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Drukarnia Uniwersytetu Jagielloskiego, pod zarzdem J. Filipowskiego.



OD WYDAWCY.

Mikoaj Malinowski nalea do tej modziey filareckiej,

która si staa cilub uniwersytetu wileskiego i tak wielkie

mu nadaa znaczenie w dziejach polskiej owiaty. Jego zasugi

naukowe polegaj gównie na wydawaniu materyaów history-

cznych w czasach, kiedy dla braku poparcia mao kto si tern

zajmowa. W latach 1843—1844 Malinowski wydaje róda
do dziejów Polski, w r. 1846 Kronik StryjkowsMego, od 1846

do 1849 Kronik Wapowskiego w przekadzie. Jemu te za-

wdziczamy wczeniejsze o lat dwadziecia od tych wydawnictw

wydanie Jerozolimy Wyzwolonej Tassa w przekadzie Piotra

Kochanowskiego, opatrzone obszern przedmow (Wilno 1826).

Ju to wydanie zjednao mu saw uczonego; póniej sawa ta

tak wzrosa, e Jul. Bartoszewicz w swojej Historyi literatury

polskiej nazywa go »jednym z najuczeszych mów polskich«,

i mówi o nim: »znakomito wielka, który bra udzia w ka-

dem prawie przedsiwziciu naukowem, dotyczcem historyi«.

Od Bartoszewicza, a i skdind wiemy, e Malinowski praco-

wa take nad wiksz prac konstrukcyjn (bya ni Historya

Jagiellonów na Wgrzech), ale pracy tej zapewne nie ukoczy,

gdy nie ogosi drukiem, i dzi niewiadomo nawet, co si

z ni stao po mierci autora. Nieznany autor krótkiego wspo-

mnienia, powiconego Malinowskiemu w Kronice Rodzinnej

z r. 1875, który, musia zna ow prac, powiada o niej, e
Malinowski wystpuje tu w nieznanym dotd charakterze,

»jako malarz historyczny, nalecy do rzdu najznakomitszych

w wiecie «.

O yciu Mikoaja Mahnowskiego bardzo niewiele wiemy;

w szczególnoci jego stosunki rodzinne s prawie wcale nie-

Ksiga Wspomnie Malinowskiego. ^
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znane. Urodzony w r. 1799, odbywa nauki gimnazyalne w Win-

nicy, a w r. 1819 zapisuje si na uniwersytet wileski. Praw-

dopodobnie ze szkó Winnickich przywióz dobr znajomo
i zamiowanie jzyków klasycznych, skoro ju na pierwszym

roku studyów uniwersyteckich naley do najlepszych uczniów

Gródka, pisze seminaryjn rozpraw o filozofii stoickiej, a za

drug rozpraw konkursow na temat »0 duchu mowy poety-

cznej Homeracc w tyme roku otrzymuje nagrod pienin
i list pochwalny.

W yciu filareckiem bra Malinowski ywy udzia, dla

tego zna je dobrze i móg wiele o niem powiedzie w swoich

wspomnieniach. Ze cieszy si zaufaniem kolegów, wiadcz
zaszczytne stanowiska, które mu w zwizkach koleeskich si
dostaway. W bkitnym t. j. literackim zwizku Filaretów by
trzecim z kolei Przewodnikiem (po Janie Czeczocie i Józefie

Kowalewskim); wraz z tymi dwoma poprzednikami swymi
nalea do komisyi konkursowej, która miaa przyzna nagrod
za najlepsz pie, wyraajc cele filaretów. Wiemy wreszcie,

e piastowa urzd sekretarza Izby poyczkowej i sekretarza

komitetu egzaminacyjnego przy Towarzystwie dla wspierania

ubogich uczniów uniwersytetu, a take wspóredaktorem pisma

Dzieje Dobroczynnoci krajowej i zagranicznej.

Przeladowanie, które spado na Filaretów, nie mogo
i jego omin. Zosta aresztowany, ale nieco póniej od Zana,

Czeczota, Mickiewicza i innych, bo dopiero 1 listopada 1823,

osadzony za w osobnej celi wiziennej w klasztorze Bernar-

dynów, gdzie pozostawa a do kwietnia roku nastpnego.

