczucia, jeden płomień miłości ojczyzny zażywiał serca wszystkich. Nie dziw, że z takimi
skłonnościami, w takim stanie rzeczy tajemny związek młodzieży, mieszczan, wojskowych
utworzył się w Warszawie. Dziwno, iż mimo wrodzonej Moskalom podejrzliwości nocne
związkowych schadzki niewiadomymi Moskalom zostały; przypisać to należy z jednej strony
wierności naszych w dochowaniu tajemnicy, z drugiej – zapamiętałej miłości Sieversa, posła,
ku pani Załuskiej, Igelströma, wodza wojsk moskiewskich, do pani Duchesne. Jakkolwiek
bądź, związek warszawski zaczął się porozumiewać z wojskowymi na prowincjach, wysyłać
posłańców do wygnańców w Lipsku, marszałka Potockiego, Kołłątaja i Kościuszki. Wtenczas
to Zajączek, który z rangą swą jeneralską stracił wszelki sposób do życia i w Widniu utrzymywał się jedynie z hojności księcia Czartoryskiego, generała ziem podolskich, Zajączek –
mówię – dowiedziawszy się o tych poruszeniach, zbiegł najprzód do Lipska, stamtąd, namówiwszy się z Potockim i Kołłątajem, przebrany do Warszawy pospieszył; odprowadził go
Kościuszko aż do granicy, z niecierpliwością czekając tam na doniesienia, jakich mu Zajączek zjechawszy na miesce o sposobach powstańców, o przygotowaniach ich do tak wielkiego dzieła udzieli.
Nie były naówczas ulice Warszawy tak oświecone jak dzisiaj, nie byli też jeszcze Polacy w
moralności swej tak zepsuci, by jak dziś ziomków swych szpiegowali, sami Moskale pełnili
podle to rzemiosło, a zanurzeni w pijaństwie i rozwiązłości, mniej w nim byli ostrożnymi.
Dziesięć dni bez najmniejszej wiadomości Moskali został Zajączek w Warszawie, co noc z
sprzysiężonymi się schodząc. Już wprzód za naczelnika powstania wybranym został Kościuszko; jego waleczne spotkanie się pod Dubienką, imię, które sobie w służbie Zjednoczonych Stanów Ameryki zyskał, jego skromność, wstrzemięźliwość, niemniej może jak i to, że
ni zbyt świetnym urodzeniem, ni wielkim majątkiem nie obrażał równych ani w wyższych
wzbudzał zazdrości, sprawiły, że powszechne zjednał życzenie i głosy. Wyrozumiawszy całe
położenie nasze Zajączek wysłał poufałego do Kościuszki donosząc mu, że członki towarzystwa powstańców pałały największą gorliwością, zbyt nawet porywczą, że możności ich
ograniczone, że lud pospolity bynajmniej nie był przygotowanym, że cała nadzieja, że gdy się
dzieło zacznie, nienawiść przeciw Moskalom wszystkich zapali. Powstańcy – mówił dalej –
nie mają dotąd żadnego udecydowanego planu, cała ich ufność w wodzu, którego wybrali.
Znoszenia się z mieszkańcami prowincjów nie rozciągają się daleko w wojsku. Madaliński,
Działyński, nade wszystko korpus artylerii, pałają najlepszym duchem; w zabranym wojsku
przez Moskali, trzymać trzeba, że się dobrzy znajdują Polacy. Z tym wszystkim w obecności
wszędy licznych pułków moskiewskich nie podobna prawie pomyślnie zacząć robotę, z tym
wszystkim, jeśli przygotowania dzielnie sposobionymi będą, jeśli się skąd otrzyma dzielny
zasiłek pieniężny, będzie można na wiosnę nabawić Moskali ciężkiego kłopotu.
Wyjeżdżając Zajączek z Warszawy zalecał sprzysiężonym największą ostrożność, przysposobienia sekretne do dzieła rozkrzewiania ducha publicznego w wieśniakach, zapewnienie
się pułków naszych w służbę moskiewską wziętych. Wrząca niecierpliwością młodzież nasza,
mniej baczna na ogrom przedsiębranego dzieła, na niebezpieczeństwa, na mnogie trudności i
niedostatek nasz, źle te rady roztropności przyjęła; brygadier Madaliński oświadczył, iż poty
tylko zatrzyma się spokojnym, póki Moskale nie przyjdą brygady jego rozbrajać.
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Takie wiadomości przywiózł Zajączek Kościuszce, ten w czasie bytności Zajączka w Warszawie sekretną na granicy miał z jenerałem Wodzickim rozmowę. Nie uszła ta rozmowa
[uwagi] stojącego w Krakowie pułkownika moskiewskiego Likoszeń, w rozmowie z nim postrzegł Wodzicki, że Moskal dorozumiewał się czegoś, i natychmiast dał o tym znać Kościuszce, radząc, by się czym prędzej od granicy oddalił. Kościuszko, by stropić podejrzenia
Moskali i dać czas naszym od dojrzalszego przygotowania do wojny, udał się do Włoch, zalecając Zajączkowi, by powrócił do Warszawy, hamował tam niecierpliwość powstańców i
wszystko do zacząć się mającego dzieła sposobił.
Trudnym i niebezpiecznym znalazł Zajączek polecenie to Kościuszki: jakoż powstańcy,
coraz więcej pomnażając swą liczbę, coraz bardziej tajemnicę swą rozszerzali, młodzieniec
powierzał młodzieńcowi, mieszczanin mieszczaninowi, zwierzchny wojskowy niższym oficerom, oficerowie żołnierzom; nic więcej charakterowi ówczesnych Polaków nie przynosi zalety jak to, że w tak mnogiej liczbie i jeden nie znalazł się donosiciel ni zdrajca. Jawny dowód, jak czystym duchem obywatelstwa i honoru pałali wszyscy, jak gorąco i powszechnie
nienawidzili Moskali. Już dziś w podobnych zdarzeniach podobna tajemnica nie mogłaby się
uchować. Zajączek więc, zważywszy niebezpieczeństwo z pobytu swego w Warszawie, wolał
udać się do Lipska i tam z marszałkiem Potockim i Kołłątajem naradzić się nad zajmującym
się powstania pożarem.
Mniej skore do płochych nadziei, dojrzalsze mężów tych umysły z niespokojnością zastanawiały się nad położeniem naszym. Jakoż nad wyrazy krytycznym położenie to było. Sam
zapał młodzieży, nie dzielony z ujarzmioną od dawna masą ludu, szczupłe siły wojskowe,
żadne w pieniądzach zapasy nie mogły obiecywać przemożenia licznych, zamożnych we
wszystko sił moskiewskich. Sami ci godni mężowie, schronieni przed prześladowaniem w
Lipsku, ogołoceni przez Targowicę z majątków i urzędów, w ostatniej znajdowali się potrzebie; sprzysiężone Prusy i Moskwa, zajęta Francją Austria, w zimnej na los nasz obojętności
milcząca cała Europa, Francja nawet, sprawę naszą mająca za sprawę arystokracji, zbyt sama
zatrudniona, zbyt od nas daleka, żadnej nie kazała spodziewać się pomocy.
W tym stanie dręczącej niespokojności zostawali nieszczęśni Polacy, gdy coraz większe
prześladowania, imania nawet w Warszawie, rozkaz zwijania wojska już umysły do ostatniej
przywiodły rozpaczy. Wysłali powstańcy do Kościuszki Jelskiego z prośbą, by co prędzej
pospieszał do kraju, powiększając nad prawdę przygotowania i zamożności swoje. Pierwszy
Madaliński rozwinął chorągiew powstania. Gdy bowiem doszedł go rozkaz, aby rozpuścił
brygadę swoją stojącą w Pułtusku, rozkazał natychmiast rycerstwu swemu, siedemset głów
wynoszącemu, siąść na koń, powiedziawszy mu, jak haniebnie byłoby dla rycerza polskiego
trwożliwie i nikczemnie broń swą składać. „Użyjmy – rzecze – raz jeszcze tej broni pławiąc
ją w karkach moskiewskich i pruskich”; to mówiąc przebył Wisłę, podchwycił oddziały pruskie stojące ciągiem nowej granicy, zniósł je wszystkie, pozabierał kasy i ku granicom Galicji
pospieszył, zbliżając się ku Krakowowi. Zamiarem jego było pomagać powstaniu województwa tego, czekać tam na Kościuszkę, a w przypadku nieszczęścia przejść z brygadą swą
do Galicji i wnijść w służbę austriacką.
Właśnie Kościuszko powrócił z Włoch do Drezdna, gdy nadeszła wiadomość o porwaniu
się Madalińskiego; natychmiast udał się do Krakowa. Wszyscy mieszkańcy województwa
tego, szlachta, mieszczanie, lud, wojsko, gorącą pałający ku Moskalom nienawiścią, lepiej
byli do powstania przygotowani niż inne części Polski. Przecie pięciuset Moskali stało w
Krakowie, osada nasza składała się z czterystu. Ci za pomocą mieszkańców łatwo mogli byli
rozbroić i zabrać Moskali, gdyby umiano czynić z tęgością i pośpiechem, lecz dano czas Moskalom, przeczuwającym, na co się zanosi, wyjść z miasta.
W kilka godzin po ich wyjściu pokazuje się Kościuszko, otacza go lud cały, wita z okrzykami i łzami radości. Dnia dwudziestego czwartego marca 1794 okrzykniony mąż ten najwyższym wodzem wojska, naczelnikiem całego powstania, z dyktatorską władzą aż do końca

38

wojny. Lud i wojsko przysięgli mu na posłuszeństwo. Przebóg! Co za widok, garstka ujarzmionego ludu, słaba, opuszczona od wszystkich, nie mająca nadziei, jak w Bogu, poprzysięga
Bogu temu, poprzysięga w stolicy dawnej swojej świetności, obok popiołów królów swoich,
że walczyć będzie potężne najeźdźców swych siły, że chce umrzeć lub żyć niepodległą. O
wielki Boże, czemużeś nie wysłuchał próśb naszych!
Przeczytany na rynku krakowskim akt powstania, z szlachetną prostotą wyrażający przyczyny powstania naszego. Kościuszko rozsyła uniwersały po województwach, stanowi komisje wojewódzkie, powraca miastom wydarte im przez Targowicę przywileje, a dowiedziawszy się, że Madaliński, ścigany przez siedem tysięcy Moskali pod Tormasowem i Denisowem, zbliża się ku Krakowowi, postanowił stoczyć bitwę i dnia pierwszego kwietnia wyszedł
z Krakowa. Składały się siły Kościuszki z osady krakowskiej, z czterech batalionów piechoty,
jednego pułku jazdy pod generałem Manget i dwunastu dział; gwałtownym spiesząc pochodem przyciągnął i Madaliński. Małe to wojsko składało trzy tysiące piechoty i tysiąc pięćset
jazdy. W Koniuszy przyłączyło się do Kościuszki trzystu rolników z kosami tylko.
Pod Racławicami pokazały się czaty nieprzyjacielskie, a wkrótce i wojsko Tormasowa, w
wybornym położeniu na wzgórzach między wąwozami uszykowane. Moskale pierwsi zstąpili
w dolinę, na trzy podzieleni kolumny. Kościuszko, postanowiwszy zwyciężyć, trzy razy uderza na nich i dzielny odpór znajduje; przestawszy na koniec strzelać, staje na czele wczoraj
przybyłych z kosami wieśniaków i jednego batalionu piechoty, łamie środek ich wojska, zabiera działa; obracają znów na prawą kolumnę, podczas gdy Zajączek i Madaliński uderzają
na lewą, wszystko pierzcha przed natarczywością Polaków, zwycięstwo skrwawione ich czoła
wieńcem swoim otacza.
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Rozdział dziewiąty
Zwycięstwo to nad nieprzyjacielem więcej jak w dwójnasób licznym, przywykłym do boju, dowodzi, co mogą śmiałość i przykład wodza: wiedzeni przez Kościuszkę wieśniacy z
kosami tylko w ręku przełamali najeżone spiżem, zionące ogniste kule gęste hufy Moskali;
czegoż by był w 1792 nie dokazał Stanisław August, gdyby był posiadał podobną śmiałość,
gdyby był dał przykład podobny.
Nie mogę tu zamilczyć odwagi chłopa jednego nazwiskiem Głowacki; ten zbliżywszy się
do armaty moskiewskiej, gdy kanonier zapalał ją lontem, zajmujący się ogień czapką swą
przytłumił, a potem kosą głowę mu ściął. Głowacki ten poszedł potem do legionów polskich i
dokazywał waleczności cudów.
Uszli Moskale korzystając z nocnych cieni; po krwawej bitwie małe wojsko Kościuszki
potrzebowało i odpoczynku, i urządzenia. Nadto nie wiedział Naczelnik, co się dzieje w stolicy i po prowincjach, mniemał więc, że najlepiej z odniesionego zwycięstwa korzystać będzie,
gdy szczupłe swe siły pomnoży, niewprawnych przysposobi do boju: zatrzymał się więc w
Bosutowie, o dwie mil od Krakowa.
Przed odniesionym jeszcze pod Szczekocinami zwycięstwem pułkownik moskiewski Likoszin wymknąwszy się, jakem powiedział, z Krakowa, pospieszył do Warszawy i o mającym
się zacząć w Krakowie powstaniu Igelströmowi doniósł. Podwojono więc ostrożności, co
więcej, uwięziono co podejrzańszych, schwytano i osadzono w więzieniu Działyńskiego, Węgierskiego i Stasia Potockiego; wywarcie dalszych surowości odłożył Igelström, aż przyjdzie
wieść o pobiciu (gdyż się go pewnie spodziewał) Kościuszki przez Tormasowa; gdy atoli z
zadziwieniem jego wieść doszła przeciwna, w niemałym kłopocie ujrzał się Igelström; nie
chciał on ogołocić zawziętej przeciw sobie stolicy, nie chciał nawet posłać dywizji z Lublina,
żeby i tam nie rozszerzyło się powstanie, ruszył ją jednak później, sam do przemocy zdradę –
jak zwykle u Moskalów – gotując.
Jakkolwiek bądź, Igelström osadził wszystkie drogi, by wieść o pobiciu Tormasowa do
Warszawy nie przyszła; zbyt ona była ważną, zbyt pocieszającą dla Polaków, by dobrze życzący nie donieśli co prędzej. Tu radość, żądza zrzucenia co prędzej jarzma, niepewność, jak i
kiedy zacząć, silnym poburzeniem wszystkich serca miotały. Podwojone wszędzie straże i
szpiegowania moskiewskie już i nocnych nie dozwalały schadzek, na ulicach nie śmiano się
nawet zastanawiać, przybliżać, rozmawiać. Szczęściem, gdy na ulicach wierni kilka słów poszepnąć sobie mogli: niesposobność znoszenia się z sobą trudniła ułożenie planu wzięcia się
do dzieła. Oficerowie artylerii, najczystszą pałający miłością, między nimi szczególniej Ropp
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i Banczakiewicz, znosili się jednak potajemnie z niższymi oficerami gwardii i pułku Działyńskiego; Kapostas, znaczny kupiec warszawski, i Kiliński, z profesji szewc, śmiały i wzięty u
ludu, tajemnie zachęcali i przygotowywali umysły. Nic jednak stanowczego ułożonym nie
było, gdy Kiliński ostrzegł co przedniej szych sprzysiężonych, że Moskale czynili przygotowania, by opanować arsenał, że zamysł ten wykonanym być miał w wilię wielkanocną, że
uderzenie z działa, zwyczajnie rezurekcję oznaczające, miało być znakiem do szturmu, że
Moskale przebrani w mundury polskie mieli trzymać straż w kościołach, zamknąć je, nie dopuścić tym sposobem, by lud ten szedł wojsku na pomoc, gdy oni na arsenał nasz i koszary
uderzać mieli. Przydał Kiliński, iż krawiec sąsiad jego właśnie pracował koło mundurów, w
które Moskale przebrać się mieli.
Ułożono natychmiast, iż rewolucja siedemnastego kwietnia o północy zacząć się miała. Od
odkrycia spisku Moskali niezmordowani byli oficerowie artylerii w przygotowaniu wszystkiego do obrony i do zaczepki; jedni udawali się skrycie do wojskowych, nauczając ich, co
mają czynić, drudzy, wprowadziwszy w nocy do arsenału dwustu ludzi, nie odstępowali go i
kroku, działa i amunicje do prędkiej gotując potrzeby. Wszystkie te przygotowania czyniły się
między niższego stopnia oficerami: nie ufano starszym, zbyt do miejsc i wygód swoich przywiązanym. Jeden tylko Hauman, pułkownik od Działyńskich, był przypuszczonym do tajemnicy. Podług ułożonego naprędce planu Kiliński z oddziałem mieszczan prowadzonych przez
przebranych oficerów miał się wśliznąć do domu Igelströma i za sobą więcej wprowadzić; w
przypadku, gdyby czujność moskiewska nie dozwoliła tego, oddział ten miał pierwszy zacząć
zgiełk i zwadę, pięciuset innych miało im spieszyć na pomoc; oddziały piechoty, porozstawione po ulicach, jedne miały wspierać mieszczan, drugie uderzyć na dom Igelströma.
Wszystko, co tylko od artylerii zależało, gotowym było na naznaczoną godzinę, to jest na
północ dnia siedemnastego kwietnia, działa i amunicje gotowe do udania się, gdzieby potrzeba wołała, lecz Kiliński opóźniał się z przyprowadzeniem przyjaciół swoich. Łatwo sobie
wystawić można srogą sprzymierzeńców niespokojność. Zastała ich jutrzenka w tym udręczającym stanie. Wtem przejeżdżający miasto patrol ułanów królewskich postrzegł oficera
spiesznie goniącego do ujazdowskich koszar, wzbudziło to podejrzenie w przywodzącym
patrolowi, strzelił więc do Moskala. Na przypadkowy ten wystrzał, za znak ruszenia się
wzięty, niżsi oficerowie gwardii przytrzymują zwierzchnich swych, rozkazują żołnierzom
wziąść broń na ramię i ciągną w naznaczone każdemu miejsca; artyleria rozstawia działa w
najważniejszych stanowiskach i otwiera ogień do każdego oddziału moskiewskiego, który się
tylko pokazał. Straż Igelströma składała się z jednego batalionu piechoty i czterech dział,
wymierzonych ku przychodom prowadzącym do domu jego; mieszkał on na rogu Miodowej i
Kapitulnej ulicy, prawie naprzeciw kapucynów, w domu naówczas Załuskich; wkrótce batalion ten, zewsząd przeszywany działami polskimi, zszedł z miesca i zamknął się w domu Igelströma. Postawili Moskale działa swe w oknach domu wodza tego i bronili się uporczywie.
Zaczęła się po wszystkich stronach potężna kanonada, w całym mieście rozruch, zawziętość
lub trwoga. Wybiegają z domów z różnym orężem mężniejsi, lękliwsi zamykają się w nich,
lecz i ci rozbrajają wielu jeszcze leżących w łożach Moskali, wiążą ich i zamykają w piwnicach. Każdy, co wychodzi z domu Igelströma, zabity lub wzięty. Strzałkowski, kapitan trzymający wartę na Zamku, porzuca ten Zamek; Stanisław August wypada za nim i zaklina, by
go nie opuszczał. „Najjaśniejszy Panie – rzekł dzielny młodzieniec – Wasza Królewska Mość
jesteś bezpiecznym, lecz ojczyzna w niebezpieczeństwie, dopełniwszy powinności mojej powrócę do Zamku”. Ochoczy okrzyk żołnierzy potwierdza wodza swego uczucia i [Strzałkowski] leci, gdzie wrze bitwa.
Niemniej krwawa i uporczywa walka staczała się ku ujazdowskim koszarom; pułkownik
Hauman prowadził pułk Działyńskiego. Kniaź Gagarin na czele czterech batalionów Moskali
zastąpił mu drogę. Długo ogniem z dział rażono się na ulicy, aż major Lipnicki, kazawszy
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batalionowi swemu nastawić bagnety, uderzył na Moskali i złamał ich; tam poległ Gagarin,
żołnierze jego wycięci.
Kilkugodzinny bój krwawy, nieustanny huk dział, widok trupów moskiewskich zacieśniających ulice ośmielił już i spokojnych mieszczan z rzezią i śmiercią; jedni więc biegli do
szturmu domu Igelströma, drudzy pojedynczo napadali na uciekających Moskali, kobiety nawet, porwawszy fuzje mężów, z okien strzelały do kanonierów moskiewskich i tym niejedno
ich działo do milczenia zmusiły. Hoża pani Dolińska, gdy już trupem niejednego położyła
Moskala, dosięgnięta na koniec kulą moskiewską w oknie, na zawsze piękną swą głowę zwiesiła. Młodzi, niektórzy w dzieciństwie jeszcze, kadeci mimo oporu oficerów wypadli z pałacu
swego Kazimirowskiego, mieszając się wpośród walczących. Noc rozjęła walczących.
Nazajutrz jeszcze się sypały kule z domu Igelströma, lecz już nie pokazywali się Moskale i
jak mogli, potajemnie wynosili się z miasta. Wieczorem wzięty na koniec szturmem dom
Igelströma i udał się on do pałacu Rzeczypospolitej, Krasińskich zwanego, gdzie chciał kapitulować. Usiłuje król nakłonić pospólstwo, by się wstrzymało od boju, daremnie, lecz gdy
niby się układają z Igelströmem o kapitulację, ten tyłami Swiętojurskiej ulicy wymyka się z
miasta i do posuwających się pod miasto Prusaków ucieka.
Krwawego tego powstania podejściem nazwać nie można; Moskale spodziewali się napaści, dzień i noc trzymali się na ostrożności, hufce ich stały wszędy gotowe, liczyli dziesięć
tysięcy wojska, przecież w wstępnym boju od dwóch tysięcy naszych pokonanymi byli: pomogli zapewne i mieszczanie, lecz ci w kilka godzin dopiero po rozpoczęciu potrzeby do boju
mieszać się zaczęli. Poległo Moskali w bitwach tych dwa tysiące pięciuset, cztery tysiące pięciuset wzięto w niewolę, czterdzieści dwa dział, wielu generałów i oficerów z żonami, dwór
Igelströma, dostali się w niewolę. Prusacy zaczęli się niby zbliżać do miasta, kilka wystrzałów z dział odegnało ich daleko.
Długo Warszawa nosiła ślady tych krwawych bojów, tych kul działowych śmierć wszędy
zionących. Domy prawie wszystkie na Miodowej i Długiej ulicy gradem kartaczowym podziurawione i szczerbami naznaczone były. Dziś dopiero, gdy Moskale starożytne to miasto
pobielili na nowo, by wczorajszym tylko, jak ich Petersburg, zostało, znamiona te szlachetnej
rozpaczy polskiej zniknęły.
Skoro tylko wrzawa boju ustała, zebrał się magistrat miasta; ogłoszono, iż lud miejski do
nadanych sobie przez konstytucję trzeciego maja przywilejów powraca, ustanowiono Radę
Tymczasową, by zarządzała wojennymi i cywilnymi sprawami, póki najwyższy Naczelnik
Kościuszko stałej nie wyznaczy Rady Najwyższej. Mokronowski wyznaczony komendantem
miasta; w czasie jeszcze walki powstania Mokronowski napadnięty był przez okropną podagrę: by się uwolnić od niej, kazał sobie krew puścić, stąd niedługo dostał wielkiej choroby,
która go aż do śmierci nie opuściła.
Jeszcze więc raz zwodnicza fortuna dozwoliła sobie zwyczajnego z Polakami igrzyska,
przywalonych prawie grobowym kamieniem w dzień samego Zmartwychwstania Pańskiego
na chwilę podniosła do nowych nadziei i życia. Radośnie obchodzonym był po wszystkich
domach dzień wielkanocny. Rada atoli Tymczasowa pod prezydencją Wyssogoty Zakrzewskiego, chorążego poznańskiego, dawnego prezydenta stolicy, nie ustawała w swych pracach.
Podzieliła się ona na wydziały do wszystkich części rządu, umieszczając w gronie swoim
wielu z gorliwszych mieszczan. Wyznaczono sąd kryminalny, nakazano przystawiać ósmego
wieśniaka z dymu, wysłano silne podjazdy dla oczyszczenia od nieprzyjaciela okolic Warszawy. Nie omieszkano zapasów w żywność, broń, ludzi i amunicję. Osadzono w więzieniach
biskupa Kossakowskiego, Ankwicza, marszałka Rady, Zabiełłę i Ożarowskiego, targowickich
hetmanów. Zabezpieczono z wszelką ludzkością i przystojnością los jeńców moskiewskich.
Duch obywatelstwa zdawał się wszystkich zapalać. Surowe przedsięwzięto środki, by spokojność publiczną zapewnić. Nakazano wszystkim mieszkańcom spieszyć do naprawiania wałów
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wkoło Warszawy. We wszystkich aktach, unikając wszelkich z rewolucją francuską styczności,
wzięto za pieczęć te trzy słowa: wolność, całość i niepodległość, opuszczając zupełnie słowo równość.
Czas jest powiedzieć, jak postępowano z nędznym Stanisławem Augustem. Ciąg cały panowania jego, ostatnie podpisanie Targowicy aż nadto przekonały już naród o jego lękliwości,
niestałości i niezdatności. Nie chcieli szlachetni Polacy mścić się nad nim za tyle wstydu i
nieszczęść. Zostawili go więc bezpiecznym, lecz nie dopuścili do najmniejszego uczestnictwa
w rządzie. Przez wzgląd raczej dla majestatu jak dla osoby donoszono mu o postanowieniach
Rady, przydano nadto, dla zaspokojenia niedowierzającego mu ludu, dwóch do asystowania
mu mieszczan. Król, Pani Krakowska, Podolska, siostry jego, wszelkich ułudzenia używali
sposobów, by przychylność mieszczan tych pozyskać sobie; przelęknieni rewolucją francuską, nie zachowali miary w uniżonościach swoich: widziano wtenczas u stołu Pani Krakowskiej szewców i rzeźników.
Wystrzegała się Rada Tymczasowa wszystkich rewolucji francuskiej zbytków, niemniej
jak pogardy dla religii. I tak dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia odprawiły się u świętego Jana uroczyste egzekwie za dusze poległych na dniach siedemnastego i osiemnastego walkach i w przytomności całego rządu i tłumu mieszkańców Warszawy ksiądz Witoszyński
wziął za egzortę te słowa Pisma świętego: „Woleli raczej poczciwie umrzeć niżeli jarzmo
dźwigać i nieprzystojnie rodowi swemu krzywdy ponosić”. Nad katafalkiem unosiły się
wieńce laurowe, wpośród nich napisy: „Duszę i ciało nasze wydaliśmy za prawa ojczyste,
wzywając Boga, aby co rychlej narodowi naszemu był miłościwym”.
Tymczasem oddziały wojsk naszych i wolontariusze oczyszczali okolice Warszawy; jeden
z tych hufców złapał gońca Igelströma z listem do ministra wojny w Petersburgu; między
innymi te w nim słowa: „Rzeczpospolitą już prawie gonię całą, nadzieję moją pokładając tylko w Bogu i w dobroci sprawy monarchini mojej. Radzić serio, trzeba to skończyć wprzód,
nim z Turkami zaczniemy, każ wniść wojsku Sołtykowa i Suworowa. Na Prusaków i Austriaków spuszczać się nie można. Prusacy inni teraz, jak byli za Fryderyka Drugiego, politykują
tylko i lękają się wszystkiego, nie mają, jak po dwustu ludzi w batalionie, a po pięćdziesięciu
w szwadronie. Nie mam znikąd pomocy, ani od aliantów, ani od wojsk monarchini, myśl o
mnie, etc., etc., etc”.
Ach, gdyby w tym potrwożeniu Moskwy, w tym wahaniu się Prusaków szlachta wsiadła
była na koń, wysłała podług uchwał Naczelnika piątego wieśniaka z kosą, bylibyśmy dzisiaj
wolnymi, lecz lud przez tyle wieków niewolą nękany, szlachta tyla zawodami zrażona, poczytując Moskali za niezwyciężonych, nigdy zwyciężyć ich nie odważyła się. Dalsze przygody powstania tego okażą, że jeżeli były dusze dzielne, życiem i doczesnymi dobrami gardzące, były też (jak wszędzie w podobnych zdarzeniach bywa) przekładające siebie nad lubą ojczyznę.
Ruszyło się atoli powstanie po wszystkich powiatach wolnych już od moskiewskiego żołnierza, doszło i do Litwy. Stał w Wilnie generał moskiewski Arseniew z znaczną załogą i
sztabem; nie było, jak cztery chorągwie zredukowanego już wojska litewskiego, dla asystencji
tylko mniemanemu hetmanowi Kossakowskiemu przydane: uciski, redukcje wojska, rozkaz
Kossakowskiego, by wielu oficerów przytrzymać, przyspieszył dzieło rozpaczy. Jasiński, pułkownik indzynierów, mąż męstwo umysłu do odwagi serca łączący, tak dzielnie, zręcznie i
opatrznie ułożył sprzysiężenie, iż w nocy dnia dwudziestego trzeciego kwietnia, acz w
czwórnasób Moskale liczniejsi, rozbrojonymi, w niewolę wziętymi byli. Z wszelkim uszanowaniem praw narodu obchodzono się z moskiewskimi jeńcami, całe uniesienie i zemsta ludu
zwrócona przeciw Kossakowskiemu, który będąc jenerałem w służbie moskiewskiej w czasie
Targowicy sam się ogłosił hetmanem litewskim. Wysłani oficerowie, by go wziąść z łóżka i
do więzienia prowadzić; gdy się do dzieła swego zabierają, Rudziński, adiutant Kossakowskiego, porywa się do pistoletu, lecz uprzedził go oficer i wystrzałem na ziemię obalił. Wzięty
Szymon Kossakowski nazajutrz na rynku osądzony i powieszony został.
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Major moskiewski Tuczkow, pod Wilnem na Pohulance stojący, nie mogący być dla małości sił naszych atakowanym, spalił Pohulankę. W ucieczce swojej palił wszystkie miejsca po
drodze do Grodna. Rozszerzyło się i po całej Litwie powstanie, nie od wszystkich jednak
wspierane.
Wkrótce tenże sam co i Kossakowski koniec odebrali w pierwszych dniach rewolucji
przytrzymani przedniejsi zdrajce ojczyzny. Przyspieszył koniec ten na dniu ósmego maja
wszczęty w celu uwolnienia Ankwicza rozruch w Warszawie. Lud w obawie, by zdrajcy nie
uszli, naglił na Sąd Kryminalny, by ich co prędzej sądził. Wyprowadzeni więc zbrodniarze
pod strażą obywatelską na ratusz; Ożarowski i Zabiełło, targowiccy hetmani, Ankwicz, marszałek przywróconej Rady Nieustającej, i Kossakowski, biskup inflancki. Okazano im własnoręczne dowody znoszenia się ich z Moskwą, kwity na brane przez nich od carowej pensje,
w papierach Igelströma znalezione. Każdy z nich osobno przywołany do sądu, każdy przez
siebie i przez rzeczników bronił się: obrony te zabrały trzy godziny czasu. Jednomyślnie skazani wszyscy na powieszenie. Trzej pierwsi po długich spowiedziach otrzymali swą karę na
Rynku; Kossakowski, gdy go wieziono do bernardynów, by wprzód zdjąć z niego namaszczenie kapłańskie, wołał, ile miał sił: „Powieścież i króla, gdyż on wszelkiego złego przyczyną”; odebrał i on zasłużoną karę. Na wszystkich szubienicach czytano ten napis: „Kara na
zdrajców ojczyzny”.
Dnia dwudziestego piątego maja przybyli do Warszawy długo oczekiwani Ignacy Potocki,
marszałek wielki litewski, i podkanclerzy Hugo Kołłątaj; jako całkiem poświęceni usługom
ojczyzny, jako ofiary zemsty targowickiej, z powszechnym radości okrzykiem przyjęci od
ludu. Przyszła też organizacja Rady Najwyższej od Naczelnika Kościuszki. Wyznaczeni do
niej Zakrzewski, prezydent, Wawrzecki, Wielowieyski, Myszkowski, Sulistrowski, Ignacy
Potocki, Jaśkiewicz i Kołłątaj. Za następców przedniejsi ze szlachty i mieszczan.
Nie można zarzucić ni Naczelnikowi, ni Radzie Najwyższej, by w częstych odezwach
swoich nie starały się rozżarzać ducha narodowego, by w ustawach swych nie nakazywały
tego wszystkiego, co tylko siły narodowe i skarb pomnożyć mogło. Uchwalone pospolite ruszenie, wyznaczony piąty wieśniak z dymu, podwojone podatki; niestety, wszystko to cząstkowo tylko uskutecznione; w Warszawie atoli większe wysilenia, gęste dobrowolne ofiary w
pieniądzach, sprzętach, drogich kamieniach codziennie znoszone.
Czas jest, byśmy powrócili do stojącego w bliskości Krakowa Kościuszki. Po zwycięstwie
pod Racławicami Kościuszko, zbyt słaby, by skutecznie na Denisowa, zmocnionego resztą
osady warszawskiej, uderzyć, wszystkich swoich dołożył starań, by szczupłe swe siły powiększać i zdatnymi do boju uczynić; tysiączne przeszkody trzymały umysł jego w ustawnym
udręczeniu: Kościuszko polegał zupełnie na powszechnym powstaniu i uzbrojeniu wieśniaków, lecz unoszące się wszędy korpusa moskiewskie przeszkadzały im, Moskale tak wszystkie szlaki osadzili, iż do dwudziestego piątego kwietnia Kościuszko nic o powstaniu warszawskim nie wiedział. Dochodziły go wprawdzie wiadomości, iż Grochowski, zebrawszy
oddziały w Lubelskiem i Chełmskiem, idąc na Włodzimierz, dążył do złączenia się z nim, że
Kopeć z pińską brygadą ciągnie do Dubna. Major Wyszkowski bez wiedzy pułkownika swego śmielszy krok uczynił, z dziesięciu szwadronami jazdy ruszył z Podola spośród wojsk moskiewskich; pod Starym Konstantynowem napotkał chmary kozaków, zniósł ich, zabrał siedem dział, kasę i później złączył się ze swymi. Brygadierowie Łaźniński, Czyżewski z hufcy
swymi, przebiwszy się przez wojska moskiewskie, zabrawszy im działa i tabory, przez Galicję i Wołoszczyznę szukali sposobów, obchodząc naokoło, złączyć się z Kościuszkiem. Było
naówczas interesem Austrii, oszukanej przez carową, wspierać, a przynajmniej nie przeszkadzać powstaniu naszemu, lecz ślepa na to, wierna prawidłom swoim tłumienia wszędy wolności, chwytała Polaków, co się na Bukowinę zapędzili, co mówię: chwytała, kazała wielu powiesić, między innymi Melforda, majora od gwardii koronnej. Lubo wiadomości o tych ciągnących korpusach pokrzepiały nadzieje Kościuszki, przecież przez odległość, w której się
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znajdowały, nieprędko potrzebnego w tym razie wsparcia obiecywały. Z trudnością i zwłoką
zebrano dwa tysiące wieśniaków z kosami; możnaż było uderzyć z nimi na Denisowa, który,
wsparty korpusem z Warszawy wyszłym, trzy razy siły naszych przewyższał. Czekać więc na
nadejść mające wymocnienia, utrzeć lud surowy do boju – to jedno zostawało w chwili obecnej. Niedostatek doświadczonych oficerów był tak wielki, iż Naczelnik opuszczając Kraków
komendę nad nim zostawić musiał Wieniawskiemu, nie mającemu innej zalety, innego doświadczenia, jak że trzy lata w gwardii galicyjskiej w Widniu znajdował się. Piątego maja
porzucił Naczelnik stanowisko swoje pod Bosutowem, pociągnął do Szkalmierza. Moskale
całym szlakiem krakowskim pozabierali wszystek dobytek i wszystkie popalili włości. Przybył na koniec Kościuszko do Połaniec; położenie to, z jednej strony przypierające do Wisły, z
drugiej do gęstego lasu, mające nadto ostatki dawnych okopów, zdawało się dość bezpiecznym, by w nim czekać na przybycie Grochowskiego. Umocnił on obóz swój bateriami i
ostrokołami. Zaledwie ustanowił się Kościuszko, gdy Moskale pokazali się przed całym czołem wojska naszego: po dwakroć uderzali na prawe i lewe skrzydła nasze, po dwakroć z największą odegnani stratą; codziennie jazda ich ucierała się z naszą. Co dzień okropne łuno
wokoło wystawiało naszym srogie widowisko pożaru pięciu lub sześciu gorejących włości.
Te barbarzyńskie pożogi tak rozjątrzyły Kościuszkę, iż, już nie czekając na dalszą pomoc,
umyślił był uderzać na wojsko Denisowa, gdy odebrał wiadomość, iż Grochowski, przeprawiwszy się pod Rachowem przez Wisłę, spiesznymi pochody dąży do niego. Za jego przybyciem Moskale, nigdy w równej liczbie nie chcący potykać się z naszymi, korzystając z nocy,
już uszli daleko. Kościuszko, już wtenczas do piętnastu tysięcy żołnierza i uzbrojonych wieśniaków liczący, przez kilka dni na próżno nieprzyjaciela ścigał.
Właśnie wtenczas odebrał Kościuszko wiadomość, iż generał moskiewski Zagrajski z sześciu tysiącami ludzi ciągnął z Wołynia i ku Chełmowi zbliżał się; natychmiast wysłał tam
Wedelstedta z tysiącem jazdy i z tyląż Haumana, stojącego w Radomiu. Ci z powstaniem
wołyńskim złączyć się mieli, lecz wkrótce, nie przestając na tym, wysłał tam generała Zajączka, by naczelnie wszystkim przywodził.
Dognał na koniec Kościuszko Moskali pod Szczekocinami dnia ósmego czerwca. Początek
bitwy tej był dla Polaków szczęśliwym, złamali oni jazdę moskiewską, mieszać zaczęli piechotę, wzięli im nawet dział kilka, gdy wśród tych powodzeń pokazał się niespodzianie sam
król pruski na czele dwudziestu czterech tysięcy wojska, łącząc się z czternastu tysiącami
Moskalami: tak silna przewaga, mnóstwo dział przymusiło naszych do ustąpienia z bojowiska
i opuszczenia kilku dział; las i jazda pod komendą księcia Eustachego Sanguszki zakryła odwrót naszych; straciliśmy walecznych jenerałów Wodzickiego i Grochowskiego; Adam Poniński, Paweł Bieliński dzielnie się tam potykali, pierwszy równie jak i Krupiński ciężko ranieni. Nieprzyjaciele, mimo zwycięstwa i przeważnych sił swoich, nie śmieli ścigać Kościuszki, użył on czasu tego, by w porażonym wojsku swoim wprowadzić porządek.
Już tedy otwarcie dwóch nieprzyjaciół mieliśmy; wahał się król pruski wspólnie z Moskalami działać, aż wprzódy zapewnioną mu nie zostanie w Petersburgu [zdobycz] za powtórne
do spisku tego należenie: skoro mu na Polszcze nowe przyobiecano łupy, zaczął czynić
wspólnie i trwał do końca. Późno we Włoszech dowiedziawszy się o powstaniu, mimo wszelkiego pośpiechu nazajutrz dopiero po bitwie szczekocińskiej stanąłem w Krakowie, przerażonym świeżo poniesioną klęską; odwiedziłem rannych naszych, a nawet rannych moskiewskich, między nimi pułkownika Moronzowa, okrutnie pod Racławicami zrąbanego. Chciałem
co prędzej udać się do obozu Kościuszki, lecz dla włóczących się kozaków droga lądem aż
nadto była niepewną. Umyśliłem więc puścić się wodą; Sołtyk Stanisław, Linde, autor dykcjonarza, i kilku innych najęliśmy tratwę i puściliśmy się Wisłą, nie wstrzymawszy się aż pod
Kazimierzem.
Przebierając się do Kozienic chłopskimi podwódkami, dowiedziawszy się, gdzie był Kościuszko, wziąłem pocztę i udałem się do obozu jego, jeżeli się nie mylę, pod Rogowem,
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wśród ciemnego boru umieszczonego. Przyjął mnie jak krewny i przyjaciel, a gdym się go
zapytał, gdzie mi się udać każe i jaką wyznacza powinność: „Zostaniesz przy mnie – rzekł mi
– i zastąpisz Linowskiego, który się do Warszawy wyrywa:”. Linowski, człowiek wymowny,
zdatny, lecz z wysoką, nieograniczoną próżnością, od samego Krakowa sprawował przy Kościuszce urząd – iż tak rzekę – sekretarza stanu i powiernika. Te więc znakomite obowiązki
spadły dziś na mnie i odtąd ciągle, aż do wzięcia pod Maciejowicami, aż do wyjścia z więzienia petersburskiego, aż do wylądowania potem w Filadelfii, nie oddzielałem się od niego, aż
do dnia, w którym Amerykę porzucił.
Czułe było moje z rycerstwem polskim powitanie, czuły widok tu tych wieśniaków w
czarnych sukmanach, z błyszczącymi kosami, dalej leżącej przy broni piechoty, znów jazdy z
końmi przywiązanymi do lin; wszystko jak lud proste, pod gołym niebem, opasane czarną i
nieprzebytą puszczą. Przez trzy dni spoczywaliśmy w tym borze. Wysyłał Naczelnik oddziały
na wzwiady o nieprzyjacielu. Ruszyliśmy na koniec pod Warkę.
W tych czasach przybył z zagranicy książę Józef Poniatowski, naczelny wódz wojsk naszych przed rokiem; piękny dał dowód gorliwości i obywatelstwa, gdy pod tym, któremu niedawno rozkazywał, jak prosty wolontariusz służyć ofiarował się; jakoż jak prosty żołnierz
pierwszy był na czatach naszych, pierwszy z zuchwałą prawdziwie odwagą uderzał na nieprzyjaciela.
Zwróćmy oczy na czyny Zajączka: złączył się on z Wedelstedtem, Wyszkowskim i Chomętowskim od artylerii. Oficer ten, acz długo w poufałości obojga Szczęsnostwa w Tulczynie, porzucił, skoro ujrzał zdradę i niecnotę ich; równie wyborny obywatel jak pełen odwagi
orężnej, był jednym z najgorliwszych rewolucji czynników. Wodzowie ci, zniósłszy się z sobą, postanowili na wzgórzach za Chełmem dać nieprzyjacielowi bitwę. Położenie ich i stanowisko szyków dowodziło znajomość wodzów; jakoż Moskale nie śmieli wstępnym bojem
uderzyć na naszych, ilekroć posunęli się na jakie skrzydło, zawsze ze stratą odparci. Zatoczyli
więc dwadzieścia pięć sztuk dział osiemnastofuntowych, sześć haubic i trzydzieści osiem
dział polowych, z tych od południa do siódmej w wieczór gęsty ogień miotali; acz mało opatrzeni w działa, przez wyższość umiejętności artylerzystów naszych nie tylko wytrzymany
ogień, lecz wielka w nieprzyjacielu uczyniona strata. Nieraz los bitew od jednego zależy wypadku. Niezmordowany, waleczny Chomętowski przy najdzielniejszej baterii naszej pada,
kula nieprzyjacielska urwała mu głowę. Pomieszany batalion śmiercią ukochanego wodza
schodzi z góry, Wedelstedt, biorąc poruszenie to za dany do odwodu rozkaz, cofa się, toż
czynią i inne korpusa. Zajączek, nie odmawiający boju, nadto otrzymawszy nieco posiłków i
dział z Warszawy, chciał jeszcze wydać bitwę Moskalom, lecz niestety! Nie znalazł w podkomendnych wodzach równie gorącej ochoty, nadto cofający się Kościuszko przed nawałą
Moskali i Prusaków, niespokojny, by co prędzej zasłonić Warszawę, dał rozkaz Zajączkowi,
by się z nim łączył; Zajączek chcąc uczynić dywersję na Wołyniu i Ukrainie wysłał tam Liberadzkiego z pięciuset jazdy i chorągwią piechoty. Oficer ten, zręczny, czynny, odważny,
zniósł wiele małych hufców moskiewskich, popalił im magazyny, aż przyciśniony trzema
tysiącami Moskali, do Galicji schronił się.
Nie jednego tylko Liberadzkiego wysłała rozpacz na wszystkie zgubne przygody: szczupłe, niewprawne wojsko liniowe, niedoświadczeni wodzowie, tłum bez palnej broni kosarzów, odrętwiałość w szlachcie, kraj rozległy w nieścignionych okiem równinach, bez
twierdz, przy których by nieprzyjaciela zatrzymać, bez gór, bez rzek ogromnych, bez tych
położeń, gdzie mała liczba większą zatrzymać i bój przedłużyć może, wszystko w rozpaczy
tylko nadzieję pokładać kazało i z bronią w ręku w chlubnym zgonie to przynajmniej zachować, co najboleśniej stracić przychodziło, to jest cześć i sławę imienia polskiego.
Gdy więc pod Naczelnikiem i przedniejszymi wodzami liczniejsze korpusa nasze opierają
się połączonym moskiewskim i pruskim wojskom i zasłaniają stolicę, różne unoszące się z
reszt wojska i ochotników oddziały, pod komendą już to dawnych oficerów, już potworzo-
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nych przez naczelnika jenerałów wojewódzkich i powiatowych, rozproszyli się po kraju i aż
na dawne nawet granice moskiewskie wpadali; choć o przedniejszych wyprawach tych namienić należy. I tak. w Litwie Wawrzecki, Zieńkowicz, Chlewiński, Woytkiewicz, Jelski;
zabierały oddziały pomniejsze moskiewskie kasy, żywność, magazyny, zapędzały się na
zwiady w Bracławskie i Mińskie; Ogiński, chcąc zatrzeć plamę, że się do Targowicy pisał i
od niej urząd podskarbiego litewskiego otrzymał, puścił się na czele ochotników aż do Inflant,
gdzie spalił Derpert, po drodze wiele pozabierał kas i amunicji; Stefan Grabowski posuwał się
aż w Mińskie, lecz obydwa, zatrwożywszy nieprzyjaciela i wiele mu uczyniwszy szkody, otoczeni, rozproszeni, Grabowski wzięty, Ogiński z ciężkością sam prawie jeden uszedł do Wilna.
Ważniejsza zdobycz, bo odkrywająca całą Katarzyny okropną na nas zawziętość, dostała
się nam z przejętym pod Połągą gońcem księcia Repnina do generała moskiewskiego Derfeid;
wypisuję tu własne słowa kniazia tego: „Co do sposobu, jakim WPan masz postępować w
Polszcze, nie mogę lepiej uczynić, jak udzielić mu rozkaz do mnie Najjaśniejszej Monarchini
w tych słowach”:
Ekscerpt z listu Imperatorowej Jej Mości do kniazia Repnina:
„Zmordowana ustawicznymi niepokojami wszczynanymi przez burzliwe umysły Polaków,
chcę już raz na zawsze koniec im położyć. Dlatego zalecam WPanu, ażebyś, odkładając na
bok wszelkie urojenia ludzkości, wojska moje pod komendą jego w krainach polskich będące
tak postępowały, jak wyciągać będzie potrzeba, by odjąć nadal wszystkie do buntu sposoby.
Żadnym więc mieszkańcom tej ziemi, choćby się spokojnością zasłaniali, przepuszczać nie
należy, wyjąwszy tych, którzy by schwytani z bronią w ręku dali waleczności jakiej dowody,
takich inkorporować Waszmość Pan będziesz w pułki moje; będą oni zdatni do wojny, którą
jak Waszmość Panu wiadomo, po uspokojonych rozruchach w Polszcze odbędziem ku południowi”.
Takie to były uczucia Katarzyny, chwalonej od poetów i filozofów, nazywanej przez targowiczanów boską; nazywała nas buntownikami, żeśmy bronili ziemi ojczystej, zająwszy tę
ziemię chciała jeszcze ród Polaków wyplenić. Owóż moralność monarchów.
Jak gdyby nie dosyć nadchodzących na nas chmurami nieprzyjaciół, domowe zamieszki
powiększały kłopoty Naczelnika. Bo gdy Zajączek dla złączenia się z Kościuszkiem i zasłonienia Warszawy przeprawia się przez Wisłę, Moskale wpadłszy do Puław piękne to i ozdobne miesce barbarzyńskim pustoszyli sposobem. Zabrawszy tam właścicielów, książąt Czartoryskich, wszystkie bogate sprzęty, meble, liczną i rzadką bibliotekę, porozbijali sklepy, piwnice, magazyny. Barbarzyńska ich rozpusta nie znała granic. Jest na środku dziedzińca puławskiego obszerna z wytryskiem wody sadzawka. Bibikow, dowódca wszystkich rabantów, kazawszy zabrać wielkie zapasy cukru, cytryn i kilka okseftów rumu, wszystko to wrzuciwszy
w sadzawkę, całą dywizję swoją zaprosił na poncz, piło więc bydło poncz ten kubłami, czerpając go w sadzawce.
Jednego dnia Kościuszko pod Falentami, Zajączek pod Gołkowem przez skombinowane
wojska Prusaków i Moskali atakowani byli, wszędzie atoli nieprzyjaciele odparci ze stratą,
plac bitwy otrzymali. Postanowiono atoli skupić się pod Warszawą. Naczelnik zajął miesce
od Mokotowa do Woli, w Woli stanął Zajączek, Mokronowski strzegł reszty obwodu Warszawy, od Powązek do Bielan i Wisły; Wielhorski wysłany do objęcia komendy w Litwie.
Dnia trzynastego lipca przyciągnął Kościuszko pod Warszawę i rozłożył się, jakem powiedział, korpusa Zajączka i Mokronowskiego wzięły także swoje stanowiska. Wzięto się czym
prędzej do sypania małych szańców, strzałami zwanych; słabe były i szańce te, i przekopy,
słabe i siły nasze, ze wszystkim nie składające, jak dwadzieścia dwa tysiące ludu, w którym
ledwie dziewięć tysięcy liczyć można było regularnego wojska, reszta nowe zaciągi i chłopstwo. W kilka godzin nadciągnęły sprzymierzone wojska z muzyką i paradą, pokazując się

47

przed całym frontem naszym. Prusacy stanąwszy pod Babią, Moskale w Służewie, rozwodząc
skrzydła swe, zamknęli nas zupełnie na lewym brzegu Wisły.
Nie wątpił Kościuszko, nie wątpili i inni wodzowie, iż skombinowane wojska, tak silnie
przewyższające nasze i w liczbie, i w działach, tejże jeszcze nocy uderzą na nieporządne, niczym nie zakryte hufce nasze; i gdyby miały tę śmiałość, wszystko do wierzenia skłania, iżby
były tej nocy wraz z naszymi weszły do miasta, lecz król pruski oszczędny był ludu swego; i
on, i Fersen, przywodzący Moskalom, w świeżej jeszcze mieli pamięci okazaną przez mieszkańców Warszawy odwagę, bez własnej straty chcieli nas pożrzeć.
Kościuszko atoli, zawsze w oczekiwaniu bycia napadniętym, naglił tymczasowe okopy, a
gdy się zmierzchło, kazał mi wsiąść z sobą na koń: objechaliśmy wszystkie stanowiska nasze;
Kościuszko, ostrzegając o napaści, zachęcał do dzielnej obrony, wszędzie obiecując posiłki.
Nigdzie nie widzieliśmy poruszenia, tak wielka była ufność wszystkich w Kościuszce. Nie
ubrany, siedząc w namiocie Kościuszki, i ja, i on, i wszyscy prawie przepędziliśmy noc całą,
najmniejszy głos, ruch w obozach nieprzyjacielskich już nas porywał do broni i na konie. I tej
nocy, i w wielu następnych i dniach, i nocach nie odważyli się Moskale ni Prusacy uderzyć na
nas. Spokojniejszymi nierównie byliśmy od nieprzyjaciół niż od wewnętrznych poruszeń,
skrytych podstępów, burzących się nienawiściów: trawiłem dni i nocy całe na pisaniu proklamacjów, listów, zachęceń i godzeń, ilekroć jednak wyruszył się Kościuszko, nieodstępnie
byłem przy nim.
Jeszcześmy stali obozem pod Gołkowem, gdy przyszła wiadomość o gorszących uniesieniach podnieconego ludu w Warszawie. Jeden z powodów uniesienia tego był następujący.
Naczelnik oddalając się z Krakowa, w niedostatku – jakem już powiedział – biegłych i doświadczonych oficerów, oddał komendę nad miastem i zbrojną milicją Wieniawskiemu: do
trzech tysięcy liczyć tam można było uzbrojonych mieszczan, nie licząc kilkuset wieśniaków.
Zalecił był Kościuszko Wieniawskiemu, iż w przypadku, gdyby napaści Prusaków lub Moskali oprzeć się nie wydało, traktował naówczas z komendą austriacką i tej oddał w opiekę i
straż Kraków, by po skończonej wojnie znów Polszcze był oddany. Niedługo ta dawna Polski
stolica cieszyła się niepodległością swoją: po bitwie bowiem szczekocińskiej, skoro Kościuszko zbliżać się ku Warszawie był przymuszony, król pruski oddzielił jenerała Elsner z
trzema tysiącami ludzi, by Kraków podchwycić starał się; za zbliżeniem się jego Wieniawski,
więcej może trwożliwy niż zdrajca, udał się do generała austriackiego d’Harnoncourt, proponując mu oddanie w straż Krakowa. D’Harnoncourt, czyli to, że nie w depozyt, ale jak własność oświadczył chcieć stolicę tę zabrać, czyli, jak zwykle w austriackim rządzie, długo odpowiedzi na zapytanie nie odebrał, spóźnił ostateczny układ z Wieniawskim; trwożliwy ów
dowódca, przekładając negocjacje nad obronę szlachetną, udał się do Prusaków, a po rozmowie z nimi dał dymisję swoją Rządzącej Komisji Krakowskiej pułkownika Kalka na miescu
swym wyznaczył, odesłał klucze magistratowi, zostawiając mu wolę czynienia, jak będzie
sądził najlepiej. Ta ucieczka Wieniawskiego odjęła serce nowozebranemu do broni ludowi:
nie było męża śmiałego, który by w potrwożone serca ufność wlać umiał. Zaczęto porzucać
okopy, przeprawiać się na Podgórze, na stronę austriacką. Wierniejsi znakom swym mieszczanie, wziąwszy z sobą dwa działka, zamknęli się w zamku krakowskim, przez półtorej godziny do nieprzyjaciela strzelając. Dłużej nierówna walka nie trwała i Prusacy spokojnie opanowali Kraków.
Dalszy ich w tym mieście pobyt bynajmniej nie był obywatelom uciążliwym, okropnym
atoli, nienagrodzonym stał się dla nas ciosem. Wiadomo, że w Krakowie znajdował się skarbiec koronny, to jest korony i wszystkie insygnia do koronacji królów naszych służące.
Ksiądz Sebastian Sierakowski, kustosz koronny, był jednym z stróżów onego. Do niego udał
się generał pruski o klucze do skarbca; odpowiedział kustosz, iż się u podskarbich znajdują.
Prusak nie nalegał więcej, lecz jakie było później zadziwienie wszystkich, gdy po opanowaniu Krakowa przez Austriaków i otwarciu skarbca znaleziono go pustym, acz zamki i potrójne
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pieczęcie w niczym naruszone nie były. Przed śmiercią dopiero ksiądz Sierakowski złożył na
piśmie w Archiwum Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk wiadomość, jakim sposobem insygnia te królewskie wykradzionymi były. Nie dowierzając Prusacy rzemieślnikom
krakowskim sprowadzili ze Śląska ślusarzów i kowali: ci w nocy, nie naruszając zamków,
podważyli zawiasy ode drzwiów i skrzyń i wszystkie insygnia wybrali. Były tam korony Bolesława Chrobrego, królowej Jadwigi, Jagiełłów, Stefanów: a tak ci, którzy od koron tych
otrzymali w maństwo piękną ziemię pruską, którzy przed koronami tymi bili kolanem, niewdzięczni hołdownicy, złupili i pokradli je. W czasie kongresu wideńskiego w roku 1814, za
napisaniem mym o to do księcia Adama Czartoryskiego, upominał się o te insygnia car Aleksander: odpowiedział mu braciszek jego Wilhelm, iż nic o tym nie wie; nie nastawano też
więcej. Jedni mówią, iż wraz te odwieczne pamiątki świetności naszej pokruszonymi i stopionymi były, drudzy, że je chowa dwór berliński, by w kiedykolwiek zdarzyć się mogących
okolicznościach posiadaniem koron Chrobrych i Jagiełłów prawa swe do korony polskiej
utwierdzał, Niech mi darowanym będzie ten ustęp, smutnym on, lecz jest razem i ważnym dla
nas i na przyszłe czasy.
Komisja Krakowska, składająca się z Czecha, Teodora Dembowskiego i księdza Sołtyka,
sprawę o utracie Krakowa przysłała do Najwyższej Rady Narodowej w Warszawie, całą winę
na Wieniawskiego składając.
W czasach rewolucyjnych, gdzie każdy czyn sądzonym jest przez wszystkich, najczęściej z
uniesieniem i ślepą namiętnością, gdzie – jak u nas – zrażone długimi zdradami i podstępami
umysły łatwo do podejrzenia skłonne, gdzież snadniej jest jednego oskarżyć o zdradę jak winę w wielu znajdować, w czasach, mówię, rewolucyjnych, gdzie rząd, dzieło mnóstwa, mnóstwu ulegać, a nieraz pochlebiać musi, gwałtownych popędliwości od ludu tego spodziewać
się zawsze należy. Skoro więc wieść o poddaniu się Krakowa nadeszła, zapalczywym gniewem zajął się lud warszawski; owoż, mówiono, skutki lękliwej powolności rządu naszego, co
się stało w Krakowie, i u nas się stanie, wieleż to oczywistych przekonanych zdrajców, pobłażaniem i długimi formalnościami kryminalnego trybunału, żyje dotąd bezkarnie, kiedy się sąd
waha, niech sam lud sprawiedliwość z nich uczyni, Takimi to mowy dwóch zapaleńców, Konopka i Dembowski, podżegali lud tłumami po ulicach chodzący. „Idźcie – wołali oni – odbijcie więzienia, wywleczcie przedajnych zdrajców, powieście ich. Niech przykład ten trwogą
podobnych im napełni”. Na takich krzykach zeszła noc cała dwudziestego siódmego czerwca,
ku świtaniu wzniesiono w wielu miescach szubienice: nazajutrz o ósmej z rana tłum uzbrojonego ludu staje przed mieszkaniem prezydenta Zakrzewskiego, żądając niezwłocznego na
obwinionych więźniach wyroku. Prezydent tkliwą mową zdaje się lud ten skłaniać do dania
czasu sądowi do postępowania prawnie, lecz w innych miescach, gdzie Dembowski i Konopka nie przestawali rozwodzić się nad zdradą Wieniawskiego i lud do prędkiej zemsty pobudzać, rzucił się rozogniony motłoch na różne więzienia, odbił je i zamkniętych tam Boskampa, Roguskiego, Grabowskiego, Piętkę o szpiegowanie, Massalskiego, biskupa wileńskiego,
Antoniego Czetwertyńskiego o zdradę i branie pensji przekonanych, wywlókł i wraz na szubienicach powiesił. Zginęli w tym zapale i niewinni Wulfers i Majewski instygator, bo rozjuszony lud nie zna, co uwaga i zastanowienie; już się nawet hałastra zbliża do pałacu Brühlowskiego, by wywlec stamtąd Moszyńskiego i innych, gdy nieustraszony Zakrzewski wpada
między rozhukanych; podnoszą go na barkach swoich dobrzy obywatele: tak wzniesiony mówi prezydent do obłąkanych; na głos jego zaczyna się uśmierzać pospólstwo, a jak zwykle
bywa u mnóstwa, z jednej ostateczności w prędkiej chwili przechodzącego do drugiej, nie
tylko nie odbija więźniów, ale zrzuca szubienice i prezydenta swego na ręku w tryumfie odnosi do domu.
Te gorszące uniesienia podnieconego przez zapaleńców ludu, ten gwałt zadany prawom,
przestępstwy nawet ukaranych wymówionym być nie mogący, był jedynym czynem świętości
i czystość powstania naszego każącym; nie byłby się go był z natury lud nasz łagodny dopu-
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ścił, gdyby nikczemni podżegacze nie byli go byli zagorzałymi deklamacjami swymi nie podniecili. Mówię nikczemnych, bo ni usługą, ni żadnym czynem obywatelskim dotąd nie znanych. I któż oni byli? Dembowski, z urodzenia Żyd, ochrzczony, służył za chłopca u księdza
Piramowicza, tak dobrze obywatelstwu i naukom zasłużonego: z wrodzoną narodowi żydowskiemu przebiegłością, wykrzesawszy się i nabrawszy nieco nauki, dostał się za kopistę do
marszałka Potockiego; próżny, niespokojny, napojony jakobińskimi prawidłami, przekonany,
iż rewolucje na tym zawisły, by ostatni ściek towarzystwa czyste źrzódło jego zamącał, przybywszy do Warszawy porzucił marszałka i stał się ciemnego motłochu dowódcą. Równie
mało jak i on znany Konopka, wieszając się przy Kołłątaju, przesadził w tym miescu życzenia
pryncypała swego. Nie pokazali się więcej szaleńcy ci na scenie publicznej; jak mieszający
spokojność publiczną, zamknięci w więzieniu. W listopadzie, po opanowaniu Warszawy
przez Moskali, Konopka, znaleziony w habicie bernardyńskim, na Syberię wywiezionym został, szczęśliwszy przekrzta Dembowski przedarł się do Francuzów, tam bezczelnością swoją
i jakobińskimi mowami, wzniósł się do wysokich stopni wojskowych.
Mordercze te sceny w Warszawie napełniły żalem wszystkich dobrze myślących, przejęły
boleścią Naczelnika. W obozie pod Gołkowem odebraliśmy tę wieść zasmucającą; zlecił mi
natychmiast napisać proklamację do ludu warszawskiego, wystawującą mu zgrozę tak niecnego postępowania, upominającą, by się sam podobnymi czynami nie kaził i prawo szanował. Proklamacja ta, dowodząca, jak dalekimi byliśmy od rewolucyjnego we Francji pobłażania występkom, przytoczoną tu będzie.
Przez trzy miesiące czasu, przez które Kościuszko stał pod Warszawą obozem, ciągle spodziewając się szturmu, cząstkowe boje, ważne wypadki zachodziły, już to w okolicach oblężonego miasta, już w otwartej nam jeszcze Litwie. Chcąc w zbliżającym się coraz bardziej do
kresu życiu mym jak najdalej doprowadzić opowiadanie zdarzeń publicznych, trudno mi jest
rozciągać [się] nad każdym z osobna. Będący ciągle przy Kościuszce, wielu świadek oczywisty, o dalszych z oddawanych mi przez Naczelnika do odpisu raportów dobrze uwiadomiony,
w krótkości, bez uprzedzenia i szczerze wspomnę o wszystkich.
Czynnym było życie nasze w obozie, w dzień i noc w obliczu nieprzyjaciela nieprzestanne
czuwanie. Nieraz, gdy ubrany siedziałem w krześle w namiocie Naczelnika, przyjeżdżał lub
goniec jaki z prowincji, lub od czat naszych z doniesieniem, że Moskale ciągną; najczęściej
doniesienia te bywały płonnymi, Naczelnik jednak i wojsko brali się do koni, zbierali pod
broń. Nie gaszone nigdy światła w namiocie, gdyż po odebranej od rozmaitych komend ekspedycji wraz na nie odpisywać musiałem. Częstokroć i my sami nocne czyniliśmy wycieczki,
zawsze z Naczelnikiem znajdowałem się na nich. Wyprawy te coś miały uroczyście okropnego; wybierano zawsze noc jak najciemniejszą; widzieć hufy nasze postępujące w cichości, w
tak grubych cieniach, iż ledwie szarawy blask bagnetów i kos oznaczał idących szeregi, przytłumiony tętent zwolna postępującej jazdy, niespokojność zbliżającego się wypadku, cóż dopiero przed samymi działobitniami nieprzyjacielskimi, błyskanie ogni na muszkietach piechoty naszej, jaśniejszy płomień dział moskiewskich, jedyne światło objaśniające tę scenę
okropną, krzyk tych, co napadali i bronili się, razem przerażał i zachwycał. Celem tych wycieczek było podchwycić nieprzyjacielskie działa i uprowadzić je z sobą; jakoż zawsze gotowe do tego mieliśmy konie; czujność atoli i przewaga moskiewska nie dozwalała nam obiecywanych zabierać łupów, całą korzyścią było, iż śmiałość ta nasza ukrócała moskiewską
zuchwałość i że kosoniery nasi nieraz okropne i bolesne rany zadawali kanonierom moskiewskim. Raz w południe, gdy się przednie straże nasze zmieniły, Naczelnik zuchwały powziął
zamiar: niespodzianie kazać wpaść na baterie moskiewskie i działa zabierać; gotowe pułki
moskiewskie tłumnie uderzyły na naszych, odegnały ich i czterdziestu wzięły w niewolę. Prusacy częściej i szczęśliwiej napastowani od Woli.
Przez dzień większy miewaliśmy odpoczynek: i wtenczas godzinę przespać się, rozebrać
się i bieliznę odmienić można było. Następowały donoszenia od Rady Najwyższej, raporta,
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konferencje z władzami i komendantami korpusów, wygotowywania rozmaitych ekspedycji;
małą tylko mając od kopistów pomoc, ciągiem pracował. Obiad skromny, lecz posilny, przybywający z Warszawy proszeni bywali; blaszane miski i półmiski, piwo, mało wina, lecz że
Naczelnik lubił stare węgierskie, nie zbywało na nim, przynosili je przychylni. Raz odebrałem
bilet od sławnego poety Trembeckiego, zawierający te tylko słowa: „Quand pourrais-je voir le
grand homme?” Odpisałem, żeby przyjechał; płaszczył się niezmiernie, obiecując Kościuszce,
że historię powstania naszego pisać będzie; alić po nieszczęsnym rozwiązaniu dzieła naszego
Trembecki udał się do Szczęsnego do Tulczyna, został jego jurgiełtnikiem i zamiast historii
Kościuszki na przedajnej swej lutni śpiewał kaziorodzkie Szczęsnowej miłości.
Nieraz po obiedzie odbieraliśmy odwiedziny szanownych matron polskich; żadna z próżnymi nie przyszła rękoma: wszystkie najdroższe ozdoby swoje, w drogich kamieniach, perłach, złocie i srebrze, ze łzami czułości na licach składała na ołtarzu ojczyzny; wiele przyprowadzały małe swe dzieci, by widziały oswobodziciela swego. Kiedy Annibal stanął pod
murami Rzymu, większa w mieszkańcach miasta tego nie panowała ufność jak ta, którą naówczas w sercach Polaków wzbudzał Kościuszko. Ustawne utarczki, nieprzerwany huk dział
nie przerywały ze wszystkim towarzyskich zgromadzeń; małe dzieci biegały za kulami, toczącymi się na kończynach Elektoralnej ulicy. Raz, pamiętam, gdy Prusacy potężny otworzyli
ogień ku bateriom naszym od Woli, pobiegłem tam z Naczelnikiem; weszliśmy w przedniejszą [...] z działobitni naszych: okrywał nas grad kul armatnich, alić wśród huku, który słyszeć
się nie dozwalał, te kaczkowatym głosem dochodzą uszu mych słowa: „Bądź dziś u mnie na
wieczerzy”. Obzieram się, był to poczciwy prezydent miasta Zakrzewski. Jakoż, gdy kanonada ustała, pojechaliśmy do niego i jak wśród głuchego pokoju u stołu wieczór spędzili. Wykomenderowany wcześnie jenerał Karol Sierakowski ku Bugowi, Kwaśniewski, Karwicki od
Narwy i nowej granicy pruskiej, oddalając z tamtych stron nieprzyjaciół, kraj ten cały wolnym do przywożenia nam żywności zostawił.
W tych czasach odebrał Naczelnik przez trębacza moskiewskiego list od stojącego naprzeciw nam jenerała Chruszczewa, prosząc, by pozostałe w Warszawie żona i familia jego wydanymi mu byli. Kościuszko nie tylko tę familię, lecz inne Moskiewki wolno odesłać kazał.
Katarzyna atoli, gdzie mogła, chwytała przedniejszych obywateli naszych i na Syberię wysyłała.
Nie było dnia wolnego od bojów cząstkowych, mniej lub więcej zawziętych: Prusacy sypali bez ustanku kule i bomby z działobitni swoich pod Wolą, z niewielką atoli dla miasta i
ludu szkodą; najważniejsza atoli wycieczka była Prusaków ku Babiej Górze. Przywodził tam
książę Józef Poniatowski, na miescu wysłanego do Litwy Mokronowskiego: udało się Prusakom przed świtem jeszcze stojący tam oddział nasz i kilka działek [zagarnąć]. Przez trzy dni
kusili się Prusacy o przedarcie się do Warszawy z strony Powązek; Kościuszko sam w osobie
swojej walczył tam; przyłączyli się do wojska liczni ochotnicy, mieszkańcy Warszawy, gęsta
i mordercza była w laskach powązkowskich strzelba, poległo w niej wielu mieszczan; w
oczach moich Gumiński, kamerdyner pani hetmanowej Ogińskiej, Dunikowski, Kopeć, młody Kołłątaj dokazywali tam cudów odwagi, pierwszy położył tam życie Kołłątaj: gdy wziętego w niewolę prowadzi oficera pruskiego, z tyłu zdradziecko od niego postrzelony, wkrótce z
rany umiera. Zmordowani na koniec ciężkimi stratami Prusacy cofnęli się na dawne swe
miejsca. Po ostatnim najuporczywszym przez dzień cały boju sądzili oni, że wytchnąć będą
mogli, gdy tejże nocy wysłany przez Kościuszkę hufiec napada na nich, zagważdża im dziewięć dział i kilkadziesiąt zabiera jeńców; pułkownicy Krupiński i Jabłonowski dzielnie poczynali sobie w tej nocnej wycieczce; pierwszy przy zagważdżaniu działa pruskiego niebezpiecznie był ranionym, ocalał drugi, by później w St Domingo życie położył. Wspomniałem o
odwadze mieszczan warszawskich, dodać muszę, że posłuszeństwo zwierzchności równało
się męstwu ich, gdy bowiem, uznawszy niebezpieczeństwo zostawienia broni w ręku łatwo
dać się mogącego uwieść pospólstwa, rozkazał Naczelnik, by mieszczanie broń do arsenału
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złożyli, wszyscy posłusznymi się stali; ani to ochoty ich do boju zmniejszyło, za wystrzałem
bowiem działa pod Zygmuntem szli brać broń tę i walczyli ochoczo.
Z strony, gdzie Kościuszko przywodził, jenerał Dąbrowski tak doskonały plan wypędzenia
Moskali z Wilanowa ułożył, iż szczęśliwe to wypędzenie ich stamtąd patrzącym nam z Królikami zdawało się być popisową manewrą.
Ciągle te boje przerywały ważne czyny i sprawy w mieście, Radzie Najwyższej i sądach.
Przykładne ukaranie kilku później podżegaczów pospólstwa nie podobało się zapaleńcom
naszym; Kołłątaj i Zajączek, zajedli na króla, w mniemaniu, że strącanie głów powiększa
energię, wyrzucali Naczelnikowi, że, nie domyślając się tego, staje się podstępnej łagodności
dworu narzędziem; by ich zatem ugłaskać, odmieniono sędziów kryminalnych, wybrano nowych, dając im za prezesa samegoż generała Zajączka. Pierwszy ich wyrok był na biskupa
chełmskiego Skarszewskiego. Prałat ten, z niepospolitą zrodzony ambicją, darować nie mógł
Kołłątajowi, że za sejmu jeszcze konstytucyjnego wziął podkanclerstwo przed nim; osobistą
wiedziony niechęcią, pierwszy przystąpił do Targowicy, nie tylko na Kołłątaju, na samej
mszcząc się ojczyźnie, obiema rękoma chwyciwszy się strony moskiewskiej, był jednym z
biskupów, którzy dali rozgrzeszenie sejmowi grodzieńskiemu od wykonanej konstytucji trzeciego maja przysięgi; że Skarszewski brał pieniądze moskiewskie, nie znalazły się podobno
przekonywające dowody, nie wiem, czy zemsta Kołłątaj a nie przyczyniła się do surowości
wyroku. Jakkolwiek bądź, skazany dekretem Zajączka Skarszewski na szubienicę przeraził
dwór, duchowieństwo, wielu więcej może jak on poczuwających się do winy. Przyjechał więc
do obozu naszego nuncjusz apostolski Litta i w uczonej, długiej, patetycznej mowie prosił
Naczelnika o darowanie życia biskupowi. Kościuszko, z natury z ciężkością tłumaczący się,
nigdy w życiu nie mówiący w publiczności, zmieszał się na perorę nuncjusza i zajękiwając
się, niezrozumiale mu odpowiedział. Nazajutrz dekret miał być podpisanym. Kościuszko całą
noc spać nie mógł; leżący w tymże namiocie obok niego widziałem, że się srogo pasował z
sobą, nie chcąc atoli nigdy najmniejszego w decyzję jego wpływu, milczałem. Alić nade
dniem: „Czy śpisz?” – zapytał mnie. „Nie śpię” – odpowiedziałem. „Cóż ja mam robić z tym
Skarszewskim?” „Co ci się zdaje najlepiej”. „Powiedz mi otwarcie swe zdanie”. „Powiem,
jeśli tak rozkazujesz. Sądzę, że między Skarszewskim a Rzewuskim, Szczęsnym, Branickim,
którzy z wojskiem moskiewskim najechali ojczyznę, między Massalskim, Kossakowskimi,
Czetwertyńskim etc., co brali od nich pieniądze i za nie kraj swój przedali, wielka jest różnica; a jeśli jest różnica w występkach, jakże Skarszewski, mniej winny, ma jednej z nimi karze
podlegać. Nadto, czy powieszenie jego stanie się dla sprawy naszej pożytecznym, czy nam to
doda żołnierza, pieniędzy, broni? Da tylko powód nieprzyjaciołom naszym do mieszania
przez te krwawe egzekucje sprawy naszej z sprawą jakobinów francuskich; czy nie lepiej byłoby – przydałem – karę śmierci na wieczne przemienić więzienie?” „Masz rację” – zawołał
Naczelnik i natychmiast zmianę dekretu tego podpisał. Posłany wyrok Kościuszki do Warszawy już zastał Skarszewskiego w kościele, gdzie mu zdejmowano poświęcenie biskupie.
Rozgniewał się Zajączek, nie śmiał jednak wybuchnąć z popędliwością swoją. To ocalenie
życia Skarszewskiemu z końcem rewolucji powróciło go do biskupstwa. Za rządów atoli cnotliwego króla saskiego nie wolno mu było znajdować się w Warszawie ni w senacie, nigdy
mu bowiem bogobojny pan ten nie mógł tego darować, że był jednym z tych, którzy sejm
grodzieński od przysięgi rozwiązywał. Za cara Aleksandra Skarszewski postąpił na prymasostwo: a co się tylko w krajach rewolucjom podległych zdarzać może, tenże Zajączek, co go na
szubienicę sądził, siada koło niego u stołu carskiego, odwiedza go i przyjmuje u siebie.
Siódmego jeszcze lipca posłane były pozwy wszystkim hersztom targowickim, jako to
Szczęsnemu Potockiemu, Ksaweremu Braneckiemu, Sewerynowi Rzewuskiemu, Jerzemu
Wielhorskiemu, Złotnickiemu, Moszczyńskiemu, Suchorzewskiemu, Szweykowskiemu,
Hulewiczowi, aby, przekonani o zdradzie przeciw ojczyźnie, najechaniu jej z wojskiem, jej
odpowiadali; łatwo zgadnąć można, że żaden z nich nie stawił się nigdy, atoli zbrodnie [nig-
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dy] bardziej oczywistymi nie były. Same ich czyny i pisma już potępiały, niemało przyczyniło
się do powszechnej ohydy i potępienia ich nadesłanie w wierzytelnej kopii rewersu samej
Szczęsnowej Potockiej gubernatorowi Krasno-Rosji [!] danego; był on taki:
„Niżej podpisana, daję na siebie najuroczystsze zaręczenie, jako żadnego związku, żadnej
koneksji nie mam ani mieć będę z zbuntowanymi Polakami, wyrzekam się z nimi wszelkiej
przyjaźni, wszelkiej korespondencji, nierozdzielna w sentymentach z mężem moim, zostanę
do zgonu mego wierną poddanką Najjaśniejszej Imperatorowej Całej Rosji, Pani Mojej Miłościwej.
Takowe zaręczenie ręką własną podpisuję.
Dan w Tulczynie dnia trzydziestego maja 1794.
Józefa z Mniszchów Potocka, dama honoru i kawalerka orderu świętej Katarzyny”.
Gdy żaden z winowajców ni osobiście, ni przez pełnomocników na naznaczony dzień nie
stawił się, zaoczny, nader sprawiedliwy, wypadł na nich wyrok: na szubienice; jakoż wizerunki ich wszystkich przed obozem na szubienicach powieszonymi zostały.
Jeżeli podobne ślepe szaleństwa i zdrady niektórych wyrodków splamiły czystość imienia
polskiego, nie należy zamilczyć pięknych i szlachetnych dowodów obywatelstwa wielu ziomków naszych; wspomnę między nimi ku ich chlubnej, ich wiecznej pamiątce panią z książąt
Czartoryskich Zamoyską, matkę dzisiejszego ordynata, księcia Czartoryskiego, generała ziem
podolskich, biskupa krakowskiego Turskiego; ileż to tysięcy czerwonych złotych przysyłanych było przez nich do prywatnej Naczelnika kasy; ile od innych klejnotów i złota! Wszystko to obrócone na rzecz publiczną: każdy z tych, co się dystyngwowali, udarowanym bywał
od Naczelnika Kościuszki już to drogim pierścieniem, już zegarkiem, już drogim jakim upominkiem; przy końcu ustanowił Naczelnik dla walecznych nagrodę, był to pierścień z napisem: „Ojczyzna obrońcy swemu”. Niemniej tkliwy był napis na chorągwiach hufców z samych wieśniaków kosonierami zwanych: „Żywią i bronią”.
Z Litwy i Wołynia pomyślne dochodziły nas wieści: znał Kościuszko dobrze rewolucyjną
partyzancką wojnę, przez kilkoletnie prowadzenie jej w Zjednoczonych Stanach Ameryki,
wszędzie on nudził, niespokoił, rozdwajał siły, urywał nieprzyjaciela; ach! Gdyby podobnie w
wielkich obrotów wojennych kombinacjach był biegłym; i tak, gdy Moskale opanowali Lublin, w tył im wysłany Liberadzki około Włodzimierza i Łucka znosił ich komendy, magazyny i amunicje zabierał. Giedroyć i Wawrzecki posunęli się z powstańcami aż do Kurlandii,
Kurlandczyk Mirbach skłonił mieszkańców do powstania. Miasto Lipawa hojny dar uczyniło
rzeczy publicznej, Stefan Grabowski, Michał Ogiński – jakem to już powiedział – pierwszy w
głąb Moskwy, drugi ku Inflantom puścili zagony, lecz otoczeni i wzięci. Jerzy Grabowski,
mąż nieustraszonej odwagi, w kilkuset tylko ludzi strzegący Wilna, obronił go przeciw przeważnym siłom generała moskiewskiego Knorringa, ubiwszy mu kartaczami do dwóch tysięcy
ludzi, do cofnięcia się przymusił. Ostatnie to były niestety powodzenia nasze, ściągnęły już z
głębi Moskwy liczne korpusa, pod jenerałami Derfeid, Zubow, Cicjanow, Zagrajski, Glazenhof, i okręgiem postępując zagarnęły nas jak w matnię, wszędzie okropne niosąc rabunki i
spustoszenia. Nicht ich okropniej nie doznał jak włości ojca mego Skoki, zrabowane przez
Derfelda ze szczętem z taką zajadłością, iż nie tylko dom złupiony, konie i bydło zabrane, ale
nie przepuszczono małemu pieskowi siostry mojej, którego kozacy na spisach roznieśli. Sędziwy ojciec mój ledwie życie unieść potrafił.
Tymczasem wojsko pod Warszawą i lud miejski, coraz bardziej wprawieni do boju, co noc
prawie napadali na baterie pruskie pod Wolą; w jednej z nich kapitan nasz Zeferyn zagwoździł dziewięć armat Prusakom. Ci, mszcząc się tej szkody, nazajutrz przez dzień cały okropny
i nieprzerwany ogień na Warszawę puszczali, z małą atoli dla naszych stratą. Tejże nocy
przedarł się przez obiegujące wojska nieprzyjacielskie do obozu i namiotu Naczelnika obywatel jeden wielkopolski, którego nazwiska, żałuję, że nie pamiętam; w czterech dniach i no-
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cach uszedł on trzydzieści mil piechotą, zawsze manowcami, lasami, zbożami, unikając
wszędy mieszkań i widoku ludzkiego. Tak był wycieńczony i zmordowany głodem i pracą, iż
wszedłszy do namiotu Kościuszki padł jak długi; pokrzepiony nieco pokarmem i starym winem, następującą doniósł nam wiadomość: „Mniewski, kasztelan kujawski, dowiedziawszy
się, [że król pruski], zmordowany długim oblężeniem Warszawy, rozkazał prowadzić Wisłą
działa szturmowe i potrzebne do nich amunicje, przelękniony Mniewski tym strasznym przygotowaniem zbiera osiemdziesięciu dziewięciu odważnych obywateli, proponuje im podchwycenie transportu pruskiego; udaje się najprzód do Brześcia Kujawskiego i wypędza
stamtąd pruską załogę, stamtąd udaje się do Wrocławka; załoga pruska broni się przez kilka
godzin, gdy słudzy kanoników kujawskich i nieco pospólstwa w samym mieście uderzają na
nich i biorą w niewolę. Powodzenie to zachęciło mieszkańców, łączą się z Mniewskim i napadają na transport pruski, na kilkunastu statkach pod górę Wisłą idący z oficerem i sześćdziesięciu ludźmi; uderzają nań; bronią się Prusacy, lecz ujrzawszy kilkunastu zabitych swoich poddają się. Mniewski działa, prochy i kule, niepodobne do uprowadzenia, zatapia w Wiśle”. Nie można było sprawie naszej i ciężko oblężonej Warszawie większej uczynić przysługi, jaką uczynił zacny Mniewski. Imię jego z wdzięcznością od potomności wspomnianym
będzie. Gdyby bowiem szturmowe te działa przybyły, słabym tylko wałem otoczona Warszawa byłaby zniszczona i wzięcie jej bez okrutnej rzezi nie byłoby się obeszło.
Król pruski, dowiedziawszy się o tym tak ciężkim dla zamiarów jego zawodzie, postanowił
odstąpić od Warszawy; nim jednak do tak ostatecznego kroku przystąpił, napisał do Stanisława Augusta proponując mu, by poddał Warszawę; a gdy król odesłał go do stojącego pod
miastem Naczelnika, chciwy opanowania Warszawy wyłącznie dla siebie, nie chcąc się prosto
do Kościuszki udawać, jenerałowi swemu Mannstein kazał do komendanta miasta, jenerała
Oriowskiego, z podobnąż propozycją napisać; odesłany i od tego do Naczelnika, udał się na
koniec z żądaniem, by się mógł widzieć z jenerałem Zajączkiem; zezwolono na to; przybył
więc Mannstein z zawiązanymi oczyma. Pozorem przybycia jego była niby chęć widzenia się
z oficerami jeńcami przez nas wziętymi, lecz w rzeczy samej, by nakłonić, a przynajmniej
wybadać Zajączka o poddanie Warszawy. Na wniosek ten Zajączek odpowiedział mu: „W
roku 1792, kiedy związani z nami świętym przymierzem byliście, wtenczas był czas mówić o
obowiązkach przyjaźni i wdzięczności, lecz gdyście tak haniebnie w ostatniej toni naszej opuścili nas, zgwałcili przymierze, kraj rozszarpali, mogąż być jakiekolwiek między nami umowy, możnaż się spodziewać, byśmy jednemu słowu waszemu wierzyli?” Mannstein widząc,
jak zasłużona nienawiść ku Prusakom panowała w sercach Polaków, w inną stronę obrócił
mowę; zapytywał Zajączek o powodzeniach wojsk francuskich; na słowa: „Jak się mają protegowani wasi, Moskale?” – „O, bardzo są upokorzeni” – odpowiedział Mannstein i odjechał.
Nazajutrz po tej rozmowie, jak gdyby Prusacy chcieli wszystkie swoje wystrzelać prochy, bez
ustanku z dział swych strzelali, aż na koniec z szóstego na siódmy września, w ciemnej nocy,
sprzymierzone nieprzyjacielskie wojska odstąpiły od oblężenia Warszawy. Wysłane za nimi
gęsto podjazdy, z rozkazem atoli, by nie uderzać, lecz tylko śledzić obroty ich. Długość oblężenia, ciągłe utarczki, rozesłane w różne strony oddziały tak osłabiły szyki nasze, że nie podobna było Kościuszce nacierać na nieprzyjaciela, uchodzącego w porządku.
Któż wyrazić potrafi radość, jaką wojsko, a bardziej jeszcze mieszkańcy stolicy napełnieni
byli na widok uwolnionego od oblężenia grodu; gdzieśkolwiek okiem rzucił, już nie widać
nienawisnych hufców, same tylko niwy i błonia. Wychodzili tłumami z okopów mieszkańcy,
by widzieć miejsca, gdzie nieprzyjaciel leżał.