W pamitniku Malinowskiego, który obecnie wydajemy, znaj-

duje si bardzo ciekawy obraz tego ycia wiziennego i spo-

sobów porozumiewania si winiów z miastem. Z tego pami-
tnika dowiadujemy si równie, e w tych czasach Malinowski

by zarczony z p. Guttówn, zamieszka w Wilnie, nazywa

j tam bowiem »swoj przysz on« i ))bogdank«, mae-
stwo to jednak widocznie nie przyszo do skutku, skoro pod

dat o trzy lata póniejsz, mówi o sobie, jako o kawalerze: »a

serce wolne byo jak u ptaszka, nie kochaem si w nikim«.

Nie wiemy, czemu zawdzicza Malinowski to, e omina
go kara, która spada na 20 jego kolegów, e nie zosta ska-

zany na wygnanie do rosyjskich gubernii. Moe tu odegra jak



rol stosunek z Lobojk, profesorem literatury rosyjskiej, który
wieo przybywszy z Petersburga do Wilna i chcc si nauczy
po polsku, od Malinowskiego bra lekcye tego jzyka. Nie
wiemy take, co porabia Malinowski midzy 1824 a 1826 ro-

kiem. Moe to w tym czasie zajmowa si prywatnem nauczy-
cielstwem w domu pastwa Nyków na Woyniu, o czem
wzmiankuje w jednem ze wspomnie swoich. Ale to wiemy
od niego samego, e w sierpniu 1826 wybra si na duszy
pobyt do Petersburga. Co go skonio do zamieszkania w tem
miecie, nie powiada, ale wspomniany ju autor notatki o Ma-
linowskim w Kronice Rodzinnej tak t rzecz objania. Mali-
nowski, podug niego, by ju wtedy ))tak dalece znany i ce-
niony, e otwieray si przed nim widoki zostania nauczycielem
historyi polskiej przy osobie, stojcej na jednym z najwyszych,
niemal najwyszym szczeblu drabiny hierarchicznej w pastwie!
Te widoki, oraz ch zblienia si do nieprzebranych róde
historyi politycznej i pimienniczej kraju, cignitych do bi-

blioteki cesarskiej w Petersburgu, zaprowadziy go do tego mia-
sta na kilkoletni pobyt«.

Czy t osob, stojc sniemal na najwyszym szczeblu
drabiny hierarchicznej w pastwie«, nie by cesarzewicz, na-
stpca tronu, którego ojciec, jak skdind wiemy, chcia wy-
chowa nie tylko na cesarza rosyjskiego, ale i na króla pol-
skiego, i czy porednikiem w tej sprawie nie by znowu o-
bojko? Takie si nasuwaj przypuszczenia, ale susznoci ich
sprawdzi nie moemy. To tylko za pewn rzecz trzeba uwa-
a, e nadzieje Malinowskiego, o ile odnosiy si do dawania
lekcyi jzyka polskiego osobie, stojcej »na najwyszym szcze-
blu drabiny hierarchicznej«, nie ziciy si.

Pod koniec nastpnego (1827) roku przyjecha z Moskwy
do Petersburga Mickiewicz na paromiesiczny pobyt, dla zaa-
twienia rónych spraw literackich i innych, i Mahnowski zna-
laz sposobno odwieenia znajomoci ze sawnym ju wtedy
autorem Wallenroda. W tych te czasach (24 listopada) zacz
pisa dziennik pobytu swojego w Petersburgu, a znajc to do
siebie, jak sam si przyznaje, e nie umia trzyma swoich
papierów w porzdku i pod kluczem, i bojc si, aby niepo-
woani nie zagldali do tego dziennika, pisa go po acinie.
Dobremu uczniowi Gródka nie przychodzio to zapewne z tru-
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dnoci. W tym dzienniku, jak wiadczy w Kronice Rodzinnej

cytowany ju anonim, »zwizemi sowy notowa prawie dzie po

dniu wszystkie doznane ze i dobre przygody do dnia 4 kwie-

tnia 1824«. Tutaj to znajdowa si obszerny opis (na szeciu

kartach cisego pisma) owego wieczoru grudniowego, podczas

którego Mickiewicz improwizowa ca tragedy o Samuelu

Zborowskim, a wiksza cz opisu powicona bya streszcze-

niu owej improwizow^anej tragedyi.

Dziennik aciski Malinowskiego nie wyszed dotychczas

z ukrycia i znany jest tylko z paru wyjtków, przytoczonych

w przekadzie przez Kronik Rodzinn z r. 1875 i powtórzo-

nych w T. IV Korespondencyi Mickiewicza.

O dalszem yciu Malinowskiego bardzo niewiele wiemy.

Przeniósszy si napowrót z Petersburga do Wilna, zosta mia-

nowany sekretarzem generalnym tak zwanej komisyi Radzi-

wiowskiej. nastpnie jej penomocnikiem i prokuratorem,

Praca w tej komisyi sza równolegle z prac nad wydawaniem

róde historycznych. Zajcia archiwalne le oddziayway na

wzrok Malinowskiego, a w kocu zabray mu go zupenie.

W owych to czasach, w ostatnich latach ycia (umar w roku

1865) wizay Malinowskiego wzy przyjani i zayoci z ro-

dzin A. H. Kirkora, redaktora Ktiryera Wileskiego, i Mali-

nowski, choG ju ociemniay wtedy, wspiera to pismo artyku-

ami. Co waniejsza, tej to rodzinie zapewne zawdziczamy, e
Malinowski zostawi po sobie wspomnienia, które obecnie na

wiat wychodz. Oto, jak t rzecz przedstawia cytowana ju
par razy bezimienna notatka w Kronice Rodzinnej (1875). Po-

dajemy dosownie odpowiedni ustp, jako bardzo wany komen-

tarz do Pamitnika Malinowskiego:

»U schyku dni swoich, pozbawiony wzroku, który zabray

archiwa i kroniki, a moe i niejedna za tajona przed wiatem,

Mikoaj Malinowski rad pada myl na czasy ubiege, malowa
je w kóku przyjació z dziwn swobod a rzadkim wdzikiem
wysowienia. Niekiedy cae wieczory tak upyway rzekomo na

pogadance, a w istocie na suchaniu jego opowiada, do któ-

rych wtku ju to z historyi ogólnej kraju, ju ze stosunków

osobistych opowiadacza, dostarczaa mu nadzwyczaj rozlega

i do ostatniej chwili na podziw bystra pami. To poszepno
przyjacioom Malinowskiego myl uproszenia go, aeby zamiast



ulotnej improwizacyi, zacierajcej si z czasem w umysach
suchaczy, raczej dyktowa swoje opowiadania w formie lunych

urywków pamitnika. Nieatwo na to si zgodzi i niezbyt skwa-

pliwie stawa do dyktowania; przyjazna jednak rka zdoaa
sporo dorywczych jego opowiada pochwyci na papier, a te

nastpnie podug wasnych wskazówek Malinowskiego popra-

wione, zoyy du ksik. W liczbie tych opowiada znalaz

si te ustp o wieczorze 24 grudnia 1827 r. w Petersburgu,

czci przetumaczony z owego pamitnika aciskiego, czci
za uzupeniony z przypomnienia naocznego wiadka. Tre
obu w gównym zarysie jest jednakowa, ale w redakcyi pol-

skiej nierównie wicej nagromadzono drobnych szczegóów

i przydano par epizodów ubocznych, majcych dalszy zwizek
z opisanym wypadkiem«.

»Nie wiemy w tej chwili (1875), jaki los spotka rzeczon

ksig wspomnie Malinowskiego. Ustp, który poniej zamie-

szczamy, by w swoim czasie, okoo roku 1862 przepisany

osobno i szczciem dochowa si do tej pory«.