..Juvat ire et Dorica castra
Desertos que videre locos, litusąue relictum.
Ostatni to raz zaświeciło pogodnie słońce nad bliską skonania nieszczęsną ojczyzną moją:
odtąd same tylko klęski i smutki.
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Powstanie w Wielkiej Polszcze broniło opuszczenia współbraci na zemstę pruską, cisnący
nas od Litwy nieprzyjaciele i tam zwracały baczność Naczelnika. Czemuż, niestety, Bóg go
nie natchnął geniuszem Napoleona, czemuż nie zebrał sił dostarczających, nie uderzył najprzód na Moskali pod Fersenem; odwracała go od tego trwoga o Warszawę, lecz Prusacy,
lękając się zajadłości – jak mniemali – ludu stolicy tej, nie byliby się odważyli uderzać na nią,
a Fersen zniesiony zatrzymałby był postępy Suwarowa. Inaczej chciało przeznaczenie. Rozerwał Naczelnik siły swoje: Dąbrowski z dwu tysiącami ludzi, za nim Poniatowski, jeden udał
się ku Bydgoszczy, drugi, wspierając go pod Kamionną, stanął nad Bzurą; gdy się tak oddalają kolumny, przychodzi raport od generała Sierakowskiego, iż ten, najprzód pod Słonimem,
dalej pod Krupczycami walną Suwarowowi wydawszy bitwę, wiele ubiwszy mu ludzi, nie
mając dostarczających sił, w porządku ku Brześciowi Litewskiemu cofa się. Kościuszko wysyła mu na pomoc jenerała Kniaziewicza z trzema batalionami piechoty i kilku szwadronami
jazdy. Nazajutrz przybiega goniec od Ponińskiego, że Austriacy wkraczają od Józefowa, że
stoczona z nimi bitwa i wielu jeńców zabranych. Nie dosyć więc było dwóch mocarstw, jeszcze i trzecie, nie obrażone, niewdzięczne, niepamiętne oswobodzenia swego pod Widniem,
oręż swój przeciw uciśnionym niegdyś oswobodzicielom swoim obraca. Kościuszko spomiędzy więźniów rakuskich Węgrów (pamiętny przychylności narodu) wolno wypuścić kazał,
sam chcąc przytomnością swoją pokrzepić zrażone wojska litewskie, tajemnie przed Warszawą, wziąwszy mnie tylko z sobą, puszcza się do Grodna. Na obiad tylko zatrzymaliśmy się w
Sielcach u hetmanowej Ogińskiej, w domu, gdzie w szczęśliwszych czasach tyleśmy dni
szczęśliwych spędzili: hetmanowa dała na pamiątkę Kościuszce pierścień turkusowy pięknymi osadzony diamentami. Nie bawiąc dłużej i chwili, udaliśmy się do Grodna, gdzie jenerał
Mokronowski przywodził; niemało był on zadziwiony, jakim szczęściem wśród wieszających
się wszędy komend moskiewskich dostaliśmy się cali do Grodna. Kościuszko kazał mi zapalającą i razem surową do wojska litewskiego napisać proklamację; potrzebowała jej lękliwość
niektórych hufców naszych. Za najwyższych dowódców wyznaczył Naczelnik Mokronowskiego, Wawrzeckiego i Giedroycia; po obiedzie i krótkiej konferencji już nie tą co wprzód
drogą, lecz manowcami dnia trzydziestego września puściliśmy się na powrót. W bok Sokółki
zastaliśmy kilka chorągwi Tatarów, które Kościuszko obejrzał. Wśród nich postrzegłem dawnego kolegę mego u kadetów, Józefa Morykoniego; ten, jak wielu innych, kosztem swoim
hufiec jazdy wystawił. Pod Wiszniowcem obejrzeliśmy szczupłe szyki generała Sierakowskiego, i tam, jak w Grodnie, zostawiwszy proklamacje i nagrody. Dnia drugiego października wróciliśmy do jeneralnej kwatery pod Warszawą, do Mokotowa.
W czasie krótkiego oddalenia swego zostawił Kościuszko najwyższe pod Warszawą
wództwo jenerałowi Zajączkowi.
Gdym sobie postanowił pamiętniki te z najotwartszą pisać szczerością, letko nie potępiając
ani ochraniając nikogo, nie mogę tu zamilczeć, co mi godny wiary waleczny pułkownik Krupiński powiedział: „Kiedym – mówił on – w nieprzytomności Kościuszki był na dziennej
służbie w namiocie Zajączka, po długich przymileniach: «Cóż mówisz o Naczelniku naszym
– rzekł Zajączek – jak niedołężnymi są wszystkie jego rozporządzenia, jak szkodliwa powolność dla króla, jego familii i tylu zdrajców: nie utrzymamy się, jeśli ich wprzódy wszystkich
nie sprzątniem»”. W obsłupieniu zamilkł Krupiński, Zajączek, nie znajdując człowieka podług swych myśli, dalej mówić poprzestał. Nie wspominałbym może okoliczności tej, gdyby
późniejsze postępki generała Zajączka dowiodły były, że ta nienawiść brutusowa ku królowi,
że te przesadzone prawidła wolności i równości były szczerymi, wrodzonymi mu, lecz gdy
później rycerz ten służył ślepo Napoleonowi, nie chciał nosić munduru polskiego, gdy po
upadku Napoleona zwolennictwo swe przeniósł do tego, co panował, gdy głośno oświadczył
się w Radzie, że niczym u niego ojczyzna i Polska, że nic od nich nie ma, a wszystko od Napoleona i Aleksandra, gdy, dziś udzielnie władając, nic nie poczytuje za święte, widzę, iż, jak
wielu nie znał on innego prawidła, jak własny interes: Evviva chi comanda. Tak postępowali
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Szczęsny, Rzewuski, Branecki, Suchorzewski: w uściech ich była ojczyzna, w czynach zdrada. Niech to będzie dla potomnych nauką, by nie wierzyli ślepo tym wszystkim, co się nad
miarę z gorliwości swojej parają.
Już deszcze jesienne cierpko dokuczać zaczęły skrytemu w szałasach i podziemnych jurtach kryjącemu się żołnierstwu; dnia czwartego października odbiera Naczelnik od Ponińskiego wiadomość, że generał moskiewski przeprawił się przez Wisłę pod Kozienicami; mgły
jesienne, na wielu miejscach rozdwojone Ponińskiego siły przejście to ułatwiły Moskalom.
Jeżeli w czym, to w niedopilnowaniu przejścia tego winić by można Ponińskiego.
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Rozdział dziesiąty
Po wielu stratach i rozproszeniu ksiąg i rękopisów moich, nie wiem, jakim przypadkiem
niektóre notatki o bitwie pod Maciejowicami i więzieniu moim moskiewskim, z pamięci napisane w Ameryce, powróciły ze mną do ojczyzny; z nich więc pokrótce o smutnych tych
życia mego wypadkach, co znajdę ważniejszym, wypiszę.
Zaraz po wyjściu generała Kniaziewicza na wzmocnienie Sierakowskiego, do którego Poniński miał się przyłączyć, Naczelnik w największej tajemnicy powierzył mi, iż nazajutrz ze
świtem mieliśmy się we dwóch tylko puścić konno do połączonych szczupłych hufców Sierakowskiego. Strawiliśmy wieczór w Warszawie u prezydenta Zakrzewskiego; marszałek Potocki, Mostowski, Kochanowski i kilku jeszcze dawnych dobrych przyjaciół znajdowało się
tam. Nicht o jutrzejszej podróży naszej nie wiedział, mnie tylko ważność jej w zadumania
wprawiała. Siedziałem u wieczerzy koło marszałka Potockiego, z roztargnieniem patrząc na
pierścień na palcu w kształt scarabia, kręcący się na trzpieniu i wyrażający na drugiej stronie
leżącego męża zbrojnego z mieczem w ręku. Marszałek chciał widzieć ten antyk, jakoż bez
wątpienia był nim, największej piękności. Gdy mu się przypatruje i chwali, ja myśląc, jak
niepewna wkrótce czeka mnie kolej, chcąc nadto temu zacnemu i miłemu mężowi zostawić
pamiątkę jaką po sobie, prosiłem, aby go zatrzymał, gdyż w poruszeniach obozowych łatwo
mogłem go zgubić. Jakoż zatrzymał go i nosił wiernie na palcu aż do śmierci swej w roku
1809. Wtenczas dopiero pierścień ten powrócił do mnie, nad wartość swą droższym, że go
nosił przyjaciel i że mi ważne w życiu mym przypominał chwile.
Nazajutrz, dnia szóstego października 1794, wraz ze świtem jużeśmy byli na koniach,
obydwa jak zwykle w ciągu całej tej wojny w szarych kurtkach; Zajączek został przy komendzie. Ujechawszy mil trzy za Pragą, zawsze prawie pędząc galopem, konie nasze zaczęły
ustawać; zostawiliśmy je i wzięli chłopskie; podobnym sposobem odmieniając co mila prawie, nie tylko bowiem lud wiejski i włości były przez Moskali porabowane, ale i dobytek
zniszczony ze wszystkim; jak nędzne były siedzenia, często zamiast munsztuka powróz [przy]
pysku; nie skręciliśmy jednak karków, przeznaczenie zostawiało nas na coś lepszego; o godzinie czwartej z południa napotkaliśmy podsłuchy jenerała Sierakowskiego, wkrótce i korpus
jego w Okrzei. Poniński, zostawiwszy mały swój korpus o mil sześć, sam tylko przybył; wieczorem była mała rada wojenna; dziwno mi było, iż Naczelnik nie kazał Ponińskiemu wraz z
korpusem swoim nadciągnąć do siebie. Zmordowany całodziennym na koniu bieżeniem, gdy
nie wiedziałem, gdzie głowę złożyć, mężny i poczciwy brygadier Kopeć ofiarował mi swoją
kibitkę. Nazajutrz, siódmego października, małe nasze wojsko nie czekając na ciągnące z
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Warszawy posiłki, puściło się w pochód. Na pogodnym niebie jasno słońce świeciło. Żołnierz, nie przewidując, co go czekało, postępował wesoło, jeden z nich przewybornie udawał
słowika; zatrzymaliśmy się dla wytchnienia w Zelechowie, miasteczku całkiem przez Moskali
zrujnowanym. Wieczorem przybyliśmy do Korytnicy, miesca bardziej jeszcze zniszczonego.
Wszędzie widać było ślady bytności wojsk wysokomyślnej Katarzyny: stoły, stołki, biura,
komody, zwierściadła w domu właściciela, wszystko to było porąbane, potłuczone. Księgi,
papiery, posiekane na drobno, zaścielały podłogi. Za wsią ciągnęły się dwa łańcuchy wzgórków, przedzielone parowem. Na jednym z tych wzgórzy stanęło wojsko nasze, mając przed
sobą parów, po bokach zarośla. Nazajutrz lunął deszcz obfity. Ku południowi podjazdy nasze
przyprowadziły schwytanych dziesięciu huzarów od pułku Wołkowa i kapitana od indzynierów, Polaka Podczaskiego. Biedny ten człowiek, zdjęty strachem, już się mniemał być na
śmierć skazanym. Przysięgał, iż z potrzeby musiał się udać w służbę moskiewską, od której
mimo wszelkich nalegań uwolnić go nie chciano. „Schwytany z orężem w ręku przeciw własnej ojczyźnie – rzekł mu Kościuszko – zasłużyłeś na karę śmierci, daruję ci jednak, jeżeli
prawdę o położeniu wojsk moskiewskich zeznasz”. Nie zataił jej Podczaski, odrysował całą
pozycję korpusu Fersena, wyszczególniając siłę każdego pułku, liczbę dział etc. Widzieliśmy
jego przewagę, zaklinał Podczaski, żeby z tak małą liczbą nie zbliżać się do tak przeważnego
nieprzyjaciela... Złe przeznaczenia pchały nas naprzód. Ku wieczorowi przybiegł kurierem
pułkownik Molski od generała Dąbrowskiego z doniesieniem, że ten zbił na głowę pod Bydgoszczą korpus pułkownika pruskiego Szekeli, dowódca śmiertelnie raniony, dwa tysiące
Prusaków poległych lub wziętych w niewolę. Miasto Bydgoszcz, za pierwszego jeszcze podziału zabrane, zdobyte. Napisałem natychmiast proklamacją, ogłaszając wojsku zwycięstwo
to, zachęcając je, by się waleczności towarzyszów swych broni stali godnymi.
Wieczorem deszcz przestał i żołnierz nasz nabił broń na nowo; generał Kamieński, kolega
mój w korpusie kadetów, przybył do kwatery Kościuszki; chodząc po dziedzińcu, gdy rozmawiamy o położeniu naszym, mieszając do rozmowy tej słodkie pierwszej młodości naszej
wspomnienia, postrzegamy po prawej ręce naszej kilka kruków lecących. „Czy pamiętasz –
rzecze Kamieński – Liwiusza twego, kruki te są [po] prawej ręce naszej, zła to wieszczba”.
„Złą byłaby – odpowiedziałem – dla Rzymian, ale nie dla nas, zobaczysz, że pobijem Moskali”.
Dzień dziewiątego października był tak pogodnym jak poprzednicze dżdżestymi. Wcześnie
z rana przybył Kniaziewicz, za nim pułkownik Krzycki, prowadząc z sobą dwa pułki piechoty
i cokolwiek dział; i wodzowie, i wojsko znużeni niezmiernie pochodem i głodem; zły jest
Polak, gdy głodny, jakoż mruczało wojsko, lecz zachęcenia oficerów i kilka kubków wódki
uśmierzyły szemranie. Po dziewiątej z rana ruszyliśmy z wojskiem naszym, składającym się z
pięciu tysięcy ośmiuset ludzi i dwudziestu jeden dział. O czwartej z południa wynurzyliśmy
się z lasów i stanęli na wzgórzu podzamcza, naprzeciw Maciejowic. Naczelnik, wziąwszy
mnie z sobą i kilku z jazdy, posunął się naprzód dla rozpoznania nieprzyjaciela. Odkryliśmy
wkrótce gęste hufce jego, jak oko zajrzeć mogło, rozciągające się ciągiem Wisły. Lubo odległość miesca wyraźnie wszystkiego widzieć nie dozwalała, uderzającym był widok ten cały.
Ostatnie zachodzącego słońca promienie odbijały się o czystą stal gęstych szyków piechoty,
dalekie rżenie koni, gwar przytłumiony mnóstwa tego miał coś w sobie przerażającego. Rzuciliśmy strzelców naszych w lasek, przednie czaty nasze zaczęły utarczkę i ubiły kilku kozaków; lecz gdy patrzemy, jak nasi zdzierają trzosy z ubitych, z niezmiernym krzykiem i kwikiem naciera na nas cała obława kozaków; już Kościuszko i ja otoczeni od nich byliśmy, gdy
na widok posuwającego się szwadronu letkiej jazdy Kamieńskiego pierzchnęli kozacy. Późno
wieczorem całe wojsko stanęło na miescu.
Dwór maciejowicki, Podzamczem zwany, leży na wzgórku, z tyłu za nim wieś w dolinie,
przed czołem grobla wiodąca ku miasteczku, po prawej ręce rzeczka Okrzeja po lewej krzaki i
trzęsawiska. Miejsce to zdało nam się trudnym do zdobycia, postawiono działobitnię naprze-
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ciw grobli i dwa bataliony Działyńskiego piechoty, rozkazał Kościuszko kopać wałowe zasłony, lecz zapadająca noc ledwie zacząć je dała. Piechota i kosoniery stanęły po lewej stronie
domu, pod Kniaziewiczem i Krzyckim. Jazda, składająca się z dwóch szwadronów gwardii
koronnej, letkiej jazdy Kamieńskiego i nowych zaciągów brzeskich i litewskich, ciągiem rzeki i wpośród czworogranu. Całe więc nieliczne szyki nasze stały na jednym wzgórzu, oparte o
rzekę i trudne do przebycia miesca. Stanęliśmy w murowanym domu, zniszczonym jak
wszystkie, które odwiedzali Moskale. Maciejowice należały niegdyś do rodu Maciejowskich,
przeszły potem do Potockich od nich do kanclerza Andrzeja Zamoyskiego. Stanęliśmy w tym
domu z Naczelnikiem. Przebóg! Jaki widok ruiny i spustoszenia; wszystko, co można było
złupić, złupione: portrety znakomitych właścicieli, hetmanów, biskupów, kanclerzy porąbane
lub spisami pokłute. W jednym pokoju rozbite były paki i zamknięty w nich zbiór gazet, od
elekcji króla Augusta II, porozrzucany po podłodze; pozbierałem niektóre; barbarzyńska czasów owych mieszanina łaciny z polszczyzną bawiła mnie niezmiernie, mianowicie mowy na
sejmie konwokacji; cała podłoga zrujnowanej kaplicy zasłaną była gazetami tymi, czytałem
niektóre podczas wieczerzy. Gdzież są te przeczucia, o których tyle słyszemy; w wilię okropnych mordów i ostatniego skonania nieszczęsnej ojczyzny naszej śmieliśmy się, byliśmy weseli, zbyt pewno zaufani w wybornym położeniu naszym. Już późno rzuciliśmy się na przyniesione kule słomy. O godzinie drugiej z północy przebudził nas goniec od Ponińskiego,
Kościuszko odpisać mu kazał, by czym prędzej do niego pospieszał. Niestety! już to było za
późno. Poniński stał od nas o mil trzy, nim goniec powrócił do niego, my byliśmy już w
ogniu. Dnia dziesiątego października 1794, w piątek, o samym świcie dano nam znać, iż Moskale w szyku bitwy postępują ku nam.
Gotowymi byliśmy do przyjęcia nieprzyjaciela; ten, ogromniejsze mając od naszych działa, z daleka ogień swój otworzył: ciężkie kule jego, przelatując z okropnym trzaskiem przez
drzewa, łamiąc gałęzie ich, padały wśród czworogranu naszego. Nie mieliśmy, jak cztery
dwunastofuntowe działa, gdy nieprzyjaciel do sięgnienia ich zbliżył się, otworzyliśmy i my
ogień nasz. Sam Kościuszko celował armaty, z takim skutkiem, iż widzieć można było, jak
się kolumny moskiewskie chwiać i znacznie przerzedzać zaczęły. Byliśmy na miescu wyniosłym i suchym, Moskale przez trzęsawiska postępować musieli. Przez trzy godziny mieliśmy
górę nad nimi tak dalece, iż generał Sierakowski, przywodzący hufcom i działom bijącym od
czoła domu, przybliżył się do Kościuszki mówiąc mu, iż zdaje się, że nieprzyjaciel niedługo
potrzyma i cofać się zamyśla. Inaczej atoli pokazało się wkrótce.
Fersen, w czwórnasób silniejszy od nas w działa i ludzi, ludzi tych za nic nie licząc, mimo
ciężkich strat posuwał się coraz bliżej. Ogień jego coraz bardziej gęstszym i sroższym stawał
się. Grad kul rozmaitego kalibru, kartaczów, grenad ze wszystkich stron spadał na nas. Nie to,
że ludzie nasi ginęli, lecz to, że któren jeszcze został przy życiu wśród latającej wszędy
śmierci, dziwiło mnie; powiększał srogość tej chwili okropny widok całej wsi maciejowickiej
w płomieniach, krzyk i płacz nieszczęsnego ludu, z dziećmi, dobytkiem po lasach szukającego schronienia.
Około pierwszej z południa nieprzyjaciel już tylko o wystrzał z broni ręcznej znajdował się
od nas. Zaczęła się więc strzelba ręczna i działami: żołnierz nasz, przez sześć godzin na miescu stojący przed ogniem, niecierpliwić się i tupać nogami zaczął. Wkrótce wszystkie ładunki
działowe wystrzelonymi były, konie od dział pobite leżały na ziemi, ustał zupełnie nasz
ogień. Wtenczas pułkownik Krzycki, nie słuchając, jak szlachetnej rozpaczy, odwróciwszy się
do kosonierów swoich: „Za mną, wiara!” – zawołał; podniósłszy kosy swoje idą naprzód
dzielni wieśniacy, gdy kula nieprzyjacielska trupem obala na ziemię walecznego Krzyckiego,
kartacze wywracają lub rozpraszają zrażonych śmiercią wodza wieśniaków; uczyniona w
czworogranie naszym przerwa, widzę jazdę nieprzyjacielską przez krzaki zbliżającą się w ten
przedział; zbieram więc będący przy mnie hufiec jezdnych powstańców brzeskich, zachęcam
ich i biegnę naprzód, wtem kula strzelecka przeszywa mi prawą rękę powyżej łokcia na
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wskróś. Na widok krwi oblewającej obficie mnie i konia mego, nie chełpliwie, lecz szczerze
wyznaję, iż pierwsze uczucie moje było nie bólu, lecz słodkiej – iż tak rzekę – chluby, że
krew moja przelała się za ojczyznę: zdawało mi się, iż, wypłaciwszy jej ten dług mój, już czekające mnie później strapienia znośniejszymi mi będą. Mimo odniesionej rany i wytrąconego
przez nią z ręku oręża chcę biec dalej, oglądam się, lecz już nowozaciężni moi rozpierzchnęli
się zupełnie. Wracam do Kościuszki, znajduję go zbierającego ostatki jazdy naszej: jeden
oficer od piechoty, widząc mnie krwią zlanego, zdejmuje czarną chustkę z szyi i obwiązuje
mi rękę; raz jeszcze na chwilę jazda nasza odparła nieprzyjaciela; wkrótce ten powraca silniejszy, już nieprzyjaciel we. środku czworogranu naszego, zabity koń pod Kościuszkiem,
przesiada się na innego, usiłuje jeszcze zgromadzić swoich i niknie mi z oczu. Już w piechocie naszej mąż spiera się z mężem; obskoczony od kozaków, bezsilny, dostaję się w niewolę:
oficer kozacki, chwyciwszy konia mego za cugle, daleko zaprowadził mnie do lasu. Zacny ten
oficer, przekonawszy się, że broń moja była już wystrzeloną, odebrał mi ją, zapytał dalej o
zegarek i worek, a widząc pierścień na palcu i dla nabrzmienia ranionej ręki nie mogąc go
zdjąć łatwo, już chciał palec mój włożyć w swe zęby i ugryźć go wraz z pierścieniem, gdym,
acz słaby, wyrwał mu się. Z ciężkością i bólem zerwawszy pierścień rzuciłem mu go. Sądziłem, że na tym się skończy, lecz oficer z rozbójnika stał się kamerdynerem, za pomocą dwóch
podkomendnych swoich zdarł ze mnie nową kurtkę, kamizelkę, chustkę i wrzuciwszy na mnie
zdarty z żołnierza naszego zabitego mundur wyjechał z lasu i do komendy mnie swojej prowadził. Już ogień ustał zupełnie, przejeżdżaliśmy wśród licznych pułków moskiewskich, nadętych zwycięstwem, okropne zelżywości miotających na mnie; jeden z wyższych oficerów
dragonii tak dalece barbarzyństwem swym uniósł się, iż wyrwawszy kozakowi pletnię uderzył
mnie po plecach. „Podła tylko dusza – rzekłem – krzywdzić ranionego i bezbronnego może,
barbarzyniec ten[!]”. Barbarzyniec porwał się do pałasza i byłby mnie bezbronnego rozpłatał,
gdyby pułkownik Miller nie zgromił go za nieludzką podłość i wraz nie wziął mnie pod swoją
opiekę, ciesząc mnie i zapewniając, że sam mnie naczelnemu wodzowi odda. Jeszcze raz
przejechaliśmy się przez pobojowisko. Ziemia zasłana była poległymi ciałami Moskali i naszych. Ciała ich już wszystkie były obnażone: widowisko to miało coś wielkiego w samej
okropności swej nawet. Wszystkie te potężne ciała Polaków (rozeznać je można było po różnicy twarzy od Moskalów), wszystkie te, mówię, ciała z otwartymi bagnetem piersiami, krwią
już zsiadłą zbroczone, z groźbą lub rozpaczą malującą się w twarzach, bladych i zlodowaciałych przez śmierć, myśl, że dzielni ci Polacy, acz nieszczęśliwie, lecz z chwałą piersiami
swymi zakrywali ojczyznę i polegli za nią, sprawiły na mnie tkliwe, głębokie, nigdy nie zatarte wrażenie.
Znaleźliśmy jenerała Fersena przechodzącego się po dziedzińcu Podzamcza z starszyzną
swoją. Był to starzec wywiędły, mający koło siedemdziesięciu lat. Zamiast munduru miał
pąsowy surdut ze złotym galonkiem; prowadził pod rękę dziewczę mogące mieć może lat
piętnaście najwięcej, nałożnicę swoją. Po przedstawieniu zaprowadzony byłem do domu, w
którym przed siedmią godzinami mieliśmy główną kwaterę naszą.
Znalazłem w pokoju równie jak ja wziętych jenerałów naszych: Sierakowskiego, Kamieńskiego, Kniaziewicza, brygadiera Kopcia; stan nasz nieszczęsny wzbudził łzy w oczach
wszystkich, wieść, iż Kościuszko był zabitym, bardziej jeszcze powiększyła boleść naszą.
Pospieszyli wkrótce jenerałowie moskiewscy Chruszczew, Tormasow, Denisow, Engelhardt,
Tołstoj: wszyscy oni znali familię moją, nie ustawali więc w grzecznościach i oświadczeniach
swoich. „Nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas des barbares” – powtarzali
ustawicznie. Skwapliwość sama w powtarzaniu ustawicznie, że nie są barbarzyńcami, nie
dowodziłaż, że się poczuwali, iż imię to sprawiedliwie im nadane! W tej chwili nie zasługiwali na ten zarzut. Rzadko w szczęściu złym jest człowiek. W tej chwili wszyscy wodzowie ci
w radosnych byli uniesieniach. Skończyły się wszystkie trudy wojenne, najpogodniejsza
przyszłość rozwijała się przed ich oczyma, medale, krzyżyki, ordery, ruble, diamenty, nadane
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włoście już tańcowały po głowach ich: powtarzam więc, że w tym momencie wybornymi dla
nas byli. Pułkownicy Moronzow i Chlebow, widząc mnie zbroczonego we krwi, posłali po
cyrulików swoich. Za zgłębieniem rany znalazło się, że w miescu, gdzie krew puszczają, kula,
przeciąwszy wszystkie żyły blisko samej artery ośliznęła się o kość i przeszła na wylot obok
artery. Nie bolało mnie pierwsze opatrzenie, nie zgadywałem wtenczas, jakie męki później
cierpieć mi przyjdzie. Obdarty ze wszystkiego, nie miałem się czym przewlec. Momcow, ten
któregom w Krakowie odwiedził jak jeńca, dał mi czystą cienką koszulę.
Tymczasem główna kwatera coraz się bardziej napełniała przybywającymi. Pomiędzy tymi
żona jenerała Chruszczew z dwoma córkami i plemiennicą dążyły przez miesce, gdzie walka
była najuporczywszą. Zimna krew i śmiałość, z którymi piękności te kałmukowate przekraczały przez zawalające drogę, krwią zbroczone trupy, dowodziły, jak damy te oswojone były
z podobnymi rzezi widokami.
Między czwartą i piątą wieczorem postrzegliśmy hufiec żołnierzy zbliżający się do głównej kwatery; nieśli oni na noszach z łozy ciało męża umarłego na poły. Był to naczelnik Kościuszko: krew oblewająca całą postać jego odbijała się okropnie o śmiertelną bladość twarzy
jego; miał on głęboką ranę w głowie i kilka ran spisą w biodrach, zaledwie oddychał; widok
ten ścisnął mi serce, długie milczenie przerwał płacz i jęki. Rzuciłem się na to blade ciało i
odtąd do chwili, w której mnie wepchnięto do więzienia, nie rozdzieliliśmy się na moment.
Przywołany cyrulik nic pocieszającego nie wyrzekł. Przeniesiono rannego do sali na górę,
lecz wkrótce, gdy Fersen sali tej na jutrzejszą potrzebował ucztę, już późno w noc znów nas
przeprowadzono na dół, do izby nad piwnicami. Zapadła noc po dniu tym nieszczęsnym była
najboleśniejszą w całym życiu moim. Spoczywałem na słomie obok ranionego Kościuszki,
sto razy więcej cierpiąc moralnie niźli fizycznie; stały warty przede drzwiami i wewnątrz
izby; oddalili się oficerowie moskiewscy, pogaszono światła. Po wesołych śmiechach, krotofilnych rozmowach dały się słyszeć jęki i wyrzekania rannych i konających. Tu przypomnieć
sobie należy, iż przy końcu bitwy, a raczej ostatniej rzezi, ze stu żołnierzy z pułku Działyńskiego i fizylierów schroniło się do pałacyku tego; waleczni ci bronili się do upadłego, gdy
wszystkie wystrzelali ładunki, udali się Moskale do sieni; tu wszczęła się bitwa na bagnety,
wpędzano się z pokoju do pokoju, nareszcie do piwnicy, tam najokropniejsze morderstwo, aż
póki wszyscy nasi zabici lub ranni polegli. Jeszcze się tam nieszczęśni ci znajdowali, gdy nas
postawiono nad nimi. Jedni, z ran ciężkich bólem srogim przejęci, przeraźliwe wydawali
krzyki, ci gorącą paleni frebrą wołali napoju, inni na koniec, znieść już nie mogąc zbyt leniwo
dla nich zbliżającej się śmierci, wołali, by ich dobito. Wśród takich jęków, rozpaczy i wyrzekań przepędziłem noc najokropniejszą, jaką tylko człowiekowi znieść można.
Jutrzenka rozpędziła na koniec cienie tej strasznej nocy. Kościuszko obudził się jak człowiek ocucający się z głębokiego letargu; widząc mnie ranionego przy sobie, zapytał: „Gdzież
jesteśmy?” „Niestety! – rzekłem – jesteśmy jeńcami moskiewskimi, jestem z tobą i nie opuszczę cię nigdy”. „Ach! Jakże – zawołał słabym głosem – w nieszczęściu moim jestem szczęśliwym, że takiego mam przyjaciela”; te słowa wyrzekł ze łzami. Z ukontentowaniem postrzegłem, że nie był tak niebezpiecznie rannym, jakem się tego obawiał. Przybycie oficerów
nie dozwoliło nam dalszej rozmowy. Dziś dopiero, po uśmierzeniu gwałtownych z odniesionego zwycięstwa uniesień, zaczęli Moskale o ścisłym strzeżeniu nas myśleć. Przydano Kościuszce Iwana Petrowicza Titowa, mnie kapitana Żmijewskiego, Fiszerowi, adiutantowi Kościuszki, porucznika Karpen. Przydano do nich kapitana Udom, porucznika Mitrow i kilku
grenadierów. Mieli oni rozkaz nie spuszczać nas nigdy z oka, nie dozwalać nam mówić z sobą, czuwać nad każdym czynem i słowem naszym i co dzień o wszystkim, co postrzegą, usłyszą, donosić.
O godzinie dziesiątej z rana przyszedł Fersen odwiedzić Kościuszkę. „Ubolewam nad niedolą waszą – rzekł mu – ale taki jest los rzemiosła żołnierskiego”. Że Fersen nie mówił, jak
po moskiewsku i rusku, a Kościuszko żadnego z tych języków nie rozumiał, służyłem za tłu-
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macza; po tonie jego twardym i suchym łatwo postrzec mogłem, co mi nawet wkrótce od generała Sierakowskiego potwierdzonym było, iż Fersen, słysząc zapewne o mowach moich na
sejmie i pismach, uważali mnie za najgłówniejszego Katarzyny i narodu swego nieprzyjaciela. Wiadomość ta nauczyła mnie wcześnie, jaka zemsta, jakie czekały mnie srogości.
O południu potrójna salwa ze wszystkich dział i ręcznej strzelby ogłosiła te łatwe przemożnych nad słabymi tryumfy; nie były jednak one bez ciężkiej dla Moskalów straty: liczyli
oni tysiąc stu zabitych, wielu ranionych. Nam opłakiwać zostało pułkownika Krzyckiego,
młodzieńca najświetniejszej odwagi i najpiękniejszej ciała postaci; między innymi zginął tam
krewny mój, waleczny kapitan Borysławski. Niestety, w tym to dniu zginęła i ojczyzna moja.
Jeśli Kościuszko nie posiadał talentów pierwszych wojowników, posiadał duszę nie cierpiącą
jarzma, odwagę, niezmordowaną czynność. Porównawszy wyprawę 1792 i jego w roku 1794,
z cieśnionymi granicami, z małą garstką regularnego wojska, ileż staczał bojów, jak wszędzie
nieprzyjaciela nękał; jak kiedy później w kilka niedziel czasu widzieliśmy możne monarchie
stające się w krótkich chwilach łupem najezdnika, on przez siedem miesięcy, z trzema potężnymi walcząc sąsiadami, jeżeli nie zapobiegł zgonowi ojczyzny, wybawił nas jednak od
wstydu zginienia bez chwały.
Słyszeliśmy z dołu okropne wycia, naigrawające zdrowia biesiady tej; nic ona nie kosztowała gospodarza; jedzenie, wina, korzenie, srebra, wszystko to zrabowane było.
Dnia trzynastego października, w poniedziałek, ruszyliśmy na koniec z miesca. Jenerał
Kościuszko jechał w koczu z doktorem; nas trzech, jenerała Kniaziewicza, mnie, Fiszera, i
stróża naszego, majora Titow, umieszczono w dużej karecie. Co za okropny widok, gdy wyjeżdżając postrzegliśmy na dziedzińcu jeńców naszych, ostatki niepodległe rycerstwa naszego, te działa, te chorągwie, sterczące na wozach moskiewskich; wstrząsłyście się zapewne na
ten widok, wielkie cienie Stefanów, Żółkiewskich i Chodkiewiczów! Ci, coście gnali po pustyniach barbarzyńców tych, coście zdobywali ich stolice, dziś potomków waszych wiodą
spętanych!
Gdy się już cały tabor wyruszył z miesca na pole, nie mogło oko zagarnąć ciągnących w
trzy rzędy szeregów; zdawało się, żeś widział wojsko Dariusza. Mogę bez żadnej przesady
zapewnić, że wozy, bryki jenerałów sztabowych wiozące łupy zdarte z pałaców mniej i więcej
możnych obywatelów polskich, z ich końmi, dobytkiem, powozami, równały się liczbie wojska; wszyscy wyżsi oficerowie z żonami lub nałożnicami swymi jechali w karetach noszących
herby różnych familii polskich. Stary Fersen jechał w karecie lilas i srebrnej, mając obok siebie młodziuchną nałożnicę swoją.
Przy końcu dnia stanęliśmy w Korytnicy; tu zatrzymaliśmy się przez dzień cały i tu dopiero zacząłem czuć ból niezmierny w ręce mojej. Około dziesiątej z rana przybyli z Warszawy
kocz Kościuszki z sługą jego, Murzynem John, i Stanisławem Balińskim, kucharzem, przybył
[z] takimż tłumoczkiem moim sługa mój Franciszek Bindziechowski, wszystko to pod dozorem adiutanta Kościuszki Biegańskiego. Najwyższa Rada Narodowa napisała do Naczelnika
list pełen szlachetnej czułości. Ofiarowano jenerałowi moskiewskiemu wszystkich jenerałów,
oficerów i żołnierzy moskiewskich, wynoszących do trzech tysięcy ludzi, w zamian za Kościuszkę; ofiara ta przyjętą nie była. Odebrał przy tym liście Kościuszko od Rady cztery tysiące dukatów, tabakierę złotą i trzy zegarki. Połowę pieniędzy tych zatrzymał Kościuszko dla
siebie, drugą oddał na jeńców naszych.
Wyznaczył Fersen oficerów do przetrzęśnienia bagażów naszych. Wyrzucono je wszystkie
na podłogę, tam każdy fant po kilkakroć przewracany, dla przekonania się, czy nie było broni,
trucizny lub jakiego listu utajonego. Tu głupstwo biednego mego Franciszka odkryło im obfite żniwo tego, czego szukali. Nieprzezorny ten człowiek, zamiast nałożenia w tłumoczek
mój bielizny, innych sprzętów potrzebnych, napełnił go rozmaitymi drukami i pismami mymi
w czasie sejmu, po sejmie i w podróży mojej włoskiej spisanymi. Wszystkie te dzieła nie
oszczędzały bynajmniej narodu moskiewskiego ni mężobójczej onego monarchini. Znajdo-
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wały się w nich: już drukowana Elegia na drugi podział Polski, list Do zdrajców targowickich, Forma rządu konfederacji targowickiej. Fragment Biblii Szczesnowej; w piśmie – podróż do Włoch i wiele listów z uczonymi kraju tego. Jaka radość dla przetrząsaczów moich;
nie darowali i jednej kartki, porwali wszystko i do Fersena zanieśli. A tak głupstwo mego
Franciszka nie pomału przyczyniło się do tej srogości, z którą nad innych jeńców traktowany
byłem w turmie moskiewskiej.
Po dwóch dniach dalszej podróży Fersen odebrał rozkaz, by się złączył z wielkim wojskiem Suwarowa, ciągnącym pod Warszawę. Oddzielił on natychmiast jenerała Chruszczewa
z dwoma tysiącami podlejszego wojska, by krążąc naokoło odprowadził nas do granic moskiewskich. Najsurowsze instrukcje dane mu były względem strzeżenia i szpiegowania nas.
Pod takim więc dozorem przebyliśmy ziemię chełmską, Podole i Ukrainę naszą; do Zasławia
tylko trwała podróż nasza niedziel cztery. Miałem więc porę poznać stróżów naszych, o nich
więc i o przedniejszych tej [podróży przystawach] w krótkości namienię.
Atletycką była postać Chruszczewa, w proporcji wyniosły i mężny w sobie, na pozór
otwarty niby i rubaszny. Co do moralności, też same posiadał cnoty co i współziomkowie
jego: chytrość, chciwość, łupiestwo, obżarstwo. Popełniał on najsroższe rabunki nie tylko bez
wstydu, ale nawet z chełpliwością niejaką. Zdawało mu się, że kradnąc i łupiąc wykonywał
jeden z warunków tajemnego sojuszu z monarchinią swoją, to jest, że on iść był powinien,
gdzie go gosudaryni posłała, a ona dozwalać mu wszelkich łupiestw, okrucieństw i zdzierstwa. Chruszczew prowadził już z sobą więcej jak czterdzieści wozów naładowanych rozmaitymi sprzętami. W Kozienicach, gdy ksiądz Siarczyński, proboszcz naówczas miejscowy,
pospieszył się z uwiezieniem dla siebie sreber królewskich, Chruszczew zastał tylko bogate
futra, broń najkosztowniejszą i inne piękne królewskie zabytki; co najkosztowniejsze, równie
jak piwnice całe, zabrał Chruszczew, niższym oficerom zostawując resztę. Rozmawiając o
rabunku tym przystawa nasz Titow skarżył się ze łzami, iż jemu jedne tylko adamaszkowe
pąsowe firanki dostały się. Im dalej jechaliśmy, tym się tabor Chruszczewa powiększał. Acz
ze szczętem spustoszone były włości i miasteczka nasze, wszędzie Chruszczew kontrybucje
nakładał. Domy majętniejszych pierwszymi były chciwości jego ofiarami. Skoro tylko przybył do znaczniejszego domu, natychmiast jeńców naszych zamykano w stodołach. Sam
Chruszczew z żoną, dorosłą córką, plemiennicą i małymi dziećmi opanowywał dom cały.
Natychmiast każdy z adiutantów i oficerów sztabu leciał do wydzielonego sobie departamentu. Ten z kilku grenadierami spuszczał się w otchłanie piwnic i zabierał wszystkie wino, co
znalazł, drugi szedł do stajni i brał konie, ci udawali się do miasteczka nakładać kontrybucje,
tamci męczyli, sadzali do świnińców Żydów, by ostatni grosz wydrzeć od nich. Gdy oficerowie taką zatrudnieni byli pracą, Chruszczew z damami przebiegał wszystkie pokoje pałacu i
tam, w przytomności nieraz właścicieli, z dowcipnymi żarcikami zabierały gotowalnie, źwierściadła, meble, książki – słowem, co tylko dom zawierał. Nie przepuszczano nawet zabawkom dziecinnym: jeden z czterdziestu wozów Chruszczewa naładowany był zupełnie cackami
takimi. Śmieszno było patrzeć na ten stos pomieszanych z sobą koni drewnianych, wózków,
lalek, pałaców z kartonu itd. Mały Iwan, syn młodszy Chruszczewa, co do lalek był najbogatszym dzieckiem na świecie. Jakoż w siódmym roku doświadczał już wszelkich niesmaków
tylości. Skoro tylko zatrzymano się na popas lub nocleg, [...] rozkłada przed Iwanuszkiem
wszystkie te skarby; bawił się nimi zrazu, dalej łamał i rzucał na ziemię. Był to mały Bajron,
wśród wszystkich zbytków nudzący się sobą i wszystkim.
Przed obiadem powracali oficerowie z wypraw swoich, każdy zdając z wyprawy swej raport: tyle beczek i butelek wina, tyle ogierów, tyle klaczy, tyle kontrybucji, tyle w towarach.
„Oczeń choroszo, oczeń choroszo” – była odpowiedź Chruszczewa; siadał potem do obiadu,
zbytek i tłustość oznaczały potrawy. Po obiedzie cała familia chrapała do wieczora i nie budziła się, jak brzękiem łyżeczek i filiżanek do czai. Ileż przy tym gorących pierogów, placków

63

etc.; następowały roznoszone na srebrnych tacach konfitury, rodzynki, migdały, figi; te pożerano grając w karty aż do obfitej wieczerzy. Taki był ich sposób życia.
Wszystkie te huczne biesiady źle się, niestety, zgadzały z nieszczęsnym stanem naszym.
Czterech oficerów i tyleż grenadierów na chwilę jedną nie spuszczali nas z oka. Jenerał Kościuszko zdawał się być lepiej, lecz ja, którego rana nie była niebezpieczną, czyli to przez
nieumiejętność cerulika, który mnie zrazu źle opatrzył, czyli też przez przerwanie kulą mnóstwa małych żył, cierpiałem męki nieznośne. Ból ten nie był w samej ranie, lecz w dłoni ręki.
Całe ramię napuchło niezmiernie, boleść odjęła mi sen; leżący na słomie w izbie małą oświeconej świecą, przez nocy całe jęczałem żałośnie, nie mając za całą pociechę, jak surową twarz
sołdata siedzącego przy posłaniu moim: czasem człowiek, tknięty skargami mymi, przywoływał podchirurga nazwiskiem Xenephon, ten przychodził z rondelkiem, w którym była mąka
rozgotowana, i tą okładał mi ranę. Sam chirurg dowcipniejsze wymyślił lekarstwo, to jest
kazał mi rękę kłaść w wodę gorącą, lecz gdy i to nie zmniejszało ni boleści, ni krzyków moich, ni w dzień, ni w nocy, chirurg tak był nimi zniecierpliwiony, iż oświadczył, iż nie było
innego sposobu, jak upiłować mi rękę, i już w Radzyniu zabierał się do tego i przynosił instrumenta, gdy Opatrzność zesłała niespodzianie pana Maignain pierwszego chirurga wojsk
naszych. Pan Maignain, opatrzywszy mi ranę, kazał mi krew puścić, przepisał mi lekarstwa, i
zmniejszył nieco ranę moją. Dobry ten człowiek, przysłany za paszportem od rządu naszego,
przywiózł mi od przyjaciela mego Mostowskiego zapas szarpi, czarnej kitajki do noszenia
ręki na temblaku, Życia Plutarcha i Horacego. Nazajutrz Maignain musiał odjechać.
Zatrzymaliśmy się w Włodawie przez dzień cały dla odpoczynku: wiedząc, iż siostra moja
Duninowa niedaleko stamtąd mieszkała, prosiłem Chruszczewa, by mi pozwolił posłać po
nią; tyle odebrawszy grzeczności w domu mym rodzicielskim nie odmówił. Przybyła z mężem, małą córką i synem. Jak rzewne było spotkanie, niestety! Ostatnie, bom jej już więcej
nie widział. Rozmowa nasza była w przytomności przystawów; acz przymuszona, słodka jednak dla serc rodzeństwa; rozmawialiśmy o braciach, siostrach, o krewnych. Siostra moja
chciała koniecznie widzieć i opatrzeć mą ranę, wiedząc jednak, że była brzemienną, nie dozwoliłem tego. Ku wieczorowi ze łzami rozdzieliliśmy się z sobą. We dwa dni później brat
mój stryjeczny, co umarł gubernatorem grodzieńskim, pisał do mnie pod kopertą Chruszczewa, donosząc, że ojciec i bracia moi, kryjący się przed nieprzyjacielem, jeszcze nie śmieli do
zniszczonych włości swych powrócić, przydał, że w powszechnym niedostatku i ruinie ledwie
mógł dla mnie pięćdziesiąt dukatów pożyczyć i te mi przysłał.
Na Wołyniu odebrał Chruszczew doniesienie od Fersena, iż Polacy rozgłosili po kraju, iż
prawdziwy Kościuszko uszedł cały z bitwy i że na miescu jego Moskale fałszywego wiozą;
by nieprawdę wieści tej dowieść, nakazano Chruszczewowi, aby po wszystkich stanowiskach
zwoływał obywateli i pokazywał im Kościuszkę. Chwile te równie okrutnymi były dla patrzących jak i dla pokazywanych; w zranionym wodzu widzieli oni już zamordowaną ojczyznę
swoją. Ileż łez wzajemnych! Dotąd ludzie pokazywali drapieżne zwierzęta, dziś było przeciwnie.
W Ostrogu znaleźliśmy liczną załogę moskiewską pod generałem Lwem Razumowskim,
synem hetmana kozackiego, który z dziaka cerkiewnego został kochankiem i mężem carowej
Elżbiety i miał sobie nadane rozległe dobra Wiszniowieckich naszych. Staranne z młodu wychowanie nic w młodym Razumowskim nie zostawiło moskiewskiego: był on grzecznym,
uprzejmym i ludzkim, przysyłał nam, co tylko było potrzeba, prosił na obiad, lecz ja dla
okrutnych bólów w ręce nie mogłem być u niego, jak w wieczór. Dom jego był napełniony
Moskalami i Polakami, między tymi pani Pouppart, Kamieńska z domu, żona jenerała niegdyś polskiego, dziś już w służbie moskiewskiej. Ona i siostra jej, obydwie pełne wdzięków,
wylewały łzy nad nami, a możeż być słodsza pociecha jak łzy uronione przez piękność? Tam
pierwszy raz słyszałem muzykę z rogów, gdzie każda nuta przez osobnego muzykanta jest
wydawana. Orkestrę taką składa więcej sześćdziesięciu ludzi. Titow patrząc na damy nasze:
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„Vos dames Polonaises – rzekł mi – sont presque aussi belles que les nôtres, seulement les
nôtres sons plus grasses et ont les pieds plus larges”. Nie dysputowałem piewszeństwa tego.
Zatrzymaliśmy się w Ostrogu dwa dni dla odpoczynku i staliśmy w klasztorze pojezuickim. W dzień wyjazdu, po nocy w bezsenności i ciężkich mękach spędzonej, usłyszałem na
korytarzu ustawny hałas, jak gdyby kto suknie trzepał; zdziwiony pytam wchodzącego do
izby kolegi mego, adiutanta Fiszera, jaki to tak niezmordowany sługa trzepie tyle sukien. „Jaki sługa – zawołał Fiszer – jakie suknie: to dwóch kaprali z rozkazu Titowa okłada pałkami
cyrulika naszego, Xenephona”. „O Xenephonie! – zawołałem – o odwodzie dziesięciu m.
Greków, o szlachetna sztuko lekarska, jakże was traktują”. Titow śmiał się do rozpuku z zadziwienia mego. „Cóż – rzekłem – biedny Xenephon zrobił?” – zapytałem. „Niewiele złego –
odpowiedział – ale już bardzo dawno, jak nie był bitym, kazałem mu więc dać pałki, by się
nie odzwyczaił”.
W kilka dni stanęliśmy w Zasławiu, miasteczku z pięknym zamkiem księcia Janusza Sanguszki; umieszczono nas w austerii, Chruszczew z familią zajął zamek. Przez kilka dni pobytu
tam naszego księstwo z własnej kuchni przysyłali nam jedzenie. Księżna, z Sosnowskich Lubomirska, przysłała do nas młodego syna swego z ciepłymi sukniami, bielizną, winem, książkami, pani strażnikowa Czacka, Sanguszkówna z domu, napisała do mnie list wielce czuły i
przyjacielski; ostatni to raz odbieraliśmy dowody tkliwej uprzejmości ziomków i ziomek naszych; zbliżała się już chwila rozdzielenia naszego z nimi i ze światem. Te dobre panie tyle
nam przysłały rzeczy, żeśmy część ich tylko wziąść z sobą mogli, lecz rzucił się na nie Titow
i jego koledzy, pozabierali rzeczy, ubiory, wypili wina.
Siedemnastego listopada, jeżeli się nie mylę, przybiegł kurier od Suwarowa z wiadomością
o wzięciu Pragi i „pogulaniu”, jak on nazywał, to jest okropnej rzezi miasteczka tego. Niewyraźnie tylko doszła nas wieść o tym, przez ustawne szeptaniny między Chruszczewem i jego
kolegami, przez puszenia się, dumnie zadzierane głowy i sekretne między Titowem i Chruszczewem konferencje. Z więźniami i kalekami jeszcze używano tajemnic i wrodzonych despotyzmowi podejrzeń. Dowiedzieliśmy się wkrótce, że Chruszczew odebrał rozkaz, aby z
wojskiem swoim i jeńcami naszymi pozostał, Kościuszkę zaś, mnie i Fiszera, pod dozorem
Titowa, trzech oficerów, grenadierów za pojazdami i eskorty konnej obok, dalej prowadził.
Tajnym nam było jeszcze miesce, gdzie nas prowadzono, mniemaliśmy, że gdzie w głąb Moskwy, na Syberię może. Wieczorem przysłał Chruszczew do-mnie z oświadczeniem, że
księżna Sanguszkowa chciała się ze mną widzieć. Poszedłem więc z Titowem. Po czułych
ubolewaniach rzekła mi księżna: „W własnym waszym ręku jest los wasz, obierać możecie
między najświetniejszymi nagrodami albo wiecznymi mękami srogiego więzienia. Wybierzesz zapewne-pierwsze: odkryjesz wszystkie tajemnice rewolucji, wyjawisz imiona tajemnych sprawców, którzy was do niej pobudzili”. „Rewolucja nasza – odpowiedziałem – nie ma
tajemnic, sprawcami jej byli sama carowa, jej rozbiór Polski, jej gwałty, jej uciski, jej na koniec natrząsania się nad nieszczęśliwym narodem, stąd rozpacz zginienia przynajmniej z bronią w ręku. Jeżeli byli obywatele, co nas hojnie wspierali, ni więzienie, ni śmierć nie przymuszą mnie do wyjawienia ich imion”. „Ubolewam nad zaciętością waćpana” – rzekła księżna i
natychmiast oddaliła się ode mnie, i jęła szeptać z Chruszczewem. Wzdrygnąłem się, że Polka
takich podjąć się mogła negocjacji podobnych. Lecz księżna Sanguszkowa całe życie questum faciebat corpore suo, a miłość ojczyzny nie przechodziła w niej granic włości jej zasławskich.
Wieczór strawiliśmy na przygotowaniu do podróży; nazajutrz obudzono nas przed świtem;
cierpkie było zimno, śnieg padał gęsto, słowem, cała posępność głuchej jesieni. Generałowie
Sierakowski, Kniaziewicz, Kamieński, wszyscy szkolni towarzysze i przyjaciele moi, brygadier Kopeć, zesłany później do Kamczatki wielu innych, przyszło się pożegnać z nami. W
nieszczęściu, w niepewności boleśniejszym jest jeszcze rozstanie.
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Wyjechaliśmy na koniec; Titow z dwoma oficerami, Fiszer i ja wsiedliśmy w dużą telehę,
Kościuszko z doktorem w własny swój kocz. Dwóch grenadierów z tyłu pojazdów, dwóch
jeszcze w osobnej kibitce, oddział jazdy poprzedzał nasz i otaczał. Jeszcze dzień nie zajaśniał,
śnieg zmieszany z gradem bił po zamarzłych szybach telehy, ciężko było rozeznać przedmiotów, drogi pełne wybojów, na pół zamarzłe, koła telehy zapadały w nie ustawnie, zimno
przejmujące, wilgotne, powiększało boleść mej rany, bardziej nad wszystko smutne myśli
obarczały mój umysł. Dotąd widzieliśmy przynajmniej ziomków i towarzyszów niedoli naszej, acz pilnie strzeżeni, mogliśmy czasem przemówić słowo do siebie i westchnąć razem.
Dziś obcy, srodzy, nieprzyjaźni wkoło stróżowie, widok straconej ojczyzny, okropnej rzezi na
Pradze, los tułających się ojców, braci, krewnych, zniszczenie ich majątków, los okrutny,
który nas czekał, niepewność tylko, jakiego rodzaju czekały nas katusze, wszystko to w bolesnych pogrążało nas dumaniach. Titow, który dotąd okazywał powierzchowność jakąś
grzeczności, czyli to dla surowszych instrukcji, czyli że się bez zwierzchnika nad sobą najwyższym ujrzał dozorcą, przybrał postać dumną i odpychającą. Człowiek ten był zbiorem
nieumiejętności, pychy i okrucieństwa, odważny w boju, jak mi powiadano, lecz bardziej
jeszcze łgarz i złodziej niż mężny. Towarzysze jego: Ostafi Ostaficz Udom, chytry, lecz
układniejszy od innych, Żmijewski, zuchwały i pijak, Mitrowski, prosty, dobry człowiek,
młody Karpen, Finlandczyk, fałszywy, lepiej wychowany od innych. Tacy byli pilnowacze,
co nas dzień i noc nie spuszczali z oka i chwili.
Wkrótce Udom wyjechał potajemnie do Warszawy; celem podróży jego było widzieć się z
protektorami swymi, mianowicie z kniaziową Gagarin, wdową poległego w Warszawie, oporządzić siebie i Titowa od stóp do głów, przywieźć Titowowi nie tylko zostawione tam rzeczy, lecz Jewuszkę, nałożnicę jego. Podróż ta trzy niedziel trwać miała. Titow uwolniony od
Udoma, który mu nieraz w gwałtownościach jego czynił przełożenia, przeszedł już śmiało
wszystkie granice wstydu i przystojności. Fersen rozdzielając się z nami dał Titowowi tysiąc
czerwonych złotych na wydatki podróży naszej. On jednak, pókiśmy byli w Polszcze,
wszystko brał darmo, gdyśmy wjechali w granice zabranego kraju, dalej w moskiewskie, i
żywność, i konie nie płacił, jak przez połowę, raz tylko na dzień jeść nam dawał; wieczerzę i
wszystkie napoje z własnych kupowaliśmy pieniędzy. Około Dubna z danych na nas pieniędzy Titow oporządził siebie w bieliznę, suknie, futra, sprawił po kilka koszul towarzyszom
swoim.
We trzy dni po rozdzieleniu się naszym z Chruszczewem przybyliśmy do Międzyboża,
dóbr księcia Adama Czartoryskiego, generała ziem podolskich, dziś skonfiskowanych na
rzecz carowej. Niedaleko stamtąd było sławne stado księcia z tysiąca klaczy i stu pięćdziesięciu ogierów polskich, arabskich, hiszpańskich, angielskich złożone. Zapewne tak piękne i tak
liczne stado nie znajdowało się nigdzie. Wszystko skradzione lub sprzedane było na skarb
wielkomyślnej Katarzyny za najpodlejszą cenę. W Międzybożu była główna kwatera wojsk
moskiewskich w kraju zabranym. Sołtykow był tam wodzem najwyższym; pod pozorem słabości nie przyszedł nas odwiedzić, lecz przysłał adiutanta swego z użaleniami i zapewnieniami, żebyśmy byli na los nasz spokojni i wszelką pokładali ufność w nieograniczonej dobroci
imperatorowej. Po wyjeździe dopiero naszym dowiedzieliśmy się przypadkiem od szeptających z sobą stróżów naszych, że ten mniemany adiutant był sam Sołtykow, pierwszy nałożnik
carowej i prawdziwy ojciec Pawła Pierwszego. Właśnie gdy z jednej strony tak z nami mówił
łagodnie, z drugiej dawał Titowowi najsurowsze instrukcje. Przykazał mu, aby co dzień posyłał mu raport, nie tylko o drogi postępie, o zdrowiu, lecz o każdym wyrzeczonym słowie
przez nas. Nieznośnym był ten obowiązek Titowowi, który, ostatni nieuk, ledwie że czytać
umiał. Jakże tu układać, jak pisać ten raport? Co wieczór więc wzywał na pomoc uczeńszych
nieco kolegów swoich, Żmijewskiego i Karpen. Nie wiem, czy Wirgilemu kosztowała tyle
pracy piękna jego Eneida, ile Moskwicinom tym dzienne ich raporta. Nieraz nocować nam
przychodziło w dwóch małych izdebkach, z których jedna dla Kościuszki, druga dla nas
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wszystkich. Ileżkroć leżąc na słomie i udając niby, że śpię, słyszałem wysilania się ich nad
tymi szczytnymi kompozycjami. Co za spory względem wyboru wyrazów, myśli układów,
jak potem wszystko było dzikie i bez sensu; nieraz musiałem głowę zakrywać płaszczem i
dusić się od śmiechu.
Nie wiem, czyli tak ciężkie prace, czyli nudy powoli wlekącej się podróży coraz bardziej
sroższym i niecierpliwszym czyniły Titowa. Nie było przykrości, której by nam nie wyrządził. Największym ukontentowaniem jego – z natrząsaniem i złośliwością mówić o Polszcze.
Choć jeńcy, nie cierpieliśmy tego i żywo wyrzucali niedelikatność mów podobnych. Widząc,
iż to nie zamykało mu gęby, przedsięwziąłem zachować się w najgłębszym milczeniu, i skoro
zaczął szkalowania swoje, ja, jak gdybym ich nie słyszał, brałem książkę i czytałem, on coraz
bardziej zapędzał się w przycinkach swoich, ja coraz bardziej w książce, zniecierpliwiony,
pozasuwał drewniane okna w teledze, mniemając, że światło odjąwszy przeszkodzi mi czytać,
lecz była w desce szpara, do której ja przyłożywszy książkę dalej czytałem; zapyrzony, chcąc
mnie pokonać pociskiem erudycji swojej: „Możesz czytać, ile chcesz – rzekł – nie będziesz
nigdy tak uczonym, jak był Pigmalion”. „Pigmalion” – zawołał Fiszer unosząc się od śmiechu. „Pigmalion – odparł Titow – widzę, że z całym czytaniem waszym, nie wiecie, że Pigmalion, mając u siebie młodą dziewczynę ukowaną z marmuru, nauczył ją gadać, czytać i
pisać”. Zamilkliśmy spojrzawszy na siebie, a Titow wołał z tryumfem: „Vous ne siavez rien,
vous ne siavez rien!”
Gdybyż przynajmniej grubiańskie dziwactwa Titowa ograniczały się były w zamknięciu
telehy, lecz okrutniejszym bywał nierównie, gdy wysiadł z niej. Zaledwie gospodarz austerii
lub poczmistrz wyszedł na powitanie go, wraz Titow spotykał go kilkakrotnym uderzeniem
po twarzy, z srogimi przeklęstwy; wychodziłże postylion z końmi, Titow chwytał bicz, leciał
do niego i chłostał niemiłosiernie przez cały czas, co ten zaprzęgał. Kiedy gospodarz potrafił
skryć się, a postylion oddalił się po co, nie zostawał Titow bezczynnym; uzbrojony zawsze w
ogromny, bizun, chłostał nim zebrane wkoło telehy dzieci i pospólstwo, a gdy i ci rozbiegli
się, zabijał konie. Niemałym było to dla nas udręczeniem patrzeć na te ustawiczne okrucieństwa. Można szczerze powiedzieć, iż wszystkie miesca, gdzieśmy się zastanawiali, zlane były
łzami, a nieraz i krwią.
Pozłacane strzały wież kijowskich dały się nam widzieć na koniec. Rozkazy, by się w żadnym wielkim mieście nie zastanawiać, przymusiły nas do okrążania Kijowa naokoło i zatrzymania się o kilka wiorst, w chatce popa jednego. Trzy godzin straciliśmy na przeprawianiu się
przez Dnieper. Titow cały dzień strawił w Kijowie; ja, zmordowany, wraz rzuciłem się na
łoże. Kijów zawiera w sobie podziemne pieczary, gdzie w stągwiach olejem nalanych chowani są święci moskiewscy w liczbie kilkudziesiąt, wszyscy w bogate szaty przybrani. Kijów
jest Mekką Moskali, każdy z nich ma sobie za powinność choć raz w życiu odwiedzieć miejsce to święte. Titow, równie zabobonny jak okrutny, nie zaniedbał tej powinności. Powrócił w
wieczór w największej radości i opowiadał, jakie czynił pokłony przed tymi świętymi, jak się
modlił, jak pop zdejmował czapeczkę ze świętych i kładł ją na głowę jego, jak umaczawszy
palce w oleju, w którym święci zanurzonymi byli, smarował mu tym olejem czoło, oczy i
usta: Titow, skropiony jeszcze krwią nieszczęśliwych wczoraj wylaną, zdawał się być przejętym duchem świętobliwości i pokory. Tegoż jeszcze wieczora przybiegł niespodzianie goniec z Petersburga, major Achmatow, człowiek prosty, lecz dobrej duszy. Lepsze były jego
narodowe prostota i nieznajomość niż śmierdzący pokost stróżów naszych; Katarzyna bojąc
się, by przydana nam eskorta nie była niedostateczną, oficera tego przysłała. Wkrótce Titow
wziął nad prostakiem górę: Achmatow, major, kurier gabinetowy używany do tajemnych wypraw Samojłowa, ministra więzień sekretnych, był najciemniejszym i najniewiadomszym
człowiekiem, nie wiedział, co Europa, co Azja, pytał, wiele jest minut w godzinie; opowiadał,
że ryba bielucha miała pół werty długości, chwalił się, jak w wojnie szwedzkiej, gdy przywodził galerze jednej moskiewskiej, przymuszony do spuszczenia bandery i poddania się, gdy
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Szwedzi do zabrania go zbliżyli się, on niespodzianie dał ognia do nich i oddalił się, że mu się
udało dwa razy tak gracko postąpić. Titow unosił się nad wybornym figlem. Przybycie Achmatowa tę nam przyniosło korzyść, iż Titow, całkiem rozmową z nim zajęty, już mniej nas
męczył. We dwa dni potem przybyliśmy do Czernihowa, miasta i prowincji równie jak i Kijów należących przed stem jeszcze lat do Polski. Czernihów cały prawie z drewna, lecz budowy doskonałe: Moskale celują w ciesielce. Mieszkańcy, pamiętni jeszcze dawnej ojczyzny
swojej, przywiązani są do Polski. Po obiedzie przyszło kilku oficerów z przodków Polaków, z
potężną tacą najpiękniejszych jabłek. Gdy się stróże nasze uchylili na chwilę, mówili do nas
po polsku, wyrażając najtkliwsze politowanie nad losem naszym. Od Czernihowa nie widzieliśmy już i jednego pieniądza srebrnego, wszystko bumahy lub miedź; tej ostatniej wieźliśmy
z sobą wory niezmierne.
Wjechaliśmy na koniec na Ruś Białą, prowincję w roku 1773 na Polszcze przez Katarzynę
zabraną. Mijaliśmy Homel i inne znaczne dobra, Radziwiłłom i Ogińskim przez carową zabrane i Romancowowi dane. W Mohylewie raz jeszcze przeprawiliśmy się przez Dniepr. Mohylew, znaczne i handlowe miasto, wraz z powiatem swoim było niegdyś ekonomią królów
polskich. Przed pocztę zbiegło się mnóstwo dawnych ziomków naszych, z politowania więcej
niż ciekawości. Nie zapomnę nigdy siedemdziesięcioletniego starca w polskim ubiorze: długo
on stał z daleka i patrząc na nas łzy rzewne wylewał, nie mogąc nareszcie uczuciów swoich
zahamować, z wyciągnionymi rękoma szedł spieszno do telehy naszej, jak gdyby nas chciał
uściskać, gdy niemiłosierny Titow pokazał się z bizunem swoim, nieszczęsny starzec ledwie
miał czas oddalić się.
Nazajutrz nocowaliśmy w Szkłowie; miasto to handlowne należało niegdyś do księcia Augusta Czartoryskiego, wojewody ruskiego, carowa przymusiła go do sprzedania go i dała je
nałożnikowi swemu Zoriczowi. Ta oddalona metresa męska Katarzyny mieszka ciągle w
Szkłowie, uciska żydów i chrześcijan, nurza się w zbytkach: założył korpus kadetów i teatr
włoski, żyje z największą okazałością, je, pije, gra, przy tym wszystkim nudzi się zawsze i
jest najnieszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Carowa ubóstwiała go, Zoricz, nadęty
szczęściem, pokłócił się z Potemkinem tak dalece, że w przytomności Katarzyny dobył oręża
i gonił za nim. Obruszona Katarzyna tym zuchwalstwem rozkazała natychmiast kochankowi
swemu udać się do Szkłowa; tam nałożnik ten nurzając się w zbytkach i lubieżności, mniej
żałując utraconych starych wdzięków jak straconego wpływu i powagi swojej, na próżno męczy się i wzdycha, a lubo carowa dwudziestu od tego czasu odmieniła już kochanków, pochlebia sobie zawsze, że jeszcze do łaski powróci, i nadzieja ta utrzymuje nędzne życie jego.
Przypadek zrządził, że Korsakow, kochanek po Zoriczu carowej, gdy w ciągu roku tak się
wyniszczył, iż do służby miłosnej nie był zdatnym, przypadek – mówię – zdarzył, iż Korsakow, równie oddalony, miał sobie nadane dobra – także skonfiskowane na Polakach – graniczące z Zoriczem. Tam te dwa pomniki niestałych pożądliwości Katarzyny przez wspólność
losów swoich złączyły się najściślejszą przyjaźnią. Nieraz Zoricz wymyka się spośród tłumu
dworaków swoich, jedzie do Korsakowa: zamknięci razem, wazę tylko ponczu mający za
powiernika rozmów swoich, przepędzają nocy na szkalowaniu teraźniejszych faworytów, na
przypominaniu sobie utraconej powagi, na udzielaniu sobie nawzajem tajemnych szczegółów
miłosnych z Katarzyną walek.
Między Orszą a Witebskiem dognał nas wysłany potajemnie do Warszawy Udom. Czekałem go z niecierpliwością, dałem mu był listy do marszałka Potockiego i krewnego mego Borysławskiego; inne były powody niecierpliwości Titowa: liczył on każdą chwilę, w których
ukochana Jewuszka jego miała mu być powrócona, lecz przebóg! Jakie zadziwienie, jaka żałość, jakie szalone uniesienia, gdy Udom doniósł mu, iż ta tkliwa serca jego oblubienica, zabrawszy wszystkie jego manatki, uciekła z pułkownikiem jednym kozackim. Natychmiast ten
wzór cnót i piękności stał się celem najzelżywszych przeklęstw. „Ach! – krzyczał – gdybym
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ją tu złapał – wrzeszczał podnosząc bizun do góry – jakżebym ją ćwiczył, zabijał” – to mówiąc w niedostatku Jewuszki bił ziemię niemiłosiernie.
Gdy przeszedł już ten paroksyzm wściekłości, Udom wziął go na bok, że po wszystkich
pocztach i domach gościnnych nie słyszał, jak tylko płacze i skargi na niego, że widział
skrwawione jeszcze razami jego policzki, że jeśli się nie poskromi, a skargi te dojdą wyżej,
zamiast nagród, których się spodziewa, ciężkie kary czekać go będą. Zastraszenie to uczyniło
wrażenie na Titowie: już rzadko kiedy brał się do batogów i biczów, przestając na łajaniu i
klęciu.
Borysławski i marszałek Potocki odpisali mi; przeczytały je naprzód przystawy nasze, oddali mi je potem; Borysławski wymienił w liście każdą rzecz, co mi przysyłał; oprócz szkatułeczki z antykami powinno się było znajdować dwieście dukatów w złocie, zadziwiłem się nie
znajdując, jak sto dwadzieścia dukatów. „Gdzież jest reszta?” – zapytałem Udoma. „Osiemdziesiąt dukatów – rzekł Udom spokojnie – wydałem na oporządzenie Titowa, trzydzieści
dukatów wziąłem sobie. Porachujemy się potem”. Boże! Pomyślałem sobie, co za moralność,
więźniów nawet nieszczęsnych nie wstydzicie się okradać.
Przejeżdżając przez Witebsk postrzegliśmy tłum obdartych młodych wieśniaków; gdy
zdjęli swe czapki, odkryły się głowy na pół ogolone, na pół zarosłe; byli to spisowi do wojska
tym sposobem znaczeni, by w przypadku ucieczki tym łatwiej poznanymi i przytrzymanymi
byli. W ciągu tej całej drogi często nam przypadało nocować w dworcach umyślnie dla carowej w czasie podróży jej do Krymu wystawionych. Prowadziła ona z sobą całą dworską swą
zgraję, faworytów, damy honoru, posłów zagranicznych etc. Tysiąc koni czekało ją na każdym przeprzęgu. Dziś pozwalają mieszkać w tych domach tym, którzy z rozkazu dworu podróżują. Niestety, i nam dostał się ten smutny zaszczyt: też same komnaty, które mieściły
niedawno tę, na którą fortuna wylała wszystkie swe dary, dawały dziś schronienie tym, których pogrążyła w przepaści nędzy i smutku. Dworce te, acz ogołocone z meblów, zachowały
jednak dawne swe rozporządzenie i tę nieodbitą wszędy komunikację między łóżkami carowej i jej męską metresą. Gdy Katarzyna w podróży swojej krymskiej zatrzymała się na noc w
Szkłowie, Zoricz, dawny jej nałożnik, przygotował jej przyjemne nader zdziwienie. Po wieczerzy, gdy ją do jej odprowadził komnat, carowa wszedłszy w nie, zachwycona, sądziła się
być w pokojach swoich petersburskich: pokoje tejże samej wielkości, też same obicia, meble,
też same nawet firanki od łoża; twierdzą, iż tkliwa monarchini zezwoliła, by Zoricz i chwile, i
czyny apartamentu petersburskiego przypomniał sobie, o co Mamonow, faworyt tych czasów,
mocno się dąsał.
W trzy dni drogi za Witebskiem wjechaliśmy w dawne granice moskiewskie, dotąd przebywaliśmy ciągiem prowincje Polakom wydarte. Z żalem i wstydem dla przodków naszych
wyznać muszę, iż jeżeli lud w ogóle nic na zmianie panowań nie zyskał, zyskały wiele miasta,
wyjęte spod władzy niszczących je niegdyś starostów naszych. Niewiele dba despota o prawdziwe dobre mienie poddanych swoich, całą chwałę i miłość własną zakłada w tym, co powierzchownie oczy uderza. Porządne grody, pyszne gmachy publiczne, nie zgłębiającego rzeczy wędrownika zastanawiające spojrzenia, to jest, do czego starania swe zwraca.
Żyzną jest i przemyślną gubernia nowogrodzka; nocowaliśmy nieraz u majętnych brodatych markietanów, prowadzących handel od Kamczatki do Lipska. Obraz świętego Mikołaja
w srebrnej lanej szacie wraz oznaczał zamożność właściciela. Święty ten jest bogiem domowym, fetyszem Moskali, ma on miesce wraz po carowej, poprzedza jednak Boga Ojca. Skoro
tylko Moskal wejdzie do izby, wraz się obraca do świętego Mikołaja, dziewięć razy się żegna
i dziewięć razy wybija pokłony. Moskale wszędy wożą Mikołajuszkę swego; znajduje się on
w obozach, znajduje się nawet na okrętach. Widziałem później w Abo w Finlandii u kontradmirała szwedzkiego zabranego w ostatniej wojnie podobnego Mikołaja w srebrnym pozłacanym fraku. Lecz nie jestże i święty Antoni admirałem portugalskiej floty?
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Rozdział jedenasty
Już nam nie tajono więcej, iż do Petersburga prowadzeni byliśmy. Major Titow, czy to
przez złośliwość, czyli też przez niewiadomość, nie przestawał nas zapewniać, z jaką łagodnością i dobrocią przez carowę przyjęci będziemy. „Vous verrez – disait-il – quelle ziolie,
quelle bogne souveraine, mais il faut vous metrre a żenu devant elle, car S. M. n’est pas un
roy d’Espagne ou d’Angleterre”. Niedługo jednak omamienie to trwało. Coraz kurierowie,
coraz szeptania ich z przystawcami naszymi stawały się częstszymi. Raz na kopercie listu do
Titowa taki postrzegliśmy zapis: „Do wodza eskorty prowadzącego buntownika Kościuszkę i
innych”. Przebóg! Także można było nazywać obywateli narodu obcego, wolnego, niepodległego, który chwycił broń, by zrzucić jarzmo, wydobyć się z przywłaszczania najniesprawiedliwszego, najokrutniejszego.
Mimo słabości i boleści naszych, mimo najtęższych mrozów niecierpliwy Titow, by dostać
się co prędzej do lubieżnej swojej stolicy, naglił, jak mógł, podróż naszą. Budził nas o
czwartej z rana i dawszy po filiżance kawy pakował nas w telehę. Nie zapomnę nigdy tych
naszych podróż. Białość tylko śniegu, okrywającego całą postać natury, przebijała się przez
nocne ciemności, nieraz północne łuno rozlewało po zmarzłych niwach krwawą swą czerwoność. Wszystko było w milczeniu, straże nasze spały, my tylko czuwaliśmy pogrążeni w żalu
i smutku, Czasem trzask gałęzi, pod ciężarem śniegu łamiących się i padających, przerywały
sen Titowa; natenczas, by się znów do snu ululać, rozkazywał zwoszczykom, żeby śpiewali.
Prócz Włochów nie masz podobno ludu mającego do śpiewów większe upodobanie jak Moskale. Nic nie jest tkliwszego i smętniej szego razem jak ich pieśni i sposób ich śpiewania,
pełen bolesnego zanoszenia się i łkania. Po większej części składają się z półtonów. Zdaje
[się], iż niewola, nędza opłakanego ich stanu wyziewa się w tonach skarg żałosnych; pienia te
tak były z położeniem naszym zgodne, iż mnie zawsze rozrzewniały do płaczu. Im się bardziej zbliża do stolicy, tym nędzniejsze niwy i krainy; by mieć marynarkę, uparł się gwałtowny Piotr I założyć stolicę wśród błota i trzęsawisk, a nawet i obcej prowincji, około Petersburga bowiem mówi lud finlandzkim językiem. Pierwsze miesce, co nas uderzyło, było Gatczina, wiejskie mieszkanie wielkiego kniazia Pawła; pobyt tam jego uczynił Gatczinę podobną do niemieckiego miasteczka. Zamek wystawiony jest nieco w guście gotyckim, nie dawniejszy jednak jak monarchia, to jest mogący liczyć lat osiemdziesiąt. Zatrzymani przy rogatkach, niemało zadziwieni byliśmy widząc wychodzącego sierżanta zupełnie pruskiego: behrmica jego była spiczastą, żółtą blachą obita, ciasne kamasze, halabard w ręku, słowem, całe
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ubranie Fryderyka Drugiego; należał on do pułku, który mu Katarzyna – w nagrodę przywłaszczonego berła – dozwalała męczyć i ćwiczyć po prusku.
Na koniec około trzeciej z południa dnia pierwszego grudnia 1794 zatrzymaliśmy się w
wielkim gościnnym domu w Carskim Sele, letnim mieszkaniu carów i caryc. Jest to Versailles moskiewskie, gdzie przez dwa miesiące moskiewskiego lata Katarzyna przebywa i gdzie
chce, żeby wierzono, że jest tylko prostą, poczciwą wieśniaczką; przecież z prostym swym
kapeluszem białym, z kitajkową salopką, z swą laseczką i parasolem, wieśniaczka ta wśród
kapusty i marchwi podpisuje dekreta na konfiskaty, wygnania i knuty! Z izby, w której nas
zamknięto, niewiele wspaniałego miejsca tego widzieć mogliśmy. Jedynie przypominam sobie część pałacu i łęk tryumfalny, który Katarzyna Wystawić kazała lubownikowi swemu,
Orłowowi, gdy w czasie powietrza w Moskwie narażał tam drogie swe życie. Niedaleko jest
wioska Sofijskoj, gdzie carowa w uprawie roli wzniosłe czynić każe doświadczenia. Przez
trzy więcej godzin trzymano nas w austerii; przybył na koniec Achmatow i po półgodzinnej z
Titowem konferencji wyjechał naprzód i w pół godziny potem zamknięto nas znowu w telehach. Zwyczajem jest w Moskwie, iż jadący pocztą mają u dyszla przywiązany dzwonek, by
głos jego wszystkich z gościńca na bok oddalał. Pierwszy raz odjęto te dzwonki. Jechaliśmy
w milczeniu i powoli gościńcem z obu stron wysadzonym brzozami. Jużeśmy przebyli rogatki, przecież to w prawo, to w lewo wożono nas długo, uważałem, że nieuczęszczanymi kręcono się z nami ulicami; nie było to zaspokajającym; zastanowiła się na koniec teleha; ile pozwalała ciemność, zdało mi się postrzec dwie kupki figur obwiniętych w potężne futra, z
szlapami na głowie, zakrywającymi im twarze; więcej kwadransa szeptały one z sobą, na koniec otworzono telehę i kazano mi wysiąść; ścisnąłem Fiszera za rękę i pożegnałem go; jakoż
nie ujrzałem go, jak w osiem lat później. Skorom stanął na ziemi, natychmiast dwie z zakapturzonych figur porwały mnie z dwóch stron pod pachy, ściskając pomiędzy siebie. Gwałtowny szum wody i trzask tłuczących się o siebie lodów uderzył uszy moje; uszedłszy z pięćdziesiąt kroków wprowadzono mnie na łódź zewsząd okrytą. Dwie pomienione figury posadziły
mnie między sobą, drugie dwie siadły na ziemię i trzymały mnie za nogi. Poganiacze statku
zaczęli robić nie mówiąc i słowa, nic nie widzę, nie słyszę, jak tłuczenie się kry i mocne nieraz tarcie się ich o łódź, tak iż nieraz mniemałem, iż statek zgruchotanym zostanie.
Wyznaję, że chwile te były okrutne dla mnie: ta tajemnica, to milczenie, te wszystkie
okropne ostrożności przekonywały mnie, iż uważano mnie za zbrodniarza; znana zajadłość,
którą mnie Katarzyna zaszczycać raczyła, nie wróżyła mi nic pomyślnego; uzbroiłem się, ile
mogłem, w męstwo, przez całą tę srogą żeglugę powtarzając odę Horacego Iustum et tenacem
etc. Łódź przybiła na koniec do brzegu, porywają mnie znowu pod pachę stróżowie moi; widzę się u spodu wyniosłego muru, składającego bok jeden bastionu. „Więc – pomyślałem sobie – zamkniętym będę w twierdzy”. Prowadzony ciągiem muru, wszedłem na koniec na obszerny dziedziniec naprzeciw dużego domu i szerokich schodów gęsto oświeconych; wychodzącego z ciemnościów blask ten nieprzyjemnie raził: wszystko tam było w nadzwyczajnym
ruchu, osoby cywilne i wojskowe w wspaniałych futrach zstępowały z tych schodów i wstępowały na nie; gdym i ja miał wchodzić, przypadła zakryta osoba, szepnęła coś do ucha do
prowadzących mnie i natychmiast zwrócono mnie w inną stronę; lecz nie uszło minuty, gdy
drugi goniec i drugie poszepnienie znów mnie na schody porwały. Ujrzałem się w wielkiej
sali, całej napełnionej rozmaitego rodzaju osobami; wiele zapewne sprowadziła ciekawość.
Zdało mi się, iż jenerał Kościuszko był już w pobocznej izbie. W pół godziny otworzyły się
drzwi i pokazał się człowiek sześć stóp najmniej wysoki, z srogą mużycką twarzą i wejrzeniem. Miał on na sobie dworską suknię aksamitną, fiolotową, z prawego i lewego ramienia
przepasany szerokimi wstęgami, znów dwa krzyże zwieszające się z szyi, dwie gwiazd z jednej, trzy z drugiej strony, pięć małych krzyżyków na boku; mankiety z pysznych koronek,
głowa potężnie spudrowana, harcap z tyłu i buty futrzane. Ta cała azjatyckoeuropejska okazałość nie mogła pokryć przykro barbarzyńskiej srogości w twarzy bojara tego: był to Alek-
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sander Mikołajowicz Samojłow, mający za sobą siostrzenicę Potemkina, generalny prokurator, minister spraw tajemnych Katarzyny. Z powagą zbliżył się do mnie i długo, i długo myśląc rzekł na koniec: „W jakim urzędzie – zapytał – byliście przy jenerale Kościuszce?” „Jak
ochotnik i przyjaciel” – odpowiedziałem. Po tym zapytaniu znów nastąpiło długie zamyślenie.
Miałem na sobie prostą wilczurę, rękę ranioną na szlei i rozczochrane włosy, chcąc przerwać
zbyt już długie zamysły Samojłowa: „Przykro mi jest – rzekłem – stawić się przed J. Panem
w ubiorze tak nieprzyzwoitym”; tu Samojłow głupim i natrząsającym parschnął śmiechem i
rzekł: „Nie jest to chwila do grzeczności”; powiedziawszy te w rzeczy samej grzeczne słowa,
dał znak lektarzom swoim, ci porwali mnie i sprowadzili ze schodów. Wyszliśmy z fortecy
przez bramę prowadzącą do zewnętrznych szańców, z obu stron ciągnęły się mury, przebywszy zwodzony most ujrzałem w głębi długie drewniane domostwo. Otworzyły się drzwi onego: wchodzę z przewodnikami mymi w długi korytarz, jedną tylko świeczką łojową oświecony, widzę po obu stronach drzwiczki; przy każdych stał sołdat, martwy jak kamień. Wprowadzają mnie do ostatniej w głębi komórki, ujrzałem się w celi, której wilgoć i swąd oznaczały,
że niedawno pobieloną była.
„To będzie waszym mieszkaniem – rzekli mi moi aniołowie stróże – i podług praw domu
tego, pozwolicie, żebyśmy was przetrząśli”. „Gdy takie są prawa wasze – rzekłem – oszczędzę wam tej pracy i oddam wszystko, co mam przy sobie”; natychmiast wypróżniłem kieszenie, wyjąwszy z nich ładunek złota, zegarek i niektóre nic nie znaczące papiery; postrzegłszy,
że z tyłu spodnie moje były spięte sprzączką: „Nie wolno tu mieć żadnego żelaza” – rzekli;
oddałem im więc i tę broń, tak straszną. Urzędnicy, zabrawszy mi wszystko, zostawili mnie
straży kaprala i czterech żołnierzy. Rzuciłem oczy na nowe mieszkanie moje: była to celka
mogąca mieć pięć kroków kwadratowych, z okienkiem w krzyż przepasanym żelaznymi sztabami: piec, tapczan z materacem, mały sosnowy stolik i stołek składały całe meble tej celi; na
stoliku stał mały żelazny lichtarz z kawałkiem świecy łojowej. Zawołałem, by mi co dano do
picia. Jeden z żołnierzy przyniósł mi w czarce drewnianej trochę wody. Było to blisko w północ drugiego grudnia 1794.
Biedny mój Franciszek przyniósł mi płaszcz za nakrycie i poduszkę pod głowę. Zmęczony
rzuciłem się na tapczan; nie pozwolono świecy zagasić, żołnierze, obwinąwszy się także w
płaszcze, położyli się wkoło łóżka mego, każdy broń swoją mając koło siebie prócz tego
szyldwach stał przy drzwiach z nabitym muszkietem. Ileż ostrożności przeciw choremu i ranionemu. Widok więzienia tego, tych leżących wokoło żołnierzy, oświeconych mdłym światłem świecy, bardziej jeszcze smutne uwagi nie dały, acz znużonemu, zmrużyć i oka. Okropne
panowało milczenie. Czasami tylko słyszałem, że ktoś zbliżał się na palcach pode drzwi i
słuchał, co się dzieje; o szóstej usnąłem nieco, w okropnych, przerywanych marzeniach moich
to tylko pamiętam, iż mi się śniło, że mi Katarzyna kazała głowę ogolić.
Nie zaczęło być widno, jak koło dziesiątej godziny. Spojrzawszy przez żelazną kratę i zaszłe lodem szyby nie ujrzałem, jak tvlko poły murów fortecy i kazamaty pilnujących nas żołnierzy. Dzienne światło bardziej mnie jeszcze przekonało, jak mieszkanie moje było wilgotnym; zmarzła wilgoć występowała ze szpar podłogi, brzydkie grzyby rosły ciągiem ścian
drewnianych. Przyniesiono mi mój matelsak, przezornie bardzo opatrzony w książki; skarby
moje składały się z Biblii, Horacego, Plutarcha, Nocy Auli Gelli etc. Podzieliłem czas mój
między czytanie, przechodzenie się po szczupłej ciupie mojej i smutne dumanie. Przez trzy
pierwsze dni, prócz straży dzień i noc stojącej nade mną, nie widziałem nikogo. Przyniesiono
mi kawę rano, z jakąż radością poznałem brązową pozłacaną filiżankę Kościuszki; nie musi
być daleko ode mnie – pomyślałem sobie. Potwierdził to Titow, na dniu trzecim przyszedłszy
mnie odwiedzić. Znając dobrze, jak przykrym był dla nas w drodze, bał się, żebym się nie
skarżył, był więc niezmiernie grzecznym, a nawet gadatliwym. Powiedział mi, że Kościuszko
mieszkał w domu komendanta twierdzy, że Samojłow, z odpowiedzi jego nic nie mogąc zro-
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zumieć, żądał, by na podane pytania przez niego Kościuszko odpowiedział na piśmie, że praca ta niezmiernie jenerała męczyła; cieszył mnie na koniec prędkim uwolnieniem.
Nazajutrz pokazał się Aleksander Siemionowicz Makarow, poddozorca więzienia i pryncypalny Samojłowa sekretarz; mówił on po niemiecku: „Przez wszystkie te dni – rzekł – Newa nie była do przebycia i przerwała komunikację między miastem i fortecą”. Prosiłem go,
żeby mi przysłał cyrulika dla opatrzenia ręki mojej, w której, lubo rana goić się zaczęła, została jednak puchlina i często palenia w dłoni i bole nieznośne: przyszedł eskulapiusz i
oświadczył, iż wody tylko mineralne uzdrowić mnie potrafią. „Nie poszlą mnie nigdy do nich
– rzekłem – trzeba poddać [się] losowi i dać działać naturze”. We dwa dni potem usłyszałem
o godzinie jedynastej wielki rozruch na korytarzu. Drzwiczki obok mnie otworzyły się i ktoś
wszedł. Poznałem głos Fiszera, rozmawiającego z przybyłym prokuratorem Samojłowem.
Niedługo rozmowa ta trwała, Samojłow wszedł do ciupy mojej. Wysapawszy się rzekł: „Wiecie dobrze, jak ciężko przewiniliście przeciw Rosji i poświęconej osobie (tu głowę schylił)
gosudaryni mojej, los wasz jest w ręku waszym: będziesz-li szczerym w wyjawieniu wszystkich tajemnic rewolucji, możesz być pewnym najświetniejszego losu, przeciwnie, jeśli się
skrytym i opornym okażesz, cały gniew monarchini mojej z okropnymi skutkami onego ściągniesz na siebie”.
„Mości hrabio – rzekłem mu – nic nie było w powstaniu naszym tajnego: rozpacz przywiodła nas do wzięcia się do broni; ojczyzna nasza była rozszarpaną, gnębioną, do krzywd
przyłączono obelgi, nie było innej rachuby, jak się wybić lub zginąć ze sławą”. Samojłow:
„Jakież były związki wasze z obcymi?” Ja: „Pytam samego Waszmość Pana, czy, otoczeni
przez wojsko trzech mocarstw, z kimkolwiek mogliśmy mieć związki jakie? Nie polegaliśmy,
jak tylko na sobie, wszystkie nasze wysilenia dążyły, by mieć żołnierzy, pieniądze i żywność|”. Samojłow: „Zaprzeczyć jednak temu nie możesz, że Konwencja francuska dała Kościuszce trzy miliony i przyrzekła mu przysłać oficerów artylerii”. Ja: „Nigdy o tym nie słyszałem, nigdy nie widziałem ni jednego oficera, ni jednego franka francuskiego”. Samojłow:
„Wiemy dobrze, że naczelnicy rewolucji największą mieli w was ufność, wiecie wiele, ale
powiedzieć nie chcecie, będziecie tego srodze żałować”. Ja: „Nie mam wam nic do odkrycia,
co do gróźb, wiem, że jestem w ręku waszych, jesteście panami życia mego”. Samojłow: „Zostawią wam życie, ale nie wyjdziecie nigdy z więzienia tego”. Ja: „Wchodząc w nie – rzekłem
– zostawiłem za drzwiami nadzieję”. Samojłow, widząc, że groźby te nie zastraszyły mnie,
raptem jak najłagodniejszą przybrawszy minę: „Rozmawiajmy – rzecze – z największą poufałością. Między nami, widać, że Kościuszko wasz jest człowiek najmierniejszych talentów”. „Przecież – rzekłem – doświadczyliście w niejednym zdarzeniu, że nie zbywa mu na
nich”. Samojłow: „Wszyscy jednak wiedzą, że wy sami, Potocki i Kołłątaj prowadziliście go
we wszystkim”. „Nigdy – rzekłem – nie miałem ambicji prowadzenia kogokolwiek prócz
siebie, a żem i w tym nie był zręcznym, dowodzi miesce, w którym się widzę. Co do panów
Potockiego i Kołłątaj a, mógł zasięgać ich rady, lecz powodować się nie dał”. Samojłow:
„Kościuszko powiada, że oni wszystko robili”. Ja: „Mówił tak zapewne przez skromność”.
Samojłow: „Potocki jest wielki łotr”. Ja: „Pierwszy słyszę, że go tak nazywają, pan Potocki
jest mąż prawy i pełen talentów”. Samojłow: „Jest to człowiek ambitny”. Ja: „Miał ambicję
oswobodzenia kraju swego”. Samojłow: „Przynajmniej zgodzicie się ze mną, że wasz Kołłątaj
jest wielki łajdak”. Ja: „Ksiądz Kołłątaj posiada wielkie talenta i wielką tęgość charakteru,
skłonny z urodzenia do gwałtownych środków, prędzej by może zdał się dla wolkanicznych
Francuzów jak dla Polaków, z natury łagodnych i dobrych”. Samojłow: „Skądże taka zajadłość przeciw gosudaryni mojej?” Ja: „Hrabio – rzekłem – możesz się o to pytać, nie sąż nie
tylko w waszej, ale w świata całego pamięci wszystkie krzywdy i obelgi, które od lat tylu
nieszczęśliwa Polska cierpiała od was, podwójne, a może już dzisiaj i potrójne rozszarpanie
kraju, więzienia senatorów i kapłanów, uciski ludu całego, zabierania włościan naszych, by
nimi pustynie Syberii zaludniać, otaczania żołnierzem obrad naszych narodowych, morzenie
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ich głodem, obelgi, zniewagi?...” Samojłow: „Dosyć już tego, wszystko to się działo par raison d’état, a te nie radzą się ani sprawiedliwości, ani ludzkości...” Obsłupiałem nad tym tak
szczerym wyznaniem wiary. Samojłow: „Pytam was, winowajcę, a wy z winowajcy staliście
się oskarżycielem. Wyciągam, abyście bez żadnych wybiegów powiedzieli mi, którzy byli
Polacy z zabranych już prowincji, którzy sprzyjali i wspierali rewolucję waszą, z żywością
proszę mi to zaraz wyjawić”. Ja: „Co do sprzyjania, pewien jestem, że oprócz kilku wszyscy
wznosili prośby do Boga, aby im wydartą wrócił ojczyznę. Co do wspierania, nie wiem. o
żadnym!” „Nie wiesz – zawołał z zapalczywością – będziesz musiał powiedzieć”. To mówiąc
wyszedł z gniewem, powtarzając: „Nie wyjdziesz stąd nigdy”.
Inkwizycje te, w krótkości tylko zebrane, trwały blisko godziny, cieszyłem się atoli mieniąc, że już były ostatnie, lubo ostatnia groźba coś jeszcze zapowiadała, słowa „nie wyjdziesz
stąd nigdy” nic nie przydały do smutku mego. Znając bowiem mściwy Katarzyny charakter,
od wnijścia w te fatalne progi powiedziałem sobie: „Nie wyjdę stąd, póki ona żyć będzie”.
Tegoż dnia, zmęczony niezmiernie, gdy siedzę przy malej świczce łojowej, około godziny
dziewiątej otwierają się drzwi powoli i wchodzi odrażająca figura w kożuchu, i oddaje mi
dużą plikę papierów. Otwieram, znajduję list i sekstern białego papieru. List ten był od Samojłowa; wyrażał on w nim, iż, nie mogąc słownie nic ode mnie wyczerpać, spodziewa się,
że na piśmie będę otwartszym i szczerszym, że znakomite miesce w dyplomacji i pensja na
całe życie będą nagrodą otwartości mojej, przeciwnie, jeśli się opornym okażę, najsroższe
czekały mnie kary i męki (supplices).
Przysłane na świeżo zapytania były też same, które mi Samojłow ustnie był czynił, oprócz
niektórych. Jako to: jakim się okazał król w czasie rewolucji? Wiele pieniędzy familia Czartoryskich dała na zaczęcie i wsparcie buntu tego? Dodać bowiem powinienem, iż we wszystkich pismach, we wszystkich indagacjach nazywano rewolucję naszą buntem, nas zaś buntownikami.
Już była godzina wieczorna dziewiąta, gdy mi te papiery oddanymi były, każda stronica
była numerowaną, nie pozwolono mi żadnego brulionu: nie mogłem trzymać pióra spuchniętą, bez władzy, ranioną ręką moją prawą; rozkazano, by nazajutrz na szóstą z rana pismo moje
wygotowanym było, trzeba więc było przy świczce łojowej, w obliczu nie odstępującego
mnie nigdy podoficera, z boleścią starać się pisać ręką mą lewą. Całą więc noc strawiłem męcząc się nad pismem tym, litery moje były krzywe, koślawe, pierwszy raz bowiem, prócz kilku słów po wzięciu naszym, przyszło mi tak wiele pisać. Około godziny szóstej z rana kapral
pierwszy raz otworzył usta w te słowa: „Trzeba się spieszyć, o ósmej bowiem Aleksander
Mikołajowicz nieść musi pismo wasze do gosudaryni”. Mimo tego zapowiedzenia nie mogłem skończyć pisma mego, jak około dziewiątej nazajutrz.
Powtórzyłem w nim to wszystko, może jeszcze dobitniej, com w ustnej z Samojłowem odpowiedzi wyraził, dowodząc, że rozbiór kraju, uciski, obelgi, rozpacz na koniec przywiodła
nas do powstania, że nie będący poddanymi imperatorowej nie mogliśmy być uważani za
buntowników, że nie my, lecz ambasadory, że wojsko carowej przywiodło nas do rozpaczy,
że, otoczeni wokoło, nie mieliśmy i nie mogliśmy mieć żadnej wspólności i pomocy od obcych, że familia Czartoryskich, mając skonfiskowane dobra, sama dziś w ostatnim żyjąca niedostatku, nie mogła nic dla naszej uczynić rewolucji; co do króla, znany był aż nadto charakter i słabość jego, by nie wiedziała, iż w czasie rewolucji zawsze tylko bojaźni ulegał, że nie
wiedziałem, by który obywatel z zabranego kraju w czymkolwiek wspierał nas, że kasa zabrana Prusakom przez Madalińskiego, podwójne podatki, najwięcej zaś dobrowolne ofiary i
obfite znoszenia przez wszystkich najbogatszych darów zasilały nas w naszym powstaniu.
Przy końcu pisma mego udawałem się do wielkości duszy Katarzyny, błagając ją, by nękać
przestała długo nieszczęśliwy naród: „Powiedz – rzekłem – jedno słowo, potężna monarchini,
a ojczyzna moja powstanie z popiołów, wznosząc ją, większą zapewnisz sobie sławę, niż
gdybyś słuchając gniewu tego miała ją zniszczyć na wieki”.
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Próżne zaklinania, weszłoż kiedy w serce tej jędzy najmniejsze uczucie litości, słuszności,
a nawet szlachetnej chwały. Zmęczony do ostatka, rzuciłem się na tapczan mój, po bezsennej
nawet nocy nie mogąc zmrużyć oka, gdy o południu widzę znowu wchodzących Makarowa i
Fuxa. Ten ostatni był sekretarzem i tłumaczem w tajemnym wydziale. „Gosudaryni – rzekł
Fux – niekontenta jest z pisma waszego i wymaga pod najsurowszymi karami, byście raz
jeszcze odpowiedzieli na pytania jej, szczególniej byście wymienili imiona osób z prowincji
ruskich, które wam pomagały”. „Nie wiem o żadnych – rzekłem – i nie mam nic do dodania”.
„Trzeba pisać” – rzekli i rzucając mi sekstern wyszli. Napisałem więc, że prócz tego, com
powiedział, nic nie wiem, i wraz odpowiedź tę odesłałem. Nazajutrz głuche milczenie więzienia mego przerwane było smutnym nuceniem zamkniętego obok mnie majora Fiszera, adiutanta Kościuszki. Gdy przestał, jam także nucić zaczął, zapytując go się o zdrowie i donosząc,
o co mnie pytano. I on także nucąc doniósł mi, o co go pytano, lecz widać, że mniej go męczono. Tym sposobem, z ostrożnością jednak, cieszyliśmy się, jak mogli.
We trzy dni odwiedził mnie znów Samojłow; przyszedł napuszony jak zawsze, w ciemnozielonej, aksamitnej bekieszy z złotymi sznurami i kutasami, z mnóstwem gwiazd i krzyżów.
Zaczął od powtórzenia, że gosudaryni niekontenta była z mego zeznania, iż z winowajcy stałem się oskarżycielem, całą winę zwalając na wiernych jej poddanych. „Nie jest już więcej –
rzecze – nic dla nas tajnego, wszyscy hersztowie buntu waszego są w ręku naszych: Potocki,
Kołłątaj, Wawrzecki, Zakrzewski; wymagam, byście mi wraz wymienili, którzy to Polacy w
zabranym kraju znosili się z wami i pomagali wam”. „Nie wiem o żadnych” – rzekłem. „Nie
wiesz – zawołał popędliwie – a wieszże, w jakim znajdujesz się miescu? wiesz, jakich używają sposobów na zbrodniarzy nie chcących prawdy wyjawić?” „Wiem dobrze – odpowiedziałem – mogą mnie męczyć na torturach, lecz nie dowiecie się niczego”. Ledwie nie pękając od złości: „Nie wyjdziesz stąd nigdy!” – zawołał i wyszedł.
Widocznymi były aż nadto powody, dla których tak silnie nalegano na nas, abyśmy wymienili nazwiska wiernych ojczyźnie swej obywateli. Im więcej ofiar, tym więcej chciwość
dworaków i emigrantów francuskich obiecywała sobie łupów naszych; trzymali oni otwarte
już paszcze swe, wkrótce Katarzyna wrzucała w nie skrwawione ćwierci majątków naszych;
wydarte męstwu i poświęceniu, karmiły do sytości podłość i brzydkie pochlebstwa. Spokojnym jest sumnienie moje, nie zdradziłem, nie wymieniłem i jednego z ziomków moich; czemuż się znalazł taki, co nie miał dość cnoty, by je także zataić? Po wyjściu dopiero z więzienia dowiedziałem się, że D..., dawny poseł nasz w Petersburgu, później w Warszawie przypuszczony do wszystkich naszych tajemnic, obywatel dotąd przykładny, nie wiem, jakim
złym duchem wiedziony, po wzięciu Warszawy wyrobił sobie paszport do Romancowa starego i wszystko mu wyjawił. Jedna okoliczność bardziej przekonywa mnie o tym. W czasie
oblężenia Warszawy jeden oficer kozacki zbiegł do naszych; nicht o tym nie wiedział prócz
Kościuszki, mnie i Debolego, użytego do tłumaczenia zeznania kozaka; nicht prócz nas nie
wiedział o tym, przecież Samojłow z zupełną wiadomością mówił mi o tym zdarzeniu.
Po tylu męczeniach zostawiono mnie znowu w głuchej samotności mojej. Zima coraz surowszą przybierała postać. Słońce około dziesiątej dopiero leniwo zaczynało się podnosić,
czasem w rażącej czerwoności, częściej mgłą gęstą zakryte, w dni pogodne tak tęgie były
mrozy, iż nieraz widziałem wrony, ściśnione w powietrzach zimnem, jak kamień padające na
ziemię, wrzask ptactwa tego, gnieżdżącego się po basztach twierdzy, był nieznośnym. Nieraz
w nocy budzony byłem okropnym, jak z moździerza, hukiem: był to trzask drewnianych ścian
więzienia pękających od tęgości mrozu. Po zimnie tak srogim następowała zwyczajnie odwilż, a raczej zawierucha i śnieg przez dni kilka w ogromnych padający plachtach; wtenczas i
ta trochę dnia, co zostawało, na poły była przyćmioną. Mający dozór nad więzieniem praporczyk, by oszczędzić świecy, długo mnie w półmroku i ciemnościach zostawiał. Miałem więc
czas zagłębić się nad niedolą moją. Mówią, że spokojność sumnienia największą jest w nieszczęściu pociechą. Prawda, że świadectwo, które uczciwe serce samo sobie dać może, jest
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wielką słodyczą, można z nim znosić nędzę, najtwardsze losu przekory, lecz kiedy człowiek
straci największe w życiu dobro, swobodę, gdy, zamknięty w ciasnej turmie, nie oddycha powietrza świeżego, nie widzi błękitu niebios, nie słyszy głosu żyjących, gdy go ustawnie dręczą ciężkie wspomnienia, bolesna obecność, okropna przyszłość, i czyste sumnienie, sama
niewinność ugiąć się muszą pod brzemieniem trosków tylu. Jak zwierzę jakie, rozrywać musiałem rękoma przynoszoną mi strawę, zamiast szczypców skórką od chleba zginać upalone
knoty u świecy; najmniejsze to były dolegliwości, najwięcej dręczyła ta przytomność w dzień
i w nocy siedzącego w milczeniu nade mną sołdata, podsłuchiwania praporczyka, czy sołdat
ten słowa nie powiedział; zapytałem na koniec praporczyka, dlaczego ten sołdat i w nocy nawet siedzi nade mną. „Żebyście co złego duszy waszej nie zrobili” – była jego odpowiedź. Co
za ludzkość, co za troskliwość. Ileżkroć dumając sam w ciemnościach mówiłem sobie: nie
dosyćże tych potrójnych murów i szańców twierdzy, tych zapór, tych straży, po cóż tyle niepotrzebnych okrucieństw? Jakąż rozkosz znajdować w nich może wszystko mogąca potęga?
Nie dosyćże było rozszarpać kraj nieszczęśliwy, okryć śmiertelnym kirem skrwawioną ojczyznę moją, czemuż się pastwić nad pozostałymi jej ofiarami? Cóż ich za zbrodnia, że bronili
własnej swej ziemi i własnych swych praw, że z hańbą nie zgięli karków pod narzucone im
jarzmo? I ta, co tyle gwałtów dopuściła się, co zbroczyła swe ręce we krwi męża; prawego
dziedzica Iwana, we krwi własnej synowej, co w zbójeckich swych najazdach tyle krajów
obróciła w cmentarze, żyje w rozkoszach, sławiona jest za życia, wielbioną będzie po śmierci;
a my, cośmy się trzymali cnoty, cośmy tylko świętą pełnili powinność, jęczymy w więzach,
tęsknotach i nędzy. O wielki Boże, jak niezgłębionymi są wyroki Twoje! Raz, gdy siedząc w
ciemnościach w tak smutnych pogrążony byłem rozpamiętywaniach, przyniesiono świecę,
wziąłem Biblię i otworzywszy ją napadłem na Ewangelię świętego Łukasza, rozdział szesnasty, na te słowa: „A był niektóry człowiek bogaty, który się obłóczył w szarłat i bisior i używał na każdy dzień hojnie. Był też i niektóry żebrak imieniem Łazarz, ten owrzodziały leżał u
wrót jego. Pragnął być nasyconym z odrobin padających ze stołu bogacza, a psy lizały wrzody jego. I stało się, że umarł żebrak i odniesiony był od aniołów na łono Abrahamowe. Umarł
też i bogacz i pogrzebiony jest. A będąc w piekle, podniósłszy oczu swych, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka i Łazarza na łonie jego. Tedy bogacz zawoławszy rzekł: «Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną a poszli Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w
wodzie a ochłodził język mój, bo męki cierpię w tym płomieniu.» I rzekł Abraham: «Wspomniej, żeś ty odebrał dobre rzeczy twoje za żywota twego, a Łazarz także złe, a teraz on ma
pociechę, a ty męki cierpisz»”. Te słowa Ewangelii, znalezione przypadkiem, zwróciły myśli
moje od padołu tego płaczu na wieczność, przekonały, że Bóg sprawiedliwy będzie karał i
nagradzał i że mordercza, okrutna Katarzyna na próżno wołać będzie o kroplę wody.
Już tydzień i więcej w głuchej upłynął niewiadomości, gdy znów Makarow i Fux pokazali
się, żądali oni ode mnie, abym napisał curriculum vitae moje, mój wiek, moją służbę, jakiem
kraje zwiedzał, etc., etc., etc. Natychmiast uczyniłem temu zadosyć. Nie wiedziałem, do czego się ten obrządek ściągał. Dowiedziałem się dopiero po wyjściu, iż miano mnie wysłać do
Wyższej Kamczatki; i bodajby mnie byli wysłali, przynajmniej bym chodził, widział i słyszał
ludzi, lecz ustawicznie szczujący na mnie targowiczanie, szczególniej Branecki i Branecka,
pozazdrościli i tego, przez bojaźń, żebym gdzie w drodze nie uciekł.
We trzy niedziel po tym zdarzeniu, gdym po dziesiątej już leżał na moim tapczanie, usłyszałem hałas w izbie Fiszera i głos sekretarza Fuxa rozmawiającego z nim. Wkrótce Fux
wszedł do mnie zapytując, wiele w wziętej od nas szkatułce znajdowało się pieniędzy należących do Fiszera. Powiedziałem mu tylko, ile było moich, bom o reszcie nie wiedział; odszedł
Fux, wraz hałas osób wychodzących z izby, idących przez korytarz słyszeć się dał; znów zamknięcie drzwi i głuche milczenie. Szczęśliwy Fiszer – pomyśliłem sobie – zapewne wyszedł
na wolność; lubom go nie widział, ledwie czasem glos jego usłyszał, wiedzieć, że był obok
mnie towarzysz nieszczęścia, było jakąś pociechą: i to zostało odjęte. Obce tylko i srogie ota-
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czały mnie twory. Potwierdziłem się nazajutrz, że już kolegi mego nie było. Kapral więzienia
zwykł był co ranek przychodzić do mnie pożyczać grzebienia dla Fiszera, tego ranka nie
przyszedł. Koło południa odniósł mi kilka tomów Plutarcha, którem był Fiszerowi pożyczył.
„Wyjechał więc?” – zapytałem na hazard, nie czekając odpowiedzi, gdy z niemałym zadziwieniem te słyszę po cichu wymówione słowa: „Nie zazdrość mu, nie pojechał on do domu”.
Raz w nocy przyszedł do mnie praporczyk mówiąc, żebym wraz udał się za nim; i natychmiast zaprowadził mnie do mniejszej jeszcze celki na końcu korytarza, po lewej ręce. „Zostaniecie tu przez czas niejaki – rzekł mi praporczyk – lecz niedługo do dawnego powrócicie
mieszkania”. Celka ta tak była mała, iż od stolika mego do drzwi nie było, jak trzy kroki. To
był cały świat mój, po którym wolno mi było chodzić. Słyszałem robiących rzemieślników,
mularzy noszących wapno etc. W pięć dni odprowadzono mnie do pobielonego mieszkania
mego, z równymiż jak wprzódy ostrożnościami; gdybym był zabił carowę, nigdy by mnie
pilniej i staranniej nie strzeżono. Podejrzenia ustawne, trwoga nieoddzielne są od despotyzmu, wie on, że to, co robi, jest niesłuszne, gwałtowne, okrutne, lęka się, by gwałt jego nie
wyszedł na świat, nie ściągnął oburzenia publicznego, lęka się rozpaczy dręczonego, dlatego
zamyka go w ciemnotach, otacza, pozbawia wszelkiego sposobu usunięcia się spod katusz
jego.
Dnia trzynastego stycznia 1795 o samej północy usłyszałem silne przykre skrzypienie, jakie koła powozu w dzień zbyt tęgiego mrozu czynić zwykły. Otwierają się drzwi więzienia,
słyszę wchodzących z hałasem. Podniosłem się na tapczanie moim, pilnie nadstawiając ucho,
by słyszeć, co się dzieje. Otwierają się drzwiczki celi obok mnie, otwierają się drugie i trzecie, dalsze. Lubo to wszystko, jak zwykle, w największym czyniło się milczeniu, słyszałem
jednak, jak wnoszono kufry i tłumoki, słyszałem głos Makarowa z przybyłym mówiącego po
niemiecku, kilka słów po polsku, jak gdyby służącego. Co za bicie serca, jaka niespokojność
dowiedzenia się, co to byli za nowi towarzysze nieszczęścia mego; te czucia nie dopuściły
snom osiąść na mych powiekach. Nazajutrz z rana ujrzałem człowieka idącego z kapralem
mimo okien moich, poznałem, że to był Józef, służący Mostowskiego. Widok ten przejął
mnie żywo: nazajutrz usłyszałem w celce obok mnie głos Samojłowa i – jakem się później
dowiedział – Markowa, najniegodziwszego z ludzi. Zaczęły się, ilem mógł dosłyszeć, podobne jak i mnie pytania, bardziej jednak wypytywano Mostowskiego o Francję, jako niedawno
powracającego stamtąd. Rozmowa ta trwała z godzinę. Wszedł Samojłow i do mnie. Postać
jego sprawiła we mnie jak najżywsze oburzenie. Nie można było mieć spojrzenia i uśmiechu
bardziej zuchwałego i natrząsającego. „Wasz Potocki, Wawrzecki, Zakrzewski – rzekł z głupim śmiechem – są także w ręku naszym”. „Boleję – rzekłem – widząc powiększającą się
liczbę nieszczęśliwych”. „Mamy także – przydał Samojłow z admiracją nad dowcipem swoim
– mamy także króla Kilińskiego”. „Nie znam takiego monarchy” – odpowiedziałem mu.
Znów parschnął natrząsającym śmiechem i wyszedł. Co za gruby barbarzyniec, pomyślałem
sobie, jakie ogołocenie z wszelkiej czułości i delikatności! I taki to narodek będzie światu
przywodził!
Po obiedzie już poznałem po głosie, że to był niezawodnie Mostowski. Gdy przeznaczeniem jego zajmować to opłakane miejsce, obok litości nad nim, wyznaję, iż było jakąś pociechą wiedzieć go tak bliskim. Życząc, by i on mnie poznał, zacząłem z cicha nucić, powtarzając często słowo Dupont, po polsku most znaczące. Wkrótce i on tymże odpowiedział mi sposobem, dając mi znać, że mnie poznał. Nie chcieliśmy jednak, by nie obudzić podejrzeń stróżów naszych, zbyt często sposobu tego używać; oddać atoli powinienem tu sprawiedliwość
prostym sołdatom, że ile zwierzchni byli okrutnymi, tyle w niższych znajdowało się litości i
dobroci serca. Mostowski, chcąc znaleźć sposób obszerniejszego komunikowania ze mną,
otrzymał od Makarowa pozwolenie udzielania mi książek swych, za przejrzeniem wprzódy,
jeśli w nich pisania jakiego nie było. Wkrótce więc kapral przyszedł prosząc mnie o książkę
jaką dla Mostowskiego. Dałem mu ją, lecz wkrótce powrócił prosząc o inną, domyśliłem się
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więc, co się to znaczy, oddaliwszy więc pod pozorem przyniesienia wody żołnierza od siebie,
porwawszy więc grzebień mój (nie miałem bowiem ni kałamarza, ni papieru) co prędzej lewą
ręką napisałem te słowa: „Od sześciu niedziel jęczę tutaj, pochlebiano mi i grożono, odpowiedziałem bez podłości. Jacy są inni jeńcy nasi? Straciłem używanie prawej mej ręki. Zabrano mi pieniądze, daj odnosicielowi dukata. Ściskam cię z serca”. Wszystko to wyryte było na
białej kartce książki. Nazajutrz domyśliłem się, że dukat był danym, wieczorem bowiem
przyniósł mi kapral książkę Le Voyage de Vaillant. Dwie w niej białe kartki poprzedzające
tytuł bez żadnej ceremonii atramentem, drobnym charakterem, napełnione były wiadomościami. Mostowski donosił mi o kapitulacji Warszawy podpisanej przez Suwarowa, o okropnej rzezi na Pradze, gdzie Suwarow piętnaście tysięcy mieszkańców, bezbronnych starców,
kobiet i dzieci, z zimną krwią wyrżnąć rozkazał. Dodał, że pierwszym artykułem kapitulacji
było bezpieczeństwo osobiste wszystkich mieszkańców Warszawy i zapomnienie wszystkiego, co się stało, że jednak Katarzyna zgwałciła tę umowę i wziąść kazała marszałka Potockiego, Wawrzeckiego, Zakrzewskiego, Kapostasa, Kilińskiego i jego. Że i jemu, Mostowskiemu,
też same czyniono obietnice i groźby, że żądano po nim, by – jako znajdujący się w Paryżu w
roku 1793 i w przyjaźni żyjący z stroną brissotins – wiernie im opisał stan Francji i polityczne
względem Europy Konwencji francuskiej zamysły. Mostowski mniemając, iż zastraszy carowę, nie zataił, iż zamiarem było Francji nie dopuścić ostatniego podziału Polski. Ze mimo
odmian i walk między stronami zawsze jednego planu trzymano się, już w końcu 1792 ułożono podzielić Włochy na małe rzeczpospolite, dać Ren za granicę Francji, wydrzeć Holandię
stadhuderowi, podbić nawet Egipt. Dodał, że marszałek Potocki i Zakrzewski, dla słabego
zdrowia, umieszczeni zostali w mieście, że Wawrzeckiego inną prowadzono drogą.
Udała się ta pierwsza komunikacja, nie zawsze jednak udać się mogła; lecz ileż niewola
czyni człowieka przemyślnym, nucąc więc z cicha ułożyliśmy bezpieczniejszy znoszenia się
sposób. Przy końcu więzienia był wychodek, do którego wszyscy uczęszczali więźniowie,
wprzód jednak, nim więzień wyszedł, pilnujący go żołnierz wołał: „pusto-li?”, to jest, czy
wolny wychodek; gdy wolny, prowadził jeńca do niego. W wychodku tym była belka u góry,
a między nią i dachem szpara. Ułożyliśmy więc, iż Mostowski włoży w tę szparę ołówek i
białe kartki papieru, że ja je zabiorę i że tym sposobem korespondować z sobą będziemy. Niestety! Niedługo ta mała trwała pociecha! Przybyła do Petersburga żona Mostowskiego, Radziwiłłówna z domu, i tyle usilnym staraniem dokazała, iż go przeniesiono do miasta w wygodne i obszerne mieszkanie; przeniósł się on dnia piętnastego lutego 1795 z niezmiernym
żalem moim.
Znów więc zostałem sam jeden, Kościuszko nawet z domu komendanta fortecy do obszernego pałacu Orłowa przeniesionym został. Że go uważano jak narzędzie tylko fakcji, miano
dla niego największe względy: miał dwóch oficerów przydanych sobie do kompanii, wyjeżdżał na spacer, odbierał wizyty, bawił się tokarską robotą.
Tu skończyły się ważniejsze niewoli mojej przygody. Samojłow już mnie nie odwiedzał
więcej, Makarow i Fux ledwie we dwa lub trzy miesiące pokazali się. Ciasna ciupa była
światem moim, żyłem w niej z długą mą brodą, z smutnymi myślami mymi i z kotem, którego
mi pozwolono chować. Gdybym chciał zdawać sprawę ze wszystkich bolesnych uczuć serca
mojego, z tych snów i marzeń, które mi w tej zupełnej samotności poddawała imaginacja
moja, napisałbym wolumina całe, lecz cóż przywodzić te smutne wspomnienia; dziś jeszcze
wzdryga się na nie dusza moja. Wolę więc powiedzieć cokolwiek o towarzyszach niewoli
mojej, o niektórych zdarzeniach więzienia tego, na koniec o życiu, którem w nim prowadził,
aż do chwili, w której śmierć bezecnej przywłaścicielki stargała pęta moje.
Za przybyciem moim do tej turmy nie było, jak dwóch więźniów, a to, iż nie trzymano w
niej pojmanych, tylko przez czas, póki inkwizycje ich nie skończyły się, po czym wywożono
ich najczęściej do Syberii. Najdawniej osadzony tu więzień był Jan Baptysta Bonneau, konsul
francuski w Warszawie, z zgwałceniem wszelkich praw narodów porwany z domu posła i od
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więcej już roku osadzony w tej turmie. Całą jego zbrodnią było, iż w listach swoich tłumaczył
się z oburzeniem i zgrozą nad postępkami carowej w Polszcze. Porwano go od żony, od dzieci, od domu. Był to człowiek wielce uczciwy, z nauką i sercem najlepszym. Aż do wyprowadzenia się Mostowskiego nie wiedziałem, że się w tym więzieniu znajduje, gdy wieczoru jednego kapral przyniósł mi książkę, otwieram, znajduję na tytule te tylko słowa: „Cherchez dans
la table des matières”. Szukam i znajduję bilet, w którym Bonneau zapytuje mnie o zdrowie
żony, i córki, o szczegółach i skutkach nieszczęsnej wojny naszej. Ile mogłem, zadosyć uczyniłem pytaniom jego: chciał on korespondować przez książki, środek ten nie zdał mi się bezpiecznym, poddałem mu tenże sam, przez któren znosiliśmy się z Mostowskim, to jest – za
pozwoleniem – wychodek. Tym więc sposobem przez dwa lata pisywaliśmy do siebie. Przysyłano mi czasem gazety hamburskie, a że Bonneau po niemiecku nie umiał, czyniłem dla
niego wyciągi po francusku; choć w gruncie jednego zdania, kłóciliśmy się nieraz o politykę.
Bonneau, jak prawdziwy Francuz, cieszył się z podbić i rozszerzań się Francji, jam był za
umiarkowaniem, za porządkiem, ugruntowaniem rozsądnej wolności, których przykład rozciągnąłby tę wolność i na inne ludy; dowodziłem, że zbytnia ambicja i samej Francji, i innym
narodom szkodliwą się stanie. Że jedzenie moje było lepsze jak to, co towarzyszowi memu
dawano, nieraz wraz z biletem nosiłem mu ciasta i inne przysmaki. Bonneau w dni dopiero
dziesięć po mnie był uwolnionym, stracił żonę i córkę, pomarłe z żalu; osiadł w Paryżu; osłabiony niewolą, i sam wkrótce życia dokonał. Drugi więzień, któregom także już znalazł, był
nie znajomy mi dotąd, tylem tylko dowiedział się o nim przez pana Bonneau, że był Francuzem i nie wiedzieć, pod jakim pozorem, schwytany w Petersburgu i zamknięty. Po sześciu
miesiącach tej ciężkiej niewoli biedny człowiek wpadł w szaleństwo; odesłano go do szpitala,
tam, skoro zaczął przychodzić do siebie, znów go zamknięto, znów więc oszalał, i podobno
na zawsze; czasami był spokojny, czasami wydawał okropne krzyki, znów pięknym nader
głosem śpiewał mszę świętą i nieszpory. Raz, gdym przechodził przez korytarz i przypadkiem
drzwiczki jego usuniętymi były, postrzegłem go: zdawał się mieć około dwudziestu pięciu lat,
twarz przyjemna, lecz wybladła i zmęczona. Chcąc osłodzić nieco tęsknotę jego, prosiłem o
pozwolenie, bym mu mógł książek moich udzielać, pozwolił; odebrawszy je na powrót, postrzegłem po kilku kartach wydartych, że nieszczęśliwy coś był napisał. Raz atoli znalazłem
w środku tomu napisane ością, jak się zdawało, od ryby i krwią, niewyczytane słowa, coś na
kształt: „Je suis Forges, c’est pour vous que je...” Nieszczęśliwy stan młodzieńca tego żywo
mnie obchodził. Nieraz, gdy nadto wrzeszczał, bito go pletnią. Nie wyznaczono, jak dwadzieścia pięć kopiejek na dzień na utrzymanie go. Dawano mu rano trochę mleka, na obiad zupę i
kawałek mięsa, na wieczór chleb i kartofle. Po uwolnieniu moim starałem się, by go wypuszczono, nie wiem, co się z nim stało.
Postawiono w celce, gdzie był Mostowski, pana Kapostas, wkrótce po nim przyprowadzonego. Był on rodem z Węgier, osiadły od dawna w Warszawie, bawił się bankierstwem: w
szczupłej, nędznej figurce jego mieścił się rzadkiej tęgości męski charakter. Posiadał on wielkie wzięcie wśród mieszczan warszawskich i najżarliwszym był powstania naszego czynnikiem. Niedługo wątły skład jego mógł wytrzymać tę głuchą samotność, te ciężkie więzienia
katusze: porwały go okropne epilepsji dręczenia. Ścianą tylko przedzielony od niego, w momencie, gdym się tego najmniej spodziewał, słyszałem okropne uderzenia o ziemię, przeraźliwe krzyki, taczania się, znów jęki. I ja te męki słyszeć musiałem, i, o krok od niego, nie mogłem dać mu pomocy. Było to dla mnie okrutnym i bolesnym uczuciem. Kapostas tak był
zniszczonym przez te paroksyzmy, że lekarz, lękając się o życie jego, uczynił przełożenia
Samojłowi, i tyle tylko otrzymał, iż pozwolono Kapostasowi w czasie pogody chodzić przez
pół godziny z wartą przed mostem zwodzonym. Zdaje się, iż to świeże powietrze, nam odmówione, pomogło mu nieco, paroksyzmy bowiem coraz stawały się rzadszymi. Człowiek
skazany na nie przerwaną niczym, zupełną samotność nie ma innego towarzysza, jak myśli
swoje, tworzy sobie naprzód rozmaite obrazy, odmienia je, w rozmaite układa stosunki,
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wkrótce jedno wrażenie staje się ulubionym, oddala wszystkie inne, opanowywa całą uwagę,
cały umysł nasz; z tego stanu już niedaleko do obłąkania, a raczej, jak mówią, fiksacji.
Z natury miał skłonność Kapostas do metafizyki i tajemnych umiejętności; umiał on po
hebrajsku, nie tylko w Piśmie świętym, lecz i w Talmudzie, dziełach rabinów-kabalistów był
biegłym. Księgi Szeflera i martinistów zupełnie zawróciły mu głowę. Wyperswadował on
sobie, że, wstrzymując się od mięsa, zachowując pewną dietę, odosobniając myśli i serce swe
od wszelkich uczuciów i przedmiotów ziemskich, kombinując niektóre wiersze Biblii, będzie
mógł wyzywać duchy niebieskie, obcować z nimi, że odkryje tajemnice nie znane żyjącym,
przeniesie się do empireum, widzieć Przedwiecznego i rozmawiać z Nim będzie. Co wieczór
więc po zmierzchu słyszałem, jak zwoływał niewidzialne duchy, a lubo te nie stawały na wywoływania jego, przypisywał to mylnemu układowi wierszów Pisma świętego i nie zrażał się
bynajmniej. Miał on inną jeszcze, pożyteczniejszą zabawę: uczył czytać i pisać służącego
swego, tłumaczył mu Pismo święte, ale swoim sposobem, utrzymywał on bowiem, iż słowa
Pisma świętego były symboliczne tylko i że prawdziwy sens ich temu tylko mógł być wiadomym, kto się stał biegłym w nauce kabalistycznej. Żyliśmy jak dobrzy sąsiedzi, pożyczając
sobie książek, czasem komunikując z sobą. Wypuszczono go we dwa dni po mnie. I on, ofiara
niepotrzebnych okrucieństw, umarł wkrótce.
Ostatni z więźniów polskich, przywieziony razem z Kapostasem, był Kiliński. Był on niegdyś szewcem z profesji, urodzony ze śmiałością, posiadający wymowę zdolną do zapalenia
ludu, w czasie powstania naszego stał się tenże ludu tego bożyszczem. Około dwudziestu tysięcy czeladników i chłopców rzemieślniczych słuchało głosu jego. Z tak przeważnym wpływem nie mógł Kiliński długo zostać przy kopycie. Obiecał wystawić pułk piechoty złożony z
mieszczan warszawskich i otrzymał od Kościuszki stopień pułkownika onegoż. W czasie
pierwszych niebezpiecznych uniesień ludu oddalenie z miasta pod pozorem służby tak ważnego demagoga było wcale politycznym. Kiliński. zajęty służbą i zaciągiem swoim, rzadko
bywał na Radzie, a zatem rzadko tam bruździł. Ciekawa rzecz była widzieć pierwszych paniczów naszych, w stopniach kapitanów lub poruczników, przystępujących do pułkownika Kilińskiego z uszanowaniem winnym nowemu jego dostojeństwu; w kraju tak arystokratycznym
jak nasz było to niepojętą dzikością. Kiliński zachował skłonności dawnego stanu swego:
upijał się często. Raz, dobrze pijany, pokłóciwszy się z pułkownikiem Granowskim, kazał
pułkowi swemu wziąść się do broni, sam wsiadłszy na wózek, z gołym pałaszem w ręku, już
na czele swoich uderzał na pułk Granowskiego, gdy się ukazał Naczelnik i już się zewrzeć
mających rozjął. Zresztą, był to dobry człowiek, daleki od tej chciwości krwi, którą się monstra rewolucji francuskiej zbroczyły. Moskale nie mogli mu darować, że był pułkownikiem, i
tysiączne wyrządzali mu przykrości, nie dawali mu, jak dwadzieścia pięć kopiejek na dzień.
Znosił on przykrości te z jak najstalszym umysłem, nieraz bawił mnie listami, które do Kapostasa pisywał i których Kapostas mnie udzielał. Styl onych był prawdziwie szwiecki. Najnieznośniejszym był mu w tej niewoli brak kobiety; było to celem wszystkich jego skarg, żalów i
przeklęstw na Katarzynę. Pisał on także swe życie; miałem je i odżałować nie mogę, żem z
innymi pismami spalić je musiał. Życie szewca, przez niegoż samego pisane, z wielką prostotą i prawdą, z wiernym wizerunkiem obyczajów ludu naszego, było rzeczą nad wszystkie
wyrazy ciekawą. Acz w więzieniu, Kiliński stroił się przepysznie, przywiózł z sobą całą garderobę swą polską, w niedziele i święta wdziewał najbogatsze suknie. Pamiętam, że w ostatni
wtorek zapust postrzegłem go we drzwiach: miał żupan atłasowy, kontusz aksamitny i pas
bogaty od złota i srebra, wszystko to, by pójść do prewetu.
Przez cały czas niewoli mojej trzy tylko obce osoby przyprowadzono do więzienia naszego. Pierwszą w sierpniu roku 1795. Dowiedziałem się, iż to był człowiek należący niegdyś do
dworu Potemkina; ten, nie wiadomo z jakiej przyczyny, odkrył rządowi kradzież diamentów
Potemkina przez siostrzenicę jego, panią Branicką. Diamenty te były częścią samego kniazia,
częścią należące do carowej, i te ostatnie najpiękniejsze. Carowa, równie jak dziedzice Po-
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temkina, zarówno byli interesowani, by je odzyskać. Zamknięto młodzieńca tego jedynie, by
przez postrach czego się więcej dowiedzieć, widząc atoli, iż w niczym więcej względem tej
kradzieży nie wiedział jak to, co sam dobrowolnie doniósł, po dwóch niedzielach wypuszczono go na wolność. Branicka przez czas niejaki była traktowana ozięble, lecz powróciła do
łaski; nie warto się było długo gniewać o kradzież tak małą.
W miesiącu lipcu 1796 znów dwóch więźniów przyprowadzono. Badania ich trwały więcej
sześciu niedziel. Trzy razy sam Samojłow przyjechał badać ich: nie było dnia, w którym by
ich nie odwiedził Makarow. Często porywano ich w nocy i wożono przed sekretny trybunał.
Długość badań tych dowodziła, jak ważną musiała być ta sprawa. Dnia czternastego września
raz jeszcze przyjechał Makarow, z gniewem coraz bardziej głos swój podnosił, postrzegłem
na koniec przez kratę okna, jak dwóch żołnierzy wlekło pod ręce nieszczęsnego człowieka do
kazamat; jęki i płacz, którem wkrótce usłyszał, już mi nie dały wątpić, iż nieszczęsny był na
torturach męczony. Krzyki te przejmowały mi duszę: „O Boże – zawołałem – jakież są despotyzmu okropności, i takąż jest ta filozoficzna, ta szlachetna Katarzyna, której ludzkość
Voltaire, d’Alembert i inni wynosili pod nieba?” Po oswobodzeniu moim dowiedziałem się
od samychże oficerów moskiewskich, iż jeden z więźniów tych był sowietnikiem banku pożyczkowego, drugi kasjerem onegoż, znaleziono w banku tym deficyt sześćdziesiąt tysięcy
rubli: podwładni, nic nie czynili bez rozkazu ministra, on był winnym, oni karę ponieśli. Car
Paweł kazał ich wypuścić.
Stare drewniane więzienie, w którym nas zamknięto, wystawione było przez Piotra Wielkiego: pierwszym jeszcze, co tam wprowadzonym został, własny syn tego barbarzyńskiego
bohatera; tu mu odebrano życie. Beniowski przez dni piętnaście był w nim także zamkniętym,
lecz wraz wysłany do Kamczatki. Zajmował tęż samą izbę co i ja; wielu dystyngwowanych
cudzoziemców, oficerów, księży jęczało tu także, lecz żaden tak długo jak my. Powiedziawszy o towarzyszach moich nieszczęścia, namienię pokrótce, jak w turmie tej wlokłem żałosne
dni moje.
Mostowski porzucając więzienie to ułożył się ze mną względem korespondencji cytryną,
naznaczając przekłuciem szpilki kartę, na której pisma jego szukać miałem: przyrzekł mi także, iż użyje kredytu żony swej, by mnie przynajmniej przeniesiono z turmy tej do wygodniejszego z towarzyszami mymi mieszkania. W dziesięć dni po wyjściu swym przysłał mi kilka
książek; z jakąż skwapliwością szukałem umówionego znaku, z jaką radością znalazłem go,
jak niecierpliwie czekałem nocy i świcy, by za pomocą jej odkryć, co było pisanym. Przybyła
na koniec pożądana świca, a gdy Franciszek mój odwrócił żołnierza i zabawiał go, ja tymczasem wydarłem kartkę, odgrzałem litery, wystąpiły czerwono. Smutne nader były zawarte w
tym piśmie wieści. Donosił mi Mostowski, iż w obecności dwóch sowietników Mostowski po
dwakroć widział się z żoną, że ta używała wszelkich sposobów, by mnie przeprowadzić i
ulżyć położenie moje, lecz że Branecka i przebywający u dworu targowiczanie oszkalowali
mnie niezmiernie, mówiąc, żem nazywał imperatorową Messaliną, Zubowowi nadał imię
Madame de Pompadour, słowem, że na sejmie i wszędzie okazywałem się najgłówniejszym
nieprzyjacielem Moskali i ich stronników i że zasłużyłem na surowszą jeszcze karę jak ta,
którąm ponosił. Mostowski, by mnie nie nadto martwić, nie napisał więcej, lecz gdyśmy się
wolnymi ujrzeli, powiedział, iż Samojłow, wyliczywszy przewinienia moje, te dodał słowa:
„Nie mówcie mi więcej o Niemcewiczu, wspomnieć imię jego przed imperatorową byłoby to
zepsuć sprawę wszystkich Polaków”.
Nie potrzeba mi mówić, jakim smutkiem napełniły mnie doniesienia te: cała tęskna przyszłość położenia mego rozwinęła się przed oczyma mymi. Jedna tylko zostawała pociecha, że
mogłem powiedzieć sobie, iż występki zarzucane mi były tylko dopełnieniem powinności
dobrego obywatela; mogłemże kochać Katarzynę, która po tylu krzywdach i obelgach rozszarpała ją i zniszczyła, mogłemże szanować podłych wykonywaczów jej woli, zniewieściałych jej niewolników, zdrajców targowiczanów, co zbójnicki oręż na ojczyznę swoją podnie-
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śli? Nienawidziłem ich, jak nienawidzi syn zbójcę, co zamordował matkę jego. Byłem nieszczęśliwy, cierpiałem wiele, lecz i wtenczas nawet nie mieniałbym losu mego z losem okrytych dostatkami Szczęsnych, Rzewuskich, Braneckich i gdyby raz jeszcze upłynione wróciły
czasy, raz jeszcze podobnie jak wprzódy postępowałbym. Czyli to w rzeczy samej miano
uwolnić więzionych, czyli też przez litość tylko nad nimi, to pewna, iż pilnujący ich zawsze
im prędką wolność obiecywali. Mnie tylko jednemu nie czynili nigdy nadziei tej. Starałem się
więc uzbroić, ile można, w męstwo, i napełniać czas mój, jak mogłem najlepiej; z tym
wszystkim wlekły się ciężko godziny moje, nocy nade wszystko były okrutne. Pozbawiony
wszelkiego ruchu, świeżego powietrza, wszelkiego z ludźmi społeczeństwa, dręczony ustawnie smutnymi myślami, nie znałem, co sny posilające. Rozciągniony na materacu moim, liczyłem żałosne godziny i kwadranse zegara wieży fortecznej; grał on ustawnie jakieś kuranty;
dźwięki nieznośnymi mi były, stokroć milszym mi było milczenie. Latem żałosne śpiewania
stojących na boiskach żołnierzy pogrążały mnie w dumaniu. Ach! Jakże w milczeniu i ciemnościach nocy czynną jest imaginacja nieszczęśliwych: kiedy wszystkie podobne ratowania
się sposoby są mu odjętymi, szuka niepodobnych, nienaturalnych, wzdycha za czasami cudów
i czarów; ileżkroć życzyłem sobie, bym posiadał dar nie bycia widzianym i sposobność przenoszenia się, gdziem chciał. Z tymi to sposobami utworzyłem był sobie plan powrócenia Polski, ukarania okrutnej Katarzyny w tak głośny, straszny, przykładny sposób, iż żaden po niej
tyran nie targnąłby się na niepodległość niewinnego narodu.
Ku świtowi wycieńczona natura powracała do praw swoich, usypiałem do godziny szóstej
lub siódmej, umywszy się i uczesawszy włosy i brodę moją, śniadałem. Jeżeli to był dzień, w
którym spodziewałem się nowego transportu książek, z jakąż niecierpliwością czuwałem przy
oknie na kaprala, który przynieść go miał. Gdy książki przyszły, trzeba było czekać wiele
godzin, póki praporczyk wszystkich nie przejrzał kartek, jeśli pisania jakiego nie było. Raz
oddano mi całe dzieło de St Pierre, oprócz tylko pierwszego tomu; pytam, dlaczego to przytrzymanie, odpowiadają, iż napisane coś było na książce w języku, którego praporczyk nie
umiejąc, posłał książkę do Makarowa, nie uczeńszy Makarow zaniósł ją do Samojłowa, ten,
równie nie mogąc zrozumieć, zwołał uczonych, którzy wszyscy zgodzili się, iż w napisanych
słowach nic nie było niebezpiecznego. Wtenczas dopiero powrócono mi książkę; ciekawy
wiedzieć, co takie wzbudziło zachody i podejrzenia, otwieram, czytam – i cóż znajduję? Te
słowa: Ex libris Stanislai Sokolnicki. Pierwszy raz podobno nie mogłem się wstrzymać od
śmiechu. Przez długi czas, nim pozwolono kałamarza i pióra, czytanie było jedynym zatrudnieniem moim, ileżkroć w czerwcu i lipcu czytałem o północy bez świecy równie dobrze jak
o południu; wiadomo, iż w miesiącach tych słońce w Petersburgu nie zachodzi prawie, lecz
światło jego jest smutnym, bladość śmierci noszącym. Będę się starał przypomnieć sobie
książki, którem w przeciągu lat dwóch przeczytał.

Histoire generale des voyages par La Harpe
Condillac, jeśli się nie mylę
Oeuvres de Bernardin St Pierre
Oeuvres de Charles Bonnet
Ferguson’s History of Rome
Hume’s History of England
Swift
Homère
Richesses des nations par Smith
Plutarque
La Bible
Horace
Virgile
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24
18
6
17
2
8
10
4
4
12
1
2
2

Ovide
Voyage de Cook
Voyage en Suisse
„aux iles Pelew in 4°
„du Cap. Bligh
du Cap. Dixon
Différents romans
Darwin’s Works
Watsons’ History of Philip the II
Sterne
„Monthly Catalogue”
Inne, których nie przypominam

2
4
2
1
1
2
24
2
2
3
12
50
Suma: 215 tomów

Towarzysze moi więzienia, mając sobie zostawione pieniądze, mogli sobie tymi zjednywać
zaborcę: im więc, osobliwie Tadeuszowi Mostowskiemu, do książek angielskich Kościuszce,
winienem tę jedyną w zamknięciu moim rozrywkę: niech tu raz jeszcze dzięki moje odbiorą.
W pół roku dopiero pozwolono mi papieru i kałamarza; było to niemałą dla mnie pociechą, w
samotności bowiem odmiana pracy jest już rozrywką. Pewien, że w każdym momencie przyjdą patrzeć, co piszę, postanowiłem sobie określać się tylko do tłumaczeń, lecz serce moje tak
było przepełnione smutkiem przez zwrot na położenie moje, przyjaciół, nade wszystko ojczyzny, iż te najprzód uczucia wylać musiałem na papier. Napisałem więc trzy elegie, jedną na
bitwę maciejowicką, drugą na podróż naszą do Petersburga, trzecią [nad] nieszczęściami Polski i więzieniem naszym; trzeba było tłumić i żal, i zniewagę moją, by w przypadku odkrycia
nie wystawić się na większe prześladowania: widać więc w rymach tych przymus i zamilczenie, niemało treść całą oziębiające; nie wiem, gdzie się te rymy podziały. Nie mając jeszcze
siły w prawej mej ręce, pisałem lewą powoli, nie gładko, ale czytelnie, za epigraf do tych elegii wziąłem ten wiersz Owidiusza:
Flebilis est status meus, uti flebile carmen.
Tysiąc wiło mi się myśli, lecz pewniejszym mi się zdało pilnować się tłumaczeń. Przetłumaczyłem więc Chatkę indyjską pana de St Pierre, Rasselas, powieść Johnsona z angielskiego, Życie Katona z Plutarcha. Przyniesiono mi jeden tom Pope’a, w którym znajdował się The
Rape of the Lock, z zapowiedzeniem, iż tylko trzy dni mogłem książkę tę zatrzymać; podobało mi się niezmiernie to letkie, gładkie, dowcipne poema, lecz jakże je przełożyć w przeciągu dni trzech; postanowiłem więc natychmiast przepisać je i z rękopismu tłumaczyć. Jakoż
dokonałem tej pracy; wesołość Pope’a nie pomału przyczyniła się do roztargnienia smutnych
mych myśli. Przedsięwziąłem dalej [tłumaczyć] Athalię, tragedię Racina, lecz mogłoż słabe,
spętane pismo moje doścignąć piękność tych doskonałych rymów? Przedsięwziąłem romans
polski pod tytułem Pamiętniki Bielawskiego, lecz ten do połowy ledwie doprowadzony. Napisałem ze dwadzieścia bajek, najwięcej oryginalnych, niektóre, jak Mucha i pająki, Pożar,
Chińczyk, mające stosunek do czasów. Po wypuszczeniu moim oddałem te pisma przyjaciołom moim, marszałkowi Potockiemu i Mostowskiemu; co śmielsze jednak, których nie wymieniam, spaliłem.
Na kilka miesięcy przed oswobodzeniem moim zaczęły powracać ruch i siła w zeschłej na
poły, ranionej mej ręce. Prosiłem więc Makarowa, aby mi pozwolił bawić się rysunkiem; zezwolił dobry Makarow, z pieniędzy więc moich, złożonych u praporczyka, kupiono mi papieru, ołówków, tuszu, pędzlów i niektóre wzory, między tymi zbiór dzieł Carl du Jenden. Pozbawiony noża i scyzoryka, za każdym razem musiałem się udawać do kaprala, by pióra i
ołówki me ostrzył. To zabierało godziny czasu; wkrótce atoli otrzymałem potajemnie scyzoryk od Kapostasa i gdy się żołnierz odwrócił, sam sobie poprawiałem i jedne, i drugie. Mimo
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gustu mego do rysunków nie miałem w młodości mojej czasu wydoskonalenia się w tej pięknej sztuce; ileż później w wędrówkach moich po Europie i Ameryce, widząc zachwycające
widoki, pamiętnych ruin ostatki, żałowałem, iż przenosząc je na papier nie mogłem zbogacić
zapasu wspomnień moich. Niezgrabnym było kopiowanie drżącą ręką tych wzorowych
przede mną rysunków, służyło to jednak do skrócenia tęsknych chwil moich.
Obiadowałem około godziny czwartej, a zatem najczęściej przy świcy; przynoszono mi
jeść z drugiej strony Newy, z pałacu Orłowa, gdzie mieszkał Kościuszko. Nim więc przyniesiono, nim odgrzano w kazamatach, wiele upłynęło godzin. Hojna nawet wpośród okrucieństw swoich carowa oświadczyła, że gdy byliśmy na jej koszcie, chciała, byśmy najwspanialej byli traktowani. Była to prawdziwa gratka dla stróżów i dozorców naszych. Co miesiąc
regestra ich tysiące i tysiące rublów wynosiły. Powinniśmy byli za te pieniądze opływać w
zbytkach stołowych, jeść jak monarchowie – żywiono nas jednak jak dostatnich mieszczan, i
dosyć obficie, lecz myśliż o smacznych kąskach samotny, zamknięty więzień: tak mało dotykało mnie jedzenie, iż w czasie gdy Newa dla lodów nieprzebyta była, i nie dawano mi, jak
śledzie, ser i piwo, ledwiem różnicę w strawie mojej postrzegał. Jadłem więc bardzo mało,
niewiele więcej i służący mój, wszystko więc pożerali praporczyk i sołdaty. Rozrywać musiałem rękoma dawane mi mięsiwa, ze wszystkich więźniów mnie tylko jednemu odjęto używanie noża i brzytwy; zarosłe wąsy i broda zawadzały mi z początku; przykro także było nie
mieć szczypców, zastąpiłem je skórką od chleba, zginając knot od świecy. Wieczorem, nim
przyniesiono światło, przechodziłem się po izbie najdłuższą, bo diagonalną linią, mającą małych siedm kroków. Zamierzałem sobie uchodzić tyle i tyle tysięcy kroków, lecz wkrótce inne
tłoczące się myśli przerywały rachubę moją. Chodząc ustawnie jednym miejscem, wycisnąłem krokami mymi w przeciągu lat dwóch ścieżkę na pół cala głębszą od reszty podłogi. Zadrży może następca mój na widok ten.
Latem, gdy czas był pogodny, oparłszy głowę o kratę okienka mego, wlepione mając oczy
na przesmyk firmamentu odkryty między murami fortecy i więzieniem, w głębokich dumaniach całe przepędzałem godziny i gdy poziome ciało moje przykute było w tej turmie, myśl
nieśmiertelna przelatywała z jednego końca świata na drugi, niebieskich nawet sięgała dziedzin: przenosiłem się z tej pięknej ziemi, z tych Włoch, które porzuciłem, by spieszyć na
obronę ojczyzny mojej, znów do tej Polski, jedynego celu wszystkich prac i usiłowań naszych, dziś zniszczonej, już nie istniejącej może. „Nie wiedzą – myślałem sobie – krewni i
przyjaciele moi, w jakim ja jęczę miescu, tak jak i ja nie wiem, czy oni żyją, czy ocaleni”.
Jednej nocy, kiedym był w tych pogrążony dumaniach, słyszę oddalone dętej muzyki odgłosy; rozumiałem zrazu, iż to tylko było omamienie, lecz głosy te coraz wyraźniejszymi stawały się, Usłyszałem na koniec włoskie arie z opery Don Żuan, którą tylekroć grano w Warszawie. Te słodkie brzmienia w miescu, gdzie same tylko jęki i wzdychania przerywały milczenie, wspomnienia miesc, czasów, pogodnych nadziei, rozrzewniły mnie do łez.
Zdrowie moje, do wnijścia w tą smutną turmę tak czerstwe i mocne, coraz bardziej nadwerężać się zaczęło przez odjęcie świeżego powietrza, wszelkiego ruchu i ciężących nade mną
smutków. Doznawałem częstych słabości, zawrotu głowy, potów, ustawnie wodnista ślina
potokami leciała ze mnie. Gorączka i nieugaszone pragnienie nie opuszczały mnie prawie. Po
długich prośbach przysłano na koniec lekarza, ten po długich badaniach oświadczył, żem miał
robaka solitera w wnętrznościach, i tak mocne dał mi lekarstwo, iż rozumiałem, że duszę wyzionę. Choroba atoli moja nie była niczym inszym, jak chorobą nerwową, której odtąd nie
pozbyłem się nigdy. Na próżno prosiłem, żeby mi – pod strażą nawet – wolno było choć pół
godziny przejść się po dziedzińcu twierdzy; nielitościwy Samojłow nigdy mi tego nie dozwolił.
Niemałym było dla mnie dokuczaniem, osobliwie w nocy, mnóstwo szczurów w więzieniu, tak dużych, jakichem nigdy nie widział; ustawiczny ich pisk i gryzienie się pod podłogą
moją nie dawały mi pokoju. Nieraz w nocach letnich wychodziły one z dużych otworów w
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podłodze, wskakiwały na stolik, tam jeżeli się został kawałek chleba lub świecy, zjadały to
zaraz, nieraz przebudzały mnie biegając po mnie.
Te przykrości, ten osłabiony stan zdrowia nieraz do wszystkiego czyniły mnie niezdolnym,
nie mogłem ni czytać, ni pisać, czułem tylko brzemię dolegliwości i tęsknoty. Jeden tylko
przytoczę dowód, jaką katuszą było dla mnie to nędzne życie. Raz, upadający pod niesmakiem i słabością, rzuciłem się na łoże, zegar wybijał piątą godzinę wieczorną. Z jakąż radością za przebudzeniem usłyszałem bijącą godzinę szóstą; myśl, że nie czując cierpień stanu
mojego strawiłem godzinę, była dla mnie niewymowną słodyczą.
Nieraz wśród tylu bolesnych uczuć moich rozmyślałem nad postępowaniem z więźniami,
równie barbarzyńskim jak niepotrzebnym, tych samowładnych rządów, które prócz woli
swojej innego prawa nie znają. Więźniowie stanu nieszczęśliwszymi są od innych, żaden trybunał nie czuwa nad nimi, nie rozbiera ich winy, nie sądzi: schwytani w tajemnicy, trzymani
w tajemnicy, oskarżyciel ich jest razem i sędzią, nie ma apelacji od wyroku jego; nie wie
świat, za co wzięty, co cierpi, nie wie, czy życie wyzionął, czy mu je odebrano. Nie dosyćże,
kiedy samowładca zabezpieczy podejrzanego sobie, że mu odbierze najdroższe dobro, bo
wolność, że kiedy występny, niebezpieczny, odbierze mu sposobność szkodzenia społeczeństwu, po cóż mu odbierać oddech powietrza, po co go podsłuchiwać, otaczać szpiegami, męczyć go we dnie i w nocy – lecz okrucieństwa bez potrzeby są tyranów pokarmem. W innych
krajach najstraszniejsi zbrodniarze mają przecie godziny, gdzie im przechodzić się, oddychać
świeże powietrze, widywać nawet przyjaciół jest wolno; zostawiono było Katarzynie i te
ostatnie ludzkości względy wymazać z karnego kodeksu swego.
Potrzeba jest matką przemysłu, przyzwyczajonemu do życia czynnego, nieznośnym było
nieczynne zamknięcie, wymyśliłem więc sobie nowy poruszania się sposób: zbierałem wypadające mi z głowy i brody włosy i dałem zrobić z nich piłkę, i tą grałem aż do obfitego spocenia się, przemieniałem potem bieliznę i zmordowany odpoczywałem. Tej to agitacji winienem
zachowanie życia w tym smutnym tarasie.
Słodycz, z którą się obchodziłem z pilnującymi mnie żołnierzami, może i stan mój łatwo w
nieszczęśliwych jak ja wzbudzał politowanie, a wkrótce i przychylność: było więc dla mnie
męczarnią patrzeć na katusze, jakie im nielitościwy praporczyk za najmniejsze przewinienie
co dzień zadawał; człowiek ten, urodzony muzykiem, ożeniwszy się z córką woźnicy Samojłowa został praporczykiem; wyniesiony nad wszelkie nadzieje swoje, w katowaniu podwładnych swoich szukał przekonywać się o godności swojej. Stawał z zegarkiem w ręku i liczył
minuty, przez które dwóch kaprali okładali kijami nieszczęśliwego sołdata. Trzeba było być
Moskalem, by te bicia wytrzymać, by nawet patrzeć na nie. Nieraz, gdy praporczyk ten przychodził do mnie na wódkę, czyniłem mu uwagi względem tak okrutnego postępowania. „Muszę robić jak drudzy – odpowiadał – i ja byłem sołdatem i wiem, że to wytrzymać można”.
Wiedząc, że był zabobonnym: „Paweł Iwanowicz – mówiłem – nie wiesz, że nam umrzeć
potrzeba, że Najwyższy sądzić nas będzie, że święty Mikołaj zapisuje wszystkie grzechy nasze, że za każde uderzenie, za każdą łzę, za każdą kroplę krwi, którą wyciskasz, odpowiesz,
ze kary piekielne, ogień, smoła, widły diabłów, ich rożny...” Tu praporczyk, cały przelękniony: „Sztoż działat, sztoż działa” – rzekł z westchnieniem i rozmowę odmienił. Postrzegłem
jednak, iż piekło moje uczyniło na nim wrażenie, mniej bowiem dręczył sołdatów.
Postrzegli to i żołnierze i przychylność ich ku mnie coraz bardziej wzrastała. Czterech, co
mnie pilnowało, nie odmieniało się przez dwa lata. Nieszczęśliwi łatwo przylegają do siebie;
nie mając pieniędzy, podarunkami bielizny i rupieci moich, jedzeniem, najwięcej ubolewaniem nad stanem ich tak ich przywiązałem do siebie, iż co mogli, czynili dla mnie. Ileżkroć,
gdy się praporczyk oddalił, rozwodzili się nad smutnym położeniem swoim; niektórzy o kilkaset mil urodzeni w Azji, porwani od żon i dzieci, od lat dwudziestu nie słyszeli o nich ani
spodziewali się więcej ni słyszeć, ni widzieć ich. Co tylko mogli pocieszającego mnie usłyszeć, przychodzili mi donosić, już nie nade mną, lecz przy drzwiach tylko stali, słowem, we
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wszystkich ich postępkach widziałem ubolewanie i litość nie znaną wyższym. Jeden z nich
nawet podjął się dwakroć bilet ode mnie zanieść do Kościuszki; na pierwszy odebrałem
przyjazną odpowiedź, na drugi ustną tylko prośbę, bym nie pisał więcej, gdyżby to mogło
stan nasz obydwóch pogorszyć; i nie wątpię na chwilę, iż ostrożność ta była sprawiedliwą.
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Rozdział dwunasty
W taki sposób wlekły się godziny, dni, miesiące, lata moje, okropna cichość więzienia
przerywaną tylko była albo uderzeniami batogów praporczyka lub biciem z dział w dni galowe i świąteczne, lub gdy carowa wyjeżdżała, lub przyjeżdżała do dworca. Już cztery mijało
miesiące, jak się nie pokazał Makarow, był on zatrudniony rozhoworami z malkontentami
perskimi, których carowa pobudzała przeciw szachowi. Zdawaliśmy się być zupełnie zapomnianymi. Mgły i śniegi listopadowe znów zaczęły ziemię okrywać, gdy dnia siedemnastego
listopada 1796 Franciszek mój przynosząc mi obiad: „Musiało się stać coś nadzwyczajnego –
rzekł mi – widzę pomiędzy żołnierzami, widzę ich twarze pomieszane, słyszę szeptania; kilka
tylko niewyraźnych słów podchwycić mogłem, jeden mówił: «Znikła obłuda, a prawda na
świat wyjdzie», drugi powiedział: «Nic się nie stanie bez metropolity nowogrodzkiego»”. Na
te słowa serce moje potężnie bić zaczęło: „Już – pomyślałem sobie – tak długo dręcząca nas
furia żyć nie musi”. „Będziemy wolni – rzekłem do Franciszka – zabierz ten obiad, jeść nie
będę, podsłuchuj pilnie każde słowo, co sołdaty między sobą wyrzekną”. „Ciężko to będzie,
praporczyk zwołał wszystkich do siebie i widać było, jak surowo ich napominał, zapewne by
nic nie mówili”.
Po obiedzie wyszedł praporczyk na miasto, wyszli także stróże nasi, każdy trzymając się
przed drzwiami więźnia swego. Nie może człowiek być dosyć pewnym, gdy idzie o rzecz
gorąco upragnioną, chcąc się więc bardziej w nadziei mojej utwierdzić, zdjąłem pantofle, na
palcach przybliżyłem się do drzwi, nadstawiając ucha na najmniejsze słowo. Wkrótce żołnierze zaczęli szeptać z sobą: „Wielkie będą odmiany – mówił jeden – mówią, że dadzą wolność
żołnierzom, co trzydzieści lat służyli, powrócenia do siebie”. „Daj Boże” – odpowiedział drugi z westchnieniem. „Będziemy mieć na koniec cara – rzekł trzeci – już to dawno nie było;
staraja nasza matuszka, uże dolho gulała”. „Połno, połno (dosyć) – odezwał się drugi – kolej
na syna, pewnie i więźniów naszych uwolnią”. Nigdy długo oczekiwane zapewnienia kochanki, że nas kocha, sprawić nie mogą większej radości nad tę, którą mi sprawiła rozmowa
dobrych tych ludzi. Nazajutrz trzykrotne wystrzały ze wszystkich dział twierdzy słyszeć się
dały i natychmiast wszyscy żołnierze z praporczykiem na czele do cerkwi poszli w paradzie,
natychmiast kochany Makar, jeden z pilnowaczów mych, wszedł do izby i szepnąwszy mi do
ucha: „Gosudaryni pomierła”, uciekł natychmiast.
Zacząłem wraz nucić psalm De profundis i nucąc oznajmiłem Kapostasowi, iż już bez żadnej wątpliwości carowa umarła. Tegoż samego wieczoru, przez bilety zostawione w kryjówce
wychodu, Bonneau i Kiliński o tak szczęśliwym wypadku uwiadomieni zostali.
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Upływało już dni osiem, powiernicy moi przynosili mi rozmaite wiadomości o odmianach
przez cara Pawła Pierwszego czynionych, lecz co do oswobodzenia naszego nic jeszcze nie
dochodziło, Lubo sam rozsądek wskazywał, iż monarcha po trzydziestu siedmiu leciech uzurpacji miał coś ważniejszego do czynienia jak myślić o nas, przecież nieraz ogarniała mnie
niespokojność.
W tym to przeciągu czasu żywą miałem kłótnię z praporczykiem, powód jej był taki:
Ostatni raz jak był u mnie doktor, zostawił u praporczyka dla słabościów moich flaszeczkę z
białymi kroplami Hoffmanna; posłałem po nie, a że często praporczyka nie znajdowano i ja w
słabościach moich pomocy nie miałem, chciałem tę flaszeczkę zatrzymać przy sobie. Upomniał się o nią kapral, odpowiedziałem, że nie oddam. „To jest trucizna” – rzekł kapral. „Nie
mógł ci doktor takiego głupstwa powiedzieć”. Wyszedł kapral donosząc praporczykowi, że
flaszeczki oddać nie chcę. Wpada natychmiast praporczyk, blady, zielony, niebieski, z wargami drżącymi od gniewu. „Oddajcie zaraz flaszeczkę” – zawołał z gniewem. „Nie oddam”.
Przysuwa się do mnie i chce mi ją gwałtem wydrzeć. Ja do stołka, i byłbym go rzucił na niegodziwca, gdyby się był nie usunął. „Bunt, bunt – zawołał – wraz do prokurora doniosę o
nim”. „A ja także pisać będę do niego, co więcej, napiszę do gosudaryni twojej i o wszystkich
twoich sprawkach i kradzieżach doniosę. Przyszlij mi zaraz papieru i laku”. Wyszedł, ledwiem popisał i popieczętował me listy, gdy znów wszedł praporczyk, lecz z ułożeniem wcale
od pierwszego różnym; skłoniwszy się nisko: „Cóż to jest ta kłótnia między nami?” „Gosudaryni ją osądzi” – odrzekłem. „Po cóż się udawać do niej z takim drobiazgiem?” „Sameś tego
chciał”. „Jeżelim – rzecze – zgrzeszył, wybaczcie”; to mówiąc pocałował mnie w rękę. „Dość
na tym” – rzekłem i przygotowane listy podarłem. Nie byłaby się zapewne kłótnia ta tak
skończyła łagodnie, gdyby wieść o dobrych dla nas chęciach Pawła Pierwszego nie była już
zaleciała do praporczyka.
Dnia dwudziestego siódmego listopada Makar, przyniósłszy obiad mój od Kościuszki,
wszedł do mnie wieczorem pełen radości i dobrze podpity. „Wygrana nasza – rzecze mi –
dzisiejszego ranku gosudar był sam u Kościuszki i powiedział mu, że jest wolnym i że wszyscy więźniowie polscy byli także wolnymi”; że z przyczyny tej była wielka uczta w kuchni,
że wszyscy pili i jemu także pić dali do woli. Już mi niewiele zostawało koszul, przecież darowałem mu ich dwie i tyleż chustek.
Nazajutrz, w poniedziałek dwudziestego ósmego listopada, nic nowego, we wtorek doniósł
mi Fedko, inny żołnierz, że Kościuszko był u imperatora i że wraz miałem być uwolnionym.
Przecież i we środę nicht jeszcze nie przychodził, wieczorem dopiero, gdym podług zwyczaju
mego chodził w ciemnościach, alić widzę wchodzącego na palcach praporczyka. Rozkazawszy wyniść żołnierzowi: „W dowód przywiązania mego – rzecze – do was odkryję wam wielki sekret”. „Cóż takiego?" – rzekłem ze zadziwieniem. Skłoniwszy się do ziemi i przeżegnawszy trzy razy rzekł z przytłumionym głosem: „Jejej Wieliczestwo Gosudaryni swoliła
pomret”. Na te słowa: „raczyła umrzeć”, ledwiem się mógł wstrzymać od śmiechu. „Jakże to
– rzekłem – i kiedy?” „Już od dni kilku – odpowie – po krótkiej chorobie, ale taka była wola
Gospoda Boha i Swiatoho Mikołaja”. „Rozumieszże – zapytam – że to jaką odmianę w losie
naszym przyniesie?” Zamilkł na chwilę, wkrótce zbliżywszy się do ucha mego: „Nie zdradzajcie mnie, proszę, ale żołnierz, co po obiad wasz chodził, powiedział mi, by już nie przychodzić nazajutrz, gdyż tego jeszcze wieczora czekają was w mieście”. „Niechże Bóg będzie
pochwalon – rzekłem – dziękuję wam za tak pożądaną wiadomość, lecz już późno, a nicht się
nie pokazuje”. „Wiele mają do czynienia, ale jutro rano zapewne przyjdą”. Zaledwie wyszedł,
wraz doniosłem o tym towarzyszom moim, zapewniając ich, iż podobnego zwiastowania powinni się spodziewać i że jeślibym ja pierwszy wyszedł, wszelkich dołożę starań, by i oni
oswobodzonymi byli. Żeby zaś tak szczęśliwe godło jak najuroczyściej obchodzić, kazałem
zapalić wszystkie kawałki świec, klęknąłem i Bogu złożyłem dzięki, że się zlitował nad nieszczęśliwym. Rozdałem ostatek prawie bielizny i rupieci mych na żołnierzy, położyłem się
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późno i tą razą nie już frasunek, lecz radość spać mi nie dała. Z jakimże rozczuleniem już
uprzedzałem chwilę, w której ujrzę sklepienie niebios, chwytać będę świeże powietrze, ujrzę
ludzi, usłyszę głos ich, co więcej, uściskam przyjaciół i krewnych. Wstałem rano i rozkazałem
służącemu, by tłumoczek mój miał w gotowości, raz jeszcze napisałem do Bonneau i innych
uśmierzając ich niespokojność, wiedziałem bowiem, jak oddalenie się moje będzie dla nich
okrutnym. Tymczasem dziewiąta i dziesiąta godzina mija, powraca kapral, z miasta żadnej
wiadomości. Im bliższa była nadzieja, tym żywsza bojaźń i niespokojność, aleć o jedynastej
słyszę hałas na korytarzu; otwierają się drzwi, wchodzi Makarow, zadyszały niezmiernie.
Udając, że o niczym nie wiem, zaczynam się skarżyć, że od tylu miesięcy nie zajrzał do mnie.
„Nie mogę mówić – rzekł – tak jestem zmordowany” – i natychmiast usiadł na łóżku moim.
Odetchnąwszy nieco, wyjął papier z kieszeni i czytał go: był to rozkaz imperatora z własnoręcznym podpisem powracający mnie na wolność; Makarow powinszował mnie i uściskał.
Niski ukłon praporczyka, aż do ziemi, znaczący także powinszowanie, śmiech wzbudził we
mnie. „A towarzysze moi – zapytałem Makarowa – sąż także wolni?” „Będą wkrótce – odpowiedział – lecz nie ma jeszcze rozkazu; nie ma czasu do stracenia – przydał – ogolcie natychmiast brodę, gdyż spieszyć nam trzeba”. „I czemuż – rzekłem – mam brodę tę golić,
przywykłem już do niej, a kiedy dotąd chcieliście, żebym ją nosił, czemuż i nie dłużej?” „To
być nie może – rzekł nieco z gniewem – jeżeli chcecie wyjść zaraz, trzeba się ogolić, inaczej
zostaniecie tutaj”. „Idźcież więc – rzekłem – pocieszyć kolegów moich, nim ja się ogolę”.
Zawołano golarza z kazamaty, ten naprzód ostrzygł, potem ogolił mi brodę; schowałem na
pamiątkę ostatki runa tego i mam je pono dotąd. Gdy Makarow powrócił, prosiłem go, by mi
pozwolił wszystkie książki moje zostawić w więzieniu dla zabawy nieszczęśliwych, co po
mnie tam przyjdą; pozwolił, lecz pewien jestem, że praporczyk poprzedawał je wszystkie.
Ubrałem się natychmiast w boty ze skóry psów morskich, wilczurę i dużą szlapę. Wyszliśmy, nie bez rozkwilenia obejrzałem się raz ostatni ma to mieszkanie płaczu, było ono dla
mnie jak porzucone łoże bolesnej choroby, nie niewinne, żałosne jednak w wspomnieniach.
Przeszliśmy zwodzony most twierdzy i ujrzeliśmy się na niezmiernym krysztale Newy, już
ściętej w jedno lodowate zwierściadło. Po tak długim zamknięciu i oddaleniu od świata oddychanie świeżym powietrzem, lazur pogodnego nieba, widok pysznego grodu, tłumy ludzi,
powozów, sanek sprawiły mi odurzenie, zawrót głowy, krew we mnie burzyć się zaczęła.
Przeszedłszy Newę wsiedliśmy na czekające nas sanie. Po drodze Makarow zachęcał mnie do
największej ostrożności, przestrzegając, że najmniejsze słowo zgubić mnie mogło. Dziękowałem mu za jego rady; jakoż wyznać muszę, iż w całym postępowaniu swoim okazywał się
dla nas łagodnym i ludzkim. Nie zataił on przede mną, iż w radzie carskiej wielkie były z
strony ministrów, osobliwie poduszczonego przez Braneckich Samojłowa, opierania się
względem wypuszczenia mnie na wolność. Tak rozmawiając stanęliśmy przed domem, gdzie
Mostowski wraz z Zakrzewskim strzeżeni byli: co za spotkanie, długośmy się trzymali ściśnieni nie mogąc wymówić i słowa; znalazłem Mostowskiego niezmiernie zmienionym, na
dziesięć lat podstarzeliśmy się obydwa. Rozmowa nasza nie miała związku, nadto spieszyłem
się uściskać innych przyjaciół moich. Udałem się do marszałka Potockiego, znalazłem go
bardziej jeszcze zmienionym jak Mostowskiego; rozrzewniliśmy się do łez. Potocki chciał
widzieć ranę moją, musiałem się rozebrać, pocałował ją. Od marszałka Potockiego pospieszyłem do Kościuszki; znalazłem go leżącego na kanapie, z obwiniętą głową i wyciągniętą
jak martwą nogą; bardziej jak widok ten zmartwił mnie głos jego, prawie zgaszony, trudność i
nieporządek w tłumaczeniu się, znajdowaniu myśli i słów; zdawał się przerażonym nadzwyczajną trwogą: nic nie mówił, a kiedym głos podniósł, kiwał palcem, pokazując, że nas w
przedpokoju podsłuchują. Po pierwszych przywitaniach i winszowaniach sobie nawzajem:
„Wiem ja – rzecze – żeś wiele ucierpiał, lecz trzeba dokończyć ofiarę poświęcenia się, trzeba,
żebyś mi przyrzekł, że udasz się ze mną do Ameryki”. „Znasz przywiązanie moje do siebie –
rzekłem mu – po tylu cierpieniach, po tak długim od ojca, rodzeństwa, od przyjaciół oddale-
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niu słodko by mi było odwiedzić progi ojczyste, zebrać ostatki rozbitej szczupłej fortuny mojej”. „Chciałbym wyjechać za tydzień – rzecze Kościuszko – widzisz, w jakim stanie jestem,
zważ, czy mogę sam w tak daleką puszczać się drogę, potrzeba mi przyjaciela doświadczonego, który by czuwał nade mną, możeszże mnie w tym stanie opuszczać?” Tu zaczął płakać,
łzy te oddaliły wszystkie wahanie się moje. „Nie, nie opuszczę cię” – rzekłem. Kościuszko
uściskał mnie, i tak w tymże dniu, w którym stargały się pęta niewoli mojej, włożyłem na
siebie słodsze przyjaźni więzy.
Już był Kościuszko przed uwolnieniem moim wykonał carowi przysięgę wierności, wymagano tegoż zakładu i po innych, i tegoż dnia Makarow zawiózł mnie do Samojłowa, gdzie
Zakrzewski, Wawrzecki, Mostowski już się znajdowali. Mimo przełożeń naszych, iż wielu z
nas od chwili podziału ujrzeli się poddanymi Prus lub Austrii, nalegał Samojłow, byśmy wraz
wykonali przysięgę: trzymał ją i dyktował po polsku kapłan katolicki. Okropną była przysięga
ta; przysięgaliśmy na wierność nie tylko Pawłowi i następcy jego, Aleksandrowi, lecz nadto
kazano nam przyrzekać, że ostatnią kroplę krwi wylejemy za dobro ich, że gdziekolwiek
znajdować się będziem mogli, na jedne słowo, na jedne skinienie obok monarchy staniemy.
Acz przymuszona, ciężka była do wykonania przysięga ta. Tak się skończył dzień pierwszy
oswobodzenia naszego.
Nazajutrz miałem sposobność widzenia Polaków bawiących w Petersburgu, już dla urzędów nadanych im przez carowę, już by otrzymać choć cząstkę skonfiskowanych im przez
carowę majątków; między tymi: książę Stanisław Poniatowski, synowiec królewski, Iliński,
kolega mój na sejmie (ten przez wczesne zyskanie sobie łaski u cara Pawła wielce się do
uwolnienia naszego przyczynił), Seweryn Potocki i Potocki wojewoda bełski, z familią, książę Michał Radziwiłł, wojewoda wileński, z żoną, pani Działyńska, wdowa po wygnanym
przez Katarzynę nad Morze Lodowate pułkowniku, księżna kurlandzka, bratowa tego, co
ostatni rządził Kurlandią. Ze łzami rozczulenia oglądałem dwóch młodych książąt Czartoryskich, synów tego, który mnie wychował i któremum tyle winien wdzięczności. Nie wspominam targowiczanów i targowiczanek, Ożarowskich, Zabiełłów, Wyhowskich etc., etc., bom
od nich uciekał.
Wyznaczono nam dzień, już bliski niedzieli, do prezentacji u dworu. Trzeba się było pokazać w żałobie, podług kroju przepisanego przez samego Pawła. Pracowali nocy całe krawce,
zdarli mnie niemiłosiernie; gruba ta żałoba kosztowała mnie do trzydziestu czerwonych złotych; ale jak dzika żałoba: trzy tylko guziki z przodu, żadnego z tyłu, szpada, kapelusz,
sprzączki nawet przykryte krepą; dość byliśmy podobni do kominiarzy. Wczoraj buntownicy i
złoczyńce, dziś dworscy panowie, w obliczu dwóch samodzierżców, jednej już zmarłej rozciągniętej na łożu paradnym, drugiego otoczonego całą pompą i władzą. Widok dworu tego
więcej jeszcze zdał mi się nadzwyczajnym jak wspaniałym. Widzieć tam próbki wszystkich
ludów Azji i Europy, podległych berłu moskiewskiemu: faworytów, ministrów, jenerałów
okrytych mnóstwem orderów, szambelanów udających śmieszną letkość des marquis de Molière. Koło nich metropolitanin z siwą, jabłkowatą brodą, dziwujący się nad gwiazdą, orderem, który mu dał gosudar. Tu kupka tworów z twarzą śniadą, czarną brodą, w kaftanach,
szerokich szarawarach i pantoflach, znów inna ubranych z polska, ciasno opiętych; pierwsi –
Tatarzy, drudzy – Czerkasy i Georgianie. Ach, cóż są te dziwotwory z małymi oczkami, z
płaską i zgniecioną twarzą? Są to Kałmucy. Trudno widzieć gdzie indziej z tylu narodów złożoną mozaikę z ludzi. Niestety! Już i my byliśmy w tej mozaice małymi kamykami, ale te
kamyki nie spoją się nigdy z resztą. U drzwi carskich stały kawalergardy. Jest to chorągiew
stukonna z samych bojarów złożona, jak najwspanialej ubrana. Było to stado Katarzyny, z
którego wybierała ogiery. Ubiór ich: kolet aksamitny biały z takimiż niebieskimi wyłogami,
na wszystkich szwach galony, koło tych hafty, letki srebrny bechter na piersiach i na srebrnych łańcuchach spadające z tegoż kruszcu słońce, hełmy rzymskie pozłacane z strusimi piórami, a jakby jeszcze nie dosyć bogactwa, srebrne blachy u boków, idące całą długością nogi.
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Jak bałwany morskie słoniły się W tę i ową stronę tłumy tych Europy i Azji dworaków,
gdy jedną rażą widzę rozstępujące się te tłumy i postrzegam ładnego człowieka, z czarnymi
dużymi oczyma, bladego, wycieńczonego niezmiernie. Był to Zubow, owdowiały nałożnik po
Katarzynie; wlókł się bardziej, niż postępował. Człowiek ten już niczym był dzisiaj, ale taka
jest siła nałogu w dworakach, że rozstępowali się przed nim jak w czasie jego potęgi. Powiódł
on swe kroki do sali, gdzie zwłoki zmarłej wystawionymi były. Przez ciekawość wśliznąłem
się i ja z drugimi, ale nielubiący czołobitni i całowania ręki, która ojczyznę moją zabiła, zatrzymałem się w progach. Na paradnym łożu, wznoszącym się na dwunastu stopniach, widzieć można było martwe ostatki, marność wszelkich wielkości, słowem, przed kilku dniami
panią piątej części okręgu ziemskiego, dziś pastwa robaków. Wystawiała ona niezmierną masę ścierwa i tłustości, brzuch jej tak był wzdęty do góry, iż twarz jej zasłaniał; nogi za życia
jeszcze nabrzmiałe. Miała na sobie tułub moskiewski, aksamitny, zielony, podszyty sobolami,
haftowany bogato. Mnóstwo koron, bereł, kul świata, orderów, rozłożone było po stopniach
katafalku. Jak za życia, dwór ją cały otaczał. Damy honorowe, szambelani, kamerjunkry, gardyści odmieniali się godzinami i w dzień, i w nocy. Była to ciężka służba, bo nie tylko Katarzynę, lecz i męża jej, uduszonego przed trzydziestu czterema latami, strzec musieli. Paweł
Pierwszy w dzień wstąpienia swego na tron, nie mogąc już pomścić się śmierci ojca, chciał
przynajmniej popiołom jego oddać cześć winną. Z Bezborodkiem i jednym z adiutantów udał
się Paweł do kościoła świętego Aleksandra Newskiego, gdzie ojciec jego naprędce był pochowany. Jeden już tylko pop zostawał, który znał miesce, gdzie była truna jego. Bierze go
Paweł Pierwszy z sobą i do podziemia zstępuje; otwierają trunę, lecz już tylko same popioły,
guziki od munduru i buty. Na widok ten Paweł łzy rzewne wylewał: rozkazał natychmiast w
tymże kościele wystawić katafalk, podobny temu, na którym spoczywała matka, wyznaczył
dygnitarzy, którzy przy tronie służbę odprawiać byli powinni, i przez łatwą do usprawiedliwienia zemstę wyznaczył do tej służby trzech przedniej szych ojca swego zabójców, Orłowa,
Boratyńskiego i Paszikowa. Dwa razy na dzień, rano i wieczór, odwiedzał Paweł ciało ojca i
matki, za nim cały ród carski, dworscy, na koniec przedniejsi z obywateli i mieszczan nawet.
Postać obciążona i omdlewająca, z którą Zubow przyklękał przed ciałem dawnej swojej
metresy, była prawdziwie ciekawą. Pierwszy raz podobno całował on gratis tę rękę, która się
tak hojnie otwierała dla niego.
Nie przestając Paweł na uczczeniu pamięci zamordowanego ojca, chciał się jeszcze pomścić nad mężobójczynią. „Ojciec i matka moja – mówił – w niezgodzie żyli za życia, chcę
ich choć po śmierci pojednać. Chcę, aby ciała ich obok siebie wystawionymi były”. Rzekł i
we dwa dni już sala i katafalk przygotowane do tego zostały. Ozdobiono ją wszelkimi emblematami wszechwładztwa. Widziano tam herby wszystkich guberni do niezmiernego państwa tego należących. Pięć koron, pierwsza carstwa moskiewskiego, druga Kazania, trzecia
Astrachanu, czwarta Syberii, piąta Krymu. Mitr książęcych, bereł, mieczów, globów bez końca; wszystko przerażało umysł wspomnieniem, iż tyle państw, tyle milionów ludzi były własnością jednego. Skoro się tylko przygotowania skończyły, rozkazano przeniesienie truny
Piotra Trzeciego do dworca. Widziałem i tę procesję, i drugą po niej, gdy obie truny zaprowadzono do cerkwi kreposnej, obydwie podobne do siebie, obydwie z jak największą odprawione wspaniałością. Korpus kadetów, cztery pułki gwardii, dziesięć tysięcy wojska liniowego stało płotem od dworca do kościoła Świętego Aleksandra Newskiego. Paweł Pierwszy z
całą rodziną swoją już się tam wcześnie udał. Ze świtem, to jest o wpół do dziesiątej, zaczęła
się procesja. Otworzył ją oddział gwardii koronnej, za nim cztery chorągwie gwardii pieszej i
kadeci. Szły za nimi wszystkie departamenta rządowe, każdy mający na czele ministra swego.
Za nimi sześćdziesięciu heroldów w zbroi od stóp do głów, za każdym prowadzono konia,
okrytego czarnym kirem, z tarczą herbową każdej guberni. Dalej urzędnicy korony, niosący
insignia carskie i ordery rozmaitych kolorów. Tłum, przerzedzając się coraz bardziej, odkrył
na koniec familię carską: najmłodsi wiekiem postępowali najpierwsi, sam Paweł na samym

91

końcu, otoczony przedniejszymi bojarami państwa. Wszystko to postępowało poważnie, powoli, wszystko to piętnastego grudnia, wśród mrozu na osiemnaście stopni. Mniej mnie zachwycała ta cała wspaniałość, jak trapił widok herbów niegdyś województw naszych, dziś już
w tłumie guberniów pochłoniony. Zaniesiono ciało do dworca i postawiono je obok truny
carowej, z napisem: „Rozłączeni za życia, pojednani po śmierci”. Przez trzy niedziel stać
miały razem na katafalku, lecz ciało Katarzyny mimo balsamowania i tęgich mrozów tak się
zaśmierdło, iż obydwie truny z podobnąż procesją do wspólnego grobu odprowadzono.
Przedstawienie nasze u dworu z zwyczajnymi odprawiło się uroczystościami. Marszałek
dworu wymieniał nazwiska każdego, ten padał na kolana, całował rękę carską, car go podnosił i całował w policzek, taż sama ceremonia i przed panującą. Przypominam sobie, iż gdym
wstał od cara i udawał się do opodal stojącej carowej, dążyłem prosto: „Co robisz – zawołały
szambelany – tyłem się obracasz do imperatora!” Natychmiast porwali mnie za ręce, obrócili
bokiem i jak koniowi z maneżu trawersować kazali diagonalną linią. Z największą chęcią
ucałowałem rękę carowej, była naówczas ta pani w całej swojej piękności. Damy nawet tymże przyklękiwaniom i całowaniom podpadać musiały; i one miały swą przepisaną żałobę,
prócz czarnej, szerokiej jak wory sukni nosiły na głowie welon z krepy zarzucony w tył i na
kilka łokci wlokący się po ziemi.
Nie będę się dłużej rozciągał nad etykietami dworu, kazano nam co dzień znajdować się u
niego: nie czyniłem atoli więcej, Jak co ukazy chciały. Z jakąż prozopopeją i dmuchaniem w
płaszczyku perukarskim szedł car do kaplicy, jak piękną była żona wielkiego księcia Aleksandra, jak pełne melodii śpiewanie diaków, z jaką zręcznością, gdy podług dawnego zwyczaju car lub carowa chcieli w rękę całować [popa], on sprzątał tę rękę i na miejscu podsuwał
im krzyż święty do całowania.
Wiele jest w Petersburgu do widzenia rzeczy ciekawych, a bardziej jeszcze nadzwyczajnych, lecz ani myśl, ani czas były po temu; pilnowałem ciągle chorego Kościuszkę, a gdym
znalazł wolną godzinę, zamiast kręcenia się po galeriach i muzeach wolałem ją spędzić z
przyjaciółmi, z którymi tak długie dzieliło mnie rozstanie. Ileż miałem do czynienia im zapytań, wszystkie bowiem przez dwa lata więzienia mego zaszłe wypadki utopione były w oceanie niewiadomości. Koledzy moi, mniej strzeżeni, dawniej uwolnieni, chętnie ciekawości
mojej zadosyć czynili. Marszałek Potocki, Mostowski, Wawrzecki, Zakrzewski opowiadali
mi okoliczności śmierci Katarzyny, uwolnienia Kościuszki i swego, na koniec smutnego końca nieszczęsnej, już straconej ojczyzny mojej. Opowiadania ich w tej mierze w krótkich tu
słowach przytoczę. A naprzód co do śmierci Katarzyny.
Dnia szesnastego listopada 1796 carowa jak zwyczajnie przepędziła noc w jednym łóżku z
Zubowem, wstała rano i zdrowa wypiła dwie filiżanki kawy, żartowała z garderobianą swoją,
odesławszy ją zaczęła pisać bilet do Zubowa, wśród tej heroidy uczuła naglącą potrzebę oddalenia się; poszła do tajnej komórki. Około godziny ósmej zeszli się ministrowie z tekami
swymi, by z nią jak zwykle pracować. Nie znalazłszy jej, czekają godzinę, gdy się dalej nie
pokazuje, powiemy kamerdyner Zachariew, mniemając, że się carowa przechodzi po zimowym ogrodzie swoim, idzie tam, przechodzi się długo między jaśminami i różami, wraca do
pokojów, na próżno, nie postrzega Katarzyny. Pełen niespokojności, otwiera na koniec
drzwiczki do tajnej komórki i krzyk przeraźliwy wydaje. Zlatują się ministrowie. Przebóg! Co
za widowisko! Monarchini połowy świata wywrócona na wznak na stolcu, zagięta spódnica
odkrywa ten niezmierny zadokręg, którym wszyscy mocarze świata siedzą na tronach. Otaczają ją, podnoszą, kładą na łożu; otworzyła po dwakroć oczy, lecz już nie miała ni przytomności, ni mowy; wszystkie sposoby przywrócenia jej do życia były daremne; była już nieruchomą, prócz brzucha, który konwulsywnymi wznosił się drganiami. Paweł Pierwszy był naówczas w Gatczynie; z szambelanem swoim (od którego mam tę powieść) wyjechał był sankami do pobliskiego młyna; w drodze Iliński – nie wiem, przez jakieś przeczucie – opowiadał
mu sen swój, jakoby Pawła widział na tronie. „Nie prędko to się ziści” – rzekł Paweł. Powra-
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cając do zamku spotykają Mikołaja Zubowa, brata faworyta, pędem lecącego naprzeciw.
Zbliżywszy się wyskoczył Zubow z sanek i w śniegu padając na kolana zawołał: „Pozdrawlaju Was Gosudarom”, natychmiast o śmierci Katarzyny doniósł. Obsłupiał Paweł, gwałtowne
było przejście z trwogi i zapomnienia do władzy najwyższej. W godzinę już nowy car był
przy matki swej łożu. Leżała – jakem powiedział – nieporuszona, jeden tylko brzuch podnosił
się. Seweryn Potocki, odprawujący w tym dniu służbę szambelana i stojący z innymi przed
łożem, powiadał mi, iż ta niezupełna śmierć Katarzyny wprawiła obecnych dworaków w największe zakłopocenie. Oznaki żalu lub obojętności mogły ich zarówno narazić. Znajdowali
się w obliczu dwóch panów, jednej, co godzinę wprzódy była panią życia ich i majątku i mogła ich jeszcze, wróciwszy do życia, w proch obrócić, drugiego, co w czerstwości wieku obiecywał trzymać berło silnie i długo. W tak okropnym kłopocie wzięli oni sobie za barometr
wszelkich czynów i poruszeń swoich mocniejsze lub słabsze podnoszenie się brzucha Katarzyny. Kiedy się silnie podniósł, wraz dworacy przyskakiwali do łoża, szlochając niezmiernie,
niechże brzuch ten zwolnią! Cokolwiek, prędzej jeszcze z miną na pół wesołą, na pół uszanowania pełną, otaczali wielkiego kniazia Pawła. Ten wątpliwy stan Katarzyny trwał kilkanaście godzin, nazajutrz bowiem dopiero zastanowił się brzuch i nieśmiertelna Katarzyna
umarła doprawdy. Paweł Pierwszy odebrał od gwardiów przysięgę i rządy objął.
Ważniejsze zatrudnienia nowoobjętych rządów nie dozwoliły Pawłowi I zatrudnić się
więźniami polskimi, aż dnia dwudziestego siódmego listopada. W ten dzień imperator z synem swoim starszym, wielkim księciem Aleksandrem, udał się do pałacu Orłowa, gdzie był
Kościuszko trzymany. „Długo – rzekł – nie wolno mi było, jak ubolewać nad losem waszym,
przyszedł na końcu moment, gdzie was mogę wolnością darować i nagrodzić tym po części
długie cierpienia wasze; wolnym jesteś – przydał – sam chciałem tę pocieszającą wieść przynieść wam”. Lubo Kościuszko ostrzeżonym był o tej wizycie, tak był zmieszanym, iż długo i
słowa wyrzec nie mógł. Paweł, dotknięty i pochlebiony tym jego zatrwożeniem, siadł przy
nim na łóżku i rozmawiał z największą łagodnością. Kościuszko, ośmielony tą dobrocią, podziękował mu i zapytał, czy i inni Polacy będą wolnymi. „Wszyscy – odpowiedział Paweł –
lubo w radzie mojej wielkie znajduję trudności względem Potockiego i Niemcewicza, mienią
ich być zbyt niebezpiecznymi, będzieszże ręczył za nich?” Kościuszko rzekł, iż nie chce ręczyć, póki się wprzód nie zobaczy z Potockim. „Możesz się z nim widzieć, kiedy chcesz” –
odpowiedział Paweł I. Kościuszko prosił go o pozwolenie wyjechania do Ameryki i to natychmiast otrzymał, z obietnicą ułatwienia mu środków do tego. Wielki książę Aleksander tak
był rozczulony opłakanym stanem Kościuszki, iż odchodząc ucałował go ze łzami. Nazajutrz,
gdy marszałek Potocki dla słabości zdrowia nie mógł wyjeżdżać, udał się do niego Kościuszko. Zgodzili się obydwa, iż byłoby największym nierozumem w chwilach dzisiejszych targować się z oswobodzicielem, łatwo obrazić się mogącym, i że należało ulec okolicznościom.
„Przyjaciel nasz Niemcewicz – zapytał Potocki – jestże już wolnym?” „Nie jeszcze” – odpowiedział Kościuszko. „Jedźże co rychlej – rzekł Potocki – do imperatora, otrzymaj uwolnienie
jego: nieprzyjaciele nasi każdej chwili użyć mogą, by go zgubić do końca”. Pojechał więc
Kościuszko do cara z listą więźniów i moim imieniem na czele. Paweł podpisał natychmiast
rozkaz uwolnienia nas wszystkich. Monarcha ten jednym pociągnięciem pióra dwadzieścia
tysięcy Polaków wrócił do wolności i życia. Czyn ten nie powinien być zapomnianym w
dziejach.
Odwiedził także imperator i marszałka Potockiego i w czasie tych odwiedzin wielce był
dowcipnym i grzecznym. „Wiem – rzekł mu – żeś był srodze prześladowanym, lecz pod
ostatnim panowaniem wszyscy poczciwi ludzie, ja pierwszy, prześladowani byliśmy. Ministrowie moi silnie opierali się oswobodzeniu waszemu; nie wiem, jak się to stało, że przeważyło zdanie moje. Panowie ci – przydał – chcieliby mnie prowadzić za nos, lecz na ich nieszczęście, nie mam nosa” – to mówiąc, musknął dłonią po twarzy; ta się jak po czystej równinie ześliznęła, Paweł bowiem, w rzeczy samej, miasto nosa maleńką tylko jak guzik miał kul-
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kę. „Wolnym jesteś – przydał – lecz przyrzecz mi, że się spokojnie zachowasz, sam rozsądek
potrzebę tego powinien ci wskazywać; nowe poruszenia nowe tylko ściągnęłyby na was nieszczęścia. Zawsze byłem przeciwny podziałowi Polski, był to krok równie gorszący jak niepolityczny, lecz stało się już. Zezwoliłyby Austria i Prusy na przywrócenie Polski? Mamże ja
sam część moją oddać, ich wzmocnić, a siebie osłabić? Mamże wojnę toczyć, by ich do tego
przymusić? Ach, aż nadto państwo moje toczyło już wojen, czas nam jest wytchnąć. Trzeba
więc, byście się poddali konieczności i żyli spokojnie”. Przyrzekł mu to marszałek Potocki.
Między Polakami bawiącymi w Petersburgu dla interesów znajdował się dawny mój przyjaciel Ancuta: ten w czasie szturmu Pragi znajdował się w Warszawie i o ostatnich chwilach
skonania naszego żałosne opowiadał mi dzieje. Już po ustąpieniu naszych z Wilna, najbardziej po wzięciu Kościuszki pod Maciejowicami, ostatki zrażonych hufców naszych ze
wszech stron ściągały się pod Warszawę, porzucić musiał i Dąbrowski zdobytą przez siebie
Bydgoszcz. Wybrany Wawrzecki naczelnikiem powstania, mąż z czystym obywatelstwem,
trafnym rozsądkiem, lecz bez żadnej w sztuce wojennej umiejętności; powszechna ufność w
doznanej jego cnocie i gorliwości wyznaczyła go do dostojeństwa tego. Zbliżał się Suwarow
połączony z Fersenem do ostatniego schronienia naszego pod stolicą, zaczęte dawniej jeszcze
okopy około Pragi w zbyt rozległym obrębie i do połowy dokończonymi być nie mogły. Tam
się ostatki sił naszych zawarły. Dnia trzeciego listopada 1794 zaczęli Moskale bić silnie z
dział swoich do niedokończonych szańców na Pradze. Czwartego o piątej z rana przypuszczony szturm ogólny; silny był odpór, rozpacz dodawała męstwa. Generałowie Jasiński, Grabowski Stefan, Berken pułkownik walcząc do ostatka, na szańcach położyli życie, dowodzący
Zajączek ranny, widząc wszystko straconym, udał się do Warszawy. Zdobyli Moskale szańce
i działa nasze, weszli do Pragi. Tu dopiero zaczęła się rzeź najokropniejsza, dwadzieścia tysięcy bezbronnych już mieszkańców, starców, kobiet, dzieci, księży, z najzimniejszą krwią
wyrżniętymi zostali. Barbarzyńcy, opojeni mocnymi trunkami, nie znali litości; na próżno
klękały przed nimi mdłe kobiety, niewinne dzieci wyciągały ręce do nieba, wszystko wyrżnięte. Suwarow, z okrucieństwem łącząc najgrubsze błaznowanie, widząc tę rzeź powszechną, złapał dwa indyki i włożywszy je pod pachy, i biegając po zbroczonym gorejącym
mieście: „Przynajmniej – wołał – niech te biedne stworzenia ocalę!”
Pułkownik Jabłonowski, dowodzący na Wyspie Saskiej, bronił się walecznie, lecz widząc
zdobytą Pragę poddać się musiał; dwie usypane działobitnie przed mostem warszawskim nie
dozwalały Moskalom wnijść do stolicy. Strzelano z nich przez dzień cały i wtenczas to Walerian Zubow nogę utracił, Moskale nawzajem strzelali z Pragi do miasta. Wieczorem, gdy kanonada ucichła, wysłała Rada Najwyższa poselstwo do Suworowa, z traktowaniem o kapitulację. Marszałek Potocki, najbardziej na zemstę Moskali wystawiony, podjął się mężnie tej
niebezpiecznej posługi, przydano mu przedniej szych mieszczan, Makarowicza, Burakowskiego i Strzałkowskiego. Dnia piątego wrócili deputowani otrzymawszy następujące warunki: Pierwsze: Życie, majątki osobiste, bezpieczeństwo każdego będą szanowane. Drugie: Naprawa mostu nastąpi wspólną stron pomocą. Trzecie: Dostojność królewska będzie zachowaną. Czwarte: Obywatele złożą broń. Piąte: Wojsko moskiewskie stanie za miastem w okopach. Szóste: Wojsko polskie z bronią wyjdzie z miasta lub bez broni zostać w nim może.
Wydana natychmiast odezwa zachęcająca mieszkańców Warszawy do spokojności. Dnia
siódmego weszli Moskale do Warszawy: jenerał moskiewski Buxhövden wyznaczony od Suwarowa jej komendantem. Dniem wprzódy na czele pozostałego wojska wyciągnął Wawrzecki z stolicy, ciągnąc do Radoszyc w Sandomierskiem; złączyli się z nim Giedroyć i Niesiołowski, wielu pozostało w Warszawie. Król czyli udawał, czy w rzeczy samej chciał iść z
wojskiem, lecz mieszczanie, uważając w nim bezpieczeństwo swoje, nie dopuścili mu tego.
Ciągnące wojsko nasze przez kraj zupełnie zniszczony przez niedostatek żywności i furażu,
chorobami i oddaleniem się do domów zmniejszało się codziennie. Niepowodzenia czynią
ludzi niesprawiedliwymi: przeciwnych losów ciosy na niewinnych w nieszczęściu swym
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zrzucić zwykli. I tak w pozostałym wojsku naszym, osobliwie w kawalerii narodowej, powstały narzekania, oskarżania Wawrzeckiego, na koniec bunt otwarty, otoczono go i przymuszono do kapitulowania z stojącym w bliskości jenerałem moskiewskim Denisowem. Tak się
skończyło szlachetne powstanie nasze, zaczęte z zapałem, lecz prowadzone nie z tą tęgością,
nie z tym pośpiechem, nie z tym kupieniem sił wszystkich w punkt jeden, stanowiącym wygranę. Dowódcy onego ciężkimi więzienia mękami przypłacili szlachetną swą rozpacz. Z
zdeptaniem świeżo zawartych z Suwarowem i Denisowem umów marszałek Potocki,
Wawrzecki, Mostowski, Zakrzewski, Kapostas, Kiliński porwani i zaprowadzeni do Petersburga. Zajączek, najzapaleńszy w czasie powstania, udał się na granicę Galicji, skąd napisał
do komenderującego tam generała d’Harnoncourt prosząc go o spokojne schronienie. Zapewnił mu je d’Harnoncourt, lecz ledwie Zajączek stawał na austriackiej ziemi, wraz, z zwykłą
dobrą wiarą dworowi temu, z zwykłą mu dla nieszczęśliwych ludzkością, porwany i do Ołomuńca zaprowadzony: skąd go atoli wkrótce piękna żona przez wzięcie swe u ministra Thuguta potrafiła wybawić. Znalazł Zajączek sposób udania się do Francuzów, był z Napoleonem
w Egipcie, niechętnie porzuciwszy tę służbę i za Księstwa Warszawskiego wstąpiwszy do
Polski, już nie Polak, lecz tylko żołnierz, nie do Polski, wszystkiego od władających nią obiecując sobie, od panującego nią dzisiaj na najwyższe wzniósł się dostojeństwo.
Mniej był szczęśliwym Kołłątaj, ten (nie wątpię, że w celu oddania później) zapakowawszy znaczną część złota, więcej jeszcze klejnotów i drogich sprzętów, w czasie powstania
przez obywateli darem składanych, wcześnie do Galicji wyruszył, lecz poznany tam i doniesiony (wstyd powiedzieć) przez Trębickiego, schwytany przez Austriaków, w twierdzy ołomunieckiej jęczał lat dziewięć.
Do tylu pojedynczych nieszczęść, do powszechnego żalu i rozpaczy nad zgaśnieniem
ostatniego promyka najsłodszych nadziei naszych przydać jeszcze należy powszechny głód i
ostatnią nędzę w całym kraju naszym. Były one skutkiem barbarzyńskiego sposobu prowadzenia wojny przez Moskali. Każdy inny żołnierz w czasach wojennych nie zna właścicieli i
wszystko swoim być mieni: nie zabiera jednak, jak to, co mu być może pożytecznym; przeciwnie Moskal nie tylko łupi, co może, lecz siecze, tłucze i pali, czego zabrać nie może.
Pierwszy raz podobno widziano w tej wojnie Moskali zapalających rozległe obszary zboża
nie zżętego jeszcze. Jakoż po prowincjach i w stolicy głód był niezmierny. Wytępiony równie
dobytek, wyrżnęli go lub pozabierali Moskale. W Warszawie takie było mnóstwo zabranych
przez kozaków po dworach i wsiach koni, iż łupieżcy, nie mając ich czym żywić, co przedniejsze przedawali po dwa floreny, podlejsze kupami wyganiano na ulice, gdzie marnie zdychały.
Rządca Warszawy Buxhövden starał się, ile mógł, opatrywać w żywność Warszawę, postępki jego ogólne słusznością i ludzkością oznaczane były, nie zapomniał jednak o sobie;
między innymi łupami wziął on sobie obicia koronne, szpalerami zwane, na tle srebrnym wyrażające potop: było to jedno z najkosztowniejszych mieszkań dawnych królów naszych
ozdób; Jan Kazimierz już po abdykacji swojej upominał się o nie. Wszystkie bogactwa,
wszystkie przodków naszych zabytki są dziś nad Wołgą i Donem. Trwał szczęściem skarbiec
Radziwiłłowski w Nieświeżu, lecz i ten w roku 1812 przez Tuczkowa jenerała bez powrotu
złupiony. Cóż byłaś, czym jesteś, o nieszczęsna ojczyzno moja!

...crudelis ubique
Luctus, ubique pavor, et plurima mortis imago.
Legła nieszczęsna Polska; nie zabrane w drugim podziele prowincje jej, sama stolica opanowane przez Moskali: nie powiewała już i jedna chorągiew, nie został i jeden żołnierz polski
pod bronią. Czekało martwe już ciało rozćwiartowania swego, lecz okrutni zabójcy nie godzili się jeszcze o ćwierci. Zaczęła Katarzyna od zwykłych podstępów i konszachtów zmuszających Kurlandię do poddania się pod berło jej. Kurlandia była od wieków lennością Ko95

rony Polskiej, potrzeba więc było szukać sposobów do przywiedzenia jej, by się zrzekła panowania i protekcji polskiej i niby dobrowolnie poddała się carowej. Wezwała więc carowa
księcia kurlandzkiego Birena do Petersburga, pod pozorem, że w ważnych sprawach miała się
z nim naradzać, lecz zaledwie Biren stanął u podnóżka tronu Katarzyny, gdy wraz zebrała się
szlachta kurlandzka. Oberburgrabia Howen i Heyking, już od dawna zaprzedani Moskwie,
wnieśli, by księstwo zrzekło się panowania i zwierzchności królów polskich i poddało się
Moskwie. Z gniewem powstała szlachta kurlandzka na ten wniosek, Howena i Heykinga nazywając zdrajcami, powstały srogie zatargi i wyzywania na pojedynki, gdy Pahlen, jenerał
moskiewski, wszedł z grenadierami i groźbą spory uśmierzył. Nazajutrz podpisano akt, przez
który Kurlandia, Semigalia i powiat piltyński wieczyście poddawały się carowej moskiewskiej; carowa wysłała natychmiast gubernatora do Mitawy i dobra księcia nałożnikowi swemu
Zubowowi oddała. Nabycie Kurlandii przez żyzność kraju i porta nadmorskie ważnym dla
Moskwy stało się nabyciem.
Nie czekała Katarzyna ostatnich umów z Austrią i Prusami względem podziału ostatniego
Polski, by zagarnioną dla siebie część lwa jak najrychlej zapewnić. Repnin do Litwy, Tutołmin do Korony wysłani dla odebrania od obywateli przysięgi na wierność carowej: przysięga
ta w tych była zawarta słowach:
„Ja N. N. obiecuję i przysięgam Bogu Wszechmogącemu, że zawsze będę gotowym służyć
wiernie Najjaśniejszej Imperatorowej Katarzynie Aleksiejównie, wszechwładczyni Wszech
Rosji i Synowi jej u k o c h a n e m u , Wielkiemu Księciu Pawłowi Petrowiczowi, j e j p r a w e m u n a s t ę p c y , że wyleję za nich krew i o d d a m ż y c i e moje, że posłusznym będę
wszystkim jej rozkazom, wyszłym lub wyjść mającym, że wszystkimi sposobami przykładać
się będę do utrzymania spokojności przywróconej przez nią w m o j e j o j c z y ź n i e , że z
burzycielami spokojności tej żadnego mieć nie będę porozumienia, czy to publicznie, czyli
tajemnie, czy to czynami, czy radą, a to w żadnej zdarzyć się mogącej okoliczności.
W przeciwnym przypadku, gdyby rzecz jaka szkodliwa interesom monarchini przyszła do
wiadomości mojej, nie tylko starać się będę wcześnie ją oddalić, lecz i owszem, użyję wszelkich sposobów, by się nie zdarzyła. Słowem, we wszystkim sprawować się będę, jak przystoi
na wiernego poddanego, posłusznego postanowionym przez nią zwierzchnikom, mającego
zdać rachunek na wielkim sądzie boskim, etc., etc.”.
Carowa wysyłając Repnina i Tutołmina zleciła im, by się starali lud wiejski namówić na
wiarę syzmatycką; Repnin skromnie zlecenia tego używał, Tutołmin katowaniem przymuszał
lud nieszczęsny do przechodzenia na wiarę grecką: tak to Katarzyna w przysięgach nam nakazanych znieważała imię Najwyższego, w gwałtownych nawracaniach okazywała, jak sprawiedliwie pseudofilozofowie wysławiali ducha jej tolerancji.
Długo ciągnęły się targi między trzema mocarstwami o łupy rozdartej już Polski. Nicht nie
śmiał zaprzeczać Moskwie, co wzięła, lecz Austria, nieszczęśliwa w wojnie z Francją, lubo
dotąd nie wchodząca w żadne z nami zapasy, na Polszcze szukała wynagrodzenia jakie
otrzymać. W tym celu, jak do Opatrzności jakiej rządzącej losami narodów, udał się dwór
wideński do carowej: stanęła konwencja, trzeciego stycznia 1795 podpisana, gdzie dwa dwory
zaręczyły sobie, jaką część Polski miał każdy posiadać, warując, iż gdyby król pruski miał do
tej ugody przystąpić, wtenczas dwa dwory zagwarantują mu te prowincje, które już posiadał:
targi jednak między Austrią i Prusami o niektóre powiaty, mianowicie o miasto Kraków,
trwały jeszcze blisko roku i na trzy niedziel dopiero przed śmiercią carowej, to jest dwudziestego pierwszego października 1796, ostatnia ta drapieżna ugoda podpisaną została i całun
śmiertelny przykrył ziemię polską w całej jej rozciągłości. Słusznie na mogile tej napisać by
można: „Pamiątka moralności i sprawiedliwości monarchów”.
Nie czekała zawzięta Katarzyna spełnienia ostatniego nad Polską wyroku, by rozstrzygnąć
los nie zasługującego na szacunek ni u świata, ni u nas Stanisława Augusta; rozstrzygnęła go
w sposób najdotkliwszy, godny prawdziwie zemsty kobiecej. Wkrótce po opanowaniu War-
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szawy przez Moskali Katarzyna przysłała mu rozkaz, by jechał do Grodna; tam dnia dwudziestego piątego listopada 1795, w rocznicę koronacji Stanisława Augusta, przyszedł do niego
kniaź Repnin i podał mu do podpisania abdykację korony. Zmieszał się na to Augustul, bo im
mniej on umiał królować, tym bardziej lubił jakiekolwiek bądź królowanie, lecz Repnin
oświadczył mu, iż ten był jedyny sposób, by długi jego były zapłacone, opatrzona familia i
słudzy, i on sam w pokoju i dostatkach życia dokonał. Podpadły siostry, siostrzenice, pochlebcy, chciwe łupiestwa swoje przedłużyć i los sobie zapewnić, wystawiano – jak i w czasie
podpisu Targowicy – nędzny stan pięciora bękartów, gdyby Augustulus w niełasce carowej
dni swoje zamknął. Przemógł i tu nałóg ulegania; podpisał Augustulus podaną mu abdykację,
a na dopełnienie urągania Repnin tegoż dnia zaprosił go na wielki wieczór do siebie, gdzie
Augustulus, nie już jak król, ale jak pan Poniatowski, bez szambelanów i dworu, znajdować
się musiał.
Po śnie panowania, tak niespokojnym, tak pełnym męczarni, po śnie-marzeniu trzydzieści
lat trwającym, jak okropnym było ocknięcie się. Słabości charakteru swego winien był Stanisław August wszystkie upokorzenia swoje. Ileż opuścił okoliczności, gdzie mógł był ujść
wstydu, gdzie mógł był zapewnić sobie w dziejach imię smutnej ofiary chciwości burzycieli
świata. Miał on porę po temu przy pierwszym i drugim podziele. Ach, gdyby był w roku 1792
dotrzymał słowa, stanął na czele narodu, byłby i siebie, i nas zbawił albo sam z narodem z
mieczem w ręku zginął ze sławą; lecz wolał żyć w ohydzie, brać jurgelt dwieście tysięcy
czerwonych złotych rocznie od rozbójników ojczyzny swojej. Słusznie tu jest przytoczyć
słowa Ferranda o nim: „Dźwigając bez chwały przez lat trzydzieści koronę, przedał się bez
wstydu, poszedł szukać bez sromu schronienia w krajach tej Katarzyny, której był przez lat
trzydzieści igrzyskiem. Z natury dobry, grzeczny, posiadający miłe przymioty społeczeństwa,
gdyby się był urodził na tronie, można by go usprawiedliwiać, lecz starać się o najwyższe
dostojeństwo nad zdatność i siły, upierać-się przy zachowaniu go ze stratą kraju i sławy, tego
wymówić nie można; lecz powie kto: na cóż by mu się zdało odmawiać pensję, ofiarowaną
mu przez trzy dwory? Na podobne zapytanie nie rezonowaniem, lecz czuciem tylko odpowiedzieć można, język, którego nie rozumieją ci, co podobne czynią pytania. Na cóż się zda mieć
duszę niedostępną na wszelkie ułudzenia i wszelkie postrachy, na co się zda w czasie wielkich
wstrząśnień nie odmieniać się, gdy wszystko odmienia się wkoło nas? Na co się zda dla dobra
publicznego czynić wszystkie z siebie ofiary?” By zadosyć uczynić świętym powinnościom
obywatela, odpowie mąż cnotliwy, by być dudkiem, odpowie nie znający, jak siebie samolub.
Oddając jednak sprawiedliwość [przyznać] należy temu królowi, iż wiele do ogłady, nauk i
wygładzenia języka naszego przyczynił się, że zachęcał, nagradzał; nietrafny w hojności,
więcej trwonił na natrętnych, niż zasłużonych wspierał. Paweł za wstąpieniem na tron napisał
do niego te słowa: „Venez me voir, mon frère”. Stanisław August jeszcze krócej odpowiedział: „Je viens”. Niewielką przysługę uczynił Kotzebue królowi temu, że złapawszy gdzieś
[dziennik] pisany w czasie pobytu jego w Petersburgu: jak drobnostki onego, maluje płytki,
zniewieściały umysł Augustula naszego [!]. Opisuje on w dzienniku tym, kogo miał u siebie
na obiedzie, jakie były potrawy, kto przy kim siedział. Oby był mistrzem ceremonii, a nigdy
królem. Siostrzenica jego pani Mniszchowa z mężem i dziećmi, pani Grabowska z Stasiem,
synem królewskim, znaczna część dworu przeniosła się z nim do Petersburga. Paweł wrócił
mu tytuł króla, odwiedzał go często. Powlókł go z sobą na koronację do Moskwy, gdzie
ostatnie nieszczęsnego tego pana czekało upokorzenie. W czasie długiej ceremonii namaszczania, gdy stary, osłabiony Stanisław August nie mógł dłużej ustać na nogach i usiadł, Paweł
przysłał do niego szambelana, by zaraz powstał. Kości Stefanów, Żółkiewskich zatrzęsły się
na taką zniewagę. Dnia jedenastego lutego 1797 nieszczęsny ten monarcha, apopleksją tknięty, życia dokonał. Miał lat sześćdziesiąt pięć. Zwłoki jego pochowano w Petersburgu.
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Rozdział trzynasty
Umieściłem te smutne wiadomości, lub udzielone mi naówczas przez ziomków moich, lub
później nieco zaszłe zdarzenia, by choć w kilku słowach dopełnić smutnych dziejów ostatniego upadku naszego: co później nastąpiło, jak legie polskie napełniły wydartą kartę istnienia
naszego, jak wszystko w czasie pobytu mego w Ameryce zdarzone, świadomszemu pióru
zostawiam. Utworzenie Księstwa Warszawskiego, ojcowskie rządy cnotliwego króla saskiego, krwawe ciągłe wojny nasze pod chorągwiami Napoleona, w runieniu świata całego z olbrzymem, co nim władał, i nasz upadek, mniemane podniesienie Polski przez Aleksandra,
augustowskie zrazu, wkrótce tyberiuszowskie rządy jego, nieprawe więzienia, pogardy, ukazy
i czyny przytłumiające duch i charakter narodowy, wynoszenia łotrów, pognębienia cnotliwych – do opowiadania dziejów tych pióra Tacyta potrzeba: materiały tylko ukradkiem skreślone będą może później przydatne komu. Wracam teraz do przerwanej osnowy oswobodzenia mego i krótkiego przed wyjazdem moim w Petersburgu pobytu.
Powiedziałem już wyżej, iż nie miałem ani ochoty, ani czasu oglądania ciekawości w Petersburgu zawartych. Przymuszony atoli znajdować się co dzień w dworcu carskim, ofiarowano mi pokazać skład drogich kamieni Katarzyny w małym gabinecie w małych pod szkłem
przegrodach zamknięte. Na osobnym stoliku leżały korona, berło i globus. Korona jest jedną
masą pięknych diamentów, osadzanych na wylot. W niej to widać potężny diament, siedemset
siedemdziesiąt dziewięć karatów ważący, w kształt łyżki wypukłej z jednej, płaskiej z drugiej
strony. Nie jest on brylantowany i wielkiego ognia nie rzuca. Katarzyna Ormianinowi jednemu dała zań dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy liwrów francuskich, nadto sto tysięcy
liwrów pensji dożywotniej; lecz Ormianin nie żył długo. Drugi rzadki kamień jest rubin piękny, wielkości małego jaja. Gustaw Trzeci, król szwedzki, w roku 1777 darował go carowej.
Co było w szafkach, nie odpowiedziało oczekiwaniu memu. Zegarki, łańcuszki, sztutczyki,
pierścionki, wszystko drobnymi ozdobione brylantami. Co za różnica od skarbcu króla saskiego, Grünes Gewelbe zwanego. Przez niewiele [czasu], cośmy w Petersburgu bawili, nie
widywałem, jak Polaków, których bez zapłonienia widywać można było; lecz ileż tam i za
Katarzyny, i już za Pawła targowiczanów i im podobnych dusz niecnych zleciało się, by być
uczestnikami łupów leżącej martwo ojczyzny ich. Pełne ich było miasto, Katarzyna hojnie
wszystkich obdarzała zdrajców, lecz, nienasyceni, żebrali jeszcze u Pawła: hojny ten monarcha dawał rozrzutnie; pamiętam, iż Głembocki jeden, przedajny Czteroletniego Sejmu poseł,
strwoniwszy wszystko podał memoriał Pawłowi, wyrażając, iż gdy żadnemu jeszcze z dzielących Polskę monarchów nie przysiągł, uprasza, aby mógł przysiąc i mieć zaszczyt bycia pod-
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danym cara. I ten rodzaj podłości hojnie nagrodzonym został: jak wielu innym, dano mu
skonfiskowane dobra. Nie było dnia, żeby tysiące wsiów i chłopów nie było rozdanych na
tych, którzy mówili, iż wiele za wierność swą ku Moskwie ponieśli.
Te wszystkie tak niecne, lecz tak łatwe zbogacenia się nie zaspokajały dusz podłych. Bodły ich wysokie względy okazywane codziennie Kościuszce i nam wszystkim, lękali się, by
łaski panującego nie przemieniły się w ufność i nie stały się im szkodliwymi. Nie mówiono u
dworu, jak o wzięciu, w którym się znajdowali u cara buntownicy polscy. Darować nie mogli
Moskale, że panujący, nie odwiedzając nigdy żadnego z najpierwszych państwa bojarów, był
u Kościuszki i prywatnie przyjmował go u siebie. I ja, nie wiem dlaczego, gdyż i nie mówiłem nawet z Pawłem, wzbudzałem w nich niespokojność. Złączeni z Targowicą, zaczęli więc
ciche knować podstępy, by i na nas rzucić tę plamę, którą sami byli okryci, i postrachami co
prędzej z Petersburga oddalić.
Targowiczanin Jerzy Wielhorski, nowo przez Pawła na urząd marszałka nadwornego wyniesiony, obrotny i przebiegły, tenże sam, co w roku 1791 porzucił ojczyznę swoją, ożenił się
z Moskiewką i wchodził we wszystkie targowiczanów spiski, nie sromał się i dzisiaj powstać
przeciw nam. Zazdrosny dobrego imienia, któreśmy sobie, acz nieszczęśliwym, lecz czystym
obywatelstwem naszym zjednali, przelękniony względami cara, nie cierpiąc, że acz sam
okryty łaskami, przez cnotliwych uważany był za zdrajcę, na widok nasz rumienił się i mimowolnie czuł w sobie odzywające się zgryzoty. Sam z hańby nie mogąc się oczyścić, chciał
ile można stowarzyszyć nas z sobą. Pełen tych czarnych podstępów udał się do cara: „Najjaśniejszy Panie – rzekł mu – zgadza się równie z polityką, jak z hojnością Waszej Carskiej
Mości, abyś pierwszym naczelnikom rewolucji polskiej, Kościuszce i Potockiemu, nadał dobra i tym, równie jak przysięgą wierności, ich zabezpieczył sobie”. Usłuchał rady Paweł: Kościuszko i Potocki otrzymali w darze po tysiąc dusz. Pierwszy atoli wolał ich mieć w pieniądzach i na sześćdziesiąt tysięcy rubli weksle do Anglii otrzymał. Rozumiał Wielhorski, że
tym sposobem, przymuszając cnotliwych obywateli do przysięgania na wierność Moskwie, do
brania darów od niej, zelży tym brzemię swej hańby i pomiesza ich z sobą. Wielka atoli różnica – on żebrał o bogactwa, otrzymał je w nagrodę zdrady, oni ze łzami przyjąć ofiarowane
musieli.
Lecz nie dosyć na tym, trzeba było koniecznie oddalić nas od dworu, zastraszyć nas: mnie
więc wybrano za ofiarę, a wykonaniu babskich plotek użyto. Raz, gdym siedział przy łożu
Kościuszki, dano znać, iż oficer od ministra policji Archarowa żąda, bym się z nim do domu
ministra tego udał. Przebodło mnie to zaproszenie; wiedziałem, co to był dom ten, że z niego
nieszczęsne ofiary wtrącane były do więzienia lub wywożone na Sybir. „Jakże – pomyślałem
sobie – zaledwie uwolniony, znów mam być więzami okryty”. Na próżno pytałem sam siebie,
cóżem popełnił, w czymże mogłem zawinić, lecz na próżno usprawiedliwiało mnie sumnienie, wiedziałem, ile mogą zawziętość i oszczerstwo; wychodząc: „Przyjacielu – rzekłem do
Kościuszki – nie opuszczaj mnie; kiwnął Kościuszko palcem, bym nie gadał: wszystkiego
można było obawiać się. Pojazd mój był u bramy, wsiedliśmy z oficerem i wraz przed pałacem ministra policji stanęli.
Wprowadzono mnie do wielkiej sali, powiadając, że minister jeszcze nie powrócił i bym
czekał na niego. Patrzę przez okno na dziedziniec, widzę kilka kibitek już zaprzężonych i
oficerów kozaków uwijających się, jak gdyby w daleką wybierali się drogę. Mimowolny
dreszcz przeszedł przeze mnie: nie wątpiłem, że jeden z tych kozaków wywiezie mnie na Syberię. Po chwili uzbroiłem się w męstwo i zdałem się na los mój, już wcześnie plan życia mego w pustyniach Syberii układając sobie. Policzyłem, wielem miał pieniędzy w kieszeni:
znalazłem około trzydziestu dukatów złotem. Przewidując, że mnie trząść będą, wśliznąłem
za kołnierz od koszuli dukaty te, z srogą niespokojnością czekając końca tej niepojętej tajemnicy. Czekam w ciemnotach godzinę jedną i drugą, nie słyszę, jak szeptanie stojących w
przedpokoju siepaczów, i przykrymi były momenta te; wychodzi na końcu figurka jakaś i
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wprowadza mnie do gabinetu ministra. Widzę ogromną mużycką figurę, w te słowa odzywającą się do mnie po moskiewsku: „Was to niedawno oswobodził gosudar?” „Mnie”. „I wy
znowu narażacie się na utracenie łaski jego”. „W jakiż to sposób?” „Jak to, bez pozwolenia
monarchy odważyliście być z wizytą u jednej z dam dworu”. „Kiedy? Gdzie, u jakiej?” „Zapomniałem – rzecze, zająkując się cokolwiek – lecz dość na tym, tą razą imperator przebacza
wam, lecz nie trzeba, żebyście długo bawili w Petersburgu”. „Proszę wierzyć – rzekłem, odchodząc – iż nie wiem, o co jestem obwiniony, nie widuję, tylko moich współziomków, nie
znam żadnej, nie bywam u żadnej z dam dworskich i pojutrze wyjeżdżam”. „Oczeń choroszo”
– odpowiedział.
Powróciłem do Kościuszki, lecz ten nie dał mi się wytłumaczyć. „Musi to być omyłka” –
rzekł mi; udałem się stamtąd do marszałka Potockiego, gdziem znalazł wszystkich kolegów
moich zgromadzonych, niezmiernie o całość mą niespokojnych i naradzających się, jakim
mnie ratować sposobem. Radość ich była równie żywa jak szczera, lecz żaden z nas pojąć nie
mógł, skąd to tak dzikie, mistyczne zaskarżenie Archarowa spadło na mnie. Z tym wszystkim,
nie chcąc powtórnie przez podobne trwogi przechodzić, pragnący zgłębić, skąd te pochodziły
postrachy, pojechałem nie do szacowanego, lecz dawno mi znajomego Wielhorskiego, zapytując go, co by one znaczyły, te niewyraźne, skryte oskarżenia ministra. „Nie wiem – rzecze z
szyderskim uśmiechem – lecz, jak dawny przyjaciel, radzę, żebyście się co prędzej wybierali
z Petersburga”. Tegoż wieczora zdarzyło mi się widzieć księżnę Birenową. Opowiadając jej
niepojęte porwanie moje do Archarowa, bardziej jeszcze niezrozumiałe mistyczne jego zaskarżenie: „Powiedz mi, pani – rzekłem – co się to wszystko znaczy?” „Wytłumaczę wam
wszystko – rzekła księżna. – Pamiętasz, jak cię męczył Mostowski, żebyś z nim pojechał widzieć sławną piękność, księżniczkę Czetwertyńską, i żeście bilety wasze rzucili w domu matki jej. Owoż ta stara jędza, równie jak wszystkie kwochy targowickie zawzięte na was, z bojaźnią patrzą na łaski, które wam monarcha okazuje, lękają się, byście nie nabrali kredytu,
lękają się ciebie najbardziej, wybrali więc pozór tej wizyty, by was zastraszyć i do najprędszego wyjazdu przynaglić”. Obsłupiałem na zawziętość i podstęp tak czarny, a zważywszy, z
jaką łatwością nie tylko Moskale, ale targowiccy zdrajcy nasi mogli nas ucisnąć i zgubić, czekałem z niecierpliwością przeznaczonego dnia do wyjazdu naszego.
Listy moje do ojca, braci, przyjaciół już były gotowe. Każda chwila spędzona w tej pełnej
trwogi stolicy naznaczona była niespokojnością. Jakoż gwałtowne uniesienia i popędliwość
monarchy usprawiedliwiały bojaźni nasze. Używając pospolitego nieco podobieństwa, Paweł
Pierwszy trzymał wodze rządu jak pijany woźnica. Raz pędził bitym gościńcem, znów wybaczał i jak gdyby chciał dać dowód siły i zręczności swojej, wjeżdżał na kamienie i wyboje,
zawadzał za płoty, sprawiał, że siedzący w pojeździe drżeli ustawnie. Ukazy jego raz były
naznaczone mądrością, znów szaleństwem. Oddalenie przewrotnego ministra, sprostowanie
niecnego wyroku i przepis, jakie miały być noszone kapelusze i kamizelki, jedną ważność
miały u niego. Zazdrosny do niewypowiedzenia, pamiętny częstych u siebie rewolucjów, patrząc na tę, która Francją wstrząsnęła, przez bojaźń o siebie chciał się wszystkim strasznym
uczynić. By się przekonać, że był samowładnym, że mógł wszystko, od godziny piątej z rana
do jedynastej w wieczór nic innego nie robił, tylko panował. Co chwila dowiadywano się tu o
dobrodziejstwie jakim, tam o wygnaniu, o wypuszczeniu jeńca jakiego i wraz o uwięzieniu
drugiego. Powszechnym było potrwożenie: rzekłbyś, że oblężone miasto, gdzie bomba nad
każdym pęknąć może. Nie śmiano nawet rozmawiać z sobą, tak dalece że w pojeździe nawet
szeptaliśmy sobie do ucha. Ilekroć jechać mi się zdarzyło brzegiem Newy, z której widać było
twierdzę, gdziem tak okropne wlekł życie, ze drżeniem odwracałem me oczy. Z tym wszystkim, równie wdzięczność, jak sprawiedliwość wyznać nakazują, że te czyny despotyzmu
Pawła były i za matki jego, z różnicą, iż Katarzyna popełniała je z hipokryzją nie znaną Pawłowi. Skład fizyczny wiele wpływa do cnót i przywar naszych. Sprężyny umysłowe Pawła,
długo przyciśnięte bojaźnią, podniosły się gwałtownie, skoro siła, co je przytrzymała, znik-
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nęła. Popędliwym był Paweł, lecz nie był złym, był, i owszem, miłośnikiem sprawiedliwości,
hojnym i szlachetnym. Przekonany z dzieciństwa, iż ludy są własnością panujących, że im
ślepo posłusznymi być powinni, najmniejsze sprzeciwienie się było w oczach jego niedarowanym występkiem. Nie było zastanowienia ni w łaskach, ni w gniewie. Gotów z tąż łatwością posłać Suwarowa do Kamczatki, z jaką rozkazał, by go czczono, by klękano przed nim
jak przed monarchą samym. Nie wiedzieć, czy pomieszanie umysłowe, które się w nim czasem postrzegać daje, jest chorobą nie ograniczonej niczym władzy, czyli – jak twierdzą – zadanym mu przez matkę napojem. To pewna, że gdyby Katarzyna II nie była tak nagle umarła,
Paweł nie byłby nigdy panował; chciała ona ogłosić go niezdolnym do rządów i następcą
Aleksandra, wnuka swego, naznaczyć. Lud, który już doznał pod nim ulgi, wojsko powiększenia żołdu – przekładają go nad matkę jego. Jest to podobno jeden z monarchów, co i w
polityce szanuje sprawiedliwość, i gdyby był rządził Moskwą w 1791, nigdy by był nie dozwolił rozszarpania ojczyzny naszej.
Dnia osiemnastego grudnia 1796 skończonymi zostały przygotowania do podróży naszej.
Imperator darował Kościuszce piękną, wyborną podróżną karetę, futro sobole, podobnąż
czapkę, buty, naczynia kuchenne i piękną nader bieliznę stołową. I ja także dostałem futro i
rękawek. W wilię wyjazdu pojechał Kościuszko z podziękowaniem za wszystkie łaski. Gdy
przybył do dworca, znalazł tam krzesło zeszłej carowej, na którym windowano [go] do góry.
Z sali toczyły go kawalergardy przez liczne pokoje wśród szeregu panów dworskich aż do
pokoju Pawła. Monarcha ten przyjął go otoczony żoną i dziećmi swymi, rozmawiając i on, i
imperatorowa w sposób uprzejmości pełen. Imperatorowa darowała mu rżnięte przez siebie
samą na twardych onyksach portrety męża i dzieci, nadto duży warsztat tokarski. Oboje prosili, by Kościuszko często pisywał do nich. Kiedy Kościuszko bawił z monarchami, jam się
żegnał z przyjaciółmi mymi i z młodymi książęty Czartoryskimi; jak smutno było mi rozstawać się z synami dobroczyńcy mego. Niestety! Nie na to wychowali ich rodzice, by obcym
panom służyli. Chcieli mi oni dać zasiłek na drogę, odmówiłem go, przyjąłem tylko malachitową tabakierkę z widokiem Puław, by mi wspominała i miesce, gdziem tyle dni swobodnych
spędził, i drogich mi zawsze właścicielów onego. Ze łzami uściskałem marszałka Potockiego,
Mostowskiego, Wawrzeckiego, Zakrzewskiego: miałem nawet słodycz ujrzeć przed wyjazdem moim Bonneau, Kapostasa i Kilińskiego wolnymi. Porzuciliśmy Petersburg dnia dziewiętnastego grudnia 1796 roku.
Doprowadziłem do tej epoki przygody życia mojego, pamiętny na krótkość zostawionych
mi dni, z takim pisane pośpiechem iż zaręczyć mogę, żem przed schowaniem tych kart nie
miał czasu i jednej odczytać, mniej jeszcze poprawić. Pełne zatem muszą być błędów. Podróż
moja do Ameryki, dziesięcioletni tam pobyt mój, wypadki do dzisiejszego dnia przez lat blisko trzydzieści zdarzone dla przyszłych czasów nie byłyby może czczymi.
Dozwoliż Opatrzność życia i sił, bym dalej je kreślił?
KONIEC CZĘŚCI DRUGIEJ
D. 25 marca 1825 w Warszawie
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Rozdział pierwszy
Tu wypuszczenie z turmy, podróż do Szwecji i dalej.
Zbyt długo zapewne rozciągnąłem się nad opisaniem uwięzienia mego w twierdzy Św. Św.
Piotra i Pawła w Petersburgu; ze wszystkich bowiem notatek i rękopismów tyczących się wypadków politycznych to jedno tylko opisanie pozostało w całości, z innymi, Bóg wie, co się
stało. Niektóre mogą się znajdować u siostrzenicy mojej, p. Adelajdy Dunin, kanoniczki w
Warszawie, lub u pani Konstancji z Potockich Raczyńskiej z Rogalina. Ileż bym nie dał, gdybym je mógł mieć pod ręką, osobliwie dzienniki moje podróżne i inne; w ciągu dzisiejszych
pamiętników moich mniej byłoby opuszczeń, więcej dokładności. Ze wszystkich strat, com
poniósł, zaguba rękopismów moich nie jest najmniej bolesną. Nie mieć innych materiałów,
jak starą, dziurawą jak rzeszoto pamięć, jest to całe opisanie dawne uczynić w wielu miejscach pełne opuszczeń i omyłek. Przecież, gdy nastawają przyjaciele, bym ciągnął je dalej,
gdy w pracy tej znajduję w strapieniu i tęsknocie mojej niejakieś roztargnienie, piszę dalej.
Nie wyjechaliśmy sami z Petersburga. Generał Kościuszko, by większą w imperatorze
zbudzić ufność, prosił go, aby jeden z oficerów jego odprowadził nas do Sztokholmu. Wyznaczony do tego major Udom, tenże sam, co nas od Maciejowic prowadził, człowiek obyczajniejszy od swych kolegów.
Pan Libiszewski z Wielkiej Polski, który towarzyszył w więzieniu Tomaszowi Wawrzeckiemu, ofiarował się odprowadzić generała Kościuszkę do, Ameryki. Był to młodzieniec w
samej sile wieku, hoży, mocny, usłużny, posiadający doskonale muzykę, grający na waltorni
do podziwienia, śpiewający dobrze. Był on nam wielce pomocny; generał Kościuszko nie
mógł jeszcze chodzić, trzeba go było nosić z powozu i do powozu, Libiszewski tę ciężką odbywał posługę z najlepszą chęcią; miał nadto generał Murzyna i kucharza Jean.
Dla znacznych śniegów nie ujechaliśmy dnia tego jak ledwie trzy mile; stanąwszy na noc
w pocztowym domu, wszyscy spaliśmy w jednej izbie na ziemi wraz z małymi świnkami. To
ubóstwo tak blisko stolicy zadziwiło mię niemało, lecz więcej nierównie, że o kilka mil od
stolicy już mieszkańcy nie rozumieli prawie po rusku, lecz po fińsku mówili; a tak stolica tak
potężnego kraju już była jakby w obcej krainie. Taka to jest nienasycona chciwość moskiewska; dziś ludy i prowincje składające carstwo moskiewskie przewyższają liczbą ludność
prawdziwych ruskich. Jadąc dalej drogą finlandzką aż do Abo znaleźliśmy toż samo. Abo,
stolica naówczas Finlandii szwedzkiej, całe prawie drewniane, z dachami krwią wołową pomalowanymi, dość porządne; tam pierwszy raz widziałem zwierzęta reny, równie do poży-
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wienia, jak do pociągu służące. Mieszkańcy mówią po szwedzku, są religii luterskiej. Poznaliśmy tam generała Wrede, jednego z faworytów Gustawa III; mieszkał on w swoim bostel, to
jest folwarku od rządu, wojsko bowiem prowincjonalne szwedzkie, od generałów aż do żołnierza, zamiast pieniędzmi bierze żołd swój w ziemi podług stopnia, jaki posiada. Generał
Wrede z największą podejmował nas gościnnością. Dalej, dla nawały śniegów, musieliśmy
używać dwóch dylów spojonych z sobą w kształt V; te ciągnione końmi odgarniały śnieg na
dwie strony i gładziły drogę dla podjazdów naszych. Postępowaliśmy jednak powoli, najprzód dla dni krótkich, gdyż ledwie cztery godziny było widno i o drugiej z południa trzeba
było już na obiad i nocleg zajeżdżać. Nie tylko napoje, woda, ale mięso, drób, ryby zmarznięte, tak że wszystko siekierą trzeba było rozcinać. Pułapy w domach finlandzkich wiejskich
są jak kabiny okrętowe budowane: górą widać drągi, na których nawiązane są duże, przedziurawione we środku żytnie chleby, z tatarskim zielem, twarde niezmiernie, potrzebujące dobrych zębów; nie wiem, czy je dwa razy pieką na rok. Domy chłopów szwedzkich są czyste i
porządne. Stan wiejski jest wolny, ma wpływ do prawodawstwa, odbiera dostateczne wychowanie i nauki. Zastawaliśmy nieraz familie zgromadzone koło dużego ogniska, przy którym
wisiał kocioł zawierający warzącego się psa morskiego.
Ogromne bory z świrków i sosen, łamiące się z trzaskiem gałęzie ich pod ciężarem śniegu,
jarząbki czarne z pąsowymi brwiami, cietrzewie przelatywały gęsto. I Finlandia, i Szwecja
kraj co do rolnictwa nieżyzny, mało ornego pola, same jeziora i skały. Przedniejszy handel
jest: żelazo, śledzie i wytłoczony olej z ostatnich; reszty z wytłoczonych śledzi służą za nawóz. Bydło małe i nędzne, co dzień rano gospodynie gotują obrzynki i reszty z warzywa i
krowy karmią nimi, paszy prawie nie ma. Z Abo przyszło nam przebierać się do Szwecji morzem, czyli Golfem Botnickim, sięgającym Laponii. Trudną była przeprawa ta, raz bowiem po
wierzchu zamarzłego już morza, gdy ludzie biegli przodem z bosakami, próbując, czy lód
dość mocny, znów otwartymi statkami wolnym morzem płynąc po wysepkach archipelagu
tego, aż przybyliśmy do wyspy Ekrew. Tam taka nawała śniegu spadła na nas, iż dom, w którym mieszkaliśmy, zupełnie z dachem śniegiem tym był zawalony, tak dalece, że kominem
spuszczano nam żywność, najwięcej białe zające, jarząbki, w tej północnej krainie pospolitsze
od wołowego mięsa. Drzewa wokoło same tylko wyścibiały wierzchołki swoje, zresztą zakopane w śniegu. Przez kilka dni jak w oblężeniu trzymani byliśmy na tej wyspie.
O milę drogi od Sztokholmu sam jeden puściłem się saneczkami do tej stolicy, by generałowi Kościuszce opatrzyć wygodną gospodę. Wieczorem, gdy już pędzę, uderza mię obok
drogi żywy blask, jak gdyby gorejących świec: poznałem wkrótce, iż to były dwa wilki stojące, szczęściem nie rzuciły się na mnie; nie pospieszając prędzej, by nie okazać im trwogi,
szczęśliwie zajechałem do Sztokholmu.
Obrałem wygodne mieszkanie dla generała Kościuszki w hotelu trzymanym przez Francuza w najpierwszej ulicy, niedaleko pałacu królewskiego. Nazajutrz wziąwszy najętego lokaja
obszedłem miasto, nie zawierające, jak 60 000 mieszkańców, ale dla położenia swego nadmorskiego, dla mnóstwa wysepek rozlanych przed sobą wielce przyjemne. Z południa wyjechałem naprzeciw generała Kościuszki i wprowadziłem go do mieszkania jego. Przyjazd jego
sprawił znaczne w Sztokholmie wrażenie. Wszyscy starali się widzieć męża, który tak mężnie
bronił konającej swej ojczyzny. Jakoż nie zamykały się podwoje; uważałem jednak, że jak w
Anglii, tak i tu lud nie cisnął się pod okna, lecz wszyscy urzędnicy, ministrowie krajowi i zagraniczni odwiedzali chorego wodza. P. Rosenkrantz, jeden z faworytów młodego króla, mówił ze mną, bym nakłonił Kościuszkę, aby prosił o audiencją u króla; nie chciał tego jednak
Kościuszko, lubo mu nawet proponowano prywatne spotkanie w wiejskim mieszkaniu królewskim.
Panował naówczas Gustaw IV, syn sławnego awanturniczego Gustawa III. Jeszcze on naówczas nie okazywał znaków tego prawie pomieszania, które go dziś włóczęgą po Niemczech
i Szwajcarach uczyniło. Widziałem go na paradzie wojskowej. Wyższy od miernego wzrostu,
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chudy, blady, rzekłbyś, że drugi cezar rzymski, tak królewską powagą swoją zajęty. Już był
dostąpił pełnoletności, sam rządził; usunął się stryj jego, książę Sudermanii. Carowa Katarzyna chciała mu była koniecznie jedną z córek wielkiego księcia Pawła dać za żonę. Kontrakt
ślubny już był ugodzony, przygotowany ołtarz; dano kontrakt do podpisu Gustawowi, lecz
gdy ten czyta go raz jeszcze, widzi pełen oburzenia, że inne artykuły jak te, na które się zgodzono, były w nim umieszczone; rzucił więc o ziemię król szwedzki podstępny papier i wraz
do wyjazdu się zabrał. Zdarzenie to tak żywo ubodło Katarzynę, iż letkim paraliżem uczuła
się tkniętą, który zapewne później śmierci jej stał się przyczyną.
Wszystkie – jak już wspomniałem – wyższe matadory ustawnie nas odwiedzały, bez huku i
stuku karet, wszystkie przychodziły piechotą; przedpokój nasz był pełen błotników (galoches); dosyć, by ubóstwo kraju oznaczyć. Znaleźliśmy tam jeszcze ostatniego posła polskiego, Jerzego Potockiego, starostę tłumackiego, gdyż mimo nastawań carowej, aby mu kazano
porzucić Sztokholm, pozwolono mu w nim bawić. Królowa nawet matka naznaczyła mu małą
pensją. Z dawniej znajomych widziałem tam barona Toll, ostatniego posła szwedzkiego w
Warszawie, i p. Hailes, również tam ostatniego posła angielskiego. Ten ostatni, z dowcipem
cierpko-satyrycznym, zawistny najmniejszego postępu czy to wolności, czy przemysłu w innych narodach, chcący; by tylko jedna Anglia je miała na świecie.
Oglądałem niektóre ciekawości w Sztokholmie: katedrę, gdzie jeszcze obrazy czci katolickiej były zarzucone na chórze, grób Karola XII, który tak niepotrzebnie obudził barbarzyńskiego Piotra I. Nie masz w grobie tym żadnych posągów, żadnych ozdób. Ogromna trumna z
marmuru czarnego i na niej z pozłacanego spiżu potężna rozciągniona lwia skóra z napisem:
„Karol XII”. Jeździłem do Drottingholm, wiejskiego pałacu królewskiego o milę od Sztokholmu. Z jakimże ściśnieniem serca widziałem tam potężne obrazy wyrażające zwycięstwa
Karola XI nad Polakami, wszystkie przesadzone podług podania uprzedzonego przeciw nam
Pufendorfa. Pufendorf udawał się najprzód do Polski, prosząc o tytuł historiografa i pensją,
dalej do Danii; odrzucony od obu dworów, udał się do Szwecji, gdzie przyjęty i nagrodzony
osobistą zemstę wywarł na Polaków ze zgwałceniem pierwszego obowiązku dziejopisa –
prawdy i bezstronności.
Ominąwszy atoli stronnictwo Pufendorfa, wyznać należy, że wojny nasze ze Szwedami za
Jana Kazimierza haniebną są dla narodu naszego epoką. Ileż rozwiązłości, słabości w radach,
nieodwagi w wojsku, niestałości, letkości we wszystkich czynach. Trwaliśmy w nich zbyt
długo, aż nie wzrósł w siły hołdownik nasz, elektor brandenburski, aż nie powstał Piotr Wielki. Postrzegliśmy się w błędzie w roku 1791, obudziliśmy się z letargu, lecz już za późno.
Miejsce, które my powinniśmy zajmować w Europie, zajęła Moskwa.
Paweł I posunął grzeczność swoją tak dalece, że dał rozkaz posłowi swemu w Sztokholmie, by co dzień odwiedzał generała Kościuszkę i donosił mu o stanie zdrowia jego. Wtenczas to poznałem się z p. Alopeus, sekretarzem jego, przystojnym naówczas młodzieńcem,
który aż do śmierci takim się być sądził; został posłem w Berlinie i tam umarł. Powzięta w
Szwecji znajomość trwała zawsze. Odwiedzał mię w Warszawie, gdzie bywał, ilekroć car tam
zjeżdżał. On to zapewnił mię, iż drugi podział Polski stał się za naleganiem hr. Schulenburg,
ministra pruskiego.
W Sztokholmie rozstaliśmy się z rosyjskim oficerem Udom, któremu Kościuszko darował
piękny zegarek; odprawiliśmy także Murzyna i kucharza Jean, a wzięliśmy na miejsce jego
kamerdynera starosty tłumackiego Potockiego, dawniej posła tam naszego. Przez odjeżdżającego do Petersburga Moskala przychodziło pisać do cara, podług danego przyrzeczenia.
Wiele to kosztowało Kościuszkę; wolna dusza jego wzbraniała się podpisać poddanym; w
liście tym kłaniał się imperatorowej.
Zastałem tu kilku dawnych żołnierzy polskich wziętych w niewolę pod Maciejowicami,
zesłanych do Finlandii moskiewskiej, skąd umknęli do Szwecji. Raz, gdym szedł ulicą, usłyszałem śpiewanie słowika; patrzę, aż to znajomy mi żołnierz z pułku Działyńskich; ten nieraz
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zwykł był nas bawić w obozie doskonałym swoim naśladowaniem słowika, był on, jak Niemcy zowią, lustig rejmentu. Trudy i wygnania nie zmieniły wesołości jego, z czułością przywitaliśmy się z sobą. Dałem słowikowi mały podarek.
Między odwiedzającymi nas osobami był także wikariusz papieski; ten co wieczór przychodził do nas i zostawał na wieczerzy: powiadał nam, iż w instrukcjach swoich od Piusa VI
miał także poleconym sobie, aby doniósł, jakim sposobem można by Szwedów do Kościoła
rzymskiego nazad powrócić, że napisał do sekretarza stanu, iż bezżeństwo duchowieństwa
katolickiego było do tego jedną z największych przeszkód. Na to mu odpisano, że jeżeli nie
ma innej przeszkody, papież łatwo da pozwolenie duchowieństwu szwedzkiemu brania małżonek.
Poseł holenderski, którego równie nie pamiętam imienia, lubo w zatraconych dziennikach
moich znajdować się musi, był osobą, przez którą – ponieważ Holandia była naówczas
sprzymierzoną Rzeczypospolitej Francuskiej – zaczął generał Kościuszko korespondować z
rządem francuskim; korespondencja ta trwała aż do wyjazdu jego z Ameryki. Wtenczas już
chciał Kościuszko wyprawić mię do Kopenhagi, bym tam opatrzył dla niego okręt do wypłynienia – rozumiem, że już do Francji, lubo nie wyjawiał tego wyraźnie; nie przyszło jednak do
tego. Przedsięwzięliśmy podróż do Gothenburga, gdzie więcej było okrętów. Jakoż przedsięwzięliśmy tę drogę lądem, ciągle przebywając krainę skalistą, przecinaną strumieniami i niezmiernymi jeziorami, te i uprawę, i ludność ścieśniały niezmiernie; drogi wyborne, robione,
poczty, acz przez chłopów trzymane, regularne, na każdej stacji jest księga, w której podróżni
zapisują, czyli z posługi byli lub nie byli kontenci, gospody, acz ubogie, chędogie; wszędy
widać, że lud nie żyje w niewoli.
Zboczyliśmy umyślnie z drogi, by widzieć sławny kanał Trollhaetta, połączyć mający za
pomocą jezior Wener i Orebro Bałtyckie Morze z Północnym, czyli Niemieckim; 2000 żołnierzy z liniowego wojska pracowało koło niego od lat kilku i po tyluż ledwie dzieło skończonym zostało.
Jak wprzódy sekretarz stanu, tak dziś sprawując przy Kościuszce urząd kwatermistrza, o
dzień jazdy od Gothenburga wyjechałem przodem, by mu tam wygodne mieszkanie opatrzyć.
Bankier nasz w Sztokholmie, p. Arrowquist, dał nam list do korespondenta swego, p. Mitchell
w Gothenburgu, zalecając nas jak najmocniej. Nie zastałem go, był na jarmarku żelaza, lecz
pierwszy buchalter jego, p. Lambert, zastąpił go jak najlepiej. Wzięliśmy dom wygodny; wyjechaliśmy naprzeciw Kościuszki o milę za miasto do porządnej austerii, gdzie po dobrym
obiedzie dał mi p. Lambert poznać zwyczaje Gothenburga, tj. porządnego picia. Przerwał
ucztę przyjazd Naczelnika; w dobrym humorze wprowadziliśmy go do miasta.
Gothenburg najhandlowniejszym jest miastem w Szwecji. Najznaczniejsze przedmioty
handlu są: żelazo i olej tłoczony z pozostałych od solenia śledzi; handluje z Chinami nawet,
bo gdzież się bez żelaza obejść można. Wiele kupców angielskich osiadłych jest w mieście,
między nimi nasz p. Mitchell, Smith, Erskine, Hall. Bogactwo wprowadziło gust do biesiad i
obfitego picia. Dom pułkownika Treffemberg i samej był także przyjemnym. Tu przyznać się
muszę do popełnienia jednego z siedmiu grzechów, który mi się rzadko kiedy popełnić zdarzyło. P. Smith, majętny kupiec winny, proponował mi raz, żebym obejrzał piwnice jego: weszliśmy w podziemne ogromne sklepienie, gdzie mnóstwo okseftów różnego wina stało szeregami i wynosiło się aż do pułapu. Chciał gospodarz, abym pokosztował co lepsze, lecz gdy
tak kosztujem, od dobrych, lepszych, wybornych aż do nieporównanych, tak się nam zakręciło w głowach, że wsparłszy głowy na tych beczkach obydwaśmy twardo zasnęli. Tymczasem nie widząc nas powracających, niespokojność, co się z nami stało; późno dopiero w nocy
odkryto nas śpiących w piwnicy.
Zima 1797 roku jak w Sztokholmie, tak i w Gothenburgu łagodniejszą była, niż się po położeniu wysokim kraju należało spodziewać; przecież nie mogliśmy wypłynąć do Anglii, jak
pierwszych dni maja, i to na kupieckim, małym, niewygodnym statku. Wiatry tak były prze-
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ciwne czyli umiejętność żeglugi niewiele wydoskonalona, że niedaleka ta podróż zabrała nam
trzy niedziele. Płynęliśmy Niemieckim Morzem, między północną kończyną duńskiej Jutlandii, Skagen, a Norwegią. Stamtąd spuszczając się ku południowi weszliśmy na koniec w Tamizę. W Gravesend porzuciłem okręt i wsiadłszy w dyliżans puściłem się do Londynu dla
upatrzenia nam mieszkania; wybrałem je w „Tablioners Hotel”, Leicester Square.
Napotkałem szczęściem znajomego mi od pierwszej, 1784, bytności mej w Anglii p. Kołaczkowskiego z Wielkiej Polski, człowieka pełnego słodyczy, rozsądku i uczciwości. Ten w
podróżach swoich przeniósł Anglią nad wszystkie inne kraje, w niej długo przebywał, ożenił
się, wrócił do kraju, dalej do Drezna, gdzie życie zakończył. Miłe było spotkanie. P. Kołaczkowski przy wyjezdnym darował mi piękny pałasz. Na główni jego wypisane były słowa: „Za
konstytucją 3 maja 1791”. Pałasz ten w r. 1803 darowałem w Ameryce pułkownikowi Aron
Ogden, gdy ten trzymał mnie jak gdyby do chrztu, gdym był naturalizowany obywatelem
Zjednoczonych Stanów Ameryki. Dwóch jeszcze dawnych znalazłem w Londynie znajomych
z roku 1783, z którymi odbyłem podróż do Sycylii i Malty, pp. Cunningham i Bidolph.
Pierwszy Szkot, drugi majętny bankier w Londynie. Miło było z nimi przypomnieć memoriam temporis acti.
W żadnym kraju miłość wolności, szacunek dla obrońców jej, słowem, wszystkie szlachetne uczucia powszechniejszymi i żywszymi nie są jak w Anglii; dziwić się więc nie trzeba, że
przybycie generała Kościuszki, rozgłoszone po Londynie, sprawiło największe wrażenie,
ściągnęło do widzenia go najznakomitsze w kraju osoby. Le duc de Bedford, Fox, Sheridan,
Grey, który wtenczas jeszcze nie był parem, wszyscy znaczniejsi czy to w naukach, czy w
sztukach, damy nawet patriotki, między nimi piękna lady Oxford, cisnęli się do mieszkania
Kościuszki. Poseł naówczas moskiewski w Londynie Woroncow miał rozkaz od Pawła I bywać często u niego; bywał więc lub co dzień przysyłał młodego naówczas syna swego, dziś
gubernatora Besarabii. Woroncow stary osobiście nam sprzyjał, jako ofiarom okrucieństwa
Katarzyny II, którą z przyczyny zgładzenia Piotra III – którego ulubioną była siostra jego –
serdecznie nienawidził, nie nazywając jej inaczej, tylko cette impudique usurpatrice. Byłem u
niego na obiedzie z dukiem de Nivernois i innymi emigrantami. Widziałem dawną moją znajomą, p. Cosway, malarkę i żonę sławnego malarza. Ten, gdy mu Kościuszko nie pozwolił
dać się malować, ukradkiem odrysował go i wysztychował tak podobnego jak żaden. Wyraził
on go leżącego na sofie w surducie z przewiązaną głową. Sławny nasz Orłowski odrysował go
także stojącego przed carem Pawłem I i mnie tam umieścił. Dziś słyszę, ze wyszedł ukaz Mikołaja I, aby nikt portretu Kościuszki nie ważył się mieć u siebie. Poeta Wolcot, znany pod
imieniem Peter Pindar, często nas odwiedzał. Jeden minister pierwszy Pitt, nie znający innego
uczucia, jak nienawiść ku Francji, ubiegający się naówczas o związek z Moskwą, nie tylko że
nie zajrzał do nas, ale widać było, że pobyt nasz w Londynie czynił go niespokojnym. Jakoż
po dwóch niedzielach pobytu naszego w Londynie kapitan okrętu kupieckiego amerykańskiego Frederick Lee przybył umyślnie z Bristol, oświadczając, że ma tam gotowy do wypłynienia okręt, na którym do Filadelfii przewieźć nas przyrzeka.
Puściliśmy się więc do Bristol, a przenocowawszy w Bath, nazajutrz rano stanęli w tym
mieście. Udałem się natychmiast do p. Vandehorst, konsula amerykańskiego w tym mieście,
majętnego kupca, człowieka uprzejmego, gościnnego, który nas natychmiast do domu swego
zaprosił, gdzieśmy przez dwie niedziele najhojniej podejmowani byli. I tu przedniejsi mieszkańcy odwiedzali nas ustawnie. Co więcej, miasto ofiarowało Kościuszce piękny serwis
srebrny z pochlebnym napisem. Przedał on później tę pamiątkę w Filadelfii. Między odwiedzającymi nas ujrzeliśmy p. Janową Potocką z domu Aloy, po rozdzieleniu się z mężem u
lorda M. mieszkającą. Prosiła ona o zaświadczenie generała Kościuszki, jako była Potocką; te
łatwo jej dane było. Znaleźliśmy tam jeszcze syna bankiera warszawskiego Teppera, oficera
w zagranicznym pułku w służbie angielskiej. Około dwóch niedziel, nim się okręt uładował,
bawiliśmy w Bristol, będąc celem wszystkich grzeczności i uprzedzeń mieszkańców, udali-

107

śmy się na koniec na okręt „Adriana” kapitana Lee, gorącego radykała, z którym nieraz, gdy
powtarzał generała Washington, żywe miewałem spory.
Wypłynęliśmy przy końcu czerwca; wszystkie znajomości nasze bristolskie, osobliwie
damy, odprowadziły nas na pomost i kilka mil płynęły z nami, aż gdy wiatr tęgi powstawać
zaczął, siadły do batu i nie bez niebezpieczeństwa powróciły na ląd.
Zapisywałem podług zwyczaju mego wszystkie pierwszej żeglugi mojej na Oceanie
Atlantyckim przygody. Zostały się one z resztą rękopismów moich w Warszawie; Bóg wie, co
się z nimi stało. Oprócz nas trzech był jeszcze jeden w kabinie kapitańskiej kwaker, Angielczyk, już nie pamiętam nazwiska, i niemała liczba rolników z Walii i Irlandii, idących osiąść
w Zjednoczonych Stanach; wieleśmy mieli wiatrów przeciwnych, mimo tych jednak w każdą
niedzielę kapłan gallicki miewał naukę do prezbiteriańskiej trzódki swojej. Te słowa Boskie
kazane wśród burz zawziętych, to śpiewanie psalmów mieszające się z dęciem wichrów miało
coś przejmującego i uroczystego. Raz, gdy się morze cokolwiek ukołysało, postrzegliśmy
statek kupiecki; kapitan nasz wraz zgadł, że powracał z Indiów Wschodnich. Skąpo nas kapitan Lee żywił, generał tylko Kościuszko miewał drób świeży, myśmy się solonym mięsem,
sucharami i śmierdzącą już wodą karmili. „Okręt ten – rzekł kapitan – idzie z Indiów i zapewne musi mieć żółwie morskie, które nas cokolwiek posilą. Jeśli chcecie – rzekł obracając
się do mnie – każę spuścić bat i popłyniem do niego”. „Całym sercem” – odpowiedziałem.
Wsiedliśmy i wkrótce na pomoście stanęli. Był to niewielki statek kupiecki cukrem i rumem
naładowany: lecz na pomoście pełzało kilkanaście ogromnych żółwi morskich; kapitan przyjął nas grzecznie, traktował grokiem, przedał nam jednego z żółwi. Wkrótce znów powstał
tęgi wicher, tak że z niebezpieczeństwem mogliśmy się dostać na powrót, osobliwie gdy siedzącemu w bacie, kołyszącym strasznie, trzeba było chwytać się za linę rzuconą z okrętu i się
na niej windować.
Pełen zadziwienia, byłem naówczas świadkiem niepojętej trwałości życia w amfibiach.
Nazajutrz z rana ucięto żółwiowi głowę, zdjęto skorupę i poćwiertowano na stół. Odcięta
głowa ruszała się, co więcej, trzeciego dnia jeszcze po odcięciu jej, gdym przyłożył koniec
mej laski do dzioba jej, jeszcze go chwytała i gryzła; trwało to blisko pono tygodnia. Widać,
że im słabsze są siły umysłowe, tym mocniejsze siły żywotne.
Jeżeli żegluga ma swoje niebezpieczeństwa i nieprzyjemności, ma też swoje chwile przyjemne. Mieszkaniec lądu nie może sobie wystawić pysznego, zachwycającego widoku słońca.
Kiedy morze małym tylko marszczy się wietrzykiem, kiedy żagle z letka zaokrąglone suną
okręt łagodnie, słońce wydobywające się na widokresie jakąż purpurą, jakimiż bryłami złota i
farb rozmaitych barwi obłoki, niż samo, jak gdyby dłonią Wszechmocnego pchnięte, stanie na
krawędzi morskiego kryształu! Jak miłe pokazanie się wieloryba wyrzucającego wytryski
wód przerywa jednostajność zawsze tegoż samego widoku. Zielsko morskie, polipy w kształcie wielkich gwiazd, mnogimi rączkami łapiące niedostrzeżone oku robaczki i karmiące się
nimi, często w nocy fosforyczne te płazy całą przestrzeń morską jak płaszczem ognistym
okrywające; wszystko to bawi, zachwyca, zanurza myśl naszą w słodkich, głębokich dumaniach.
Cóż gdy na horyzoncie zabieli się żagiel jaki! Nikt go jeszcze nie widzi, a już majtek na
górze masztu lub kapitan przez perspektywy powiada, jakiej wielkości, skąd i dokąd płynie.
Chęć widzenia podobnych sobie stworzeń, dowiedzenia się o szerokości, udzielenia sobie
wiadomości nawzajem sprawia, że dwa okręty zbliżają się do siebie, a gdy już blisko siebie
staną, największa cichość panuje. Wtenczas kapitan bierze morską trąbę i głosem tubalnym
zapytuje: „Skąd i dokąd płyniesz, jaka twoja szerokość, jakie nowiny?” Po udzielonych nawzajem odpowiedziach: „Bądźcie zdrowi” – mówią sobie; obracają się rudle; napełniają się
żagle, warzy się morze szumem; coraz bardziej oddalają się nawy, zmniejszają i nikną.
Latające stadami ryby, uganiające się za nimi delfiny znużonym jednostajnością nastręczają rozrywkę. Tu dodać muszę, że ryba, którą Anglicy zowią dziś delfinem, nie jest rybą u
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dawnych imieniem tym zwaną; głowa jej cokolwiek przypomina dawnego delfina, lecz bynajmniej wielkość; ta tylko jest sporego szczupaka. Szczególna własność jego jest, że gdy
złapany, wyciągnięty na pomost, łuska jego mieni się ustawnie w najżywsze farby, raz złote,
pąsowe, zielone i inne. Mieliśmy go gotowanego. Pospolite u żeglujących mniemanie, że czasem jest jadowitym, zwłaszcza gdy się ociera o miedziane grunta; jakoż, gdy go gotują, rzucają w kocioł srebrny talar; jeśli jadowity, gryszpan na talarze osiada, przeciwnie – czysty;
wcale jest smaczny. Francuzi zowią go la dorade.
Nie powinienem tu opuścić zdarzenia w tej podróży, które nas ledwie o wielkie niebezpieczeństwo nie przyprawiło. Na szerokości 40°, gdy słabym bardzo wiatrem płyniemy spokojnie, o pierwszej z północy donoszą kapitanowi, że w niedalekim oddaleniu postrzega się liczna flota, ze światłem na każdym statku. Zrywamy się, wybiegamy na pomost. Nic piękniejszego jak widok ten; te żagle białe, te liczne migające się światła, ta ogromna fregata strzegąca je, jak guwernantka dzieci, wszystko to bawiło, ale nie na długo. Jeden z okrętów tych kupieckich wyboczył z drogi i prosto sztabę swoją ku nam obrócił. Na próżno kapitan przez
trąbę morską wołał na sternika, na próżno sam okręt swój rudlem chciał zwrócić w inną stronę, by uderzenia przeciwnej nawy uniknąć; wiatr tak był lekki i słaby, iż okręt kierować się
nie dał. Wtenczas dopiero powszechna trwoga, gdy naprzeciw idący okręt tak do naszego
zbliżył się, gdy się obydwóch żagle, liny, maszty pozaczepiały z sobą i boki statków okropnie
tłuc się z sobą zaczęły; a gdy kapitan chcąc wiedzieć, czyli już otworu nie było w bokach
statku, zawołał: „All hands to the pump” – wszystkie ręce do pompy, taka trwoga powstała w
mnóstwie płynących osadników, osobliwie w kobietach i dzieciach, że wszystkie z płaczem i
krzykiem wcisnęły się do kabiny naszej, jak gdybyśmy mogli im pomóc.
Blisko godziny trwało to niebezpieczeństwo, aż póki majtkowie, pobiegłszy po linach z
siekierami, nie porozcinali poplątanych żagli i sznurów i nie uwolnili dwie nawy; straciliśmy
w tej przygodzie wierzchni maszt, wiele lin i żagli, statek atoli uszedł bez szkody.
Flota, którąśmy spotkali, złożoną była z blisko sta kupieckich okrętów z Jamajki do Londynu płynących. Okręt, który wpadł na nas, był „Anna”, sternik jego pijany spał na rudlu i to
było przygody przyczyną. Nazajutrz fregata konwoju i z całą flotą ze dniem wróciła ku nam
pytając, czy nie potrzebujemy jakiej pomocy. Atencja prawdziwie chwalebna.
Z nasztukowanym masztem, z podartymi żaglami postępowaliśmy leniwo, aż ujrzeliśmy
się na mielżynach Newfoundland Banks. Morze w tym miejscu jest okryte wieczną mgłą i
niepogodą. Ujrzeliśmy tam naokoło mnóstwo wielorybów, silnymi wytryskami wyrzucających wodę do góry, niemniej jak wielką liczbę rybackich okrętów z różnych krajów, zatrudnionych połowem sztokfiszu; zatrzymaliśmy się i my, chcąc sobie również świeżą żywność
zdobyć. Kapitan wszystkim nam rozdał wędy z dużymi hakami, przywiązanymi do mocnych
sznurów; kawałki wieprzowiny służyły za pierwszą ponętę, dalej wnętrzności z pierwszych
sztokfiszów złapanych. Ryby te niezmiernie są żarłoczne i prędko się nader chwytają; pamiętam, iż raz, gdym jednego wyciągał z morza, hak, u którego wisiał, urwał się i ryba w głębię
morza wpadła nazad; lecz zaledwiem inną wziął wędę i zarzucił, wraz taż sama ryba uchwyciła się, mówię taż sama, gdyż urwany pierwszy hak miała jeszcze wiszący u pyska. W godzinę czasu ułowiliśmy blisko sta tych ryb. Niektóre z tych ryb miały wpojone w swe brzuchy
duże pijawki, krew ich ssące. Najsmaczniejsza część w sztokfiszu jest język; wyrzynają go,
gdy przychodzi do suszenia. Rybacy płatają sztokfisz i wraz na pomoście solą. Stanąwszy na
brzegach suszą i wędzą. Namarynowaliśmy języki dla generała Kościuszki. Z reszty sami
przez wiele dni smaczne mieliśmy pożywienie.
Lubo wolni od burz i wiatrów gwałtownych, długa jednak żegluga przykrzyć się nam zaczęła, zwłaszcza iż tylko solonym żywiliśmy się mięsem, pili zepsutą wodę, w której już robactwo okazywać się zaczęło. Przecież litosne niebo, nigdy długo nie przedłużające cierpień
ludzkich, zaczęło nam zapowiadać prędkie ujrzenie długo nie widzianej ziemi. Kawałki
drzew, jakby świeżo uciętych, okazały się na morzu; wkrótce ptactwo lądowe dało się widzieć
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i jakieś zawiania zapach ziemi noszące z sobą. Ujrzeli na koniec majtkowie ląd i radosnymi
witali go okrzykami. Ci tylko bowiem, co długo żeglowali, pojąć mogą radość, jaką ten widok
roznieca. My na pomoście w kilka dopiero godzin postrzegliśmy ziemię. Kreśliła się ona niska, z płaczącymi wierzbami, pławiącymi gibkie, długie swe gałęzie w morza kryształach.
Rzeka Delaware tak jest przy ujściu swym szeroka, iż, długo nią płynąc, jeszcze się zdaje, że
jesteśmy na morzu. Płynąc nią dalej, okazują się dobrze uprawne niwy, okryte najwięcej indyjskim zbożem maïs. Przybywszy wieczorem naprzeciw miasteczka, którego nazwiska już
nie pamiętam, kapitan kazał spuścić bat; wziąwszy mię z sobą popłynął do onego: pierwszy
raz postawiłem stopę na ziemi Nowego Świata; najwięcej mię uderzyły: zapach cedrowego
drzewa i wielka liczba Murzynów. Kupiliśmy potężną sztukę świeżego wołowego mięsa,
włoszczyzny i świeżego chleba; z jakąż radością pożywaliśmy je nazajutrz. Wyjąłem butelkę
wina du Cap, darowanego nam w Londynie przez dawnego gubernatora przylądka tego. O
czwartej z południa przybliżył się okręt do nadbrzeżów Filadelfii. Uprzedzone pospólstwo
czekało już generała Kościuszkę z powozem i angielskim sposobem, samo zaprzęgłszy się
doń, zaciągnęło go do hotelu pani Loveson na Second Street.

110

Rozdział drugi
Przebywszy na morzu 81 dni, miło było ujrzyć się na stałym lądzie. Wrażenie jednak jednostajności tej wodnej przestrzeni tak silnym było na źrzenicach moich, iż, nazajutrz obudziwszy się i otworzywszy oczy, przez wiele minut zdało mi się, żem patrzał na morską równinę; lecz boleśniejszego nad te doznałem uczucia, ból nieznośny w wielkim palcu u nogi,
czerwoność i nabrzmienie onego nieznośnie dokuczać mi zaczęły. Doktor Roche, pierwszy z
lekarzy w Filadelfii i dawny przyjaciel Kościuszki, szczęściem pośpieszył go odwiedzić i do
mnie zajrzał. Ten więc nauczył mię, że ból mój nic innego nie był jak podagra, sprowadzona
przez długą morską podróż, brak ruchu, żywność soloną i złą wodę. Przeszkoda ta przyszła
właśnie wtenczas, gdy stan i interesa Kościuszki, pierwsze jego umieszczenie, ciekawość na
koniec oglądania miasta i tak nowej dla mnie krainy potrzebowały chodzenia. Wziąłem więc
kule i opierając się na nich powlokłem się powoli do bankiera i za różnymi dla Kościuszki
potrzebnymi sprawami. W pięć dni świeże powietrze, świeży skromny pokarm powróciły mi
zdrowie.
Przybyliśmy do Filadelfii w kilka dni po zakończeniu sesji Kongresu, na której nieśmiertelny Washington urzędowanie swe prezydenta złożył. Generał Kościuszko niewielu dawnych
swych znajomych zastał; między tymi był generał Mifflin, ten, acz urodzony kwakrem, podniósł oręż w czasie wojny o niepodległość i walczył z chwałą. Był on naówczas gubernatorem
Pensylwanii. Z ciekawością obchodziłem miasto; domy w sposobie angielskim czerwone,
niepobielane; miasto, widać, że na urząd przez W. Penn budowane; wzdłuż ulice noszą nazwiska różnych amerykańskich drzew, wszerz numerów; l, 2, 3, 4, 5 etc. Miasto leży między
spławną rzeką Delaware i niewielką rzeczką Schuylkill. Między jedną a drugą rozciągały się
pola na ćwierć mili; dziś przestwór ten już jest napełniony domami.
Sama postać kraju, płody onego zadziwiły mię nie pomału. W ogrodzie publicznym drzewa katalpy z pięknym kwiatem i lyliodendrum, rodzaj klonu, noszący wonny kwiat na wzór
tulipanów, iudithtree, które wcześnie na wiosnę, nim wypuści liście, oblewa się całe jak krwią
czerwonym kwiatem; rododendron, kamelia etc. nowością przyjemną były dla mnie. Towarzystw nie miałem czasu poznać, wkrótce bowiem okazała się w Filadelfii żółta febra, która
nas do wyjazdu przymusiła. Udaliśmy się do miasta New York, do dawnego znajomego Kościuszki generała Gates, sławnego zbiciem i wzięciem w niewolę pod Saratogą generała angielskiego Burgoyne z całym wojskiem jego. Miał on, piękne wiejskie mieszkanie pod samym miastem. Dziś słyszę, że dom ten już wchodzi prawie w środek miasta. W Trenton wjechaliśmy do stanu New Jersey, przejeżdżaliśmy przez Princeton, gdzie jest gimnazjum, przez
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Elisabethtown, gdziem później osiadł, przeprawiliśmy się przez North River, czyli Hudson, i
o południu stanęli przed domem generała Gates. Stary ten wojownik i podeszła żona jego
przyjęli nas jak najuprzejmiej i wygodne dali mieszkanie.
Przedniejsi mieszkańcy z New York pospieszyli odwiedzić generała Kościuszkę, między
innymi Brockholst Livingston i Edward, kuzyn jego, ten, co świeżo był posłem w Paryżu.
Miasto New York dalekim jeszcze było od tego, czym jest dzisiaj. Ledwie 30 000 mieszkańców liczyło, dziś ich liczy 150 000. Przywiozłem list do p. Gahn, konsula szwedzkiego w
New York, który później porządnie zarwał śp. żonę moją. Z tym byłem na teatrze publicznym; ledwie on był skończony, nie było na teatrze podłogi, tak iżeśmy stali w piasku. W 10
lat potem teatr w tymże mieście równał się angielskim. Sławny Cooper grał na nim.
Zabawiwszy przez dwie niedziel u generała Gates wróciliśmy się na powrót do Filadelfii,
najprzód do Elisabethtown, później do New Brunswick, czekając, aż zaraza żółtej febry w
Filadelfii ustanie. Stanęliśmy w prywatnym domu i wraz wszyscy obywatele z miasteczka
tego i okolic zaczęli Kościuszkę odwiedzać. Pośpieszyła przed wszystkimi wdowa po dawnym przyjacielu Kościuszki, pani Susanna Kean, osoba przystojna, posiadająca wiele wiadomości, wybornego ułożenia i tonu, wraz z ośmioletnim synem swym Piotrem. Mogłżem ja
wtenczas zgadywać, że osoba ta stanie się w kilka lat małżonką moją. Siostra jej pani Ricketts
i kuzyn pan Brockholst Livingston tuż pod Elisabethtown mieli majętności swoje. Bywałem u
nich. Zabawą moją było chodzić z fuzją i strzelać ptaszki robins zwane na obiad dla Kościuszki. Wkrótce generał White, dawny równie znajomy Kościuszki, osiadły w tejże samej
prowincji, w New Brunswick nad rzeką Passaile, napisał do nas list zapraszając do siebie.
Udaliśmy się bez zwłoki. Zastaliśmy dom czysty i porządny, familią składającą się z generała
White, żony jego, z domu Ellis, ich córki Elizy i siostry gospodyni, starej panny Ellis, wybornej kobiety lubiącej ogrodnictwo. Czytanie, przechadzka z fuzją, strzelanie robinów i turkawek było moją zabawą. Mieliśmy w ogrodzie dzikie kaczki ubrane w pierza najżywszych i
najpiękniejszych kolorów, a colibri, acz już w jesieni, unosiły się jeszcze nad kwiatami, nie
siadając nigdy, lecz wpuszczając dziobek swój, nie większy od igły, w samym locie smokcząc
z nich nektary.
Z wielką trudnością złapałem jednego. Odzież jego ze szmaragdów, rubinów i złota. Wsadziłem go do małej klatki, lecz lubom kładł najwyborniejsze kwiaty i wodę obficie ocukrowaną, nie ruszył niczego, mocno trzepiąc się i tłukąc po klatce, tak że bojąc się, by się nie
zabił, wypuściłem go na wolność. Maleńka ta ptaszyna, nie mająca, jak półtora cala, znieść
nie może i chwili niewoli; w tak małym stworzeniu jakaż dusza szlachetna! Jakież szczęście
dla kolibrów, że się nie urodzili w Moskwie.
W ciągu bytności naszej w New Brunswick po skończonej sesji Kongresu powracał prezydent, naówczas John Adams, następny po Washingtonie, z powrotem do domu, do prowincji
Massachusetts; powracał w dyliżansie wraz z drugimi, a że. było zimno, poszedł starzec grzać
się do kuchni, gdzie kucharka Murzynka przygotowywała śniadanie. Nic bardziej nie maluje
prostoty obyczajów naówczas Ameryki, jak że pierwszy urzędnik potężnego kraju tak się stosował do systemu przyjętego równości. Będzież tak długo?
Zabawiwszy aż do grudnia u państwa White w New Brunswick, postanowiliśmy udać się
do Filadelfii na zimę. Tym końcem wybrałem się przodem, by Kościuszce obrać mieszkanie,
wybrałem je na Second Street naprzeciw Grand juge McKean. Sesja Kongresu właśnie się
była zaczęła. Generał Kościuszko nie zapłacony był jeszcze za dawne służby swoje w czasie
wojny o niepodległość. Wniesiono to na sesji Kongresu. Stanęło jednomyślnie, by sumę z
zaległym procentem zapłacić. Wynosiło to 12 500 czerwonych złotych; umieścił je na procencie, część wziąwszy do siebie. Wtenczas powziął Kościuszko myśl odesłania carowi
Pawłowi jego pieniędzy. Gdy mi tę myśl odkrył, taką dałem mu odpowiedź:
„Godne jest ciebie szlachetne to postanowienie; będąc w tak odległej części świata możesz
to bezpiecznie co do osoby swojej wykonać, ale patrz, z kim masz do czynienia, z carem
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Pawłem, prędkim, popędliwym; ten, im więcej był łaskawym dla ciebie, tym żywiej to wprost
odesłanie daru swego uczuje, mścić się będzie na ziomkach twoich; trzeba to uczynić w sposób, by i twojej szlachetności duszy dogodzić, i nie narażać drugich na zemstę samowładzcy.
Napisz więc list grzeczny, wyraź, że, odebrawszy od Stanów Zjednoczonych Ameryki dług
twój, nie chcesz być ciężarem carowi i prosisz, by darowana ci suma obrócona być mogła na
zniszczonych mieszkańców Pragi”. Nic nie odpowiedział Kościuszko, lecz wkrótce sam napisał ostry list do Pawła, sucho odsyłając darowaną mu sumę.
Nie dziw więc, że z natury popędliwy Paweł I rozjuszył się niezmiernie; nie mogąc oddalonych zemstą swą dosięgnąć, obrócił ją na bliskich. Wawrzecki, Chomiński, Kiliński nawet
porwani i do Petersburga zawiezieni, z trudnością wymówić się mogli. Do braci moich napisano, że jeśliby mi szeląg jeden przysłali, cały majątek skonfiskowanym zostanie.
Pobyt nasz w Filadelfii przez zimę zjednał mi wiele znajomości. Kościuszko rzucił się do
opozycji przeciw prezydentowi Adams i całkiem do Jeffersona przyległ. Ja w obcym kraju nie
chciałem się mieszać do stronnictw. Zaprzyjaźniłem się atoli z wielu członkami Kongresu i
obywatelami Filadelfii. Między tymi z Jeffersonem, któregom dawniej w czasie poselstwa
jego do Francji poznał, z p. Gallatin, rodem z Genewy, jednym z najznakomitszych członków
Kongresu, który, z dawna tam osiadły, poselstwa i najznaczniejsze urzędy sprawował w rzeczypospolitej, do któregom po ostatniej rewolucji pisał za wygnańcami naszymi w Stanach
Zjednoczonych Ameryki; podjął się on był opieki nad nimi, lecz naprzykrzeniem i grubiaństwem naszych złożył ten urząd. Pan Law, syn biskupa de Carlisle, który był pojął córkę generałowej Washington, człek światły i wyborny. P. McKean, Wielki sędzia, z którego córką
ożenił się le marquis de Casa Yrujo, poseł hiszpański w Filadelfii. Pan Patterson, późniejszy
prezes Towarzystwa Filozoficznego. Za wstawieniem się więc prezydenta Jefferson obrany
zostałem członkiem wzwyż wymienionego Towarzystwa. Na pamiątkę ofiarowałem do zbiorów tego towarzystwa sztukę złota wartującą 3 czerwone złote, bitą w czasie rewolucji 1794
roku. Była to moneta bita z tytułem Stanisława Augusta, króla polskiego, wielkiego księcia
litewskiego. O całym panowaniu jego można z Tacytem powiedzieć: „Dignus imperii nisi
imperasset”. Do tak trudnych okoliczności, w jakich się Polska pod przemocą Moskwy, Austrii i Prus znajdowała, potrzeba było w wodzu jej tyle męstwa, stałości i hartowności charakteru, ile Augustulus nasz posiadał słabości i niewieściej miękkości. Wiele mu winny nauki;
był on przystępnym i dobrym, bo nie wolno mu było być surowym. Potomność nie daruje mu
dwóch okropnych błędów. Pierwszego, że w czasie pierwszego podziału w 1773 nie złożył
korony, przez co byłby zakłopocił dzielących nas sąsiadów, rozbudził interesowanie się za
nami Europy i wieńcem chwały skronie swe ozdobił, po wtóre, że gdy w 1792 Moskwa najechała Polskę, gdy sam kilkakroć oświadczył narodowi, że w obronie onego i konstytucji trzeciego maja stanie na czele wojska, wolał dać się uwieść babskim poszeptom i radom niż dotrzymać słowa, udać się do wojska, zwalczyć nieprzyjaciela lub zagrzebać się pod gruzami
ojczyzny.
Zjednoczone Stany Ameryki były naówczas w żywych zatargach z Rzecząpospolitą Francuską. Korsarze francuscy zuchwale zabierali okręty amerykańskie, co więcej, konsul francuski m. Genet uzbrajał w portach amerykańskich korsarzy, a wiedząc, jakie wychodziły amerykańskie statki, wysyłał swoje zbrojne dla zabierania ich. Ten Genet był bratem pani Campan, garderobianej Marii Antoanetty, później trzymającej dom wychowania dla płci żeńskiej.
Ożenił się on w Ameryce z córką gubernatora New York, Clinton, prowadził zupełnie życie
ziemianina, sam koło roli pracując.
Rozdrażniony prezydent Adams rozbojami francuskimi posłał do Kongresu projekt, by w
odwecie zbrojne okręty amerykańskie napadały i zabierały francuskie. Nie bez tęgiego oporu
w Izbie przeszedł ten wniosek. Duch stronnictwa przemagał wielu boleść urazy i krzywd.
Jefferson, wiceprezes, Livingstonowie i inni przeciwni Adamsowi trzymali za Francją; jakkolwiek bądź, komodor amerykański Dekatur, wysłany z fregatą od 50 dział, w pierwszym

113

spotkaniu z francuską silniejszą fregatą po uporczywej walce wziął ją i do portu amerykańskiego zaprowadził; w drugim spotkaniu okręt francuski „Le Vengeur” tak był źle przywitany
i postrzelany, że ledwie mógł się usunąć od bitwy i do Hawany zawinąć. Powodzenia te napełniły radością mieszkańców, pierwsze tryumfy po oswobodzeniu swym odnoszących. Przeciwnie Dyrektoriat francuski, mając przeciw sobie całą Europę, nie chciał w dalekie wchodzić
wojny i przez konsula swego, pana Lajambe, w Filadelfii oznajmił, iż rad był, aby Kongres
wysłał do Francji komisarzy dla ułożenia sporów między dwiema narody: wysyłani więc komisarze, słowa po francusku nie umiejący. P. Talleyrand, w czasie terroryzmu schroniony do
Stanów Zjednoczonych Ameryki, przed rokiem otrzymał był wymazanie z listy emigrantów,
wrócił do Paryża i dzięki nieporównanej zręczności i układności swej, niemniej związkom z
kochankami dyrektorów, został ministrem spraw zagranicznych. Z nim więc komisarze amerykańscy przez tłumacza zaczęli rokowanie. Miasto zaspokojenia dłużnych pretensji Amerykanów za uczynione na nich zabory Talleyrand domagał się wynagrodzenia za nie od Kongresu. Czytano depesze komisarzy, w których donosili, iż Talleyrand oświadczył, że rzeczy mogą się ułożyć, mais qu’il fallait beaucoup d’argent, beaucoup d’argent. Zgroza i śmiech powstały na te słowa w Izbach Kongresu; przez wiele dni potem nie słyszano w Filadelfii, jak
tylko te powtarzane słowa: beaucoup d’argent. Konsul francuski pan Lajambe, już podeszły,
dziwnie był człowiek grzeczny i ludzki. Raz, gdym. był u niego na obiedzie, dano znać, że
przyszedł le timonier du vaisseau „L'Orient”. Wiedzieliśmy wszyscy, że okręt ten z wielą
innymi wysadzony był w Egipcie na powietrze przez admirała Nelsona. Zdziwiony tą wizytą
konsul kazał przyjść człowiekowi; opowiedział nam dokładnie rzecz całą i że on, wysadzony
na powietrze, wpadł w morze nieuszkodzony; złowiony był przez okręt kupiecki amerykański
i w nim się do Filadelfii dostał.
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Rozdział trzeci
Nie powinienem zamilczeć innej ważnej znajomości, którąm zimy tej w Filadelfii zabrał.
Znajdował się tam książę Orleanu, dzisiejszy Ludwik Filip, król Francuzów, wraz z dwoma
bracią swymi, księciem de Montpensier i Beaujolais. Przychodzili oni często do generała Kościuszki na wieczory i sam ich odwiedzał. Wysłani do Ameryki przez Dyrektoriat, znajdowali
się tam jako prości obywatele francuscy, nosili trójkolorowe kokardy i co niedziela obowiązani byli stawić się przed konsulem francuskim, panem Lajambe; mieli przy sobie Francuza
szlachcica, M. Montjoie, wielce przywiązanego do nich. Wszyscy trzej wybornie wychowani,
uczeni, skromni. Montpensier wybornie rysował. Beaujolais mógł mieć lat piętnaście, żywy,
dowcipny, wielce Ludwika XIV przypominający. Przepędziwszy zimę w Filadelfii, ku wiośnie wybrali się na zwiedzenie odległych prowincji Stanów Zjednoczonych, by się stamtąd
rzeką Mississippi do Nowego Orleanu spuścić. Pamiętam, że gdy przyszli do nas na pożegnanie, Kościuszko darował najmłodszemu, księciu Beaujolais, parę butów futrzanych. Dar ten z
radością i wdzięcznością był przyjęty. Gdy przybyli do Nowego Orleanu, obywatele bogatego
miasta tego złożyli się dla nich na 60 000 piastrów, z którymi przyjechali do Nowego Jorku. I
tam ich spotykałem często i wraz z nimi na obiady byłem proszony. Książę d’Orléans, już
zamożniejszy naówczas, dawał małe obiadki; raz gdy mię nań prosił, odpowiedziałem, że nie
mogłem mu służyć, gdyż już byłem zaproszony do pani Church. Mogłemże wtenczas rozumieć, żem odmawiał przyszłemu królowi Francji? Zdaje się, że Ludwik Filip nie zapomniał
tego uchybienia mego książęciu Orleanu, gdym bowiem lata przeszłego, po uczynionym na
życie jego zamachu, z woli ziomków był u niego, by mu powinszować, że uszedł śmierci,
ledwie mię przypomniał sobie i nie przyjął jak dawną dobrą znajomość, przez bojaźń zapewne posła moskiewskiego albo też, że honores mutant mores.
Wkrótce książęta ci porzucili Amerykę i w Anglii złączyli się z familią Ludwika XVIII.
Przepędziliśmy zimę całą w Filadelfii; jam niektóre porobił znajomości między kwakrami:
Pemberton, Eliot, Logan; ten krewny założyciela Filadelfii, Wilhelma Penn. Dał mi on niektóre listy jego i narzędzie wymyślone przez niegoż do pisania w nocy. Wszystko to złożyłem
później do Sybilli puławskiej, niemniej jak filiżankę od generałowej Washington. Modą było
między młodymi pannami odwiedzać generała Kościuszkę; niektórych rysował portrety, równie jak pana Jefferson, który mu się dobrze udał i który wkrótce generał Sokolnicki wysztychował. Zaczęła się wiosna, w kwietniu umaiły się drzewa, pokazały się kwiaty. W początku
maja częstsze z Jeffersonem miewał rozmowy i raz wieczorem oznajmił mi, że chce płynąć
do Francji dla wywiedzenia się, czy można co dla nieszczęsnej ojczyzny wyrobić. „Zostań tu,
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gdyż jeśli żadnej już nie będzie nadziei, ja nazad tu wrócę, kupię osadę wiejską i będziemy
razem gospodarować”. Jakoż wkrótce z paszportem barona Niemca wyjechał zostawiwszy
sługę swego Stanisława; zostałem więc sam jeden. Kazałem słudze pozbierać rzeczy generała
i odnieść je do pana Jefferson. Otwierając szufladę w stoliku, ujrzałem paczkę z podpisem, że
dla mnie. Było w niej owiniętych 100 piastrów. Zadziwił mię ten postępek, a że sługa Stanisław tęsknił do kraju, dałem mu te pieniądze i wyprawiłem go do Hamburga. Libiszewski,
dawniej oddalony, lecz posiadający doskonale muzykę, zawsze pewny chleba, udał się do
wyspy Cuby, do Hawany, gdzie wkrótce dość się zapomógł. W rok atoli uległ krajowej chorobie. Żałowałem go szczerze, był to wyborny, przyjemny młodzieniec.
Ciężko mi było widzieć się samotnym w tej nowej części świata; lubo przekonany, że
przyjaciel mój nic we Francji nie wskóra i będzie musiał powrócić, nie było nadziei, żeby tak
prędko. Gdzie się podziać, z czego żyć? Długo chodziłem po ulicach Filadelfii jak błędny.
Jakżem żałował wtenczas, że zamiast literatury nie posiadałem jakiego rzemiosła lub talentu
w pięknych sztukach. Łatwo, posiadając je, mogłem był sobie na utrzymanie siebie zarobić.
Ach! jak zbawienną radę dał ludziom J. J. Rousseau, gdy im zalecał, aby dzieci swe jakiego
nauczali rzemiosła. Nie słuchano. U nas osobliwie w Polsce myśl ta uważaną była za zhańbienie szlachectwa. W zakłopoceniu i smutku moim potrzeba się było rozerwać. Bodła mię
chęć zwiedzić prowincje Zjednoczonych Stanów, a nade wszystko oddać uszanowanie moje
wielkiemu mężowi, generałowi Washington. Lecz nie było pieniędzy. Poszedłem więc do
wiceprezydenta Jefferson, któregom jeszcze w 1787 w czasie poselstwa jego poznał w Paryżu, ten mi pożyczał 100 piastrów. Napisałem do ojca mego i do księcia A. Czartoryskiego,
generała ziem podolskich, do pani Stanisławowej Potockiej, oznajmując im o smutnym położeniu moim. To uczyniwszy wybrałem się do New York, stamtąd rzeką Hudson do Albany,
by stamtąd zwiedzić wschodnio-południowe prowincje, zwane Nową Anglią.
Całą tę podróż moją po Ameryce od prowincji Maine aż do Maryland i Potomac rzeki opisałem dokładnie; wszystko to pozostało w Warszawie przy nagłym mym wyjeździe z niej.
Gdzież jest? Przetrważ wichry i rabunki? Nie, zapewne. Tu więc niektóre tylko przypomnienia podróży tej umieszczę. Przejeżdżając z Kościuszką przez Londyn poznałem się ze sławnym malarzem amerykańskim panem Trumbull, który wiele obrazów z amerykańskiej wojny
o niepodległość malował. Ten dał mi list do brata swego, który był gubernatorem prowincji
Connecticut. Gdym więc przez stolicę stanu tego przejeżdżał, zatrzymałem się i miałem sobie
za powinność odwiedzić go; przychodzę, zastaję tylko w domu gubernatora matkę jego, żonę
i siostrę. Jedna czytała głośno, dwie drugie szyły. „Żałujemy – rzekła żona przeczytawszy list
szwagra – że męża mego nie ma w domu, jest na kośbie, ale wróci od roboty o trzeciej.
Chciejcie o tej godzinie przyjść na obiad do nas”. Przychodzę; przyjeżdża wkrótce i gubernator w małej kariolce z sterczącą w tyle kosą. Przebrawszy się przyszedł, uprzejmie przywitał się ze mną, udaliśmy się do obiadu; ryba morska blackfish, pieczeń barania, tort z jabłek,
wyborne wina Madère i Constance składały ucztę. Rozmowa o rolnictwie i handlu, o cenach
zboża i innych towarów. Wkrótce po obiedzie: „Darujcie mi – rzekł – że was muszę porzucić.
Dziś kończę kośbę moją, mam najemników, muszę ich jechać pilnować i muszę im dopomagać”.
Wizyta ta dała mi poznać, co to jest prostota obyczajów, co to jest rozsądna równość w
tym wolnym kraju. Gubernator, najwyższy urzędnik prowincji, sam kosi swą łąkę. Wzięliżby
się do tego demokraci dzisiejsi, Żydy i przekrzty, i ciury? Dyliżans nie przechodził tędy do
Boston, jak za dni kilka. Nie chcąc tracić dni tych na próżno, musiałem wziąść osobny kabriolet, by W mieście Providence w Rhode Island publiczny pojazd dogonić. Porządnie ubrany obywatel podjął się za pieniądze usługi tej. Po drodze rozmowa, gdym mu wyraził podziwienie moje, że gubernator sam pracował: „Widać – odpowiedział – żeś Europejczyk. Jakżeby żył, gdyby nie robił? U nas podzielone majątki, nie mamy Murzynów, najemnik drogi,
każdy coś ma, ale niewiele. Choć gubernator nasz chodzi z kosą, słuchamy go chętniej może
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jak wy królów waszych, bo nic głupiego ani chce, ani może rozkazać”. „Ależ kobiety jego –
zapytam dalej – czym się bawią?” „Jak urządzą gospodarskie potrzeby – odpowie – to czytają
Biblię, a czytając czasem drzemią, a zawsze wierzą”. Zadziwiła mię ta letka odpowiedź, ale w
Ameryce, acz religia jest w wielkim poważaniu, jest jednak wielu zbyt letko myślących.
Zabawiłem w Boston kilka dni. W jednym tym mieście Zjednoczonych Stanów Ameryki
widziałem kościół budową zupełnie gotycką wzniesiony; jakoż prowincje te Nowej Anglii
najdawniej zaludnione przez wygnańców prezbiterianów. Blisko Bostonu jest miasteczko
Cambridge z uniwersytetem. Z ukontentowaniem postrzegłem w bibliotece dzieło w wielu
tomach in folio socyniańskie pod tytułem Fratres Polonorum.
Wracając nazad do Albany, zatrzymałem się dni kilka w małym miasteczku Lebanon, zamieszkanym przez ciekawą sektę tańcujących kwakrów. Żyją oni, uprawiają rolę, gospodarują
wspólnie. Wszystka własność jest wspólna, obydwie płcie osobno mieszkają. Byłem na ich
kościelnych obrządkach. Kongregacja zbiera się po kazaniu, osobno mężczyźni, osobno kobiety, zdejmują zwierzchnie suknie, stawają we dwa rzędy: młode dziewczęta na boku zaczynają śpiewać, a starsi tańcują na kształt angleza, obracając się często w koło aż do stracenia
oddechu. Do jakiegoż zawrotu dzikości nie posuwa się myśl człowieka. Tańcząc kontredanse
uwielbiać Wszechmocnego!
Zwiedziwszy prowincje Nowej Anglii, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, wróciłem do Albany, odwiedziłem dawną znajomą moją panią Church, córkę generała Schuyler,
którąm niegdyś poznał w Paryżu w 1787. W Albany pozostało jeszcze wiele zwyczajów Holendrów, pierwszych miejsc tych osadników.
Nic nie dowodzi bardziej wielkich usług, które statki parowe oddały żegludze, jak pośpiech, z którym się podróże za pomocą pary i wodą, i lądem odbywają. Powrót mój do New
York w 1797 roku zabrał mi blisko tygodnia, gdy dziś statki parowe tęż samą odległość przebywają w ośmiu godzinach.
Rzeka Hudson, ocembrowana – iż tak rzekę – niezmiernymi skalistymi górami, malownicze wszędy wystawia widoki. U spodu gór tych widzisz wiele kwitnących miasteczek, między
innymi West Point, twierdzę więcej naturą jak sztuką silną. W niej to generał Kościuszko w
czasie rewolucyjnej wojny komenderował. Jest dotąd w skale wykowany przez niego ogródek: widziałem w nim jeszcze ślady zagonów uprawianych i zasiewanych przez niego. Jest
tam dziś szkoła wojskowa; młodzież – jak się dowiaduję – wystawiła marmurową z napisem
kolumnę na cześć wojownika. Rzeka Hudson tak jest głęboka i szeroka, żeśmy wśród niej
potkali duży, trzechmasztowy okręt, płynący z rozpiętymi żaglami; zapytany, skąd płynął: „Z
Chin” – odpowiedział.
Przybyłem do New York w czasie, gdy najsrożej grasowała febra żółta. Miasto, niedawno
tak ludne, ulice tak napełnione, smutne i puste. Kto mógł, oddalił się na wieś; nie można było
spotkać, jak Murzynów, niosących na barkach swoich żółte, wycieńczone trupy. Przez trwogę
prędko chwytającej się zarazy odstępowali krewni, przyjaciele najdroższe sobie istoty. Rzadko przechodzący po ulicach, gdy się spotkali, mijali się, nie śmiejąc się pozdrawiać ni nawet
mówić z sobą. Wtenczas to straciłem dobrego mego przyjaciela doktora Scandella, męża
wielce uczonego i miłego w pożyciu. Nie znalazłszy nikogo z znajomych moich w New York,
nie chcąc się niepotrzebnie na zarazę narażać, przenocowawszy tylko, wsiadłem na bat i udałem się do Elisabethtown.
Niedługo bawiłem w tym miasteczku. Niecierpliwy widzieć założyciela wolności amerykańskiej, generała Washington, puściłem się do nowej założonej, noszącej nazwisko jego,
stolicy. Już mieszkał w niej przyjaciel mój pan Law, który pojął córkę generałowej Washington, pannę Custis. Z uprzejmą gościnnością przyjęty byłem w domu jego. Nie znalazłem w tej
przyszłej stolicy potężnego państwa, jak tylko gmach wielki Kapitolium, pałac prezydenta,
jeszcze nie dokończone; ulice przyszłe wytknięte i rozrzuconych tu i ówdzie kilka domów.
Przebiegającą przez nie małą rzeczkę pycha amerykańska czyli przeczucie przyszłej wielkości
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nazwały Tybrem. Zresztą zarośla i las, tak że w tej wielkiej stolicy chodziłem z fuzją i strzelałem ptaszki; za sto lat jak się temu dziwić będą! W kilka dni potem przyjechał generał Washington odwiedzić państwa Law i w Georgetown panią Peters, siostrę jej. U tej widziałem
pierwszy raz tego znakomitego męża. Wstrzymuję się tutaj z mówieniem o nim. Wszystko
bowiem, co mogłem o nim powiedzieć, powiedziałem w pierwszym tomie dzieła mego, w
edycji Mostowskiego w Zbiorze Pisarzy Polskich w roku 1803 wydanego. Washington zaprosił mię do siebie do Mount Vernon, gdziem blisko trzech niedziel przebywał i opisanie pobytu
mego dzień po dniu w wspomnianym już dziele umieścił.
Zwiedziwszy już wschodnie, średnie i część południowych prowincji Zjednoczonych Stanów, wydawszy wszystkie prawie pożyczone mi od pana Jefferson pieniądze, czas było myśleć o kątku, gdziem się mógł schronić. Udałem się więc do Elisabethtown, gdziem się już
dawniej z mieszkańcami zaznajomił. Miasto to naonczas było schronieniem wielu francuskich
familii z wysp St Domingo, Martyniki, Guadalupy etc., uchodzących przed okrucieństwem
Murzynów. Niektórych tylko pamiętam imiona – Carudem, Kirkadeau, Mufron, Jovin, du
Buc, Marolles. Pomnożył ten poczet lord Bolingbroke pod imieniem Belassis. Uwiózł on
pannę Hompesch, synowicę ostatniego wielkiego mistrza w Malcie. Człowiek żywych namiętności, lecz grzeczny, uczony; wszystko to przypominało Europę, której pamięć ciężko
było zatracić. Z mieszkańców miejscowych była na czele familia Ricketts, sama z domu
Livingston, siostra przyszłej żony mojej, familie rozrodzone Dayton, Williamson, Ogden etc.
Nająłem sobie izdebkę u krawca nazwiskiem Rivers; jadałem z nim i z czeladnikami jego,
kupowałem drzewo do opału i sam je rznąłem. Już mi nie zostawało, jak kilka piastrów w
kieszeni, gdym odebrał list z Warszawy od pani Stanisławowej Potockiej. Ta mi donosiła, że
po powrocie Kościuszki do Paryża i śmiałym liście jego do Pawła odsyłając daną mu w Petersburgu sumę pieniężną, ponieważ to wszystko radom moim przypisywane było, wyszło
zapowiedzenie od rządu moskiewskiego do braci moich, iż jeśli kiedy słowo do mnie napiszą
lub grosz jeden mi przyszłą, wszystkie dobra im skonfiskowane zostaną; dodawała nadto pisząca, że książę Adam Czartoryski, dawny mój komendant, dowiedziawszy się o tym, z wrodzoną sobie dla wszystkich, ale dla mnie tylekroć doświadczoną dobrocią przysyła mi weksel
na 250 czerwonych złotych. Dotknięty do żywego tym darem, jak gdyby w ciężkiej toni przez
Opatrzność zesłanym, pospieszyłem do New York dla odebrania pieniędzy. Ciężył mi na sercu dług 100 piastrów zaciągniony u wiceprezesa Jefferson, wraz mu go więc odesłałem, żyjąc
z reszty u krawca mego, jak można najskromniej.
Czytanie, pisanie, chodzenie na ptaszki z fuzją napełniało godziny moje. Byłem w samej
sile wieku, pędząc czterdziesty rok życia mego. Troski więc, niedostatek nie tyle mnie obarczyły, ile dzisiejsze ciężkie nieszczęścia moje w wieku, gdzie i umysł, i fizyczne siły moje już
w zgrzybiałości, na oczach, gdzie tylekroć zwodzący mię promień nadziei już nie zabłyśnie.
Miałem wtenczas przed sobą niekrótką przyszłość, wielkie w Europie – mogące los nasz odmienić – wypadki, cóż mam przed oczyma dzisiaj? Smutną mogiłę.
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Rozdział czwarty
Od roku 1798 aż do początku bieżącego wieku zostawałem w Elisabethtown, New Jersey,
mieszkając zawsze i stołując się u krawca mego. Wspomnę tylko o ważniejszych zaszłych w
tym przeciągu czasu zdarzeniach. Coraz bardziej zaznajomiłem się z mieszkańcami i sąsiadami miejsca tego. Między tymi pani Kean, wdowa po przyjacielu Kościuszki, żywe okazywała mi ubolewanie nad opuszczonym stanem moim. To interesowanie się jej sprawiło, żem
ją często odwiedzał, tak że raz wyciągnąwszy swą rękę rzekła: „Chcesz ją mieć?” Podziękowałem czule, nie nagliłem jednak spełnienia obietnicy, zostawując czas rozwadze dalszej.
Przez dwa lata ciągnęła się przyjaźń, nim się zamieniła w śluby małżeńskie.
W 1799 doszła nas wieść o śmierci Stanisława Augusta. Żałowałem go jak człeka, bynajmniej jak króla: przeniesiony przez Pawła I do Petersburga, rok tylko jeden żył tam, dając
obligi nałożnicom i ulubieńcom swoim, które potem trzy podzielające nas dwory płacić musiały, dawał obiady, wieczory dla Pawła, jeździć musiał na koronacją jego w Moskwie, gdzie
stary, zmordowany długim staniem, gdy usiadł, Paweł posłał do niego, by się nie zapominał i
powstał. Tej to jeszcze po spełnionym śmiertelnym ciosie naszym potrzebowaliśmy zniewagi;
powróciwszy z Moskwy do Petersburga w zimie, obudził się zdrów, poszedł wstawszy z łóżka do okna, by ujrzeć na termometrze stopień zimna, gdy go raz apoplektyczny uderzył. Zaniesiony na łoże, we dwie godziny w 66 roku żyć przestał.
Paweł z honorami monarchom winnymi w kościele katolickim pochować go kazał, włożył
mu koronę królewską na głowę i żegnając w twarz pocałował. Zostawił Stanisław August
kilkoro naturalnych dzieci, między tymi z pani Grabowskiej śmiesznie sławnego Stasia Grabowskiego, którego mistyczny Aleksander I z podziwem kraju całego wyniósł na stopień ministra oświecenia, a który, razem próżny i podły, najprzód Nowosilcowowi, dziś Paszkiewiczowi bije czołem.
W rok później, ważniejsza dla miłośników cnót i wolności, śmierć generała Washingtona
okryła żałobą Zjednoczone Stany. Okoliczności ostatnich chwil jego znajdują się w liście pisanym. do mnie przez pana Tomasza Law, umieszczonym w pierwszym tomie dzieł moich,
Pisarzów Polskich edycji Mostowskiego. Wszystkie znaczniejsze miasta Ameryki obchodziły
pogrzeb jego, ja byłem na obchodzie tym w New York. Governor Morris, jeden z najznaczniejszych obywateli miasta tego, miał piękną pogrzebową mowę. Wolni mularze w pompatycznej procesji prowadzili trumnę jego. Cała milicja miasta wystąpiła i trójkrotnym wystrzałem pożegnała cienie wielkiego męża. Wszędy atoli prawdziwa zasługa ma swoich
oszczerców, więcej może jak gdzie indziej w rzeczpospolitych, gdzie każdemu wolno mówić
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rozsądnie, wolno też i bredzić, gdzie zawiść tak jest śmiała bezkarnie. Ileż razy zdarzyło mi
się słyszeć utrzymujących, że Washington był tchórz, a Franklin głupi. Pomszczą ich sławę
tak haniebnie uciskani Murzyni.
Między znakomitymi osobami, które mi się zdarzyło widywać w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, nie powinienem opuścić generała Miranda: ten, wszedłszy w początku rewolucji w
służbę francuską, dowodził dywizją pod Dumouriez w bitwie pod Jemappes, gdy jednakże
Konwencja stała się wściekłym katem, opuścił Francją i wrócił do ojczyzny swej, do Ameryki
Południowej, do Caracas, tam zrobił powstanie, lecz słabe siły jego wkrótce zgniecione;
schwytani i potraceni pierwsi powstańcy; między tymi był jeden Polak z Gdańska, którego nie
pamiętam nazwiska. Miranda potrafił schronić się do New York, gdziem go widywał. Był to
człowiek ogromnej postaci, tłumaczący się łatwo i z ogniem. Nie pamiętam, jak skończył.
Drugi z zbiegłych do Ameryki mężów smutno sławnych w Europie był generał Moreau, tenże
sam, co zginął pod Dreznem. Powracając do Ameryki po krótkim odwiedzeniu progów domowych w 1803 roku, przejeżdżając przez Paryż, trafiłem właśnie na sprawę Georges Cadoudal i innych sprzysiężonych na życie Napoleona. Był Moreau w liczbie oskarżonych, widziałem go z innymi na ławie, z Polignakiem, Rivièrem etc. Skazany na wygnanie do Ameryki z żoną i adiutantem, osiadł naprzód w wiejskim domu blisko Filadelfii i tam odwiedziłem
go. Bywał w New York i przejeżdżając przez Elisabethtown wstępował do domu naszego.
Raz z synem Dupont de Nemours był u mnie na obiedzie. Przywiozłem był z sobą dwa nie
znane przysmaki w Ameryce, esencją z trufli i stare wino węgierskie; traktowałem go nimi;
nie mógł pojąć, jak tych rzadkości dostałem; mówił, że od czasu jak mu arcyksiążę Karol w
czasie rozejmu przysłał węgierskiego wina, pierwszy raz go u mnie kosztował. Odwiedzałem
go często w New York. Był to mąż przyjemnej wcale postaci, biegły w strategii, mówiący
rozsądnie, prócz – gdy była mowa o Napoleonie lub Muracie. Wtenczas nienawiść tłumiła
rozsądek. Żona rodem z wyspy Bourbon, ładna, intrygantka, rządząca mężem zupełnie. Ona
to podobno namówiła go do powrotu do Europy; chciał on zrzucić Napoleona z tronu, lecz
nigdy nie sprzysięgał się przeciw Francji. Lubo śmierć jego 10 lat nastąpiła później, mówiąc o
nim, jako oczywisty świadek, okoliczności jej muszę tu wymienić. Popchnięty sprawiedliwą
poniekąd zemstą ku Napoleonowi, wrócił do Europy, a nie mogąc udać [się] do zamkniętej
mu wyrokiem sądowym Francji, udał się do wód do Teplitz. Znajdowali się tam naówczas
sprzymierzeni północni mocarze: car Aleksander, który, jak wszyscy Moskale podług potrzeby wszystkie postacie przybrać mogą na siebie, car – mówię – Aleksander, ubrawszy się w
mundur pułkownika, przepasany szarfą, przyszedł niespodziewanie do generała Moreau i wyprężywszy się i rękę do kapelusza przykładając, jak zwykł oficer przed starszym swoim:
„Mon général – rzecze – je viens demander vos ordres”. Osłupiały Moreau tą niespodzianą
aparycją (widział już bowiem cara na promenadzie, lecz mu się nie prezentował), długo nie
wiedział, co mu powiedzieć, przerwał na koniec milczenie wyrażając podziw swój nad wizytą
i uczynionym mu komplementem. „Je suis sérieux – rzekł mu Aleksander – je viens demander
vos ordres”, to mówiąc, wziął go za rękę. Udali się obydwa do pobocznego alkierza. Jaka tam
była między nimi rozmowa, nikt nie wie, to tylko mówiono, że Aleksander toczy wojnę nie
przeciw Francji, ale przeciw Napoleonowi, czemu tym więcej można było wierzyć, że później
publicznie te słowa powtarzał.
W kilka dni, gdy Napoleon udał się do oglądania o kilka mil stojącego korpusu wojsk
swoich, wojska sprzymierzonych potencji przypuściły szturm do Drezna. Już się nieprzyjaciel
zbliżał do miasta, kiedy Napoleon, jak gdyby bóstwo jakie, ukazał się na moście drezdeńskim.
Dodało to serca wojsku; w największym zapale bitwy Aleksander – który koniecznie prawą
rękę dawał generałowi Moreau – gdy nad mostek mały oba przybyli, Aleksander chciał koniecznie, by Moreau pierwszy wjechał; po długich ceremoniach posunął się Moreau i w tejże
chwili kula armatnia urwała mu obydwie nogi. Z wieczorem ustała bitwa, znaleziono psa z
obrożą, na której było imię Moreau. Wkrótce przyszła wiadomość, że generał ten, śmiertelnie
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raniony, w kilka dni żyć przestał; ciało jego zabalsamowane przez Warszawę zawieziono do
Petersburga. Jedną jeszcze osobliwszą okoliczność uważać tu należy, że gdy karawan niosący
ciało generała Moreau do Petersburga zatrzymał się na noc w Warszawie, w gospodzie Gąsiorowskiego, „Hôtel d’Angleterre”, wniesiono trumnę do tegoż samego pokoju, w którym Napoleon wracając z klęski berezyńskiej zatrzymał się przez godzinę i jadł w nim obiad.
Wracam do opisania znakomitych osób znajomych mi w czasie pobytu mego w Ameryce.
Powstanie Murzynów na Wyspach francuskich Antylskich przymusiło białych osadników do
uciekania przed śmiercią z chudobą, jaką mogli unieść z sobą. Wielu z nich osiadło w tymże
Elisabethtown, gdziem i ja był. Z St Domingo pani Caraday z siostrą swoją Keriudan, pani
Masson, Marolles, Jovin, d’Allemens, Budam, Cotineau, du Buc, w Staten Island Dupont de
Nemours, przyjaciel Turgota, człowiek dowcipny, pełen imaginacji, lecz letki, autor dzieła De
la philosophie de la nature, w którym utrzymywał, że rozumie język wszystkich zwierząt.
Wrócił on później do Francji za Burbonów, lecz gdy Napoleon wrócił z wyspy Elby, on nazad
do Ameryki umknął, do syna swego, który tam miał fabrykę prochu, i napisał do Francji:
„Fuyant les dangers de la France, je me suis pour ma plus grande sûreté réfugié en Amérique,
dans un moulin à poudre”. Tenże Dupont de Nemours był przez czas krótki w roku 1776 guwernerem dzisiejszego księcia Adama Czartoryskiego, lecz wrodzona w nim niestałość popchnęła go nazad do Francyi. Nie tylko Washingtona, miałem jeszcze szczęście poznać następcę jego, John Adams, Tomasza Jefferson i generała Hamilton. Jefferson więcej nad innych posiadał nauki, wydał dziełko: Noty nad Wirginią; gorliwy republikanin, zachęcał nauki.
On to, on pierwszy w czasie prezydencji swojej założył publiczną księgarnię w Washington i
wniósł zwyczaj nie przychodzić sam do izb na otwarcie Kongresu, lecz przysyłać otwierającą
mowę. Ci trzej prezydenci i niewielu innych byli ci, co podpisali akt niepodległości Stanów
Zjednoczonych. Rzecz godna uwagi, że prezydenci Adams i Jefferson, przeżywszy obydwa
pół wieku od ogłoszenia niepodległości, obydwa jednegoż roku, jednego dnia, jednej prawie
godziny żyć przestali.
Nie powinienem przepomnieć generała Hamilton, w czasie wojny adiutanta Washingtona.
Był on bez wątpienia pierwszy geniusz w Ameryce nie tylko jak adwokat, ale jak financier.
On to pierwszy wynalazł system umarzania długów, który później Pitt tak silnie wprowadził
do Anglii.
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Rozdział piąty
Powiedziawszy o drugich, ile pamięć dawne czasy zasięgnąć może, niech mi wolno będzie
pokrótce wrócić do siebie.
Dwa lata spędziłem mieszkając i stołując się u krawca mego pana Rivers; przez ten przeciąg znajomość moja z przyszłą żoną moją, p. Kean z domu Livingston, coraz ściślejsza się
stawała, Opuszczony wygnaniec, nie odważyłem się o jej rękę odzywać, by nie wnosiła, by
nie mniemała, że ubogiego nie sama jej wartość osobista, lecz i znaczny jej wabił majątek;
gdy raz w rozmowie wyciągając rękę: „Jeśli chcesz, ręka ta jest twoja” – rzekła mi, wziąłem
ją z wdzięcznością i ucałowałem. Tu obraz jej skreślić muszę. Pani z Livingston Kean była z
pierwszych familii w New York, hożego wzrostu, blondynka, oczy niebieskie, biała, bardziej
hoża i przystojna niż piękna; wiele czytała i pamiętała, przyjemna w mowie, dowcipna w odpowiedziach. Nerwowe napaście czyniły ją czasem drażliwą, lecz rozum jej rzadki i serce
wyborne. Miała dziesięcioletniego syna, Piotra Kean, którego ja później, po pobraniu się naszym, zatrudniałem się wychowaniem. Pobranie się to jednak dopiero w roku 1800 nastąpiło.
Nie nagliłem go bynajmniej, ona także, uwagami brata i siostry, pani Ricketts, zastraszona, by
się z nieznajomym cudzoziemcem nie łączyła, wahała się nieraz. Czas mijał, jam już zamyślał
udać się do miasta nowego Washington i tam księgarnię założyć, gdy zatrwożona oblubienica
moja napisała do mnie, iż gotowa jest z ochotą spełnić przyrzeczenie swoje i dzień do ślubu
wyznaczyć. Odpisałem, że nie chcę jej przymuszać, że uwalniam ją od danego słowa, a jeśli
sądzi, że będzie ze mną szczęśliwą, inaczej jej nie pojmę, aż w kontrakcie ślubnym zastrzeżone będzie, iż zupełnie prawa do majątku jej zrzekam się. Zadziwili się brat i krewni nad tą
bezinteresownością moją, już nie przeczyli, ale naglili raczej pobranie się nasze. Nastąpił ślub
w czerwcu 1800 r.
Gdyśmy jeszcze kwilili na gniazdo, żona moja, stołująca się i mieszkająca dotąd u państwa
William Dayton, kupiła od doktora Clarke niewielki domek z ogrodem i łączką, niemniej za
miasteczkiem 18 morgów gruntu, częścią ornego, częścią słonej łąki; tak w Ameryce zowią
łąki, które przepływ wody morskiej periodycznie zalewa. Ta była w Elisabethtown, w New
Jersey, ziemska własność jej. W papierach krajowych, w bankach etc., jak się pokazało po
śmierci jej, miała ją nader znaczną; o ilości jej atoli dotąd nie wiem. Domek składał się z
dwóch niewielkich pokojów na dole, tyluż na górze, z maleńkim gabinetem, z kuchnią, poddaszem, stajnią na parę koni i krowę. Z mojej strony, w skutku zakazów rządu moskiewskiego, nie miałem może, jak 100 złotych polskich w kieszeni. Gdy nastąpił dzień wesela i kontrakt ślubu, w którym zrzekłem się wszelkiego prawa do majątku żony mojej, przed ceremo-
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nią udałem się do niedalekiej rzeczki, by się wykąpać. Przyniosłem ze stancji mojej od krawca zawinięcie z bielizną i suknią, udałem się do stajenki, kędym się ubrał. Kilku tylko ścisłych
przyjaciół zaproszonych było na akt ten. Ksiądz anglikański Hobart, później biskup, ślub nam
dawał. Herbata i poncz z araku, bo tu na weselach z araku go tylko robią, zakończyły to
skromne wesele.
Było ono w rzeczy samej skromne i niegłośne; nazajutrz poszedłem pożegnać się z tłustą
gospodynią moją, krawcową panią Rivers. Dałem jej na pamiątkę łyżkę srebrną do zupy, zabrałem tłumoczek mój i przeniosłem się do żony.
Tu nie od rzeczy będzie skreślić sposób życia mego w tym nowym dla mnie stanie małżeńskim. Był on stosownym do zwyczajów kraju tego, gdzie każdy czymsiś trudnić się musi,
rolą, prawnictwem, handlem, kupiectwem, doktorstwem, stanem duchownym, rzemiosłem na
koniec. Wychowanie moje w korpusie kadetów, przebywanie dalej w domu księcia Adama
Czartoryskiego, generała ziem podolskich i dowódzcy wojsk litewskich, nie dały mi, jak tylko
letką znajomość służby wojskowej, więcej nieco literatury, do której wrodzona skłonność
dotąd nie przestała mnie ciągnąć. W kraju, w którym nie było, jak 3 lub 4 tysiące wojska regularnego, lecz za to 800 000 milicji, wniść w służbę wojskową nie było podobnym. Nie
umiałem na nieszczęście żadnej inszej profesji, nie mogłem atoli być nieczynnym. Umyśliłem
stać się ogrodnikiem i cokolwiek rolnikiem szczupłej ziemskiej własności żony mojej.
Pierwszego roku, rzadko kiedy z najemnikiem, skopałem sam i zagnoiłem ogród mój,
sprowadziłem do niego z Karoliny słodkie kartofle, starałem się o najlepsze nasiona i najlepsze zrazy do oczkowania i szczepienia drzew owocowych, najbardziej brzoskwiń, morelów,
nektarynów. Któż zaszczepienia mego zbiera dziś owoc, podobnie jak w Ursynowie moim;
już nie ja. Między warzywem, prócz wybornych zwyczajnych, były berangine (egg plant, bo
kształt gęsiego jaja mające) i poor man’s beans. Był to drobny bobek, ziarno onego dziś rano
posiane nazajutrz już znacznie wschodziło, a w tydzień już mogło służyć do stołu.
W zagrodzie za miasteczkiem uprawiałem maïs, kartofle, pumpkins – ogromne dynie;
zbierałem słone siano. Od drogi zasadziłem rzędem drzewa liliodendrum tulipiferum, pachnący kwiat tulipowy noszące. W ogrodzie moim także od drogi zasadziłem potężne orzechowe
drzewa: blacknut, hikory, i inne. Przy wyjeździe moim w 1807 już to wszystko w pomyślnym
było stanie.
Sprowadzone nasiona perskich melonów najpiękniejsze wydawały plony, arbuzy ważyły
40 funtów, dynie do 70. Powróciwszy do Polski sprowadziłem te nasiona do Ursynowa mego,
równie jak ogromną kapustę zwaną drumhead, czyli głowa od bębna. Z powodu niedostatku
słońca nasiona te, acz mniejsze wydały owoce, przecież nierównie większe jak zwykle u nas.
Skonfiskowany Ursynów; p. doktor Malcz trzyma go od rządu moskiewskiego arendą; acz
zagroda ta nie moja, już jej więcej nie ujrzę, cieszę się, że poczciwy człowiek ma o nim staranie i używa zasianych, zaszczepionych owoców przeze mnie.
Wracam do materii i skreślę pokrótce, jaki był tryb życia mego w tym nowego świata
ustroniu. Wstawszy z rana i oddawszy winną cześć Bogu, brałem kosz i szedłem na targ kupować mięso lub rybę. Stół nasz był skromny, jak wszędzie w Ameryce. Obfitość i przepych
wtenczas tylko mają w tym kraju miejsce, gdy zaproszeni goście. To się zaczyna po Nowym
Roku, gdzie wszyscy znaczniejsi mieszkańcy miasteczka dają sobie koleją uczty. Wety, czyli
deser, składa się z niezmiernego mnóstwa konfitur, owoców krajowych i sprowadzonych z
wysp; bywa czasem i świeża trzcina cukrowa; pamiętam, jak mnie i żonie mojej gotowanie
galaret i blanc-manger zabierało kilka wieczorów. Dalej godzina pracy w ogrodzie, śniadanie
z herbaty i kawałka pieczonej ryby morskiej, schaad, po francusku alose. Zapas tej ryby łowi
się w kwietniu, gdzie się równie prawie jak śledzie w wielkim mnóstwie poławia; solą ją i
pakują w beczki. Beczka ta nie kosztuje, jak 8 złotych polskich. Po śniadaniu dawałem lekcją
pasierzbowi mojemu, Peter Kean, łacińskiego i francuskiego języka, geografii etc. Było to
chłopię niepiękne na twarzy, lecz pojętne i wybornego serca. Dalej znów praca w ogrodzie i
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w polu za miasteczkiem, jeśli byli najemnicy. Ci drodzy są w Ameryce. Najemnik bierze na
dzień najmniej 8 złotych polskich, śniadanie, obiad, wódkę i herbatę, i to powiada przychodząc: „I oblige you” – zobliguję was. Abraham Mann zwykł zwyczajnie obligować mię.
Wspomnę kilka słów o potocznym życiu miasteczek amerykańskich. Cały dzień poświęca
każdy powołaniu swemu. Wśród dnia pokazuje się zwyczajnie dziecko, Murzynek lub Murzynka, mało co jeszcze umiejące mówić, z karteczką przypiętą do boku, ważniejsze bowiem
zatrudnienia nie pozwalają sług rosłych używać. Gospodyni odpina tę kartkę i czyta. Jest to
zwyczajnie zaproszenie na herbatę na wieczór. Wieczorem bowiem tylko ustaje praca i zebrania towarzyskie nadchodzą. Wtenczas, gdy już zebrane kobiety, przychodzą mężczyźni,
umywają się, ochędożają; przynoszą herbatę, chleb, grzanki, strugają w listki wędzoną wołowinę; zaczynają rozmowę mężczyźni o gospodarstwie, handlu, polityce; kobiety rozwodzą się
ze skargami nad krnąbrnością Murzynek, i tam dalej. Po herbacie roznoszą konfitury w domu
smażone, owoce, wino malagę; tak się dzień cały kończy.
Za sąsiada domu naszego mieliśmy p. Horacego Dayton, który dom ten z ogrodem w posagu z kuzyną swą dostał. Krewni panny sprzeciwiali się małżeństwu temu, a że uwiezienie
panny podług praw krajowych jest kryminalnym występkiem, ułożyli więc kochankowie, że
panna uwiezie kawalera; jakoż w nocy zajechała po niego na koniu, wsiadł kawaler z tyłu za
nią na konia, zawiózł do pierwszego księdza, wziął ślub i tym sposobem, jako że nie on
uwiózł, lecz panna, uszedł przepisanej karze.
W roku 1802 latem odebrałem niespodzianie list od dawnego kolegi mego Tadeusza Matuszewicza z doniesieniem, że ojciec mój żyć przestał i że familijne interesa moje wymagały,
abym choć na czas do kraju pospieszył. Już Aleksander I panował, rzucone na mnie klątwy i
interdykta ustały. Nie bez trudności pozwoliła żona moja na ten wyjazd; wypłynąłem w lipcu
i po 50-dniowej żegludze stanąłem w Londynie. Tam nie zabawiwszy, jak tydzień, popłynąłem do Hamburga, skąd przez Berlin w początkach października stanąłem w Warszawie.
Jakże opiszę silne wrażenie, które sprawił na mnie wjazd do tej stolicy, w której w roku
1791 Polska odzyskała znaczenie i niepodległość, a która dziś z resztą Polski całej już była
pod obcym panowaniem. U wolskich rogatek pruski żołnierz po niemiecku mię pytał. Miasto,
jak niegdyś huczne i ludne, dziś milczące i z rzadkim mieszkańcem. Nie bawiłem, jak 3 dni,
odwiedziwszy tylko marszałka Małachowskiego i Tadeusza Mostowskiego, kolegę z więzienia mego w Petersburgu. Ileż smutnych i rzewnych wspomnień; na tożeśmy przez lat cztery
dzień i noc pracowali, na to tyle ofiar ponieśli, na to krew naszą lali, cierpieli więzy, by widzieć ojczyznę naszą rozszarpaną i ujarzmioną? Oddać jednak należy sprawiedliwość rządowi
pruskiemu, iż nie szerzył ni prześladowań, ni okrucieństw. Każdy używał rozsądnej wolności
i bezpieczeństwa. Generał Köhler, komendant wojskowy, Meier i inni pierwsi cywilni urzędnicy zdawali się raczej cudzoziemcami w mieście niźli rządcami.
Wyjechałem do brata w Brzeskie w początkach października. Przebywszy granicę nie bez
zwykłych w Moskwie na komorze przekor, zajechałem do Adamkowa, do stryjecznego brata
mego Stanisława Ursyn Niemcewicza, starosty rywiatyckiego. Tu nowe rozrzewnienia. Brat
mój rodzony Jan, siostry, p. Dunin, Krassowska, Hryniewiecka, w dwie godzin czasu przybyły. Ileż lat minęło, jakeśmy się nie widzieli; ileż ważnych, smutnych te lata napełniło zdarzeń i łez, i ucisków! Siedmioro nas rodzeństwa, od lat tylu nie widzących się z sobą, zebrało
się pierwszy raz. Niestety! Dziś wszyscy już w grobie. Jam jeden, najstarszy, najbardziej
skołatany, pozostał – sam jeden. Oboje rodzice już leżeli w kościele naprzeciw pałacu.
Słodki, lecz rzewny był pobyt mój między rodzeństwem. Ileż dawnych czasów, wspomnień wyciskało mi łez z oczu! Sąsiedzi odwiedzali nas często, lecz ledwie część pozostała
tych, których znałem w dzieciństwie moim. Każde drzewo, każda chatka poczciwych kmieci
naszych przypominała mi dzieciństwo moje.
Za czasów cara Aleksandra nie było jeszcze ciężkim jarzmo moskiewskie, zostawało nawet wiele dawnej narodowości polskiej. Mowa, wychowanie jeszcze podług Komisji Eduka-
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cyjnej, sejmiki podług porządku ustanowionego na sejmie w 1791 roku. Wybierano marszałka i sędziów. Moskale pokazywali się rzadko. Dziś wszystko zgwałcone!
Obowiązki wdzięczności księciu Adamowi Czartoryskiemu, generałowi ziem podolskich,
za wychowanie, szczególną pieczę nade mną i świadczone mi dobrodziejstwa słodką nakazywały mi powinność odwiedzenia go co prędzej. Wyjechałem więc do Puław na święto księżny. Miejsce, w którym spędziłem swobodnie najlepsze dni młodości mojej, słodko było odwiedzić. Przyjęty jak prawie dziecię domowe, nie znalazłem już Puław w dawnej świetności i
okazałości swojej. Byt atoli nowych był jeszcze dostatni. Dom, zrabowany przez Bibikowa w
czasie rewolucji kościuszkowskiej, wracał do dawnych ozdób. Dwór i rezydenci mniej liczni
byli jednak. Ostatni młody Dominik Radziwiłł, którego córka, przymuszona przez Moskali,
poszła za jednego z nich i wniosła niezmierny majątek tej familii w ich ręce, ostatni, mówię,
Radziwiłł chował się przy księciu. Zwyczajem było bowiem wielce chwalebnym pana tego
znaczniejszą młodzież polską wychowywać w swym domu i sentymenta religii i miłości ojczyzny wpajać w młode ich umysły.
Księżna Czartoryska z największym staraniem, pracą i gorliwością zbierała najdawniejsze
pamiątki i starożytności polskie i by im godny dać przytułek, wznosiła Świątynię Sybilli, na
wzór tej, która trwa dotąd w Tywoli, niedaleko Rzymu. Później wzniosła Domek Gotycki,
gdzie średnich wieków starożytności złożyła. Niestety! Wszystko to stało się pastwą barbarzyńskich Moskali. Zburzyli, złupili ten pobyt, te zbiory znikłego już, szczęśliwszego istnienia naszego.
Z słodką smętnością przypominając tę przeszłość, przebyłem czas niejaki w Puławach,
które długo były jak własnym domem moim. Wtenczas to napisałem o nich poema, dzieląc je
na cztery części: „Ranek”, „Południe”, „Wieczór” i „Noc”, zawierające cały tryb życia puławskiego. Nie było one drukowane nigdy.
Zimę przepędziłem w Warszawie, dawszy atoli księciu słowo, że go jeszcze na wiosnę
odwiedzę. Dawna przyjaciółka moja pani Stanisławowa Potocka dała mi w pałacu swoim
mieszkanie. Założone świeżo przez uczonego Albertrandego Towarzystwo Przyjaciół Nauk
raczyło mię obrać członkiem swoim. Towarzystwo to, założone pod obcym rządem, acz dosyć liberalnym, dążącym jednak do zniemczenia nas, z wielką ostrożnością postępować musiało. Jakoż pierwotne roczniki onego mało co zawierają narodowego. Sam nawet Albertrandy, jeden z najpierwszych antykwariuszów, czytał rozprawę o nazwiskach koni Faetona.
Trwożliwy bez granic, nie śmiał on narodowości i dziejów Polski dotykać. Był on prawdziwie
głęboko uczony i nadto znacznym w literaturze naszej, bym o nim rozciągłej nie wspomniał.
Ród Albertrandego od dawnych czasów z Włoch przeniósł się do Polski. Brat jego był rytownikiem małych winietek. On sam, udawszy się do stanu duchownego, wydał najprzód po
francusku i polsku krótki, suchy nawet, zbiór dziejów polskich na wzór historii francuskiej
prezydenta Hénault. Niezmierną pracowitością swoją i nauką zalecił się królowi Stanisławowi
Augustowi, który zamierzywszy, by biskup Naruszewicz wydał historią polską, chciwy materiałów do niej, wysłał Albertrandego do Rzymu dla szperania w Bibliotece Watykańskiej.
Stamtąd do początków dziejów naszych wiele wyczerpał; zwiedził i niemieckie księgarnie;
później król, znając, jak wiele łupów za Jana Kazimierza wywieźli Szwedzi z Polski, posłał
go do Sztokholmu; ta podróż znaczne przyniosła skarby. Po śmierci królewskiej wszystkie te
rękopisma nabył Tadeusz Czacki, starosta nowogrodzki, któremu nauki w zabranych prowincjach Polski, osobliwie gimnazjum krzemienieckie, tyle są winne. Wszystkie te skarby po
śmierci Czackiego nabył żyjący dziś książę Czartoryski do puławskiej sławnej biblioteki;
znaczna jej część zrabowana przez Moskali; mówią, że rękopisma i niektóre pamiątki z Sybilli ocalono i przewieziono do Galicji. Wracam do Albertrandego. Zwiędł on i wysechł nad
książkami. Szczupły, blady, suchy, niedbały w ubiorze i swej osobie, nie wychodził prawie od
siebie; w jednym ręku jego było pióro, w drugim niezmierna lulka; tę on od świtu do północy
nigdy z ust nie wypuszczał. Został on przed śmiercią biskupem in partibus. Umarł dość podeszły.
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Radzono mi, abym rozrzucone dotąd pisma moje wydał razem i że to nawet szczupłym zapasom moim korzyść jakąś przyniesie. Jakoż zebrałem je, ogłosiłem prenumeratę; pozwolenie
drukowania najmniejszej od rządu pruskiego nie doznało trudności. Pierwszy tom w drukarni
Mostowskiego wyszedł; prenumerata nań była obfita, lecz zysk ten (jak później powiem) był
dla mnie stracony. Drugi tom, już po wyjeździe moim drukowany, nic mi prawie nie przyniósł, oddano mi bowiem moją należność w książkach drugiej edycji, gdy pierwsza zaspokoiła już była wszystkich.
Na posiedzeniach Towarzystwa publicznych czytałem niektóre poezje, Glinskiego i tłumaczenia z Gray Country churchyard etc.
Właśnie wtenczas za staraniem ks. Adama Czartoryskiego, wielkie względy i ufność posiadającego u Aleksandra I, uniwersytet wileński na nowo urządzony i obficie obdarzony został. Zapisywano kosztem wielkim ze wszystkich krajów najbieglejszych do wszystkich nauk
profesorów i hojne dawano im opatrzenie. Uniwersytet napisał do mnie, proponując mi katedrę literatury polskiej; lecz nie czując się dość biegłym i zdatnym do takiego zawodu, związany nadto w innej części świata ślubami małżeńskimi, składając winne dzięki podziękowałem
za ofiarę.
Z nadejściem wiosny 1803 podług przyrzeczenia mego wybrałem się do ojczystego mego
siedliska. Niestety! Już nie zastałem ukochanej siostry mojej Krassowskiej; w kwiecie wieku
zeszła ze świata. Była to kobieta równie z przyjemnej postaci jak rzadkiego rozsądku powszechnie ceniona. Miała ona prawdziwie męską odwagę i skłonności. Podczas wojny 1794
za Kościuszki, ledwie lat 14 licząca, słysząc o walkach Kościuszki, bez wiedzy rodziców wykradła się z domu, wziąwszy ojcowski pałasz i pistolety wsiadła na koń, puściła się drogą do
obozu i ledwie ją o dwie mile dopędzono i przywiedziono do domu. Miłe chwile spędziwszy
z bracią i krewnymi, pojechałem podług przyrzeczenia mego do Puław, skąd razem z księciem do wód bardiowskich w Węgrzech, w tej części, gdzie lud jeszcze mówi po polsku.
Wielu tam zastałem panów węgierskich, od których niemało odebrałem grzeczności. Wody
te przyjemne są do picia i wzmacniające. Powracaliśmy przez Galicją i wstąpiliśmy do siostry
księcia, księżnej marszałkowej Lubomirskiej, do Łańcuta. Jest to dawny, starożytny zamek
utwierdzony przeciw Tatarom; dziś obszerne gmachy jego ozdobione pięknym posągiem Kanowy, obrazami Roberta, Davida, pani Lebrun i wielą innymi. Życie w tym zamku było
prawdziwie pańskie. Starożytna polska gościnność łączyła się z tonem modnym dzisiejszym.
Zamek, acz obszerny, napełniony gośćmi krajowymi i obcymi. Widziano tam jeszcze kontusze, lecz tonęły one w mnóstwie fraków. Stary cukiernik księżnej, odziedziczony po ojcu,
księciu Czartoryskim, wojewodzie ruskim, ogolony, w kontuszu, najwyborniejsze cukry zastawiał. Księżna sama powagę z uprzejmością łączyła.
Spędziłem zimę częścią w Krakowie, częścią w Puławach. Ilekroć Kraków odwiedzam,
patrzę na dawności i świetności naszej zabytki, zdaje mi się, że prawdziwym polskim powietrzem oddycham, lubo niestety! Już w nim panowali Austriacy, wolni jednak od barbarzyństwa i powszechnego zepsucia, razem dumy i podłości moskiewskiej. W Puławach dawnych
czasów odnowiły się zabawy: wielu było młodzieży rezydującej na dworze księcia, wiele ładnych rezydentek, panien odwiedzających gości. Zaczęto wystawiać obrazy z osób żyjących,
reprezentujące lub pierwszych malarzy malowania, lub z dziejów polskich znakomitsze zdarzenia, wszystko w celu odświeżenia w umysłach młodzieży zeszłych już czasów, świetniejszej, szczęśliwszej, chlubniejszej nad dzisiejszą przeszłości. Pierwszy pomysł wystawienia
podobnych obrazów należy się księżnie Izabeli Czartoryskiej; później naśladowano je w Berlinie i Wiedniu.
Księżna Radziwiłłowa z familii pruskiej, ciotka panującego króla, wydana za księcia Antoniego Radziwiłła, odwiedziła Puławy. Dano dla niej widowisko obrazów i pyszniejszy nad
inne wjazd baszy tureckiego do Mekki. Scena była na drodze, na schodzącej drodze za bramą
pałacu do drogi ku Włostowicy. Jeszcze znajdowały się wielbłądy i piękne konie na stajni
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książęcej. Skarbiec zawierał wiele bogatych starożytnych kułbak, rzędów, dyftyków, czapraków, ubiorów nawet tureckich. Użyto tych wszystkich bogactw, by wystawę tę jak najwspanialszą uczynić. Księżna pruska była cała w zachwyceniu, a wróciwszy do Berlina modę podobnych wystaw zaprowadziła do niego.
Spędziwszy półtora roku z krewnymi i przyjaciółmi mymi w ojczyźnie, dzieliłem czas
między jednymi i drugimi. Z poczciwym bratem moim Janem łatwo zakończyłem interes.
Biedny ojciec mój, w starości swej cały opanowany od księży, na znaczny majątek swój zaciągał, gdzie mógł, długi, hipotekował je na ziemskich dobrach swoich, zaciągnione zaś pieniądze księżom oddawał, mianowicie księdzu proboszczowi w Zbierowach, tak że po śmierci
jego przyjść musiało do eksdywizji; znaczna więc część majątku odpadła od pięknej włości
Klenik, a mnie po odtrąceniu dawniej zaciągniętych długów nie zostało, jak 4000 czerwonych
złotych. Stąd dwa dane na procent księciu A. Czartoryskiemu, dotąd u niego; dziś po skonfiskowaniu przez cara całego majątku jego nie są ani będą przeze mnie reklamowane ni zapewne odzyskane kiedykolwiek. W przeciągu czasu tego poniosłem niejaką stratę. Siostra moja
Krassowska zakończyła życie, rozumna, rządna, najlepsza z kobiet.
W Warszawie od pani Stanisławowej Potockiej, w Puławach od książąt Czartoryskich,
wszędzie doznawszy najżywszych dowodów przyjaźni i uprzejmości, z jakimże żalem przyszło mi się rozstawać z tak dobrymi przyjaciółmi, ze smutną myślą, że ich już może nie ujrzę
więcej. Wyruszyłem przy końcu marca 1804 roku na Berlin drogą do Paryża w kompanii z p.
Węgierskim, który się później z panną Wielopolską ożenił. W Dreźnie ujrzałem z radością
księżnę stolnikową Czartoryską i niezamężne jeszcze naówczas córki jej wraz z Teklą Weyssenhoffówną, córką przyjaciela i kolegi mego sejmu 1788. Bez żadnego przypadku w końcu
kwietnia stanąłem w Paryżu.
Choć w krótkich słowach skreślić muszę, w jakim stanie znalazłem Francją na wiosnę w
roku 1804. Napoleon był jeszcze konsulem do życia, lubo władza cała przy nim, kraj jednak
nosił imię Rzeczypospolitej. Po objęciu znów władzy przez Pitta zawarty przez Foxa pokój z
Francją zerwany. Po przybyciu moim do Paryża w cztery dni rzeczpospolita zamieniona na
cesarstwo. Murat, później król neapolitański, później jeszcze rozstrzelany, na czele kirysjerów
i 12 mairów paryskich ogłaszał Francji, że Trybunat i Senat tytuł i władzę cesarza ofiarowały
Napoleonowi. Powodem do tego był spisek Jerzego Cadoudal, Pichegru i Moreau na życie
Napoleona. Spiskowi wszyscy schwytani i osadzeni w więzieniu. Do sądzenia ich, przeciwnie
wszystkim zasadom, jak gdyby w Moskwie, ustanowiono osobny ad hoc trybunał. P. Armstrong, krewny mojej żony, był naówczas posłem amerykańskim. Za jego więc wpływem, jak
gdyby należący do poselstwa, znalazłem w biegu sprawy tej miejsce w loży dyplomatów. To
wszystko, na com wówczas patrzał i co słyszałem, szczerze pokrótce opiszę. Naprzeciw na
wyższym miejscu siedzących sędziów przyprowadzili żandarmowie oskarżonych; nie pamiętam już imion wszystkich, lecz jeden z nich, podobno Picot, wzniósł jak sprasowane ręce do
góry:
„Patrzajcie – rzecze – jakie mi zadawano męki, bym wyznał, co chciano”. Drugi pokazał
się bez chustki na szyi, z odpiętym w koszuli kołnierzem. „Patrzcie – rzecze – że kiedy wam
powiedzą, żem się sam udusił w więzieniu jak Pichegru (tak bowiem było), byście wiedzieli,
że nieprawda i że ni chustki, ni halsztuka nie mam”. Było tam i dwóch Polignaków, i Larivière, ci zachowali się skromnie. Inni, jak zwykle w takich razach Francuzi, pokazywali śmiałość
i wzgardę śmierci. Na wstawienie się cesarzowej Józefiny Polignac, Larivière wskazani na
więzienie. Moreau na wygnanie, inni pod miecz katowski.
Upłynęło już lat 18, jak po raz ostatni, za panowania jeszcze nieszczęśliwego Ludwika
XVI, Paryż widziałem. Co za odmiany; niewiele już tylko dawnych znajomości moich zastałem, nie starałem się bardzo o nowe. Wstąpienie na tron Napoleona snem się dla wszystkich
zdawało.
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Po rozwiązłej, krwawej swawoli jakobinów nastąpiło despotyzmu milczenie. Despota jednak był rozsądny, nie zapamiętały w swym szczęściu, jakim się później okazał; przystępem
łatwym, nagrodami, ustanowieniem orderu legii narodowej chciał przyciągnąć do siebie republikanów. Najzdatniejsi, najgłośniejsi z nich otrzymywali pierwsze miejsca i znaczne dochody. Talleyrand był ministrem spraw zagranicznych. Byłem u niego, przyjął mię grzecznie,
lecz z dawną arystokratyczną powagą. Zastałem z Zamoyskich księżnę Sapieżynę, dobrą
przyjaciółkę moją. Przez nią nowe poczyniłem znajomości z p. Boufflers i żoną jego, panią de
Sabran, p. Chateaubriand, M. Ducis i sławnym Bernardin de St Pierre, który w 72 roku pojął
18-letnią panienkę, panią de Roquefeuille, M. de Ségur. Zastałem z dawnych znajomych panią Beauharnais, M. de Cubières, panią E. Hervey, dobrą mą znajomą we Włoszech jeszcze,
rozsądną, wyborną kobietę, i panią de Corry, malarza sławnego Davida i również wielkiego p.
Gros, który dziś tak podobnie portret mój odmalował. Teatra w tym czasie nie tak tłumnie jak
dziś uczęszczanymi były, nie tak był obfity obieg pieniędzy, wojnę i ścieśnienie handlu wszędyś widział.
Nie powinienem opuścić zabraną znajomość z l’abbé Delille, jednym z najpierwszych poetów Francji. Był to mały, drobny człeczek z niepiękną, lecz pełną dowcipu twarzą. Otwarty,
prosty, dobroduszny jak dziecko. Byłem u niego z księżną Sapieżyną i z nim u niej na obiedzie. Chciał widzieć próbkę poezji polskiej. Księżna przetłumaczyła mu prozą napisaną przy
odjeździe moim do Ameryki bajkę moją Gałązka; miała szczęście podobać mu się. L’abbé
Delille już był naówczas prawie ślepym. Żona jego (nie był bowiem wyświęconym) wielkie
miała o nim staranie. L’abbé Delille był jak dziecko słodkim, niewinnym, łakomym, lubił
łakotki i wino, lecz gdy nadto sobie nalewał, żona sprzątała mu napełnione kieliszki, a próżne
stawiała, lecz on nie dostrzegał tego.
Nie tylko żem widywał pamiętnego tego wieszczka, słyszałem go na publicznej sesji Instytutu. Skoro się ten ślepy wieszczek, prowadzony przez żonę swą, ukazał, zawsze grzeczni
Francuzi odezwali się: „Place au Virgile français”. Ślepy już prawie całkiem Delille już nie
mógł ni pisać, ni czytać, lecz obdarzony najszczęśliwszą pamięcią, ułożywszy w pamięci swej
wiersze, zachowywał je wiernie i deklamował bez błędu żadnego; żona je potem przenosiła
na papier. I na tej więc sesji l’abbé Delille deklamował na pamięć znaczną część poematu
swego Sur la conversation.
Zabawiwszy dwa miesiące w Paryżu, obejrzawszy w nim, co było godnego widzenia, wyjechałem do Nantes, by stamtąd wsiąść na okręt i do Ameryki wrócić. Droga moja do miasta
tego, doznane mitręgi z jednym z kapitanów amerykańskiego okrętu „Monticello” i żegluga
na nim opisane były w straconym już podobno dzienniku moim. Przygody w tym czasu przeciągu nie były zbyt ważne. Był to czas, w którym Napoleon zamierzał wylądowanie do Anglii; w tym celu budować kazał mnogą liczbę małych statków, péniches zwanych, o dwóch
działach, na których 50 żołnierzy na każdym przewieźć na brzegi angielskie zamierzał; lecz
wkrótce wojna z Austrią przerwała tę zuchwałą i niepodobną do wykonania wyprawę. Nantes
jest jednym ze znacznych miast we Francji. Świeżo o Maltę wypowiedziana z Anglią wojna
zniweczyła w nim kwitnący niegdyś handel, wszędy w nim widać było omdlenie jakieś i
smutek. Obywatele jednak gościnni i grzeczni. Pokazanie się czasem okrętu amerykańskiego
z trochę cukru i kawy ważnym było naówczas wypadkiem. W wrześniu dopiero wsiedliśmy
na okręt „Monticello”, w kompanii kilku Francuzów, Szwajcarów i kupczyni jednej, pani
Maganes. Żegluga nasza była dosyć pomyślna aż do dni solstycji, gdzie przez trzy dni i nocy
najstraszniejszą miotani byliśmy burzą, a gdy ta ustała, przy wzięciu wysokości słońca pokazało się, że przez cały ten czas kręciliśmy się na jednym miejscu. Tęgość wiatru wyrzucała
nas z łóżek, nie dozwalała ognia w kuchni utrzymać, kucharz chyląc się jak pijany, podawał
nam po kawałku zimnego mięsa i sucharu. Byliśmy wtenczas niedaleko wyspy Bermudes.
Porwane z niej małe ptaszęta, uniesione wichrem na morze, tak były zmordowane, iż tłumem

128

siadały na masztach i linach, wlatywały w kabiny i nie znając już bojaźni, przyciśnione głodem, siadały na chlebie, na półmiskach, dziobiąc, co mogły.
Wśród października stanęliśmy na koniec w Norfolk, w Wirginii. Znaczne jeszcze panowało ciepło. Nie znane w Europie drzewa i krzewy nosiły jeszcze swe kwiaty. Po skromnym,
słonym na morzu wikcie z jakąż radością ujrzałem stół zastawiony ostrygami, słodkimi ziemniakami i kurczętami.
Zaledwiem stanął, obstąpiła mię natychmiast czereda piszących gazety, pytając o nowiny z
Europy. Ciekawość ich tym była większa, iż właśnie wtenczas skończyła się była sprawa
kryminalna spisku George Cadoudal i generała Moreau. Opowiedziałem dziennikarzom wiernie, jak sprawa ta po wojskowemu prowadzoną była. Zabawiwszy dwa dni w Norfolk, korzystałem z pierwszego statku płynącego przez Baltimore do Filadelfii, bym się z manatkami
mymi zabrał.
Osobliwszym zdarzeniem wiozłem z sobą listy do stron przeciwnych. Pełnomocnik będącego na wygnaniu księcia Angouleme, syna strąconego za naszych czasów z tronu Karola X,
dał mi od księcia tego list i tabakierkę z portretem do przyjaciela księcia, którego już nazwiska sobie nie przypominam. Z drugiej strony, przyjaciel Hieronima Bonaparte, później króla
westfalskiego, dał mi pakiet do niego. Dopełniłem wiernie poleceń. Przybywszy do Baltimore
mogłem, gdybym był dworakiem, sam pakiet bratu Wielkiego Napoleona odwieźć, lecz, nie
będąc nim i spiesząc się do żony, odesłałem go przez pewną okazją; później tabakierkę z portretem i listem księcia d’Angouleme oddałem w New York osobie, do której adresowane były.
W Filadelfii zastałem szwagra mego, p. Ricketts, z żoną i córką. Przywiozłem im gościńce
z Paryża i, dwa dni strawiwszy z nimi, ruszyłem do domu. W New Brunswick, gdzie za przybyciem moim do Ameryki przepędziłem zimę w domu generała White, dowiedziałem się, że
generał ten życie zakończył zostawiwszy wdowę i córkę jedną; nazajutrz, ruszywszy z rana, o
godzinie 2 stanąłem w Elisabethtown, miejscu mieszkania mego.
Po półtorarocznym oddaleniu przejeżdżając przez miasteczko, zdało mi się, żem się z niego nie oddalił i na dzień, tak wszyscy mieszkańcy jednymi zatrudnieni byli zabawami, do
tego punktu, że M. Mann, który przy wyjeździe moim heblował gonty przed domem C. Billy
Dayton, i dziś siedział na tymże miejscu, tąż samą zatrudniony pracą, jak gdyby przez półtora
roku nie wstał ze stołka.
Dowiedziałem się, że żona moja, nająwszy mały swój domek, najęła obszerniejszy; pobiegłem więc tam co prędzej, kufer za sobą przynieść zleciwszy. Czułe było przywitanie. Znalazłem ją zatrudnioną wyporządzaniem syna, Piotra Kean, do gimnazjum Princeton. Ileż wzajemnych pytań i ściskań! Przyniesiono me rzeczy. Niewiele było w kufrze drobiazgów moich,
cały prawie napełniony był podarunkami dla żony, pasierzba, przyjaciół i ozdoby domu.
Przywiozłem dla żony piękną szubę z materii tureckiej, na tle zielonym złote kwiatki rzucone;
szal piękny, naszyjnik z mozaiki, zegar, lichtarze brązowe; dla pasierzba dane mi dla niego
przez dawnego komendanta mego. pięknie oprawny pałasz turecki i duży kapelusz, [w] który
natychmiast poczciwy dobry mój wyrostek ubrawszy się, z biegącymi za sobą chłopcami jął
się po ulicy przechodzić. Nadto portrety przyjaciół moich w miniaturach i olejno, widoki
Warszawy, Puław, ojczystego domu mego w Skokach i tym podobne. Wszystko to zostawione zdobi mieszkanie syna pasierzba mego, nabyte już po mym wyjeździe i na pamiątkę moją
Ursynów nazwane.
Wygodniej nierównie znalazłem się w nowym, obszernym domu żony mojej niż w dawniejszej klitce. Miałem osobny gabinet do pisania i do czytania. Wziąłem się więc do kontynuacji od dawna zamierzonego, niedawno zaczętego poema: Cztery części wieku ludzkiego.
Skończyłem poema tu później, dałem kopią onego p. Sienkiewiczowi, sekretarzowi ks. Adama Czartoryskiego do Puław, równie jak tyle innych kompozycji mojej, mianowicie Podróże
moje historyczne po Polsce. Czyli to zabrane przez Moskali, czyli schowane, nie wiem.
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Odwiedziliśmy w zimie brata żony mojej, Filipa Livingston, póki zdrowie, wiek i siły służyły, jednego z najznakomitszych obywateli w Stanach Zjednoczonych i prezydenta banku w
New York; lecz w jakże odmiennym znaleźliśmy go stanie. Trapiąca go od lat kilku podagra
tak się wzmagała, iż nieraz, zachmurzając mu głowę, odwodziła go od rozumu, gdy się wznosiła ku piersiom, nie znał innego lekarstwa, jak wychylić szklankę rumu; schodziła natychmiast podagra do stóp, lecz zawracała się głowa. Wtenczas mój szwagier kazał się sadzić na
toczące się na kołach krzesło, jeździł po całym domu, a nieraz drapiąc się na schody do drugiego piętra, głośno deklamując i śpiewając, przebudzał dom cały.
Na wiosnę roku 1805 żona moja przedsięwzięła odwiedzić krewnych swoich, mieszkających po większej części ciągiem West River i Hudson; chcieliśmy zacząć od brata jej Filipa, o
którym już wspomniałem, lecz wprzód odwiedziliśmy siostrzenicę jej, panią Rudekes z domu
Bajard. Tam, nie wiem z jakiego powodu, napadła mię febra zbliżająca się do żółtej. Musieliśmy się więc wrócić nazad do Elisabethtown. W paroksyzmach cierpiałem tak nieznośne bole
głowy, żem się zrzucał z łoża i tarzał po ziemi. Doktor Williamson, by mię uleczyć, uciekł się
do gwałtownego lekarstwa, to jest do arszeniku dawanego w niezmiernie małej dozie; jakoż w
dwóch niedzielach zginęła febra; raz więc jeszcze wyjechaliśmy, tą rażą statkiem aż do West
Point, miejsca sławnego w czasie wojny o niepodległość amerykańską. Celem podróży było
odwiedzenie państwa Williams. P. pułkownik Williams był komendantem tej twierdzy, więcej naturą jak sztuką mocnej. Sama Angielka, z domu Hanke, oboje grzeczni, światli i znać,
że Europę zwiedzili. Pułkownik był siostrzeńcem sławnego Franklina. Córka ich, wyborna
kobieta, malująca dobrze, dziwnie podobny wymalowała dla mnie portret w miniaturze Franklina, który dotąd noszę na tabakierze. Tegoż lata sąsiad mój lord Bolingbroke, dla ważnych
przyczyn pod imieniem pana Belassis do Ameryki schroniony, wraz z żoną, Hompesch, wypłynął do Anglii. Wielka to była dla mnie strata, obcowanie z ludźmi lepszego wychowania,
wiadomości i pozycji rzadkie jest w Ameryce.
Będąc u państwa Williams odwiedziliśmy znajomości nad brzegami North River mieszkające. Nic wspanialszego jak rzeka ta, oskrzyniona między niebotycznymi, stromymi skałami;
tak jest szeroka i głęboka, iż ogromne trzymasztowe okręty idą nią i powracają. My małą łódką puściliśmy się nią do sąsiada i wracając późno, w żegludze naszej przez wpływ wody morskiej zatrzymani, musieliśmy schronić się w zaciszny ustęp. Między nami i bezdenną przepaścią wątła tylko deska była, wkoło skały, cichość nocna wszędy; była to uroczysta chwila;
późno wróciliśmy do domu.
Późno w jesieni 1806 zaczęły nas dochodzić wiadomości o wojnie między Napoleonem,
Prusami i Moskwą, wojnie, chełpliwością Prusaków i zawziętością pięknej królowej pruskiej
wznieconej. Napoleon, wsparty szczęściem, szedł naprzód jak nawałnica jaka, wszystko
sprzątając. Bitwa pod Jena i przeważne zwycięstwo w tym miejscu aż do Poznania otworzyły
drogę Napoleonowi. Tam Wybicki, Radoliński i inni Polacy, zawsze gotowi przy każdej okazji dopominać się o utraconą ojczyznę, zaszli drogę Napoleonowi, ofiarując mu usługi swoje,
byle przywrócenie Polski przedsięwziął. W odpowiedzi oświadczył podbijacz te słowa: „Wystawcie mi 30 000 wojska, a wrócę wam Polskę”.
Nie potrzeba było więcej Polakom. W dwóch miesiącach czasu stanęło około 40 000 Polaków pod bronią; wszystka młodzież, chłopięta nawet, cisnęli się do szyków i z zabranych na
Prusakach jeńców polskich w ich służbie będących utworzyło się kilka pułków. Wincenty
Krasiński, dziś tak niegodnie wsławiony, mający naówczas 21 lat, pierwszy z Polaków włożył
był mundur pruski i nadskakując królowej wyjednał sobie starostwo knyszyńskie. Skoro odmieniły się rzeczy, pierwszy poleciał do Napoleona i padłszy na kolana wierność mu poprzysiągł i gwardie dla niego zaciągać zaczął; poszedł za nim Aleksander Sapieha, Michał ks. Radziwiłł; Napoleon bowiem lubił się już wielkimi imiony otaczać. Niczym nie wstrzymany
Napoleon ciągnął do Warszawy. Murat, szwagier jego, już wtenczas książę udzielny de Berg,
i generał Exelmans na czele jazdy pierwsi stanęli na Krakowskim Przedmieściu przeciw Ber-
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nardynów. Wyrazić trudno radość mieszkańców Warszawy i powarzenie Niemców. Moskale,
sprzymierzeńcy ich, już wprzódy opuścili miasto. Francuzi jednak nie odpłacili się wdzięcznością za przychylność i hojność Polaków, gdy ci ich częstowali, czym mogli najlepiej, a oni
tymczasem rabowali. Zniesione władze pruskie. Wybicki, zgromadziwszy ich na municypalności, tak krótko do nich przemówił: „Fort stąd, wy derdidassy!” Ustanowiona Komisja Rządząca z Stanisława Małachowskiego, Stanisława Potockiego, Działyńskiego, Gutakowskiego,
Łuszczewskiego; ta zarządzała krajem przez czas wojny aż do pokoju. Zwycięstwo pod Frydland sprowadziło pokój tylżycki. Zamiast Polski otrzymaliśmy Księstwo Warszawskie, złożone z części wydartej nam niegdyś przez Prusy niewierne.
Mieszkającemu w drugiej świata połowie, późno bardzo wiadomość o wojnie tej doszła. Z
jakimże upragnieniem oczekiwałem okrętów przybywających z Europy i doniesień o wypadkach wojny tak żywo mię obchodzącej. Obumarła już nadzieja znów się odżywiać zaczęła.
Miotała mną niespokojność wrócenia co prędzej do ojczyzny i bycia jej pożytecznym. Największa trudność zachodziła od przywiązanej żony. Niemocnego zdrowia, nie umiejąca, jak
po angielsku, obca zwyczajom europejskim, mająca jedynaka młodego syna, nie chciała ze
mną jechać, wzdrygała się na oddalenie moje. Użyłem więc za pośrednika p. Rudefort, krewnego jej, jednego z najznaczniej szych ludzi w Ameryce. Ten przełożeniami swymi tyle na
żonie mej dokazał, że sama uznała, iż powinnością moją jak Polaka było w tak ważnym położeniu, w jakim ojczyzna moja znajdowała się, śpieszyć jej na pomoc; przyrzekła nawet, iż
jeśli Polska powróconą zostanie, pospieszy za mną.
W starej, słabej głowie mojej mieszają się wspomnienia faktów; i tak zapomniałem dwóch
ważnych okoliczności zdarzonych pierwej rokiem, najprzód naturalizacji mojej na obywatela
amerykańskiego, po wtóre podróży mojej do Niagara, sławnego na świecie spadu wody.
Przebywszy czas w Ameryce przepisany, by mieć prawo stania się obywatelem, udałem się
do pułkownika Ogden, jednego z pierwszych adwokatów w Elisabethtown, by mi ten interes
ułatwił. Wyjechaliśmy więc razem do Newark, stolicy powiatu naszego. Tam, gdy pułkownik
Ogden poprzysiągł, żem ja mieszkał w Zjednoczonych Stanach przez lata prawem przepisane,
a ja wyprzysiągłem się szlacheckiego stanu mego, poddaństwa carowi, a przysiągłem wierność prawom nowej ojczyzny mojej, wydał mi magistrat świadectwo z pieczęcią, że jestem
obywatelem amerykańskim. Świadectwo to wielce mi w opłakanym stanie dzisiejszym pożytecznym jest i będzie. Jeżdżę bowiem i przebywam tu za paszportem amerykańskim. Przez
wdzięczność dla p. Ogden ofiarowałem mu szablę daną mi w Londynie od wybornego pana
Kołaczkowskiego z napisem na główni: „Wiwat konstytucja 3 maja 1791”. Zostanie więc ta
pamiątka i w nowej części świata. Quae ora in terris nostris non plena laboris! W towarzystwie lorda i lady Bolingbroke, sąsiada mego, odbyłem podróż do Niagary. Wyrzucałbym
bowiem sobie, gdybym będąc w Ameryce nie widział tego cudu natury. Niestety! Puszcze,
przez które przebywaliśmy, były naówczas bezdrożne, tak żeśmy siekierą drogi sobie otwierać musieli. Dziś już ludne tam miasta kwitną. Podróż ta cała opisana została w Warszawie
wraz z innymi mymi rękopismami; kanoniczka panna Dunin zabrała z innymi i ten rękopism.
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Rozdział szósty
Z oporem prawdziwie staję się powolnym naleganiom przyjaciół moich w zapisywaniu
zdarzeń długiego życia mego. Zwyczajem mym było w biegu dni moich skreślać, co było
ważniejszym, wszystko to dziś czy zatracone, czyli pastwą barbarzyńskich Moskalów stało
się. Znajdęż to dzisiaj w znękanej pamięci mojej: co się w niej jednak zostać mogło, starać się
będę wydobyć.
Stanąłem w przeszłym rozdziele w chwili wybierania się mego do Europy, i powinnością
obywatela, i listem dawnego marszałka konstytucyjnego S. Małachowskiego, męża wiekopomnej pamięci godnego, zagrzany. Żona moja żądała atoli wprzód wraz ze mną Filadelfią
odwiedzić i dawnych w niej przyjaciół swoich; niemniej i ja rad byłem pożegnać osoby tak
dla mnie uprzejme w pierwszych chwilach pobytu mego w Ameryce. Stanęliśmy w domu
córki przyjaciół, państwa Williams, Chrystyny Biddel. Byłem więc u doktora Rush, którego
lekcji przed dziewięcią laty słuchałem, u państwa Bingham, najmajętniejszych ludzi w Filadelfii, u wielu innych, na koniec u państwa Patterson, których ojciec najwięcej się przyłożył –
mimo woli mojej – do wybrania mię za członka Towarzystwa Filozoficznego w Filadelfii,
ustanowionego niegdyś przez Beniamina Franklin, na koniec u dobrych kwakrów Pemberton,
Logan i Clarke. Pemberton, 84 lat mający, i żona jego, równie letnia, wielce mi byli przychylni: prawdziwe wzory oryginalnych kwakrów, majętni, uprzejmi, grzeczni po swojemu;
gdym wszedł, siedzieli oboje w dużych krzesłach z złożonymi rękoma, każde z nich dwa
wielkie swe palce obracając w koło. „Jak się masz – rzekł sam Pemberton – cóż tu porabiasz?” „Przyszedłem – rzeknę – pożegnać się z wami, wracam bowiem do ojczyzny mojej”.
„To coś nowego. Czy odzyskała swoją niepodległość?” „Na drodze jest dopiero do tego. Napoleon wkroczył do Polski, przyrzekł powrócić nam istność, Prusaków i Moskali wszędy pędzi przed sobą”. Kwakier: „I cóż stąd? Nie puszczaj się płocho, bo się smutnie zawiedziesz”.
Ja: „Talenta i nieodstępujące szczęście bohatera tego ufać każą; każdy przyzna, że jest wielkim wojownikiem”. Tu milcząca dotąd żona, pani Pemberton, siedząca jak wryta, kręcąc duże
swe palce: „Rada bym widzieć – odezwała się – to dziwne stworzenie”. „Będziesz je widziała! – zawoła mąż jej – będzie on chodził po ulicach Filadelfii, skończy się na tym, że go zwalczą na koniec i wypędzą z Europy”; i znów obracając się do mnie: „Nie jedź, nie jedź – rzecze
– wszystkie hałasy człeka tego, wierz mi, pójdą z wiatrem”. „Chcę – odpowiedziałem – dopełnić do końca powinności mojej, dziękuję wam za radę” – i, oboje uścisnąwszy za ręce,
oddaliłem się.
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Mówiąc o kwakrach, niech mi wolno będzie drugie tyczące się ich zdarzenie przytoczyć.
W czasie terroryzmu we Francji kawaler jeden narodu tego, kapitan dragonów, jak wielu innych schronił się do Filadelfii i przez spekulacją przyłączył się do towarzystwa kwakrów.
Uradowani nabyciem podobnym kwakrowie przyjęli go najlepiej, ubrali po swojemu, to jest
w szare cienkie suknie od stóp do głów, w szare pończochy, w okrągły niezmierny kapelusz,
opatrzyli w stół, mieszkanie, wszystkie życia potrzeby, słowem, młody Francuz opływał we
wszystko. Z starszymi bracią odwiedzał Kościuszkę, mnie częściej jeszcze, stosując się do
zakonu, zachowując ponure milczenie. Trwało to przez zimę. Jakież było na wiosnę podziwienie nasze, gdyśmy się dowiedzieli, że Francuz raptem Filadelfią porzucił i do Europy wypłynął. Nieprędko dowiedzieliśmy się przyczyny. Mieszkał Francuz u kwakra jednego nazwiskiem Clarke, jednego z pierwszych aptekarzy w mieście; ten miał służącą młodą i ładną,
podobała się Francuzowi i on jej. Zwyczajne skutki ścisłej miłości wkrótce widocznymi się
stały. Straszny hałas w całym zgromadzeniu. Nalegano na Francuza, by się ożenił. On za
przeszkodę do ślubu stawił szlachectwo i wysokie urodzenie swoje. W oczach kwakrów najgorsza to była wymówka, na publicznym więc zbiorze wymazany z towarzystwa i skazany na
oddalenie z kraju. Gdybyż się Francuz, tyle łask doznawszy, poddał spokojnie wyrokowi temu, ale przeciwnie – do niewdzięczności przydał szyderstwo. Skoro go bowiem starsi odprowadzili na pływający okręt, zrzucił z siebie ubiór kwakierski, wziął mundur dragonów, porwał skrzypce, jął wesoło grać i tańczyć po pomoście. Nie trzeba mi mówić, jaki żal, jakie
było poczciwych kwakrów zgorszenie.
Po tygodniu wróciliśmy z Filadelfii do domu, a ostrzeżeni, że okręt gotów był wychodzić
do Bordeaux, pospieszyliśmy do New York i tam jeszcze z krewnymi żony mojej zabawiłem
dni kilka. Lękałem się ostatniego pożegnania. Zapewniony przez nią, że się wkrótce złączy ze
mną, kazałem skromne manatki moje zanieść na okręt i napisawszy list do żony sam się na
pomost udałem. Okręt był nowy, porządny, opatrzony w mnóstwo drobiu, baranów, wieprzów, porteru, win różnych, tak że przez całą drogę rzadko kto kropli wody kosztował. Żyliśmy jak w dostatnim domu na lądzie. Towarzystwo dobrane i liczne, czas majowy najpogodniejszy, słowem, czwarta ta podróż moja atlantycka najprzyjemniejsza była ze wszystkich.
Kilka tylko małych burz doświadczywszy w czerwcu, naprzeciw Ségur zarzuciliśmy kotwicę.
Tu dwuniedzielną kazano nam odprawić kwarantanę;, tu już sami utrzymywaliśmy się, nie
gorzej jak przez kapitana, któremu każdy za przejazd zapłacił po blisko 100 czerwonych złotych. Niecierpliwy wiedzieć o ciągu wojny Napoleona z Prusami i Moskwą, pytałem o nowiny każdego statku, co się do nas przybliżył; dowiedziałem się o zwycięstwie pod Friedland,
wkrótce o pokoju tylżyckim.
Wysiedziawszy przepisany czas w kwarantanie, pozwolono nam udać się do Bordeaux. Po
Lugdunie miasto to jest pierwszym we Francji, ludne, pięknie zabudowane, ma reszty teatru z
czasów rzymskich; sławne winami swymi. O milę jest zamek Breda, własność niegdyś prezydenta Montesquieu, autora De l’Esprit des lois i dzieł innych. Jeździłem go odwiedzić, bo jak
nienawidzę podłości i przewrotności, tak czołem biję cnocie i zasługom i pamiątki wielkich
ludzi szanuję. Systema kontynentalne Napoleona, broniące światu handlu z Anglią, wielki
cios miastu Bordeaux zadało; z Ameryką tylko handlować mogło, czasem tylko za grubym
opłaceniem pozwalano kupcom Bordeaux sprowadzić nieco kawy i cukru. Funt kawy płacił
się wtenczas 5 franków. Miasto to pyszne ma teatrum.
Zabawiwszy w Bordeaux blisko tygodnia, puściłem się do Paryża na Angoulême, Blois,
Tours itd. Małom gdzie postrzegł wojska, wszystkie były wtenczas nad Niemnem. Kraj wyludniony tak dalece, iż nieraz zdarzało mi się widzieć kobiety i osła zaprzężone obok do pługa
i ziemię orzące. P. de Marolles, sąsiad mój w Elisabethtown, dał mi list do brata swego,
mieszkającego w bok Angoulême, niedaleko Montrichard, w Chissay, zamku przez sławnego
Dunois stawianym. Wziąłem więc w Angoulême do miejsca tego powóz. Wystawić sobie nie
można tak szkaradnych dróg, jak są we Francji drogi powszechne; z ciężkością zawlokłem się
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na miejsce. Przyjęty byłem uprzejmie, dano mi stancją w narożnej gotyckiej wieżyczce z herbami jeszcze Dunois. Nie byli tu Moskale, nikt, jak u nas, dawnych pamiątek nie zrabował,
nie zburzył. P. de Marolles ożenił się z córką bogatego Anglika. Pani Bourbantain, którąm
dziś dopiero poznał w Montmorency, jest jedną z trojga dzieci jego.
Odwiedziłem z gospodarstwem moim pobliższe ciekawe miejsca. Chenonceaux, przez
Dianę de Poitiers, kochankę Henryka II budowany, z trwającymi dotąd cyframi, portretami, a
nawet meblami jej. Niewiele rewolucja francuska zostawiła zamków w tak doskonałym zachowaniu. Napoleon, przezorny na wszystko, zabranych na wojnie jeńców moskiewskich
odsyłał do Francji; w ogołoconych z młodzieży departamentach zastępowali rolnicze ich prace. P. de Marolles miał u siebie kilku takich. Rozmawiałem z nimi. Byli oni z zabranych na
Polszcze prowincjów, a lubo przeszło 30 lat minęło od pierwszego zaboru, nie zapomnieli
jednak, że niegdyś należeli do Polski; oby pamięć ta, tak u nich, jak u obywateli później
ujarzmionych, nie ustawała nigdy! Pełen wdzięczności za gościnność państwa de Marolles,
porzuciłem ich, dążąc dalej do Paryża drogą, którą opisałem w dawnych moich pamiętnikach.
W czerwcu nade dniem przyjechałem do Paryża, a już ubodzy ludzie zbierający po ulicach
gałgany chciwie je haczykami porywali i rzucali w kosze za sobą. Ileż rodzajów przemysłów
nie znanych u nas! Często jednak ludzie tacy do majątku przychodzą. Stanąłem w „Hotelu des
Bains”, rue Richelieu, tam gdziem stał przed trzema latami. Nie zastałem z Polaków, jak
księżnę z Zamoyskich Sapieżynę z dziećmi, księcia Walentego Radziwiłła, i generała Armstrong, mającego za sobą kuzynę mej żony, posła amerykańskiego, i jako obywatel Ameryki
jego oddałem się protekcji. Tu doszły mnie wiadomości o utworzeniu Księstwa Warszawskiego. Po obietnicach Napoleona spodziewaliśmy się czegoś więcej, lecz i ten zawiązek
przyszłego istnienia naszego już był pocieszającym. Jakoż we dwa lata przybyła znaczna
część Galicji. Dlaczego Napoleon odzyskanej części Polski dał imię Księstwa Warszawskiego, nie zaś Polski, tum wspomnieć powinien. Wiadomość tę mam od będącego naówczas w
Petersburgu brata mego stryjecznego Stanisława Ursyn Niemcewicza, później gubernatora
grodzieńskiego. Ciekawy wiedzieć z pewnego źrzódła o wypadkach toczącej się wojny między Napoleonem i carem, bywał on często u pani Naryszkinowej, Czetwertyńskiej z domu.
„Raz – mówił on – gdym siedział u niej, oddano jej list od cara Aleksandra, kochającego się
w niej naówczas. Przeczytała go naprzód cicho, potem głośno niektóre szczegóły o pobycie
jego z Napoleonem w Tylży i o zawartym tam pokoju”. „Co mnie najbardziej zadziwiło –
mówił brat mój – były te słowa: «Au moins il n’y aura pas de Pologne, mais un ridicule duché
de Varsovie«”; a tak i w tym, niby nam przychylnym, carze jakaż zajadłość przeciw imieniowi polskiemu!
Wracam choć do krótkiego opisu przedniej szych zdarzeń w czasie przejazdu mego przez
Paryż w lecie w roku 1807. Przybył Napoleon z Tylży, publiczne widowiska i festyny przywitały zwyciężcę. Nakazane Te Deum w katedralnym kościele. Dostałem bilet od p. Segur
ojca, mistrza ceremonii, do kościoła. Ten był ubrany jak dawne świątynie Rzymian. Krzesła
dla senatorów, ławy dla deputowanych; Napoleon ośmią białymi końmi przybył do przedsieni
katedry, gdzie już 90-letni biskup paryski, de Belloy, wraz z duchowieństwem i kadzielnicami
czekał go u podwojów. Napoleon ubrany był w stroju Henryka IV, z tokiem i piórem białym
na głowie. Pierwszy raz widziałem go naówczas i zachwycił mię szczególnie znaczącą osobą
swoją. Wzrost jego średni już się do otyłości skłaniał, uśmiech przyjemny okazał najpiękniejsze białe zęby; wśród ministrów, marszałków i licznego dworu, wszystkich w ubiorze tegoż
stroju co cesarz, postępował spieszno ku ołtarzowi, gdzie tron dla niego naprzeciw senatu był
wzniesiony. Skoro się pokazał: „Vive l’Empereur!” – zawołał senat, wywijając do góry kapelusze swe z białymi piórami. Msza odbyła się prędko, później Te Deum przy grzmocie
dział licznych. W tym samym porządku powrócił Napoleon do Tuileries. Przez cały dzień
naumachie na rzece, festyny dla ludu po mieście. Wieczorem był bal w ratuszu cesarstwa i
jam się na nim w mundurze amerykańskim pokazał. Zatrudniony Napoleon nie przyjechał,
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lecz ładna jeszcze Józefina, żona jego, przybyła z całym dworem, z siostrami cesarskimi, z
ministrami. Cesarzowa nie tańczyła. Uważałem, jak kulawy Talleyrand, ledwie się trzymający
na nogach, z pokorną miną stał przed nią, żebrząc łaskawego spojrzenia. Któż by był wtenczas powiedział, że w lat siedem później pierwszy męża jej zdradzi. Zadziwił mię teatralnym
strojem swoim Joachim Murat, naówczas książę Bergu, później król neapolitański, szwagier
Napoleona. Żona jego Karolina, wcale ładna, tańczyła z Junot duc d’Abrantès.
Byłem wkrótce świadkiem otwarcia prawodawczego ciała. Przybył Napoleon, ubrany jak
wprzódy, powitany jak wprzódy, czytał mowę w jędrnym, wojskowym, przyzwoitym zwycięzcy stylu. Mówiąc o Prusiech te wyrzekł słowa, pamiętne mi po dziś dzień: „Si la maison
de Brandebourg règne encore, elle ne le doit qu’à l'amiti sincère que m’a inspirée le puissant
Empereur du Nord”.
Jak różną była postać Francji w roku 1807 od postaci dzisiejszej! Znał dobrze Napoleon
lekki i burzliwy geniusz narodu francuskiego, wiedział, że naród ten zupełnej wolności używać nie może, aż nadto więc ją określił. Izby prawodawcze uczynił niemymi. Sami tylko komisarze do praw, wyznaczeni przez niego, przymawiać się mogli. W szkołach ścisłe tylko i
potrzebne nauki dawane i zachęcane były. Znaczna część burzliwej młodzieży szła do wojska,
bo w nim tylko wyniesienia i bogactw spodziewać się mogła. Wolność druku określona najściślej. Tymi sposoby i odgłosem ustawicznych zwycięstw umiał cesarz pochlebiać próżności
narodowej i trzymać ją razem na wodzy. Acz policja była mniej liczna i kosztowna jak dzisiaj, nie było nigdzie towarzystw ni głośnych, ni tajnych. Kupcy nawet, przez przerwę handlu
tracący, milczeli, tak silnie wszystkim umiał nakazywać Napoleon.
Dwadzieścia jeden lat pokoju wydało wcale nowe pokolenie, pomnożyło zamożność
wszystkich, a zatem i żądzę używania jej i znaczenia jak drudzy. Każdy wieśniak, każdy rzemieślnik wychowuje synów swoich już nie do rolniczego stanu, lecz do wyższego: na prawnika, doktora, artystę, profesora. Do 4000 młodzieży jest w samej szkole lekarskiej, i ta najburzliwsza. Łatwe nabycie nauk obszernych, lubo wiekiem i doświadczeniem nie strawionych, czyni ich zarozumiałymi. Czemu ja nie mam być ministrem, radzcą, jak drugi – mówią
sobie – rząd niegodziwy, wywrócić go trzeba, zabić króla, wrócić rzeczpospolitą; i stąd ustawiczne sprzysiężenia, zamachy. Karę śmierci uważają jak sposób podania imion swych do
nieśmiertelności. Masa młodzieży, nie zmniejszana, jak za Napoleona, przez wojny, powiększa się co dzień; systema Ludwika Filipa znoszenia raczej od absolutystów wszystkich upokorzeń jak wdania się w wojnę coraz nowymi grozi niebezpieczeństwy.
Teatra nie były tak liczne ani tak napełnione jak dzisiaj. Nie grano na nich, jak dawne
sztuki lub napisane do okoliczności; nie znano jeszcze dzisiejszych okropności; spokojność
widzów wielka, młodzież próżniacka i wrząca wszystka w obozach. Po prowincjach widzialnym było zmniejszenie ludności. Po drodze z Bordeaux nieraz – jak już wspomniałem – widzieć można było w polu kobietę, a przy niej osła, zaprzężonych razem, porzących lemieszem
niwę. Słowem, kraj nie używał dobrego bytu, nie był jak dziś szczęśliwy. Napoleon aż do
sytości nakarmiał próżność Francuzów odgłosem zwycięstw swoich; lecz te pokarmem były
dla niego więcej jak dla ogółu narodu. Przy ustawnych konskrypcjach, przy ściśnionym handlu milczeli i znosili wszystko Francuzi; dziś przy bogactwach i wolności burzą się codziennie.
Po dwóch miesiącach bawienia w Paryżu w początkach września puściłem się do Drezna,
by hołd oddać nowemu monarsze memu, Fryderykowi, królowi saskiemu, księciu warszawskiemu.
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Rozdział siódmy
Nie tylko po Ren, ale za Renem nawet, w Niemczech, wszędzie widać było wielowładne
panowanie Napoleona. W Frankfurcie nad Menem widziałem dowód tego, niemniej jak i dowód, że kiedy Polak puści się na awanturnictwo, żaden mu nie zrówna. Stanąłem w Frankfurcie à la „Maison rouge”. A table d’hôte gospodarz odezwał się do gości: „Książę nasz Plater
wyjechał do Moguncji i nie będzie, jak wieczór”. „Jaki Plater?” – zapytam. „Polak, pułkownik w służbie francuskiej” – odpowiedział gospodarz. W wieczór siada u stołu młody człowiek w haftowanym mundurze francuskim; wszyscy księcia witają, książę opowiada, jak mile
przyjętym był od generała francuskiego w Moguncji. Młoda kobieta siedziała koło księcia
Platera, gospodarz traktował ją jak księżnę. Gdy się wszyscy oddalili: „Jakich to WPan Platerów” – zapytałem znienacka młodzieńca. Zmieszał się niezmiernie. „A pan, widzę, Polak –
odparł po cichu – z kimże mam-honor mówić?” Powiedziałem mu moje nazwisko. „Ach, pan
mój dobroczyńca, czy przypomina mnie? Ja jestem Pągowski, ten, co w czasie rewolucji Kościuszki był w gwardii jego huzarów; miałem naówczas lat tylko 16. Pan mię wybawił od
biedy, kiedym jeździł po wszystkich okolicach Warszawy, zabierając niby dla Naczelnika
wszystkie konfitury w rekwizycją i sam je zjadając”. „Przypominam sobie – rzekłem – wtenczas było to dzieciństwo, ale dziś, w trzydziestym roku, brać cudze imię to wcale niepięknie”.
„Uczyniłem to – odpowie – dla dania sobie powagi. Jestem – mówił dalej – w wielkich łaskach u Napoleona, zrobił mię pułkownikiem, posyłał mię w ważnych, tajemnych sprawach
do Anglii, dziś wracam do Francji”. Takie i podobne chełpliwości długo mi prawił; nie wierzyłem im, owszem, upomniałem, by się w płochościach swoich upamiętał. W mundurze pułkownika, z miną górną, tak umiał nakazywać wszystkim, iż darmo i sam, i nałożnica jego
przenosili się z miejsca na miejsce, wszędy po gospodach karmieni, pojeni, przemieszkiwani
darmo; nikt się nie spytał, czy w rzeczy samej Pągowski był tym, za kogo się udawał. W licznym wojsku Napoleona wojskowi nawet nie znali się z sobą. Za powrotem moim do Warszawy, w październiku podobno 1807 roku, odebrałem list z Paryża od sądu wojskowego, zapytujący mię, kto jest Pągowski, obwiniony bowiem o wałęsanie i przestępstwa, do mego udaje
się świadectwa i mieni, że jest synem naturalnym cesarza Józefa II. Odpisałem, że prawda, że
w młodości swojej był mi znanym, żem go niedawno spotkał w Frankfurcie, że postępowanie
jego – jak wnoszę – bardziej było płoche jak winowajcze. Z tym wszystkim wkrótce wyczytałem w dziennikach francuskich, że Pągowski ten, jako niebeśpieczny włóczęga, był rozstrzelany. Iluż winniejszych od niego hula dziś w Paryżu i Londynie.
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W początkach września stanąłem w Dreźnie i zastałem tam nowy rząd Księstwa Warszawskiego przy monarsze swoim zebrany, jako to Gutakowskiego, Stanisława Potockiego, Łubieńskiego. Pan Breza już nominowany był sekretarzem stanu, mieszkającym przy królu. W
mundurze moim amerykańskim przedstawiony byłem Fryderykowi Augustowi i mile przyjętym od niego. Sławny utracjusz Broniec z zalecenia francuskich władz nominowany marszałkiem dworu królewskiego i już na kredyt dawał obiady. M. de Bourgoing, autor podróży po
Hiszpanii, mianowany posłem przy królu saskim, człowiek przyjemny, uczony, grzeczny.
Żona, synowie już w służbie wojskowej, córka Ernestyna, później żona marszałka Macdonald, trzymali dom przyjemny. Zaprzyjaźniłem się z nimi. Król w październiku miał do Warszawy wyjeżdżać. Uprzedziliśmy go nieco, a ja z panią i panną Bourgoing podróż tą w moim
pojeździe odbyłem.
Przyjeżdżając do rogatek wolskich miło mi było widzieć straż przy nich przez polskiego
żołnierza trzymaną. Niestety! Przez lat 11 trzymali ją Prusacy, niegdyś hołdownicy nasi. Było
także w Warszawie kilka pułków francuskich, wszystko to pod dowództwem marszałka
Davoust. Nie była to zupełna niepodległość, nie bez uciążliwościów, znośniejsza jednakże od
panowania drapieżców naszych. Wojsko polskie, już to z nowozaciężnych, już z zabranych
jeńców pruskich, do 30 000 pięknego żołnierza wynosiło. Nadto Wincenty Krasiński (we
wszystkich przygodach przychylny temu, co w obecnej chwili mocniejszy) piękny pułk, formujący gwardią Napoleona, zaciągnął i do Francji ruszył, wyrobiwszy wprzód sobie od Napoleona starostwo opinogórskie dziedzictwem, później od cara Aleksandra dostał starostwo
knyszyńskie, później lasy przyłączone do niego. Warszawa dość świetną była połączonymi
towarzystwy polskimi i francuskimi.
Pierwsze domy trzymali książę Józef Poniatowski, naczelny wojsk polskich dowódzca, i
państwo Stanisławowie Potoccy. Przybył król saski z królową i królewną, konstytucją 1791
roku infantką polską i dziedziczką berła polskiego wyznaczoną. Zajechał prosto przed kościół
katedralny Św. Jana, jeszcze za czasów książąt mazowieckich zbudowany. Loża w nim królewska, od czasów Stanisława Augusta zamknięta, otworzyła się dla pobożnego króla tego.
Wprzód się jednak udał przed wielki ołtarz i klęcząc z królową i infantką Bogu się modlił.
Śpiewano Te Deum. Zwyczaj był za Francuzów, że wojsko szykiem stawało w kościele, podczas Podniesienia broń prezentując. Później zwyczaj ten ustał. Po ostatnim wyjeździe króla z
Warszawy w roku 1813 zamknęła się też – daj Boże, nie po raz ostatni – loża królewska w
kościele. Nastał król syzmatyk, który do swej cerkwi w Zamku urządzonej chodził na swoje
boruchy. Czasem tylko księżna Łowicka, żona Konstantego, z matką swą, panią Brońcową,
pokazywała się w niej: przekładała jednak do nabożeństwa podziemną kaplicę swą w Belwederze.
Sposób życia Fryderyka Augusta i publiczny, i prywatny wiernie duszę i charakter jego
malował. Widać w nim było (jak dawne niesie u nas przysłowie) pana z panów; powaga bez
dumy, pobożność bez fanatyzmu, przykładne, pracowite pełnienie obowiązków najwyższego
rządcy. Nie chybił nigdy powinności ni chrześcijanina, ni króla. Sam zawsze prezydował w
Radzie Stanu; obrady odprawowały się po polsku i król, acz nie płynnie, gramatycznie jednak
mówił po polsku i wszystkie sprawy, postanowienia pilnie roztrząsał. Z drugim odwiedzeniem Polski był w Krakowie, spuścił się do Wieliczki, odwiedził Puławy i drugą stroną Wisły
do Warszawy przybył.
Co niedziela bywały pokoje w Zamku. Król, królowa, infantka po mszy wychodzili z podwojów swoich. Wszyscy prezentowani stawali w koło; królestwo obchodziło ich, każdemu
coś grzecznego mówiąc. O godzinie drugiej dawano do stołu, zaproszeni w liczbie 40 już
mieli miejsca swe wyznaczone. Potrawy takie, jak bywały za króla Augusta II, nic się bowiem
na dworze saskim nie odmienia. W zapusty bywały bale. Król do upadłego tańczył. Nie było
wieczerzy, lecz najwyborniejszych chłodników, ciast, cukrów obficie. Gdy nie było tańców,
grano w karty, tj. w trysetę, tak jak przed stem laty. Król wyznaczał trzy damy, zwykle żony
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senatorów, królowa senatorów lub ministrów. Marszałek Davoust, poseł francuski Bourgoing,
generałowie Friant, Morand, Ricard wielce byli poważani. Marszałek Davoust, bezinteresowny, lecz popędliwy, skłonny do podejrzliwości, dawał obiady, mieszkał często w Skierniewicach, dobrach niegdyś prymasa, danych sobie przez Napoleona.
Największego kredytu u króla używał Tomasz Łubieński, minister sprawiedliwości, głowa
całej licznej Łubieńskich familii, od lat wielu znanej z obrotności swojej; we wszystkich rewolucjach, w najtrudniejszych położeniach kraju zawsze wychodzącej korzystnie. Spekulacje
handlowe, korzystne małżeństwa, tanie kupna dóbr, nic to bacznej ich troskliwości nie ujdzie.
W czasie panowania saskiego Tomasz Łubieński, znając ducha pobożności Fryderyka Augusta, ujął sobie spowiednika jego, pater Schneider, i przez niego i przez ustawne uczęszczanie
do kościołów umiał sobie największą pana tego ufność pozyskać, tak dalece że po przejściu
kraju pod panowanie moskiewskie Łubieński otrzymał od Fryderyka Augusta pensją 3000
talarów. Osłabiony wiekiem, usunął się od spraw publicznych, dzieci wystąpili na drogę jego.
Tomasz, starszy, pojął bogatą pannę Ossolińską, Jan dziedziczkę Klickiego bogacza, Henryk
Potocką, córkę Jana Potockiego; udał się pod opiekę księcia Lubeckiego i stał się pierwszym
sprawcą nowoustanowionego w Polsce banku. W czasie ostatniej rewolucji uczynił sobie zasługę u Moskali, wywożąc z miasta Lubowidzkiego, prezesa tajnej policji; dziś cała liczna
familia w wielkim u Moskali wzięciu, rośnie w bogactwa i kredyt.
W roku 1809, gdy Austria, korzystając z przygotowań Napoleona do wylądowania w Anglii, raz jeszcze porwała się na niego, zdaje mi się, że król nasz po przyjacielsku był o tym
przestrzeganym przez nią: w marcu bowiem jeszcze dość raptownie porzucił Warszawę.
Większą część wojsk naszych zabrał Napoleon do wyprawy hiszpańskiej. Nie zostało w kraju,
jak kilka tysięcy pod komendą ks. Poniatowskiego; byli pod nim generałowie Zajączek i Dąbrowski, i Pelletier, Francuz, generał artylerii. Pierwszy zalimitował na chwilę nienawiść swą
ku księciu, Dąbrowski przykładnie był czynnym, Pelletier często pożytecznym radami. Lubo
w samym czasie prowadzonej tej wojny zostawiłem notatki przedniej szych jej wypadków w
Warszawie, przecież, że w powszechnym dziś rozbiciu naszym zaginąć mogły, pokrótce powtórzę je tutaj.
Wnijście Austriaków tak było raptowne, że, pamiętam, byłem na pogrzebie śp. Dembowskiego, ministra skarbu, gdy wychodząc z kościoła postrzegłem całe miasto w poruszeniu,
ciągnące pułki i wiadomość, że Austriacy weszli do Księstwa Warszawskiego. We dwa dni
nieprzyjaciel już pod Raszynem stanął i szczupłe pułki nasze pod dowództwem ks. Józefa
Poniatowskiego zastał na grobli do Raszyna wiodącej. Zaczęła się zacięta bitwa, późno w noc
trwająca. Poległ w niej pułkownik Godebski, żołnierz i poeta, generał Fiszer ciężko ranny.
Noc walkę przerwała, nasi jednak zostali na pobojowisku. Ustanowiono w mieście dyrektoriat
dla pilnowania spokojności i porządku w szpitalach wojskowych. Nie było bojaźni o spokojność, studenci bowiem i podoficerowie nie mięszali się do rządów, nie pisali konstytucjów
ani pism burzących. Byłem i ja jednym z dyrektorów. Jedynie trudniłem się opatrywaniem
chorych.
Późno w nocy ustała walka, późno książę Józef, generałowie zebrali się w domu Chodkiewiczów, gdzie już Serra czekał na nich. Ułożono, by rokować z księciem Ferdynandem
d’Este, wodzem austriackim, a – dla dania większej siły rokowaniu – kazać mieszczanom
wystąpić na otaczające miasto okopy. Dyrektorowie objęli władzę nad tym pospolitym ruszeniem, ja z oddziałem moim stałem od strony Raszyna. Wyjechali w pole arcyksiążę Ferdynand i nasz książę Poniatowski. Po długich gorących rozmowach, już bliskich zerwania (gdyż
książę Józef już chciał odjeżdżać i konia odwracał), stanęła następnie ugoda: że wojsko polskie będzie miało 30 godzin czasu do przeprawienia się za Wisłę i przewiezienia z sobą
wszystkich sprzętów wojennych, po czym połowa mostu między Pragą i Warszawą zrzucona
będzie i posłuży za nieprzestępną granicę między dwoma wojskami. Wyszli więc nasi z Warszawy i około Jabłonnej położyli się obozem, Austriacy przeprawili się pod Górą. We dwa
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dni przyszli nasi pod Pragę dać pole nieprzyjacielowi; nie pamiętam tak radosnego dla serc
polskich widoku jako naówczas. Z terasu domu Tarnowskich, gdziem mieszkał, można było
widzieć walkę całą, następujących naszych, uchodzących spiesznie Austriaków. Bylibyśmy
im wszystkie działa zabrali, gdyby Maksymilian Fredro, stojący z szwadronem swoim blisko
nich, usłuchał był rozkazu księcia Józefa, by natarł na ich baterią i zabrał ją: nie uczynił tego,
wymawiając się później, że mając wzrok krótki wziął baterią za płot i nie uderzył na nią. Nie
w jednym zdarzeniu człowiek ten, zawsze dobrze widzący, gdy szło o własny jego interes,
miał krótki wzrok, gdy szło o sprawę publiczną.
W tej wojnie, tak chlubnej dla nas, wszystkie spotkania z Austriakami były zupełnie na naszą korzyść. Pod Górą wzięliśmy szturmem ich szańce, gdy chcieli opanować Toruń, spaliliśmy most i odpędziliśmy z klęską, generał Sokolnicki wziął szturmem Sandomierz, Stanisław
Potocki Zamość. Na koniec generał Dąbrowski uczynił w Wielkiej Polsce powstanie i ciągnął
z nim pod Warszawę, natenczas książę Ferdynand umyślił opuścić Warszawę. Zaszła jeszcze
bitwa pod Jedlińcem, gdzie Moskale pod Galiczynem, niby jak sprzymierzeńcy Napoleona
wspólnie z nami walczący, nieczynnymi zostali. Prawie razem z nimi wszedł książę Józef do
Krakowa i broniącego mu wstępu na most podoficera Moskala ciął szablą, i rum sobie uczynił.
Za wkroczeniem generała Dąbrowskiego, gdy Austriacy wyciągnęli z Warszawy i kraju,
książę Józef Poniatowski posłał Napoleonowi raport całej wyprawy. Zapytany, wiele wziął
jeńców, odpowiedział, że tyle, ile miał wojska całego; sam tylko walczył, Moskale bowiem
chodzili z daleka od nieprzyjaciela, nigdzie nie wystrzeliwszy, obłudą swoją zwyczajną więcej nam szkodząc niż pomagając. Napoleon napisał list pochwalny do księcia Poniatowskiego
i przysłał mu wielki krzyż legii narodowej. Wszystkie zabiegi zazdrosnego Wincentego Krasińskiego, aby to zepsuć, nic nie pomogły. Nasi weszli do Lwowa i obydwie Galicje opanowali; wkrótce nastąpił pokój. Zyskaliśmy wschodnią Galicją, cyrkuł zamojski i połowę soli w
Wieliczce. Wojna ta czteromiesięczna okryła nas chwałą.
W czasie gdyśmy na lądzie bitwy staczali, eskadra angielska podstąpiła pod Gdańsk i,
szturmując od morza przez czas niejaki, odstąpić musiała. Francuzi miasto to silnymi wzmocnili bateriami, niestety! Nie dla siebie, nie dla nas, dla Prusaków.
Król saski wysłał poselstwo do Napoleona z podziękowaniem za przyłączenie Galicji.
Składało się ono z panów Stanisława Potockiego, Bielińskiego i Działyńskiego, wojewodów,
niestety! już wszystkich nie żyjących. Zastali oni Paryż pływający w zbytkach i radości, kontrybucje napełniły skarb jego; ciągłe powodzenia podniosły pychę; nigdy on tyle nie okazał
wspaniałości. W Paryżu, w Fontainebleau ustawne biesiady; Napoleon rozdawał hojnie, lecz
chciał, żeby biorący żyli okazale. Wkrótce widząc niepłodność małżonki, Józefiny, a żądając
następcy, rozpoczął rokowania razem w Wiedniu i Petersburgu. Carowa wdowa, matka Aleksandra, acz w najmniejszym z domów udzielnych urodzona, sprzeciwiła się temu. Zręczniejszy Metternich namówił cesarza Franciszka, że córkę swą Marią Ludwikę przyrzekł. Wyprawiony Berthier, by ją w imieniu jego zaślubił.
Niech mówią inni o festynach dawanych z okazji tej uroczystości: pożar w pałacu ks.
Szwarcemberg i pochłonione w nim ofiary zdawały się być wróżbą upadku Napoleona. Był to
szczyt chwały jego. Nie umiał się na nim zatrzymać, zbyt się wzniósł wysoko, zawróciło mu
się w głowie i upadł. Nim o tym wspomniemy, rzućmy oczy na stan kawałka Polski, imię
Księstwa Warszawskiego noszący.
Pod dobrym i cnotliwym królem Fryderykiem Augustem, mimo ścieśnionego handlu i ciężaru utrzymywania licznego wojska dla Napoleona, kraj był spokojny, zaprowadzały się użyteczne zakłady. Odnowiono Towarzystwo Przyjaciół Nauk za staraniem niespracowanego w
usługach dla kraju ks. Staszyca ustanowiona szkoła lekarska. Podniósł się teatr narodowy,
Kurpiński dał się poznać z talentem w muzyce i kompozycji. Wszystko to w obrębie lat sześciu, w roku bowiem 1812 fatalna jędza natchnęła znów Napoleona żądzą podbić.
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Zdaje się, że zamysł jego toczenia wojny z Moskwą miał za cel przymuszenie jej do działania wspólnie z nim przeciw Anglii, którą słusznie uważał za jedyną przeszkodę olbrzymiej
jego żądzy podbicia świata i osadzenia na tronach własnej swojej rodziny. Nie wziął się jednak do dzieła tego z zwykłą sobie przezornością. W maju przyjechał do Drezna, gdzie cesarz
austriacki, król pruski i inni monarchowie pospieszyli do niego z czołobitnością swoją. Tam
monarchowie ci zawarli z nim przymierza czynienia z nim wspólnie naprzeciw Moskwie.
Dotąd była to sprawa europejska, sprawa cywilizacji, oswobodzenia świata z zagrażającego
mu despotyzmu i barbarzyństwa, ach! Czemuż prowadzona tak płocho. W czerwcu dopiero
porzucił Napoleon Drezno, na początku lipca przybył na granicę Litwy: zostawiwszy za sobą
brata Hieronima, króla westfalskiego, z licznym wojskiem, który, zamiast dążyć za nim
spiesznie, bawił się w Warszawie, w Wilanowie, dawał wieczory damom, kąpał się w mleku
lub rumie i dał czas Czyczakowowi powrócić z wojskiem działającym przeciw Turkom po
zawarciu z nimi pokoju.
Mamy już bez końca dziejów i opisań tej pamiętnej Napoleona na Moskwę wyprawy. Wybrał on się na nią z krucjatą europejską, do 400 000 ludzi różnych narodów, których Polacy
najmniej piątą część składali, a których Napoleon, nie wiem z jakich przyczyn, zamiast trzymać w jednej masie, do różnych korpusów swoich poprzyczepiał szczątki. Gdyby byli razem
pod swoim wodzem, jakżeby byli pomocnymi Napoleonowi! Inni lepiej dowiodą to i wyjaśnią. Ja wracam do tego, co jest moją prowincją, do stanu rzeczy w Warszawie.
Napoleon stanąwszy w Wilnie utworzył tam Rząd Narodowy. Zdzierstwa i rabunki wojsk
jego i niemieckich sprzymierzeńców, niepowrócenie natychmiast prowincji tych do Polski
ostudziły nieco umysły. Niemały błąd popełniony w Warszawie. Osadził tam Napoleon w
urzędzie wielkiego posła „l’abbé de Pradt”, biskupa de Malines. Nie było człeka mniej stworzonego do tak ważnego urzędu. Figura nikczemna, żadnej w sobie nie mająca godności; zamiast rozsądku dowcip satyryczny, zamiast powagi ustawiczne kręcielstwo, zamiast gorliwości dla swego monarchy przedrwiwanie i krytyka wszystkich jego postępków; słowem, nie
wzbudzał on ni zaufania, ni poważania.
Pod takim to opiekunem zwołany sejm i zawiązany akt konfederacji i osiemdziesięcioletni
książę Adam Czartoryski, generał ziem podolskich, marszałkiem onego nominowany. Sejm
ten cały czas swój trawił na odbieraniu adresów od wszystkich dykasterii, powiatów litewskich do konfederacji. Jam wyznaczony był do tego od Komisji Edukacyjnej. Wysłano poselstwo od sejmu do Napoleona w Wilnie już będącego. Odpowiedź jego nie wzbudzała wielkiej
ufności w dotrzymaniu wielkich obietnic. Jeżeli – mówił on – całą siłą pomagać mi będziecie,
jeżeli to i to zrobicie, wtenczas będę mógł przyłączyć do kraju waszego te i owe powiaty:
zdaje się, że Napoleon, jakby się bał obszernej Polski, miał w zamiarze poćwiartować ją na
małe dla marszałków swych księstwa. Nigdy on (jak mię o tym zapewniał Talleyrand w Londynie) nie miał zamiaru podniesienia całego Królestwa Polskiego. „Il vous regardait – mówił
– comme une bonne pépinière de soldats, voilà tout”. Obojętność tę dowodzą jeszcze traktowania po wojnie moskiewskiej, gdzie na początku wszystkich traktatów, jak świadczy baron
Fain, za pierwszy artykuł proponował: „Il n’y aura pas de Duché de Varsovie”.
Zwyczajnym trybem szły rzeczy w Warszawie. Wszystkich umysły niecierpliwe, natężone
jedynie na wieści przychodzące od wielkiego wojska, mówię, wielkiego, gdyż Napoleon wyciągnął z krucjatą wszystkich ludów europejskich: Francuzów, Niemców, Polaków, Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków. Czemuż nie chciał ich użyć roztropnie? Czemuż 80 000
wojska polskiego nie wysłał razem na Wołyń i Podole, które by nam drugie tyle dodały, czemuż nie zapewnił sobie tyłu?
Gdy wizytator szkół po prowincjach, ks. Kopczyński, sławny autor wybornej gramatyki języka polskiego, obciążony latami, nie mógł już obowiązków wizytatora dopełniać, podjąłem
się ja zastąpić go. Wyjechałem więc, jeśli się nie mylę, we wrześniu, objeżdżając szkoły
wielkopolskie i Prus polskich, traktatem tylżyckim odzyskane na powrót. Opisanie wizyty tej
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i miejsc wszystkich zostało wraz z innymi Podróżami mymi historycznymi, równie co do stanu szkół, w raportach moich do Komisji Edukacyjnej; pokrótce więc tylko – ile zgrzybiała
pamięć przypomnieć zdoła – namienię o nich.
Pierwszy raz widziałem Gniezno, gniazdo narodu naszego założone przez Lecha; długo
stolica Piastów, i dziś dość porządne. Katedra wspaniała, zawierająca piękne groby arcybiskupów: rzewnego tam doznałem uczucia, gdy kanonicy przez łaskawość dla mnie, stanąwszy
przed trumną św. Wojciecha, śpiewali pieśń Bogarodzicę złożoną przez niego. Jest to najdawniejszy zabytek języka naszego. Dano mi jej nutę oryginalną, która później w Śpiewach
moich historycznych umieszczona. Pokazywano mi kościół z polnego kamienia zbudowany,
który mienią być jeszcze z czasów pogańskich świątynią. Niedaleko onego jest niewielkie
jezioro; pewien jestem, gdyby je spuszczono, znaleziono by może na dnie bałwany, przy strąceniu ich w czasie ogłoszenia wiary Chrystusowej zatopione. Udałem się stamtąd do Kruszwicy, stolicy Popielów; były długo szczątki zamku ich. Prusacy je na cegłę rozebrali, nie pozostała, tylko wieża dosyć wysoka nad jeziorem Gopło. Od niej szedł niegdyś most prowadzący przez Gopło na małą wyspę, gdzie lubieżne Popiele miały pałac swój. I w tych miejscach kopalnie ciekawe mogłyby nam odkryć pierwsze dawności naszej zabytki.
Około Brześcia Kujawskiego znalazłem starodawną nader świątynię, w której głowy posągów, zapewne bożyszcz pogańskich jeszcze, w ścianach kościoła wmurowane były. Mimo
wszelkich starań moich nie mogłem ich dostać do domu Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Szczęśliwszy byłem w sprowadzeniu nieforemnego posągu, w postaci osoby klęczącej, spod
góry klasztoru Św. Krzyża Łysej Góry, zbudowanego przez Bolesława Chrobrego. Za staraniem podprefekta p. Różyckiego przywiezionym był ten ciekawy posąg do domu Towarzystwa naszego do Warszawy i umieszczony na wnijściu przy schodach. Z innymi skarby naszymi i ten posąg łupieżca Mikołaj do Petersburga zawieźć kazał. Jeśli się Najwyższy zlituje
nad nami, klęski, nieszczęścia, zagubę naszą na Moskali odwróci, ileż nam skarbów odzyskiwać przyjdzie. Spełnij to, o wielki Boże!
Pierwszy raz przejeżdżałem przez Toruń, miasto założone przez Krzyżaków, jak wszystko,
co oni posiadali, porządne i murowane. Zwiedziłem tam szkołę, silnie zalecając uczącym i
uczniom, by się pilnie uczyli języka polskiego, w mieście bowiem już panowała niemczyzna,
lubo wokoło na wsiach nie tylko mowa, ale i duch polski przemagał, czego dano dowód w
roku 1809, gdy spaleniem mostu nie dopuszczono wnijścia arcyksiążęciu Ferdynandowi.
W Chełmnie, powróconym do Polski, w Bydgoszczy, w Marienburgu również zachęcałem
do powrotu do mowy polskiej; opisania wszystkich tych miejsc obszernie w Podróżach moich
historycznych znajdują się. Przez Bydgoszcz i Poznań powracałem nazad. Pod Poznaniem, w
Wrześniu podobno, spotkałem kilku Francuzów. Pełno ich było naówczas w Polszcze. Ci mi
oznajmili o krwawej bitwie stoczonej między Moskalami i Francuzami pod Możajskiem.
Strata poniesiona przez naszych w zabitych smutne jakieś na dalsze skutki przeczucia sen mi
odjęły. Pospieszyłem więc co prędzej do Warszawy.
Wydawałem ja w tym czasie Listy moje litewskie w celu wzbudzenia odwagi i ducha
obywatelskiego w Litwinach, darowałem manuskrypt księżom pijarom. Zarobili na nich, bo je
rozrywano. Dziś niezmiernie są rzadkie.
W Grodnie uformował się rząd polski prezydowany przez Francuza; zasiadł w nim brat
mój, śp. Jan Ursyn Niemcewicz; stryjecznego brata mego Stanisława wcześnie – równie jak
wielu innych przedniejszych w Litwie obywateli – wywieźli w głąb kraju Moskale.
Już głucha jesień nastała, już zimna dojmować zaczęły. Napoleon atoli bawił w Kremlinie,
czekając na kuriera, którego powrót Moskale co dzień obiecywali, jakoby odpowiedź na proponowany pokój miał przywieźć z sobą. Tymczasem z początkiem listopada nastały gęste
śniegi i mrozy. Roztopczyn spalił był Moskwę. Wojsko długo żyło z znalezionych w niej zapasów, raczej zbytkowych jak pożywnych. Pełno było po domach bojarskich czekolady, kawy
i herbaty, lecz chleba i mięsa wkrótce zabrakło. Admirał Czyczaków, zawarłszy pokój z Tur-
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kami, już zachodził tył Francuzom. Generał pruski Jork odstąpił ich zdradliwie, Schwartzenberg, dowódzca Austriaków, dowiedziawszy się o odwrocie z Moskwy Napoleona, z granic
Wołynia już-się ku Warszawie zbliżał, porozumiawszy się z Moskalami, już nie nacierany
przez nich. Doszła nas na koniec wieść o klęsce pod Berezyną, pokazywali się coraz gęściej
zbiegli Francuzi, daleko później od nich nasi Polacy, zmarzli i pokaleczeni. Oddziały Moskali
nachodziły już Księstwo Warszawskie. Przybył i książę Schwartzenberg, wódz rakuski, z
rabującymi wszędy Austriakami.
L’abbé de Pradt, autor dzieł z dowcipem, lecz z przesądami, bez najmniejszego rozsądku
pisanych, nieszczęsnym był dla Napoleona wyborem na dostojeństwo ambasadora w Warszawie. Sześćdziesięcioletni starzec, miał on całą letkość i świegotliwość młodego Francuza.
Poseł Napoleona, nieraz gadał jak poseł moskiewski, krytykował, wyśmiewał wszystkie kroki
pana swego, słowem, nie wzbudzał ni ufności, ni szacunku.
Wtenczas – jak wspomniałem – przybył i książę Schwartzenberg, i książę Józef Poniatowski, naczelny wódz wojsk naszych, ledwie z 6000 pozostałego wojska, lecz z działami, które
Polacy zachowali, a wojsko francuskie zachować nie umiało. Już Austriacy nie bronili postępu Moskalom ku Warszawie. Złożono naówczas Radę Stanu, na którą poseł francuski, l’abbé
de Pradt, i ks. Schwartzenberg byli zaproszeni. Użyto wszelkich pobudek, by skłonić rakuskiego wodza do odparcia Moskali od Warszawy, przypominając mu, iż to była jedyna pora
wypłacenia się Austriaków z długu winnego Polszcze za ocalenie Wiednia. Na próżno, przyrzekł tylko, że wymoże na Moskalach, aby do małego czasu wnijście swe do Warszawy
wstrzymali.
Tymczasem Warszawa napełniała się coraz bardziej powracającymi z okropnego pogromu
oficerami wojsk różnych narodów, Francuzami, Włochami, Niemcami, Hiszpanami, Portugalczykami; wszystko to bowiem wlókł był za sobą Napoleon.
Trzeba było wszystkim dać pomieszkania, pakować więc bez miary nie tylko po właścicielach domów, ale i po stancjach tych, którzy u nich mieszkania najęte mieli, najeżdżających
tych gości. Jam ustąpić musiał z najętego u pani Tarnowskiej mieszkania. Szczęściem, dawna
przyjaciółka moja pani wojewodzina Stanisławowa Potocka dała mi schronienie w domu
swoim, nie na długo atoli, przyszedł bowiem rozkaz od króla saskiego, monarchy naówczas
naszego, aby osoby rząd Księstwa Warszawskiego składające udały się do niego do Drezna.
Pierwszego lutego 1813 podług rozkazu królewskiego wyjechałem do Drezna. Jak przykra
i ciężka droga! Do srogości mroźnego nieba przyczyniały się okropne wszędzie widoki. Ileż z
okropnej wojsk całej prawie Europy na tę nieszczęsną krucjatę wyprawy spotykałem ofiar;
ileż żołnierzy leżało po drogach, po polach, zmarzłych, bez duszy! O Napoleonie, o nielitościwy na ludzkość podbijaczu, jakże ciężko odpowiesz przed Bogiem! Jadąc dość spieszno,
przybyłem do Drezna, tegoż dnia przyjechał Aleksander Linowski jako poseł od konfederacji
zawiązanej – jakem już namienił – w początkach Napoleona wyprawy. Tu miejsce by było
wspomnieć nieco o tym człowieku. Urodzony z niepospolitą zdatnością i wymową, z większą
jeszcze próżnością, był on, jak tylu i tylu inszych, chciwy głośności i znaczenia, bez najmniejszego atoli narażania osoby i mienia swego na niebezpieczeństwa. Zawsze wierny pospolitemu dla wielu systema: „evviva chi commanda”, za czasów sejmu konstytucyjnego od r.
1788 do 1791 był gorliwym za konstytucją. Podczas powstania Kościuszki przywiązał się na
czas do niego i do Kołłątaja, uszedł przed niebezpieczeństwem dość wcześnie i spokojnie
siedział w Warszawie. Po ostatnim rozbiorze udał się do rodzinnego miasta Krakowa i wraz z
komenderującym tam generałem Kaunitzem w najściślejszą wszedł przyjaźń. W 1806 nastali
Francuzi, wraz Linowski najściślejszy przyjaciel marszałka Davoust, zwolennik Napoleona.
Przyszli Moskale, Linowski duszą i ciałem poświęcony najniegodziwszemu z ludzi, Nowosilcowowi, i Zajączkowi, namiestnikowi. Wprzód zalecił się śp. księciu Józefowi Poniatowskiemu, tak że go egzekutorem testamentu swego naznaczył, a później siostra jego, pani Wincentowa Tyszkiewiczowa, rządcą niezmiernego po nim majątku. Acz urodzony z szczupłym
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majątkiem, umarł milionowy. Chwytać się ręki wyciągniętej ku dżwignieniu ojczyzny naszej
powinnością jest każdego prawego obywatela, lecz czepiać się podle fałdów każdego, co ma
władzę i zbogacić nas może, naganną jest podłością.
Przecież do tej łatwości przerzucania się i łaszczenia się towarzyszyły... nie chcę ich lekce
wspominać, by mię nie posądzono, że czernić lubię. Stanął Linowski w Dreźnie w tym dniu
co i ja. U bramy znalazłem bilet od ministra królewskiego. hrabi de Senfft Pilsach wielce mi
przychylnego, zapraszający, bym do domu jego zajechał. Linowski napisał natychmiast list do
tegoż ministra, żądając, by jako będącemu posłem konfederacji król dał audiencją na tronie,
otoczony wszystkimi ministrami. Rozśmiał się dobry Fryderyk August, a że w tak ciężkich
razach miał wiele ważnych zatrudnień i kłopotów, zlecił hr. Senfft, by wysłuchał, co mu miał
Linowski powiedzieć.
Z ukontentowaniem zastałem pana Serra, posła francuskiego, dawniej rezydenta w Warszawie. Był Genueńczykiem rodem, głęboko uczony, klasyczny. Pisał on historią przedostatniej wojny Napoleona godnym Salustiusza piórem.
Niedługo zabawiłem w Dreźnie. Przychodziły co dzień doniesienia, że Moskale coraz się
bardziej zbliżają. Już Prusacy odstąpili Napoleona i złączyli się z nimi. Austriaków wiara niepewna, gotowi się obrócić w tę stronę, która im większe dałaby korzyści. Już Księstwo Warszawskie zalane Moskalami, dzięki atoli ludzkości i chęci zjednania sobie w świecie sławy
liberalności cara Aleksandra postępowanie ich było łagodne, ujmujące nawet. Postanowił w
Warszawie Radę Administracyjną, z Łąckiego, gubernatora, Nowosilcowa, Wawrzeckiego,
Lubeckiego i Swieczyna złożoną: Dombczyński był sekretarzem. Zachowany w aktach język
ojczysty, wszystko szło dawnym trybem. Ostatki wojska naszego z pogromu pod Berezyną
otrzymały pozwolenie od dworu wiedeńskiego przejścia państwa jego i złączenia się z wojskiem Napoleona. Reszta rycerstwa naszego mogła do 10 000 wynosić. Dawny rząd Księstwa
Warszawskiego udał się do Krakowa. Składał się on z Stanisława Potockiego – prezesa, księcia Józefa Poniatowskiego, Mostowskiego, Ignacego Sobolewskiego. Matuszewicz pospieszył
do Drezna, skąd przez króla do Paryża wysłany. Linowski powrócił do Warszawy i wraz się
ściśle z Nowosilcowem złączył. Ja odebrałem od króla rozkaz, bym się do Bayreuth udał;
miasteczko to, niegdyś do margrabiów d’Anspach należące, dziś do Bawarii, nosi jeszcze
pamiątkę stolicy małego księstwa. Książęta ich trzymali od królów polskich lennością Prusy,
aż niedarowaną nieprzezornością Zygmunta III lenność ta z linii Anspachów do elektorów
brandenburskich przeniesiona.
Jeszcze jest dość obszerny pałac z ogrodem, a chęć małpowania wielkich monarchów
sprawiła, że na placu wystawiono posąg konny jednemu z dawnych książątek, posąg pół tylko
wielkości naturalnej mający. Nic śmieszniejszego. Po trzech niedzielach, gdy się Moskale
coraz bardziej ku Dreznowi zbliżać zaczęli i sam król o usunięciu się z stolicy przemyśliwać
zaczął, przejeżdżał naprzód minister jego pan Senfft; zatrzymał się przed domem moim, wypiwszy kieliszek malagi puścił się w dalszą drogę do Ratyzbony, zalecając, bym tamże się
udał. Wkrótce i sam król z całą swą rodziną pośpieszył.
Tymczasem Moskale weszli już do Księstwa Warszawskiego i do stolicy, sprawując się
podług danych rozkazów jak najprzykładniej, lubo w zajętych dawniej prowincjach generałowie pozwalali sobie zdzierstwa, a nawet wieszań i rozstrzelań, co poskromiono później i
Aleksander powszechną ogłosił amnestią. Napojony przez księcia Adama Czartoryskiego
przychylnymi dla Polaków uczuciami, zamierzając nawet ogłosić się królem, wcześnie serca
przyszłych poddanych zniewolić sobie usiłował; lecz w tej chwili Austria i Prusy już wcześnie zamyślały o odzyskaniu oderwanych im od Polski prowincjów; tym końcem wysyłany od
Prusaków do Krakowa, gdzie był rząd nasz, ks. Antoni Radziwiłł; ożenił się on był z księżniczką pruską, córką księcia Ferdynanda, brata Fryderyka Wielkiego; związek ten i kilkunastoletni pobyt w Berlinie uczynił go całkiem przywiązanym do sprawy pruskiej; lecz książę
Józef Poniatowski, Stanisław Potocki i inni ministrowie nasi odrzucili ze wzgardą kuszenia podobne.
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Połączone wojska moskiewskie i pruskie zbliżały się tymczasem do Niemiec. Austria, z
ciężkiego położenia Napoleona chcąca korzystać, nie wchodziła jeszcze do koalicji, lecz
przynajmniej iliryjskie prowincje chciała na nim wytargować. Napoleon, chcący wszystko
zatrzymać, odrzucał te propozycje, wiedząc jednak, że Księstwo Warszawskie najbardziej
dokuczało sprzymierzonym, Księstwo to na łup im oddawał. Baron Fain wyraźnie to w pamiętnikach swoich świadczy. W czasie pobytu naszego w Ratyzbonie, nim Napoleon nadciągnął z Francji, trwały rokowania na wszystkie strony. Sprzymierzeńcy już byli weszli do Drezna, wygrana przez Francuzów nad nimi bitwa pod Lutzen pomieszała im szyki; cofnęli się,
kawał mostu na Elbie zrzuciwszy za sobą. Gonił ich Napoleon i most naprawił. Stanął rozejm
na dwa miesiące; Austria jeszcze się nie oświadczyła, czyniła atoli pod ręką wszelkie starania,
by państwa niemieckie Saksonią, Bawarią i Würtemberg oderwać od Napoleona i do siebie
przeciągnąć. Senfft, minister króla saskiego, skłonił go do odstąpienia pod zyskownymi wcale
warunkami; Austria bowiem gwarantowała mu posiadanie Księstwa Warszawskiego. Napoleon, dowiedziawszy się o tym, pan Drezna, pogroził mu surowo; zrzucił się więc poczciwy
Fryderyk August z umowy z Austrią i znów do Francji powrócił; hr. Senfft, szlachetnym zagrzany uczuciem, by króla swego oszczędzić, na siebie wziął winę całą. Polacy będący z nim,
korzystając z wolnej chwili, udali się do wód karlsbadzkich. Król między Ratyzboną i Pragą
przebywał.
Pełen był Karlsbad gości z różnych narodów, Polaków najwięcej. Byli tam i Moskale; zaznajomiłem się w Ratyzbonie z księżną de la Tour-Taxis, Mecklemburg Strelitz z domu, siostrą zeszłej królowej pruskiej. Miłym był dom jej; zachowała ona ciągle uprzejmą życzliwość
ku mnie. W początkach sierpnia znów zaczęto przemawiać, że Austria, żadnego odstąpienia
nie mogąc na Napoleonie zyskać, przystąpić chciała do koalicji. Dano i nam consilium
abeundi; jakoż ruszyliśmy ku Dreznowi.
W drodze mojej z Karlsbadu do Drezna widziałem wszędy zbierające się wojska austriackie, lecz kryjące się, ile można, między górami. Po gościnnych domach, u stołów powszechna
między Niemcami mowa, tchnąca największą zawziętością przeciw Napoleonowi, i nie dziw.
Stanąwszy w Dreźnie, znaleźliśmy już króla z dworem i familią, równie jak Napoleona,
który go do łaski swojej przypuścił. Prezentowani byli Polacy Napoleonowi; ten stał w miejskim Marcoliniego domu na przedmieściu. Zawieszenie broni podpisane po bitwie pod Lutzen nie przyniosło pożądanego pokoju. Napoleon z jednej strony upierał się, by wszystko zatrzymać, z drugiej zaniedbał środków wzmocnić wojsko swe, wyprawą na Moskwę zniszczone, ściągnięciem osad francuskich z Hamburga, Lubeki, Gdańska itd. Z Austrią trwały jeszcze
rokowania; obraził w ciągu nich Napoleon Metternicha zwykłą zuchwałością, gdy ten bowiem obstawał, by cesarz Napoleon odstąpił wszystkich zaborów swoich, Napoleon porywczo zapytał: „Combien l’Angleterre vous a-t-elle donné pour empêcher la paix?” Uczuł to
żywo Metternich, a gdy wkrótce rzucając się Napoleon upuścił swój kapelusz, Metternich,
który dawniej byłby się plackiem rzucił, żeby go podnieść, nie zgiął się nawet, tak że podbijacz sam go musiał podnieść.
Dnia 15 sierpnia 1813 upływał termin rozejmu. Był to dzień urodzin Napoleona. Cesarz
Franciszek, teść jego, napisał do niego list z powinszowaniem, nakłaniając go po raz ostatni
do pokoju. List ten przyszedł w dzień popisu wojsk francuskich. Na błoniach Drezna było go
może ze 30 tysięcy, rachując z naszym. Uderzyły mię najbardziej szwadrony mameluków w
służbie francuskiej. Ubiór ich, uzbrojenie, wzrok ognisty odbijały od europejskich hufców.
Król saski na uczczenie sprzymierzeńca swego dał wielki obiad, na który sprowadzono
wszystkie złoto i srebro z sławnej fortecy Königstein, bogactwa bez ocenienia prawie.
Król mając po prawej ręce Napoleona, siedział na wyniosłym od ziemi stole z całą swoją
familią. Przypuszczono do niej marszałka Berthier, jako udzielnego księcia Neufchâtel. Napoleon miał na sobie order saski, król legii honorowej. Przedniejsi Polacy zaproszeni byli na
świadków. Nie było ścisku, noc ciepła, spokojna, odgłosy muzyki słyszeć się dawały, sło-
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wem, był to ostatni może dzień dla nas pogodny. Napoleon, jak gdyby przeczuwał już upadek
swój, był zamyślony, jadł niewiele, najwięcej jednak raków, i nie dziw, bo ich dużych nie ma
we Francji.
Pochlebiał sobie książę Bassano, że jeszcze Austrią od koalicji odciągnie, dlatego zatrzymał generała Bubnę dla dalszych negocjacji. Dawał dla niego wielki wieczór, gdzie nie było
grzeczności, atencji, nadskakiwań, którymi by hojnie nie szafował dla żony generała (bogatej,
dość ładnej Żydówki z domu). Sam Bubna, acz chory na podagrę, puścił się jeszcze raz do
Czech, do pana swego, by go nakłonić do opuszczenia koalicji; na próżno, zagniewany Metternich nie dopuścił tego. Przychodziły wraz wieści, że nieprzyjaciel już się zbliżał, już się
zaczynały potyczki nie z korzyścią dla Francuzów. Napoleon wyjechał z Drezna do wojska,
kazał, ile można było naprędce, usypać baterie koło miasta. Sprzymierzonych wojska zaczęły
opasywać Drezno, co dzień ważnego czynu spodziewać się było można.
Napoleon raz w Dreźnie, znów do korpusów swoich przenosił się: gdy na miejscu, miewaliśmy co niedziela trzy lub cztery dwory do odwiedzania, Napoleona, Murata – króla neapolitańskiego, króla naszego, a nawet i Berthier. Murat w hiszpańsko-arlekińskim stroju swoim,
acz z piękną postawą, zwracał wszystkich oczy na siebie. Raz, gdym od dworów tych powracał, spotkałem księcia Dominika Radziwiłła z smutnym wzrokiem. Oznajmił mi on o pobiciu
Francuzów pod Katzbach przez sprzymierzone wojska. Radziwiłł, urodzony z księżniczki de
la Tour-Taxis, nie z rozciągłym umysłem, lecz z najlepszym sercem, z nieustraszoną odwagą,
ciężko był tą porażką strapiony. Niestety! Niedługo ją przeżył. We dwa miesiące śmiertelnie
raniony umarł, zostawiwszy jedną córkę, Stefanią. Ta zawieziona do Petersburga i tam wychowana, przymuszona później pójść za generała moskiewskiego Wittgenstein, przez co cała
niezmierna fortuna Radziwiłłowska przeszła w ręce Moskali.
Wracam do rzeczy: gdy sprzymierzeńcy serio zabierają się do rzeczy, widocznym było
zmordowanie tą wojną wodzów francuskich, gorszące opuszczenie w czynności, tak że parlamentariusze sprzymierzonych, nie zatrzymywani przez żadne ni za miastem, ni w mieście
czaty, wygodnie przejeżdżali wszędy. Raz nawet na pokojach u króla saskiego, gdy nie postrzeżono zwykle stojących u podwojów ogromnych pajuków, odkryto, że tejże nocy z
przedmieścia przez Moskali schwytani byli.
Francuzi atoli, jakby w najpewniejszych chwilach, podawali się w Dreźnie zabawom. Grane były komedie przez sprowadzonych z Paryża najlepszych aktorów, pannę Mars, Fleury etc.
Nie próżnowałem i ja, dawając do sztychowania rysunki do Śpiewów historycznych moich.
Sprzymierzeńcy obudzili jednak ten letarg, zbliżając się pod same Drezno, gdy Napoleon
wyjechał był do innych korpusów. D... ujrzeliśmy wojska moskiewskie, pruskie i austriackie
opasujące wokoło miasto. Dziwna jest, jak to nas zatrwożyło mało; czyli to ufność w szczęśliwej gwiazdzie Napoleona, czy w ludzkości oblegających, czyli na koniec, że niebezpieczeństwo zagrażające razem wielkiemu mnóstwu mniej jest strasznym. Wszyscy, kobiety
nawet, w najlepszej myśli poszliśmy na szczyt domu, gdzie pan Serra, poseł francuski, mieszkał; wystawiał się on naprzeciw Grossgarten, skąd się rozwijała równina, po której wojska
oblegających zbliżały się do szturmu. Gdy w towarzystwie dam patrzymy na to, jakby na rewią, raptem wystrzał z dział nieprzyjacielskich zrywa szczyt domu, damy i nas gruzami
okrywa. Łatwo pojąć można, jaka trwoga pomiędzy damami. Te były: pani Loss, pani Stanisławowa Potocka, księżna Sułkowska z siostrą swą panną Teresą Kicką, pani Olędzka, z mężczyzn: książę Bassano, pan Serra, pan Stanisław Potocki, prezes Rady Stanu, Matuszewicz,
Niemcewicz i kilku innych. Każdy z nas porwawszy za rękę jednę z dam, spiesznie po schodach
spuściliśmy się na dół; tu okropny znów widok, kula nieprzyjacielska zgruchotała na miazgę karetę ks. Sułkowskiej, co smutniejszego, zabiła stojącą na dziedzińcu garderobianą jej. Roztropność kazała co prędzej z miejsca tego uchodzić. Prowadzimy więc damy ku Neumarkt, zawsze
trzymając się ścian ulic; i tu padają kule; pułk piechoty würtemberskiej stał na tym placu; w
oczach naszych dwóch żołnierzy zabitych. Dostaliśmy się na koniec do domu pp. Potockich.
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Gdy się to dzieje, dowiadujemy się, że Napoleon, jak bóstwo w teatralnej sztuce, pokazał
się na moście drezdeńskim. W mgnieniu oka czyni rozporządzenie. Już był pułk jeden nieprzyjacielski wdarł się na przedmieście, nie tylko wypędzony, ale hufce francuskie i polskie
wypadają z miasta, odpędzają sprzymierzonych. Niebo okropną spuszcza ulewę. Rozstawione
austriackie oddziały odebrały przed bitwą rozkaz, by się nie ruszały z naznaczonego miejsca,
wpada na nie jazda nasza, zamokłą bronią strzelać nie mogą. Murat, król neapolitański, zabiera niewolnika tysiącami i do Drezna prowadzi. Bitwa skończona. W kilku godzinach co za
odmiana! Uwolnione miasto, coraz większe mnóstwo jeńców pędzone na place: Murat, mówiąc po prostu, zbiera ich pomokłych jak grzyby. Gwardia cesarska wraca, rozkłada się po
schodach zamkowych, rozbiera się bez ceremonii, odmienia bieliznę i odzież, śmieje się i
śpiewa.
Ku wieczorowi złapano psa mającego na obroży wyryte nazwisko gen. Moreau. Rozchodzi
się wieść, że sam generał zabity. Tu wypada powiadomić wkrótce, jak się ten wódz dostał pod
Drezno.
Od sprzysiężenia Georges Cadoudal na życie Napoleona w 1804 r. wódz ten osądzony był
na wygnanie do Ameryki. Tam ja z nim ściśle zaznajomiłem się, bośmy blisko mieszkali.
Żona jego, kobieta wyniosłego, rozkazującego umysłu, zupełnie męża podbiła. Proste życie w
New York nie mogło się jej po Paryżu podobać. Nie dała więc pokoju mężowi, aż go do powrotu do Europy znagliła.
Nazajutrz po odpędzeniu sprzymierzonych od Drezna prowadzono jeszcze zmokłych jeńców austriackich. Gdy się wypogodziło, wyszedłem oglądać pobojowisko. Smutny widok.
Leżały jeszcze na stoku działobitni ciała austriackich landwerów, połamane bronie, kaszkiety.
Sprzymierzeńcy oddalili się pod Culm, ku granicy saskiej. Napoleon wysłał za nimi generała Vandamme z znacznym korpusem, by się spuściwszy z gór pod Pirną uderzył i zgniótł
ich. Właśnie wtenczas p. Serra, poseł francuski, dał wielki obiad, na który i ja byłem proszony. Zbieramy się, czekamy na generała Sébastiani do godziny siódmej i pół, przybywa na
koniec i przeprasza, że towarzyszyć musiał cesarzowi, który wyjechał był ku Pirnie i dopiero
powrócił. „Cesarz – rzekł on – te słowa w drodze wyrzekł do mnie: «Chce mi się wziąść
gwardie moje i pójść zobaczyć, co Vandamme robi»; po chwili znów przydał: «Mniejsza o to,
Vandammowi chce się buławy marszałkowskiej, potrafi on sam sobie poradzić.»” Od tej powtórnej myśli zniknęły wszystkie powodzenia Napoleona, odmieniła się na zawsze cała postać Europy. Vandamme tak sobie dobrze poradził, że zgubił całe prawie swe wojsko i sam
się dostał w pojmanie.
Porażka tak ciężka zmordowała bardziej jeszcze, już stępioną tylu wojnami, ochotę do bojów w wodzach i żołnierzach, podniosła sprzymierzonych śmiałość. Przeważający w sile,
zaczęli wojsko Napoleona przeskrzydlać tak dalece, że się uczuł w potrzebie opuścić Drezno,
i wziąwszy z sobą króla saskiego i ministrów polskich udał się do Lipska, zostawiwszy atoli
w Dreźnie 16 000 wojska pod rozkazami marszałka Gouvion St-Cyr. Moskale pod generałem
Tołstoj obiegli miasto wokoło. Uczynił marszałek wycieczkę, mając z sobą trochę jazdy naszej, spędził nieprzyjaciela z stanowisk jego, zabrał mu dział 10 i kilkuset niewolników. Miło
mi było patrzeć z wałów na bitwę tę, uciekających Moskali, ścigających ich Francuzów, miło
spoglądać na zyskane zdobycze.
Radość niedługo trwała, przyszła wieść o przegranej pod Lipskiem i o śmierci walecznego
księcia Józefa Poniatowskiego; żywo nas przegrana ta strapiła, dopiero powątpiewać zaczęliśmy, zaczęto doznawać niedostatku żywności. Jesień była piękna, przechadzką rozrywaliśmy
smutki nasze. Chodziliśmy wkoło miasta. Raz natrafiliśmy na opuszczony dom pełen trupów
żołnierzy francuskich w pierwszym kwiecie młodości, nagich zupełnie. Wyziewy z nich zaraźliwymi być musiały, wkrótce bowiem okazała się w Dreźnie choroba, febra szpitalna, i ta
mnie wkrótce obarczyła. Obarczyła mnie tak gwałtownie, żem się położyć musiał; pierwszej
nocy ogarnęła mię maligna: zdawało mi się widzieć przed oczyma szeroko rozlane morze i na
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nim dwa okręty, jakby należące do mnie. Przyjaciele sprowadzili mi trzech najlepszych doktorów. Gorączka, ból głowy niezmierny dręczyły mię przez dni wiele tak dalece, iż raz, gdy
przyszli doktorowie i rozbierali, stan choroby, nie wiedząc, żem ja rozumiał po niemiecku,
rzekli do siebie: „Es ist schon aus." Nie zmieszało mię to bynajmniej; postawili mi na nogach
i goleniach wizykatorie, w nocy przesiliła się choroba tak znacznie, iż nazajutrz, prócz osłabienia, uczułem się wolnym od boleści.
Tymczasem Drezno, oblężone ze wszystkich stron przez Austriaków i Moskali, ciężkiego
doznawało głodu, tak iż bułeczka białego chleba posłana komu wielkim była darem. Podobny
dar uczyniłem ja p. Bignon, ostatniemu w Warszawie posłowi francuskiemu. Głód ten licznemu garnizonowi francuskiemu tak stal się nieznośnym, że na koniec marszałek Saint-Cyr
musiał kapitulować z przywódcami sprzymierzonych austriackim i moskiewskim, Klenau i
Tołstojem; warunki kapitulacji były: że wojsko francuskie wyjść miało z bronią, działami,
wszelkimi honorami i wolno bez napaści złączyć się z głównym wojskiem Napoleona. Lecz,
o niewiaro! o sromoto! Zaledwie ta święta umowa doszła do cara Aleksandra, natychmiast
porwał ją i podarł, i przysłał rozkaz Tołstojowi, by całe wojsko francuskie złożyło broń i poszło w pojmanie. Najbardziej dojmujący ze wszystkich nieprzyjaciół – głód – przymusił, że
ulec musiano tak krzywdzącej konieczności.
Skoro tylko wojsko francuskie oddaliło się i szlaki od granicy carskiej otworzonymi zostały, dziwno, jak obfity w dniu jednym ujrzano dowóz wszystkiego. Nie zbywało na niczym.
Weszli Moskale pod generałem Tołstojem, tym samym, który przed 20 laty w bitwie pod Maciejowicami wziął mię w niewolę, dużo już ranionego. W dni kilka, gdym nieco już przyszedł
do sił, nie chcąc dłużej w zdobytym mieście zostawać, poszedłem do Tołstoja; poznał mię i
przyjął uprzejmie. „Nie będzie wam tu dobrze – rzekł – imperator jest panem Warszawy,
ogłosił amnestią, chce być waszym dobroczyńcą, wracaj do siebie”. To mówiąc, wysłał ze
mną adiutanta swego do komendanta, zalecając mu, by mi wraz paszport do Warszawy
udzielił. Wchodzę do komendanta, podobno Gorczakowa, zastaję w sali dużej stół długi, obsiadły przez chłopów w siermięgach pilnie piszących. Byli to sekretarze i kancelarzyści sztabu moskiewskiego. Ileż by to tysięcy w innym kraju kosztowała kancelaria podobna! Tu
chleb i kilka kopijek na dzień.
Acz słaby, nimem się puścił w drogę, starałem się jeszcze naglić rytowników, by ryciny
swoje do Śpiewów historycznych pokończyli. Te zabrawszy, wielce jeszcze osłabiony, porzuciłem Drezno. Po bitwie pod Lipskiem, gdzie nasz waleczny ks. Józef Poniatowski w rzece
Elster śmierć zastał, po cofnięciu się Francuzów wszystko na głowę walić się zaczęło. Wywieziony przez Napoleona dobry król saski pozostał w Lipsku, a z nim i prezes Rady Księstwa Warszawskiego, Stanisław Potocki. Skoro tylko Moskale opanowali miasto Lipsk, wraz
porwano szanownego króla saskiego i zawieziono go do Berlina. Do p. Stanisława Potockiego
wpadł pułkownik moskiewski, a postrzegłszy na stoliku złotą tabakierkę i zegarek, zabrał je i
do kieszeni schował. Potocki długo był potem więziony.
Tylu już pisało o odwodzie Napoleona przez Niemcy, o staczanych w nim bitwach, iż nie
do nie będącego tam świadka pisać o nich. Wolę więc pokrótce wspomnieć, co się w nieszczęsnej ojczyźnie mej działo.
Liberalny naówczas Aleksander, opanowawszy opuszczoną Warszawę, postanowił w niej
rząd na kształt Księstwa Warszawskiego; naznaczył prezesem Łanskoja, członkami Rady
Nowosilcowa, Swieczyna, Wawrzeckiego, Lubeckiego i ks. Adama Czartoryskiego, zalecając
im jak największą łagodność. Wojsko moskiewskie było pod rozkazami najprzód Barclay de
Tolly, potem Łabanowa. Spokojna była Warszawa, lecz w prowincjach dawniej zabranych
generał Hertel wielu naszych mimo ogłoszonej amnestii rozstrzelać kazał. Po opanowaniu
Paryża i wygnaniu Napoleona na wyspę Elbę car, nie czekając dłużej, ogłosił się królem polskim, wdział mundur polski i order Orła Białego przypasał. Wincenty Krasiński pierwszy mu
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oddał czołobitność swoją, później i insi. Wojsko polskie wróciło do Warszawy, z 80 000 niegdyś ledwie kilka tysięcy wynoszące.
Powróciłem i ja. Zastałem Warszawę spokojną, Moskali stosownie do ukazu powolnych i
grzecznych. Tymczasem losy ludów rozstrzygały się na kongresie wiedeńskim. Względem
Polski długie i silne były zatargi: wzbraniano się oddać Księstwa Warszawskiego carowi
Aleksandrowi i zezwolić, by się królem polskim nazywał; wylądowanie Napoleona z wyspy
Elby sprawiło, na nieszczęście nasze, że mu się nie sprzeciwiano więcej. W ciągu jednak zatargów na kongresie do tego stopnia sprzeczki o Polskę przyszły, iż już do wojny przychodzić
miało i że w Warszawie ogłoszono formującemu się wojsku naszemu, by gotowe było do
boju w sprawie własnej ojczyzny. Wylądowanie – jakem już wspomniał – Napoleona pogodziło wszystko.
Przepadło do 60 000 wojska naszego, kraj ciągłym przechodem wojsk i dostawami im
wszystkim potrzeb wycieńczony, jak po ustaniu maligny, nie żądał, jak odpoczynku. Liberalne systema, i szczere naówczas, Aleksandra po tylu burzach pogodną okazywało zorzę przyszłości. Ostateczny upadek Napoleona pod Waterloo w nikim prócz Aleksandra nie wskazywał nadziei. Czekano więc cierpliwie. Rząd prowadził administracją kraju, komitet wojskowy
pod prezydencją w. ks. Konstantego urządzał formacją i liczbę wojska. Wtenczas to generałowie Kniaziewicz i Wojczyński, przewidując, pod jakimi kurbaczami pod szalonym Konstantym rycerstwo polskie żyć miało, usunęli się. Kniaziewicz, straciwszy ukochaną żonę,
udał się do Drezna, Wojczyński skrył się w zaciszu domowym; później atoli w srogich zapasach w 1830 obydwóch znalazła ojczyzna w usługach swoich. Kniaziewicz przez Rząd Tymczasowy wysłany do Francji, Wojczyński stanął pod chorągwiami powstania.
Wkrótce w Warszawie zacząłem powracać do zdrowia, a że nullum me a labore reclinat
otium, zacząłem przygotowania do wydania Śpiewów historycznych i kontynuowania dalszego Dziejów Zygmunta III. Wiele mię to kosztowało zachodów i łażenia po trzech piątrach.
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Rozdział ósmy
Korzystając z liberalnego paroksyzmu cara Aleksandra i łagodności tymczasowej rządu,
który w niczym jeszcze zawziętości swej przeciw imieniowi polskiemu nie okazywał, zająłem
się drukiem Śpiewów, później Bajek, wydałem powieść Dwóch Sieciechów. Zapisać tu muszę, że bajki te w dwóch tomach in 8° minori drukowane były na papierze, który już kiedyś
służył do druku, lecz druk ten chemicznym sposobem zdjęty[i papier] znów do nowego dzieła
służył.
Po tylu politycznych burzach zeszła zima spokojnie; chciwie dowiadywaliśmy się o wypadkach wojennych, Napoleon bowiem, opierając się całej krucjacie europejskiej, jeszcze się
za zwyciężonego nie miał. Twierdzą znawcy, iż nigdy więcej nie dał dowodów zdatności wodza jak w tej wyprawie: byłby może wyszedł szczęśliwie, gdy, niespodzianym obrotem
wziąwszy tył Austriakom, całą koalicją zatrwożył. Nieszczęściem, przejęty list jego do żony
wszystkie zamiary jego odkrył sprzymierzeńcom, a silne upominania Pozzo di Borgo dodały
im ducha. Posunęli się więc obławą do Paryża, a Napoleon z rozbitymi szczątkami do Fontainebleau, gdzie, odstąpiony od najpoufalszych swoich, zrzeczenie swoje tronu podpisać i na
wyspę Elbę udać się musiał.
Pan świata niedawno, osadzony na tej małej wysepce z kilkuset żołnierzy i niewielu Polakami, równie był tam czynny jak wtenczas, gdy światem władał. Kruszce żelazne są jedynym
wysepki tej bogactwem, tymi się szczególniej zajął, niemniej jednak jak administracją maciupciego państwa swego. Ustanowił sobie radę państwa, paradę, mały dwór. Odwiedzili go
krewni, matka, Paulina księżna Borghese i pani Walewska, najulubieńsza ze wszystkich kochanek jego. Pobyt ich nie był długi, już bowiem Napoleon inne karmił nadzieje. Baron Fain,
emisariusz przyjaciół jego, odwiedzał go często na wyspie, o błędach Bourbonów, o nieukontentowaniu we Francji i o podobieństwie odzyskania tronu zapewniał. Jak łatwo przystało do niego wojsko, gdy wylądował, jak łatwo dostał się do Paryża, jak walczył, jak pod
Waterloo runął na zawsze, nie do mnie, zapisującego szczególniej wypadki biednej ojczyzny
mojej, należy.
Ciągnął się jeszcze kongres wiedeński. Wszyscy monarchowie świata, sami lub przez pełnomocników swoich, byli tam przytomni. Ułożono zasady przyszłej konstytucji Królestwa
Polskiego, mniejszego od Księstwa odpadnięciem całej Wielkiej Polski, Bydgoszczy, Chełmna itd., które Aleksander I, uniesiony hojnością szafowania nie swoim, darował królowi pruskiemu. Z zasadami konstytucji przybył z Wiednia Kalasanty Szaniawski, wtenczas sekretarz
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księcia A. Czartoryskiego, posiadającego jeszcze całe zaufanie cara. Nie od rzeczy tu będzie
coś o nim powiedzieć.
Szaniawski, rodem ze wsi czynszowej szlachty Szaniawy, w Mazowszu, ze szkół polskich
dostał się jak pauper do uniwersytetu niemieckiego w Jena; tam przejął się całkiem filozofią
Kanta i całą głęboką niezrozumiałością jego. Nie wiem, z którym paniczem polskim dostał się
stamtąd do Paryża w roku 1795 i tam znów sobie zaszczepił całą manię równości i niepodobnych praw człowieka. Przydajmy do tego jeszcze jedną piękną zaletę – ateizm, jak to dowodzi
dykcjonarz ateistów Lalanda. Powrócił do Polski i zawiadywał dobrami pani... Tam poznał
się z bogatą wdową i zaślubił ją sobie. Dalej został komisarzem p. ordynata Zamoyskiego.
Przyzwyczajony odmieniać i zdania, i sytuacją podług widoków lepszej korzyści, gdy postrzegł, że Polska zajętą być miała przez Aleksandra, udał się – jakem powiedział – do ks. A.
Czartoryskiego. Po ustanowieniu rządu polskiego niby został prokuratorem jeneralnym, i ten,
który niedawno niósł w procesji kodeks Napoleona i jego tylko za boga uznawał, dziś,
uznawszy go szatanem, czcił Aleksandra. Wszystkie jego związki były odtąd z Moskalami,
wszystkie płaskie pochlebstwa dla zaprzysięgłego nieprzyjaciela naszego Nowosilcowa. Niedawno ateusz, dziś fanatyk, przywiązał się cały do systemu obskurantyzmu i przytłumienia
wszelkiego światła w narodzie, jak to wkrótce ujrzymy. Porzucił on dawnych mecenasów
swoich, ks. Czartoryskiego i p. Zamoyskiego, gdy postrzegł, że car Aleksander po krótkim
liberalizmu paroksyzmie, przestraszony na kongresie w Opawie przez Metternicha rewolucją
we Włoszech i Hiszpanii, do czego nadanie swobód narody prowadzi, gdy ujrzał nowego pana wstecz cofającego się, i Szaniawski tą drogą z góry na łeb puścił się.
Jakoż Aleksander za powrotem swoim z Opawy był nie do poznania. Jak przedtem ufny w
danej Polakom przez siebie ustawie, tak dziś źródło niebezpieczeństwa w niej upatrywał. By
temu zaradzić, pod pozorem, że akt konstytucji błędnie w wielu punktach był wysłowiony,
kazał go komisji senatu na nowo przerobić i oryginał do przejrzenia do Petersburga posłać z
przyrzeczeniem powrotu; jakoż tak się stało, lecz nigdy oryginał konstytucji podpisany przez
Aleksandra powróconym nie został. Była to jednak nasza arka przymierza. Prezes senatu naówczas, p. Zamoyski, kazał zrobić na nią ozdobną, złotem obitą skrzynkę. Kancelaria senatu
miała 3000 franków na rok wyznaczonego dochodu. Z oszczędności tych jak sekretarz senatu
tyle zebrałem, iż mogłem izbę senatorską ozdobić następującymi sprzętami: l. duży kobierzec
fabryki krajowej; 2. krucyfiks srebrny odlany z modelu Jean de Bologne; 3. zegar, także w
Warszawie robiony; 4. lampy; 5. wielkie lustro angielskie od Hempla kupione. Wszystko to
dzisiaj zawiezione do Petersburga lub zdobi komnaty Paszkiewicza.
Mówiąc o tych małych grabieżach, przychodzi mi na myśl wspomnieć o tych wielkich rabunkach, które Polska od półtora wieku ponosiła i ponosi. Nie wspominam o dawnych tatarskich, późniejszych za Jana Kazimierza szwedzkich, lubo ogromnych; wspomnę tylko o moskiewskich. A najprzód za Augusta II przyjaciel jego, na nieszczęście, Piotr I, będąc w Zamku
warszawskim naparł się obrazu, najświetniejszy czyn dziejów naszych przypominającego,
obrazu, który wystawiał przedstawienie pojmanych carów moskiewskich Zygmuntowi III i
stanom. Nie odmówił August. Odwiedził on i Wilanowa ogrody, mieszkanie króla Jana. Między innymi bogatymi ozdobami były sprowadzone z Włoch przez króla tego najprzedniejsze
posągi starożytności, jak Apollo, Wenus de Medicis, gladiator itd., ulane z ołowiu, pozłacane
i rozstawione w ogrodzie wilanowskim; uderzył blask ich barbarzyńcę, naparł się ich, i hetman Sieniawski, właściciel naówczas Wilanowa, dał mu je. Stoją one dzisiaj w ogrodach Peterhofu. Idźmy dalej.
W czasie konfederacji barskiej carowa, nie dość, że skonfiskowała znaczne dobra ks. Radziwiłłowi, wojewodzie wileńskiemu, i Ogińskiemu, hetmanowi, zabrała jeszcze pierwszemu
najbogatszą bibliotekę polską w Nieświeżu i do Petersburga przeniosła. Okropniejszy jeszcze
raz czekał zamożny dom ks. ks. Radziwiłłów, gdy w czasie wyprawy moskiewskiej przez
Napoleona w roku 1812 weszli Moskale do Nieświeża. Zbierany przez tyle wieków sławny
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skarbiec Radziwiłłowski, owe 12 apostołów ulane z szczerego złota, owe stoły, wanny, konwie złote i srebrne, które kryte tajemnie i przez przysięgłego burgrabiego były zamurowane,
w tymże roku 1812 stały się Moskwicinów łupem. Generał Tuczkow, zaprowadziwszy pod
szubienicę burgrabiego i grożąc mu niezwłocznym stryczkiem, tak biednego przestraszył, że
ten nie znany nikomu loch otworzył; Tuczkow zabrał bogactwa. Zazdrosny tak bogatych łupów car Aleksander natarł na Tuczkowa tak, że ten część bogactw tych oddać mu musiał,
między tym namiot wielkiego wezyra, który szwagier Radziwiłła, król Jan III, zabrał przy
uwolnieniu Wiednia.
Po nieszczęsnym końcu rewolucji Kościuszki, gdy Moskale stali się panami Warszawy,
Buxhövden, komendant miasta, zabrał ze skarbcu sławne szpalery (gobelins), wystawujące
potop świata; nie pamiętam, przez jakiego z dawnych królów naszych nabyte, lecz zawsze w
największej miane cenie, były bowiem cudnie pięknej roboty na dnie litym złotem. Jan Kazimierz po abdykacji swojej nie żałował ni korony, ni innych skarbów, lecz ustawicznie pisywał
do prymasa Olszowskiego i innych poufałych swoich, by mu te szpalery przysłano. Któż inny
wyliczy rabunki nie już w czasie wojen, lecz w czasie pokoju spełnione. Ileż jurt moskiewskich świeci się łupami naszymi, ileż dzisiaj zniszczeniem ostatnim kraju zniszczono nie tylko
publicznych, ale prywatnych majątków i sprzętów kosztownych, świadkiem Puławy, Dereczyn itd. Któż z Polaków nie przestanie opłakiwać straty niezmiernej biblioteki Załuskich,
zawierającej 400 000 tomów ksiąg i rękopisów najważniejszych, najdroższych co do polskich
dziejów i literatury; szczęściem, niektóre z nich udało się Tadeuszowi Czackiemu wydobyć,
przewieźć do Porycka, skąd potem Adam Czartoryski nabył je do Puław; podobno uszły losu
biblioteki złupionej przez Moskali i są gdzieś w schowaniu.
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Rozdział dziewiąty
W zajadłej zawziętości Mikołaja, by zagładzić wszelką pamięć imienia naszego, przeistoczyć nawet to, co się pod rządem jego i poprzednika jego działo, powinnością jest, acz zgrzybiałego starca, skreślić choć przedniejsze czasów owych wypadki i zdarzenia.
Wspomniałem już o gwałtownej zmianie w polityce i zasadach cara Aleksandra od zjazdu
z Metternichem w Opawie, który, wziąwszy pochop z wybuchłych naówczas w Portugalii,
Neapolu i Piemoncie rewolucji, przestraszył chwiejący się umysł Aleksandra nieszczęśliwymi
skutkami konstytucyjnych i liberalnych rządów. Przyjęły się one bujnie, rozrosły w miękkim
mózgu Aleksandra; nie widział wszędy, jak karbonarów i jakobinów. Umiał wszeteczny Nowosilcow użyć tego szału na przywiedzenie do skutku zniszczenia istnienia Polski. Z zawiścią
patrzał on, jak wielce oświecenie rozkrzewiało się po małym Królestwie i dawniej zabranej
przez Moskwę Polsce; jakich ludzi wydawało Wilno, Krzemieniec i wszystkie szkoły po kraju. Od zniszczenia więc wychowania i oświaty plan swój rozpoczął. Udał się do Wilna z poufnikiem swym Bajkowem, wymyślił jakieś bez żadnego fundamentu sprzysiężenia, zamachy, pochwytał krocie niewinnych studentów, męczył ich przez blisko dwa lata inkwizycjami
w więzieniach, wyznaczał trybunały, które mimo wszelkich używanych podejść, nie mogąc
prawdziwej znaleźć winy, wydały wyrok z powodu przesadzonego ducha narodowości; skazuje się na wygnanie do dalekich prowincji cesarstwa kilkuset studentów, właśnie najbieglejszych, właśnie tych, którzy najświetniejsze po sobie dawali na przyszłość nadzieje. Nie dość
na tym, poleciał sam do Petersburga, wystawił odkrycia swoje za najważniejsze. Tam dwór
cały i sama carowa nazwali go „spasytiel nasz”, czyli wybawca; odmalował kuratora do tych
czasów jako sprawcę antyruskiego ducha, tak dalece że Aleksander, zapomniawszy młodocianych związków swych z księciem Czartoryskim, odjął mu urząd kuratora i Nowosilcowowi oddał.
W tym to czasie Aleksander, przestraszony od Metternicha o niebezpieczeństwie dawania
swobód ludom, słabe ich nadanie w Polsce coraz bardziej ścieśniał; usłuchał nawet namów
Nowosilcowa, by w. ks. Konstantemu nadać dyskrecjonalną władzę, to atoli tajemnie, bez
ogłoszenia ukazu. Nowosilcow wtenczas opanował całą ufność Konstantego. Książę to było
nadzwyczajnym przyrodzenia tworem. P. Jelski dokładnie charakter i czyny jego opisał. Ja
pokrótce moralny i fizyczny wizerunek jego skreślę. Książę ten co do postaci wystawiał ulany
posąg wyprężonego moskiewskiego żołnierza; w twarzy jego więcej surowej dzikości niż
męstwa, oczy jasnoniebieskie, brwi i rzęsy białe, nosa prawie żadnego; zresztą biały, czerwony, świeży, zęby białe i zdrowe, w oczach niespokojność, podejrzliwość i bojażń, mars prawie
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ciągły na czole, głos chrapliwy arlekina odrażającym go zupełnie czynił. Jakoż jak od źle
wróżącego ptaka uciekali wszyscy od niego, przestrachem chciał wszystkich do posłuszeństwa i grobowej ciszy przymusić. Srogość ta była skutkiem bojaźni, równego bowiem nie
widziano tchórza. Jeden tylko przykład przytoczę. Miał książę ten kilka małp u siebie, jedna z
nich w nocy urwała się i zaczęła po domie czynić hałasy; dość tego, by dać mniemać odważnemu panu, że rewolucja w mieście i że go przychodzą zabijać; porywa się z łóżka, bierze
raptownie szlafrok i papucie, do bliskich koszar ułanów ucieka i wśród nich noc całą przepędza.
Acz niechronologicznie i nieporządnie, wracam do notowania zdarzeń, jakie mi biedna
pamięć moja nastręczy. Aż do śmierci Aleksandra, acz były popełnione gwałty, zachowana
przecież jakażkolwiek przystojność. Skończył Aleksander I w Taganrogu na Krymie w roku
1825. Ogłoszony carem i królem w. ks. Konstanty przeląkł się tej korony i winszujących mu
dostojeństwa z pogardą zgromił. Chytry Mikołaj, lubo wiedział, że mu korona tajemnym aktem zabezpieczoną była, przysłał gońca do brata, uznając go swym panem. Konstanty atoli,
znając swą popędliwość i prędkie carów egzekucje na Moskwie, został przy postanowieniu
swoim; wysłani nawet komisarze pełnomocni do Warszawy nie mogli go nakłonić, przywieźli, przeciwnie, uroczyste zrzeczenie się jego; nie potrzebowano go atoli, bo już Aleksander I
zrzeczenie się to jego tajemnie w Moskwie i Petersburgu w monasterach i senacie wcześniej
był złożył.
Tymczasem, gdy się te marudztwa między braćmi wleką, uknowane jeszcze przy końcu
panowania Aleksandra sprzysiężenie wybucha w Petersburgu, później na Podolu. Sprzysiężeni kształt rządu despotycznego odmienić pragnęli, jedni na konstytucyjną monarchią, drudzy
na rzeczpospolitą. Jak przedsięwzięcie to prowadzonym, jak zniszczonym było, już sam rząd
moskiewski dość wiernie drukiem ogłosił. Kilku naszych wojskowych, do których się Antoni
Jabłonowski przymieszał, posiadający więcej lekkości niż potrzebnego w tak ważnym dziele
hartu, niektórzy z naszych z spiskowcami Moskalami wchodzą w układy. Przytłumienie źle
ukartowanej rewolucji w Petersburgu, przytrzymanie Trubeckiego, Rylejewa i innych odkryły
wszystkie sprzysiężonych układy. Ciż sami Moskale, co wciągnęli naszych w te spiski, którzy
przyrzekli im powrócenie niemal wszystkich zagarnionych nam prowincji, ciż sami imiona
naszych wydali. Przyszedł rozkaz do Warszawy pochwytać ich i do Petersburga przystawić;
w drodze znaleźli nasi sposób ułożyć się z sobą w zgodnych odpowiedziach tak, że usprawiedliwienie ich zdawało się niezaprzeczonym i byłoby nastąpiło, gdyby Mikołaj nie postrzegł
był Antoniego Jabłonowskiego, bladego i drżącego całkiem: tchórz – pomyślał sobie – przestraszony, wyjawi wszystko; jakoż nazajutrz kazał go zawołać, a raz strasznymi groźbami,
znów obietnicą darowania winy zmógłszy łatwo przelęknionego, zamknął go w ubocznym
pokoju, a posławszy po Krzyżanowskiego i innych, przeczących wszystko, otworzył drzwi
gabinetu, wyprowadził Jabłonowskiego, który zapomniawszy, co uczciwości i sobie był winien, pamiętny tylko na ocalenie siebie w oczach kolegów swoich, powiedział, że musiał
prawdę powiedzieć, i padłszy do nóg cara o przebaczenie prosił: takie są skutki przyjmowania
ludzi tchórzliwych do sprawy wymagającej odwagi i zupełnego poświęcenia się.
Od tej chwili poczęły się w drobnym Królestwie Polskim powszechne, samowolne uwięzienia wszystkich stanów i wieku ludzi. Obrzydliwy Nowosilcow miał obszerne pole nasycenia swej ku nam nienawiści. Dosyć mu było być niemiłym, by zostać podejrzanym, dość podejrzanym, by winnym. Ponapełniano wszystkie w Warszawie więzienia, zajęto klasztor karmelitów na Lesznie, po wszystkich celach posadzano nieszczęsne ofiary. Dziki w. ks. Konstanty kazał narysować plan wszystkich w więzieniu tym klatek, z nazwiskami w nich każdego więźnia. Patrzając nań, rozkoszował się przedrwiwając każdego, co w nim robił. Przedniejsi w nim byli: S. Sołtyk, kasztelan, 80-letni starzec, podpułkownik Krzyżanowski, Cichowski, Plichta, Grzymała, Zabłocki, ksiądz Dembek, Prądzyński. Ksiądz Dembek umarł,
Sabiński zabił się. Wielu innych w tym smutnym tarasie pomarło.
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Zaczęły się inkwizycje wszystkich, złożone z połowy Moskali, z polowy Polaków. Niestety! P. Zamoyski prezydował w nich, Nowosilcow rej wodził, Kuruta, Rautensztrauch i
wielu innych zasiadali. Rok cały trwały inkwizycje, na koniec mimo nastawań w. księcia i
Nowosilcowa, by obwinieni sądem wojskowym sądzeni byli, Mikołaj, tą razą trzymając się
niby konstytucji, postanowił, że podług niej sąd sejmowy miał sądzić.
Zwołany więc senat; co dzień z zamkniętymi oknami karety, otoczone mocną strażą konną,
woziły obwinionych do pałacu Krasińskich, gdzie się sąd zgromadzał. Wojewoda Bieliński
prezydował, pozwolono obwinionym mieć obrońców; mówili i sami. Sąd nie postrzegłszy w
obwinionych żadnego sprzysiężenia, żadnej zbrodni stanu, Krzyżanowskiego na kilkoletnie,
innych na mniejsze jeszcze więzienie osądził. Senat prawie cały zachował godność swoją.
Książę Adam Czartoryski zachował w tym dziele całą duszy czystość i nieobzieranie się na
skutki. On to wojewodę Bielińskiego, męża uczciwego, a nawet słabomyślnych do męstwa
zagrzał. Dwóch tylko z senatu: generał Krasiński Wincenty i wzór nikczemnej podłości,
Czarnecki, odstrychnęli się od innych i obwinionych na śmierć skazali. W. kniaź i Nowosilcow nie posiadali się ze złości. Pierwszy niesłychanym zuchwalstwem cały senat na więzienie
w Warszawie skazał; więźnie, przeciw wyraźnemu w konstytucji prawu, że Polak za szrankami Królestwa więzionym być nie może, do Petersburga zaprowadzeni. Nie stałoby papieru,
by opisywać wszystkie srogości i szaleństwa carewicza Konstantego, nie było dnia jednego
bez nich; wszystkie biorące swe źródło w tchórzostwie i podejrzliwości bez granic. Zakazywał wszelkich zagranicznych dzienników i książek, ktokolwiek z zagranicy powrócił, czy
mężczyzna, czy kobieta, wraz od rogatek żołnierz siadał na powóz i nie do domu, lecz do
Belwederu do carewicza go zawoził; dopieroż inkwizycja, szukanie listów i książek i bez powrotu zatrzymywanie je na zawsze; tak między innymi straciła swe książki pani Tomaszowa
Łubieńska i pani Nakwaska, tak i do mnie list, w literackim interesie z Paryża pisany, przez
dyrektora policji odpieczętowany, przez w. księcia był mi oddanym.
Wybuchła wojna z Turkami. Car Mikołaj po długim oblężeniu Warny, w czasie którego
zawsze na okręcie się znajdował, powrócił do Petersburga. Lubiący się przenosić z miejsca na
miejsce, umyślił pokazać się w Warszawie; nakazał koronacją i sejm, pod kondycją, by ten,
nic nie radząc, nie stanowiąc, był tylko uroczystości przytomnym. Ileż zatrudnień i wydatków
do świetności aktu tego! Senat na nowo musiał się ulamować w hafty srebrne, w szkarłatne;
niegdyś szaty Czarnieckich, Chodkiewiczów miały więcej powagi; odnowiono obydwie izby
sejmowe, odnowiono tron, niestety! tak krótko trwać mający. Wysadzono się z przepychem,
jakby zgadując, że to już raz ostatni. Przyjechał car w maju 1829 do Jabłonny z żoną i dwunastoletnim synem swoim Aleksandrem.
Tymczasem lubiący wszystkie gwałtowne zatrudnienia w. ks. Konstanty jak najlepszy burgrabia zajmował się uporządkowaniem Zamku. Nowosilcow pękał się ze złości na ten cały
obchód, przypominający, że jest jakaś Polska. Chciał najprzód, by Mikołaj położył tylko koronę na łokciu, gdyż w Moskwie koronujący się carem już przez to jest i królem polskim; gdy
jednak to odrzucono, uparł się i otrzymał, że korona carska sprowadzona będzie z Petersburga
i że tą car koronować się będzie. Do sprowadzenia jej naznaczony mistrz ceremonii, najnikczemniejsze w świecie stworzenie, Zaboklicki. Można się stać głośnym przez nikczemność i
podłość, gdy do ostatniego posunięte stopnia, równie jak i przez czyny szlachetne. W kilku
słowach skreślimy płazu tego wizerunek. Zaboklicki, dobry z przodków szlachcic, urodził się
w Przemyślskiem, dzisiaj Galicji. W młodości miał postać ładnej dziewczynki, szczupły,
biały, składny, zaczął on zawód swój od palestry i mówią, że dość pomyślnie stawał u kratek.
Wojewodzanka Potocka upodobała sobie to niewieście stworzenie, natychmiast Zaboklicki
zapuścił czuprynę i po francusku się przebrał; porządnie poddoiwszy wojewodzankę, za pieniądze jej puścił się na podróż do Włoch, udając, jak wielu naszych, hrabiego; powrócił do
Warszawy za sejmu Ponińskiego, przeora naówczas w Polsce kawalerów maltańskich, a że u
tego wszystko było przedajnym, kupił sobie krzyżyk maltański. Nadęty tą nową ozdobą,

154

pchał się bezczelnie do towarzystw najpierwszych, przez kobiety otrzymał od Stanisława Augusta klucz szambelański. Wydały się jednak wojewodzanki pieniądze, trzeba było wrócić do
Lwowa, do podeszłej kochanki, szukać nowych posiłków. W czasie sejmu 1788, rewolucji
Kościuszki i pobytu mego w Ameryce straciłem z oczu Żaboklickiego. Za powrotem moim z
Ameryki, oprócz że lata uczyniły go zeschłą, pergaminową, maleńką figurką, co do moralności żadnej w nim nie zastałem odmiany; toż samo pięcie się do najpierwszych towarzystw, toż
samo usiłowanie podłością i pochlebstwy rozbroić pogardę, toż same nadskakiwanie będącym
przy władzy i kredycie. Francuzi pogardzili tą lalką, lecz król saski na przedstawienie jego, że
był szambelanem za Stanisława Augusta, potwierdził mu ten urząd. Jeździło więc to drobne
stworzenie do Drezna, by w Pillnitz latem pełnić szambelańską służbę, złote jednak żniwo
jeszcze się dla niego nie zaczęło, aż za wnijściem Moskali. W nich bowiem pierwszymi cnotami podłość i nikczemność.
Jakoż skoro tylko w 1813 weszli Moskale do Warszawy, wraz Żabsztel rzucił się w objęcia
ich, niezrażony oziębłością, z którą miłoście te były przyjmowane. Nie masz atoli przeciwieństw, których by podła i bezczelna wytrwałość nie zmogła. W tych jednych tylko śmiały,
napisał list do cara Aleksandra prosząc go, by mu raczył dać urząd ministra ceremonii z pensją i mieszkaniem w Zamku, i wszystko otrzymał. Już na tym urzędzie zastał go Mikołaj. Za
ogłoszeniem, że chce się koronować w Warszawie, wyprawiono go więc na granice Królestwa, by tam odebrał od ministra ceremonii moskiewskiego carską koronę i do Warszawy ją
przywiózł. Etykieta przepisywała, żeby korona jechała w dużej poszóstnej karecie, siedząc na
tyle, mistrz zaś ceremonii na przedzie. Ci, co na tę podróż patrzyli, powiadali mi, że nic nie
było pocieszniejszego jak patrzeć na Zaboklickiego poruszonego dwoma uczuciami, raz pychą, że siedzi naprzeciw tej diamentowej wszelkiej potęgi oznaki, znów głębokiego uszanowania dla niej; dumniejszy tą wyprawą niż Cezar, gdy Galów podbił. Mikołaj na stworzenie
to, cel wszystkich szyderstw, wrzucił czerwoną św. Stanisława wstęgę. Pierwszy raz wtenczas
zaczerwienił się Żabsztel. Odtąd, niespracowany w garderobie, jak ze szpontonem stał wyprężony z laską przed stołem, gdy car obiadował publicznie.
W dzień rewolucji, by ujść niebezpieczeństwa, dobył szabelki i pomiędzy zagorzałym ludem chodził jak nieustraszony insurgent. Dziś, gdy car wyrzekł się Zamku i Paszkiewiczowi
go ustąpił, Żabsztel z laseczką swą czarną w 85 roku życia łazi przed nim. O cudo nałogu!
Nie wiem, czemum się tak długo nad tym stworzeniem rozciągnął, śmieszne i podłe, lecz iluż
winowatszych od niego!
Zostawiony w papierach moich w Warszawie był dziennik tego niby to sejmu koronacyjnego: pewnie zaginął. Kilka więc tylko okoliczności epoki tej położę. Weliki kniaź Konstanty
pojechał do Jabłonny przywitać cara; zwyczajne między bracią, silnie w gruncie serca nienawidzącymi się, ludibria. Mikołaj kazał synowi upaść do nóg Konstantemu. Nie uśmierzyło to
jednak złego humoru, nie mógł darować bratu, że panował, lubo sam panować lękał się; złość
jego stąd wybuchała ustawicznie. Nazajutrz w dzień koronacji całe wojsko polskie i moskiewskie wystąpiło pod broń. Wszędzie rusztowania dla patrzących suknem karmazynowym
wybite. Krótka droga z Zamku do kościoła takimże suknem wysłana. Carowa, ubrana w kolory narodowe, pierwsza przyjechała karetą, dalej sam car, na koniec brat był obok niego. Nim
car zsiadł z konia, na znak podziękowania ścisnął Konstantego za rękę, ten uchwyciwszy carską ucałował ją. Co za judaszostwo! To pierwsze przybycie nowego cara do Zamku królów
polskich przywodzi mi na myśl, żem podobno w pamiętnikach tych opuścił okoliczność wypadłą dziesięć lat wprzódy, gdy car Aleksander w roku 1815 z kongresu wiedeńskiego pierwszy raz do Warszawy zawitał. Ciekawość widzenia nowego pana zebranie na pokojach uczyniła licznym. Cały senat, ministrowie, rada stanu, co tylko było przedniejszego kraju zebrało
się na powitanie monarchy. Gdy wszyscy czekają powrócić mającego z cerkwi Aleksandra,
wpada brat jego Konstanty, zaperzony, zapieniony i krzyczy: „Won stąd, cywilni, sami tylko
wojskowi dziś prezentować się mają!” Trzeba było widzieć osłupienie nasze; nie było długie.
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Konstanty, gdzie tylko mógł cywilnego zachwycić za ramię, wypychał go za drzwi. Runęli
więc wszyscy, starcy i młodzi, duchowni, biskupi, tłumem cisnęli się na schody, niejeden
szwank niemały poniósłszy. Dziś inna zabawiła nas scena.
Mikołaj, pochlebiając się, jak tylko mógł, bratu, w dzień przyjazdu zaprosił się do niego na
obiad i dla zabawy udał się piechotą do pałacu Brylowskiego, gdzie się wtenczas przeniósł
Konstanty. Lud nasz, pamiętny ludzkości i przystępności Stanisława i Fryderyka Augusta,
cisnąć się około Mikołaja zaczął, gdy ktoś z policji, chcąc tłum ten rozegnać, krzyknął głośno:
„Wielki książę Konstanty!” – na głos ten cały tłum ludu, jak piorunem rażony, rozpierzchnął
się we wszystkie strony; mógł naówczas Mikołaj widzieć, pod jak okropnego monstrum rządy
poddał naród polski.
W kilka dni nastąpiła uroczystość koronacji i podług zwyczaju wylew łask rozmaitych: tu
uważać należy, że kilką godzinami, nim król biorąc koronę zaprzysięgał konstytucją, wiele jej
artykułów gwałcił bezczelnie, mieszając władze konstytucją oddzielone, radców stanu mianując senatorami. Nie wspominam rozdania orderu Orła Białego, ozdabiając nim okrytych
powszechną pogardą ludzi, jako to Czarneckiego, Wincentego Krasińskiego i innych podobnych.
Przecież rzecz zadziwiająca, że Mikołaj przystępując do zaprzysiężenia konstytucji tak
rzewnie płakać zaczął, iż łkania na kilka minut przerwały mu głos mówienia. Skądże to rozrzewnienie w duszy tak twardej, tak nieludzkiej, tak okrutnej, niech to fizjologowie rozwiążą.
Po koronacji, gdy prymas Woronicz zawołał: Vivat rex in aeternum – cichość powszechna.
Nikt głosu tego nie powtórzył, taki bowiem był rozkaz. Każdy głos ludu, radości nawet, niemiłym jest despotom. Sejm zwołany był tylko przytomnym, lecz do żadnej sprawy nie wolno
mu było przystąpić.
Nie zbywało na festynach, senat i posłowie w pałacu Skarbowym dali bal wspaniały, niemniej książę Czartoryski i ordynat Zamoyski; car dawał w Łazienkach pomniejsze dla wybranych bale; miasto gorzało ogniami z różnymi w przeźroczach godłami. Dana była nadto dla
pospólstwa biesiada, stoły między Ujazdowem a Łazienkami, setne stoły zastawione rozmaitymi mięsiwy, drobiem, chlebem, piwem i wódką. Lud ten jednak niewiele tego używał i
bynajmniej nie był wesoły. Powyżej tych stołów były wyniesione altany, gdzie carostwo
oboje, królewicz pruski, księżna weimarska z córkami siedzieli. W. ks. Konstanty, lękający
się najmniejszego tłumu, sądzący o pospólstwie naszym jak o moskiewskim, mniemał, że
będzie i pijaństwo, i towarzyszące mu kłótnie i wrzawy; przygotował więc wszędy kadzie z
wodą, czarną farbą zaprawne, z przyprawnymi do nich sikawkami, z rozkazem, że gdziekolwiek najmniejsze zajdzie zamieszanie, by tam tą czarną wodą sikać i wraz naznaczonych nią
porywać i do więzienia prowadzić po odebranie liczby oznaczonych knutów. Nie było jednak
tego potrzeby: lud cały zachował się cicho, spokojnie, smutnie.
Dowiedziałem się atoli od jednego, już za granicą, że nie tylko sikawki, lecz silniejsze potrzebne były ostrożności. Wybuchnięta blisko rokiem później rewolucja okropniejszym dnia
tego sposobem spełnić się miała. Szkoła podchorążych ze studentami, a może i wojskiem otaczającym altanę carowską, postanowiła była dnia tego do całej carskiej rodziny, wziąwszy
każdego na cel, dać ognia kulami i jednym razem całe gniazdo samowładzców zgładzić. Zabrakło serca temu, co miał dać znak do wystrzału. Bóg nie dopuścił, by naród polski skaził się
tym zdradzieckim zabójstwem, mniej winnych na sroższe zachował nieszczęścia.
Jedną jeszcze z tej epoki przypomnieć muszę okoliczność, z innymi związek mającą. Od
roku, i więcej, zajmowałem się posągiem Kopernika – składką publiczną, a nade wszystko
hojnym przyczynieniem się niezgasłej pamięci najgorliwszego obywatela ks. Stanisława Staszyca – w Rzymie przez Thorwaldsena ulanego. Jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
bardziej jak miłośnik sławy narodowej, nie żałowałem w tej mierze trudu. P. Norblin, urodzony w Polszcze, ulał ten posąg. W początkach więc maja już był do postawienia gotów, już
założono fundamenta, gdzie na pergaminie w puszce blaszanej złożono imiona prezesa i
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wszystkich członków Towarzystwa. Architekt chybił proporcji podstawy. Dzień 5 maja wybrano na dzień uroczystości. Ze to była rzecz publiczna, a zatem potrzebowała oznajmienia
rządowi, napisałem do Mohrenheima, sekretarza w. kniazia Konstantego, jako dyskrecjonalną
władzę mającego od cara, prosząc go, by o tym w. ks. Konstantego uwiadomił. Dowiedział
się o tym najzawziętszy polski nieprzyjaciel Nowosilcow, widząc, że w. książę zezwala,
przypadł do niego: „Przebóg, co czynisz – rzecze – zważ, jaki tłum pospólstwa będzie na tej
uroczystości, zważ, kto będzie mówił, najzapaleńszy Polak, najgłówniejszy nieprzyjaciel Rosji. Gotów on użyć tej chwili, by publiczność całą zapalić, pobudzić do buntu”. Konstanty,
któremu mniej potrzeba było, by wzbudzić wszystkie podejrzenia i trwogi: „Masz racją –
rzekł, i obracając się do Mohrenheima: – Napisz zaraz do Niemcewicza, by wprzód przemówkę swoją dał do przeczytania”. Uczynił tak Mohrenheim, a jam, nie chcąc dać Nowosilcowowi prawa wtrącania się w rzecz naszą, odpisałem, że gdy tyle trudnościów, odsłonienie
posągu Kopernika może się obejść bez żadnej mowy. „Czy widzisz starego rewolucjonistę –
rzekł Konstanty – cóż mu to szkodzi, że ja mowę jego przeczytam”. Tu Mohrenheim, człowiek dobry: „Po cóż masz się dłużej spierać – rzekł mi – pójdź sam i przeczytaj mu, co masz
mówić”. Czas naglił. Pierwszy raz w życiu moim udałem się do Belwederu do w. kniazia.
Wpuszczony bez czekania. „Książę – rzekłem – nie chciałeś zaufać rozsądkowi memu, żądałeś wprzód czytać mowę moją, owoż ją masz”. To mówiąc wręczyłem mu tłumaczoną po
francusku krótką przemówkę moją. Zaczął ją czytać. Wkrótce, zmarszczywszy białe brwi
swoje, z opryskliwym jak zwykle tonem zawołał: „Jakże śmiesz chwalić obywatelstwo łajdaka tego Staszyca?” „Staszyc – rzekłem – był człowiek powszechnie szacowany; nadto mógłżem zamilczeć, że on ledwie nie w połowie przyczynił się do kosztów posągu tego?” „No –
rzecze – to można powiedzieć bez żadnych innych pochwał.” I oddając mi papier: „Przyrzecz
mi – dodał – że nic więcej nie powiesz nad to, co tu jest napisane”. „Przyrzekam – rzekłem –
nadto niepokalany p. Nowosilcow będzie obrządkowi temu przytomnym, on więc zda raport”.
Na to słowo po francusku wyrzeczone: „immacule”, z prawdziwą wściekłością porwał się
Konstanty. „Qu’est ce que c’est que ce persifiage, vous n’aimez pas Mr Nowosiltzoff, parce
qu’il est contre vos idées de liberté, de nationalité, d’émancipation. Savez-vous que M. Nowosiltzoff est l’homme qui a rendu le plus grand service à l’Empire Russe, je ferai mon
rapport à l’Empereur sur votre audace. Widząc, że na próżno było dalej mówić: „Je suis fachè
– rzekłem mu – d’avoir déplu à Votre Altesse” – skłoniłem się i odszedłem. Wkrótce atoli
dowiedziałem się, że w. książę żałował swego uniesienia i kazał mi to powiedzieć.
Tu właśnie miejsce namienić, skąd pochodziła ta zawziętość w. kniazia przeciw Staszycowi. Staszyc, urodzony z duszą pełną gorliwego obywatelstwa, z młodości chwytał się rozmaitych nauk, teologii, mineralogii, literatury, wędrował po Francji, pisał o polityce, statystyce,
pisał nawet poema o rodzie ludzkim wierszem nierymowanym, z wymyślonymi przez siebie
nowymi, dzikimi wyrazami i obrotami. Wydał to poema i dzieła swoje ozdobione rycinami z
niesłychanym przepychem. Znając srogość cenzury brzydkiego Szaniawskiego, cały pyszny
nakład dzieł swoich oddał w schowanie Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Mimo tajemnicy atoli
ultraświętoszki nasze, nienawidzący liberalnych zdań Staszyca, znaleźli sposób doniesienia
przez Nowosilcowa w. księciu, że dzieło Staszyca nie tylko było bezbożnym, lecz burzącym
naród przeciw najwyższej władzy. Dosyć na tym; posyła popędliwy Konstanty swoich seidów
z żołnierzami, odbija skład, gdzie było to dzieło, porywają wszystkie egzemplarze i do Belwederu do w. księcia przywożą. Któż uwierzy? Barbarzyniec ten, jak drugi kalif Omar przez
całą zimę innego na kominku swym nie miał opału, jak egzemplarze dzieła Staszyca. Na honor mój za prawdę tego ręczę.
Wracam do obchodu odkrycia posągu Kopernika. Odbył się on d. 5 maja 1829; od dawna
fundament i podstawa już były gotowe. Napisaliśmy programa, podług którego, jak należało,
od mszy św. w kościele Św. Krzyża uroczystość zacząć się miała. Cała publiczność z weselem czekała tej chwili. Całe Przedmieście Krakowskie napełnione było tłumami ludu. Na
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gruntach domu Towarzystwa stanęła muzyka i śpiewacy, którzy stosowny do uroczystości
hymn wykonywać mieli. Zebrani wszyscy członkowie, udaliśmy się do kościoła, lecz jakież
było nasze zdziwienie, gdy zamówionej mszy nie zastaliśmy. Później dowiedziałem się tego
przyczyny. Duchowieństwo nasze naówczas, oprócz niewielu światłych i przykładnych, dzieliło się na dwie części, na rozwiązłych i na fanatyków. Ci się tajemnie złączywszy, postanowili, że ponieważ Kopernik systematem swoim zgrzeszył przeciw Pismu świętemu i wyklętym został przez papieża, uczcić obchód jego mszą św. byłoby świętokradztwem. Wyszliśmy
na koniec z kościoła. Stanąłem na postumencie i krótką uczyniłem przemowę, w ówczesnych
gazetach znajdującą się. Zasłona przykrywająca posąg spadła, zabrzmiała huczna muzyka i
hymn stosowny do okoliczności; okrzyki ludu rozdzierały powietrze. Niestety! Ostatni to był
dzień nasz radości!
Jeszcze tu jedną okoliczność położyć muszę, dowodzącą, że barbarzyński w. kniaź Konstanty nie znał innej rozkoszy, jak przykrość ludziom wyrządzać. Wkrótce po poświęceniu
posągu Kopernika i przyjeździe cara na koronacją przybył z Berlina do Warszawy sławny
wędrownik Humboldt, niedawno z powrotem z podróży swej na Ural, do Syberii, aż na granicę chińską. Że przed rokiem obraliśmy go byli członkiem Towarzystwa naszego, by uczcić
tak znakomitego mędrca, daliśmy dla niego wielki obiad. Dowiedział się o tym w. ks. Konstanty. Cóż robi? Z rana tegoż samego dnia zaprasza p. Humboldt na obiad do siebie i od drugiej godziny trzyma go do szóstej, naigrawając się i śmiejąc się ustawnie do swoich, że nam
figla wyrządził.
Humboldt jest zapewne jednym z pierwszych uczonych w historii naturalnej i geografii,
lecz nie widziałem gadatywusa większego. Gdy był na sesji naszej, zamiast odpowiedzenia na
komplement, który mu uczyniłem, przez więcej półtorej godziny trzepał nam ustawnie o podróżach swoich, to samo za każdym spotkaniem.
Następne przygody nasze i ja, później ciżba pisarków naszych opisała i na prawo, i na
krzywo, a zbałamucona potomność, jeśli kto bezstronnie nie opisze faktów, nie będzie wiedzieć, czego się trzymać, a czemu wierzyć. Ja ostatnie chwile dociekającego życia nie mogę
już tak ważnym zająć dziełem. Dawnymi więc wspomnieniami będę tęsknotę moją rozrywać,
kreśląc krótką biografię znakomitszych epoki naszej mężów.
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Żyjemy w czasie pamiętników, nigdy ich nie wychodziło więcej, dziwić się temu nie należy. Ciekawość wrodzona jest w człowieku; nie dosyć mu na udzielonych przez Opatrzność
chwilach, cofa się w przeszłość, chce wiedzieć, co było przed nim, nie przestaje na dziejach
podających nam wielkie świata wypadki, żąda wchodzić w domowe nawet sprawy tych, którzy już dawno z domów swoich zstąpili do grobu, których i prochów już nie ma. Chciwie
więc chwyta każdy dzieła, które podwajają istnienie jego, łącząc przeszłość z czasem biegącym, dając mu żyć, obcować, wzierać w zdarzenia prywatnego życia, których w poważnych
dziejach nie znajdzie; gęsty dzieł takich pokup, odnoszone przez autorów ich korzyści coraz
bardziej powiększają ich liczbę, niektórych prawdziwych, lecz najwięcej z niepewnych podań
lub własnego nieraz wymysłu. Indocti doctique scribunt haec opera passim.
Zwyczajem jest wszystkich piszących pamiętniki zapowiadać w przedmowie, że to tylko
czynią na usilne przyjaciół nalegania, mogę i ja to, rękę położywszy na piersiach, powiedzieć:
„Żyjesz – mówią mi rodacy, mówią nawet i obcy – blisko cztery piąte części wieku całego,
patrzałeś na nie scudzoziemczałe jeszcze wszakże obyczaje, bo pamiętasz Augusta III, byłeś
świadkiem, a czasem i czynnikiem, ważnych na świecie i w kraju własnym wypadków, skreślić je, ile siły i pamięć dozwolą, powinnością jest twoją, powinność ta stanie się miłą pracą
dla ciebie, zabawą, a może i korzyścią dla tych, co przyjdą po tobie”. Zatrudniony przez cały
bieg życia mego pracami literackimi, już to prozą, już rymem, z których to prac ledwie połowa drukiem ogłoszona, nie byłem tak próżnym, bym moje osobiste spisywał przygody, późno
je więc dzisiaj, zbyt późno zaczynam, gdy w ostatniej starości pamięć i umysł stępiony, gdy w
obcym kraju wygnaniec, ogołocony ze wszelkich pamiętników czasów moich, z wszelkich
not, zapisek, widzę się, gdy nawet nie mam równowiecznych mi ludzi, którzy by w przypomnieniu zeszłych czasów dopomóc mi mogli, w tak więc smutnym niedostatku wszystkiego,
w ostatnim szczeblu starości mojej zaczynając to dzieło, ufam, iż ziomkowie moi, jeśli je dopełnię choć w części, wybaczyć zechcą licznym i licznym omyłkom, niedostatkom i opuszczeniom, jakie w nim koniecznie znajdować się muszą.
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