Ksiga wspomnie Malinowskiego, której losy byy nie-

znane autorowi notatki, jest wanie tym pamitnikiem, który

obecnie wydajemy. Dostaa si ona Bibliotece Akademii Umie-

tnoci w Krakowie i tam si przechowuje.

Ale zanim przejd do opisu tego pamitnika, chc zwró-

ci uwag na jeszcze jeden znany fakt z ycia Malinowskiego,

który rzuca wiato i na osob autora w ostatnich latach jego

ycia i na pewne ustpy pamitnika. Malinowski by jednym

z tych, co brali udzia w wydaniu Album wileskiego^ powi-
conego cesarzowi Aleksandrowi II z okazyi pobytu jego w Wil-

nie w r. 1858. Inicyatorem tego pomysu, jak si mona domy-

la, by Adam Kirkor, wspópracownikami jego w tej manife-

stacyi uczu lojalnych byli oprócz Malinowskiego: Antoni

Edward Odyniec, Ignacy Chodko, Wincenty Korotyski i je-

szcze jaki nieznany mudzin; dwaj ostatni zreszt wystpili

z utworami poetyckimi w jzyku mudzkim i biaoruskim

w oddzielnym dodatku do Album Wileskiego. Malinowskiego

artyku, zamykajcy ksik, napisany by po francusku, a mia
tytu: La Lithuanie depuis I'avmement au tróne de Sa Majeste

VEmpereur Alexandre Hu. W artykule tym bya wyraona na-

dzieja, e ze wstpieniem na tron nowego cesarza dla ziem
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litewskich i ruskich otwiera si nowa era, era pomylnoci
i swobodnego rozwoju, poniewa wszystkie dotychczasowe akta

tego monarchy byy nacechowane zapomnieniem przeszoci,

askawoci i sprawiedliwoci i poniewa to wszystko, co ten

kraj uwaa za swoje najwiksze dobro: religia ojców, ma-
cierzysty jzyk i cze dla przeszoci, zostao oto-

czone najwysz opiek.

W istocie po srogich rzdach Mikoaja I, zakoczonych
klsk pod Sebastopolem, powia inny, cieplejszy wiatr po sze-

rokich przestrzeniach pastwa rosyjskiego, zapowiadajcy i dla

prowincyi litewskich jakie zmiany ku lepszemu. Zdawao si
literatom litewskim, wyej wymienionym, e powinni, korzy-

stajc z tego wiatru i odwiedzenia Wilna przez cesarza, wy-

stpi z hodem literackim dla nowego monarchy, aby owe
spodziewane zmiany przypieszy i utrwali. By to krok w kie-

runku polityki Wielopolskiego, która niebawem miaa si uka-

za na horyzoncie.

Nie bd wchodzi w to, czy godno narodowa bya do-

statecznie obwarowana w tym akcie, bo w takim razie potrze-

baby analizowa cae Album wileskie, na co tu niema miejsca;

do bdzie wskaza, e próba literacka polityki realnej nie

powioda si i jak w kilka lat potem, tak i teraz romantyczny

patryotyzm wzi gór nad patryotyzmem polityki realnej.

Wzi gór tem atwiej, e bezporednio po ukazaniu si
Album wileskiego nastpia wojna woska pod hasem zje-

dnoczenia i niepodlegoci Woch i niespodziewanem zostaa

uwieczona powodzeniem, co na wzrost naszych nadziei pa-

tryotycznych, zawiedzionych po wojnie krymskiej, wywaro
wpyw ogromny. Najcisze gromy, które spady na wydawców
Album wileskiego w broszurze Klaczki (Odstpcy) i w Li-

stach z pod Lwowa Ujejskiego pochodziy ju z okresu podnie-

conych wojn wosk nadziei patryotycznych.

Ten kierunek polityki realnej odbi si i w pogldach
historycznych Malinowskiego, zawartych w jego ksidze wspo-

mnie. Odnosi si to w szczególnoci do tych ustpów, które

byy dyktowane ju po upadku powstania 1863, w czasach naj-

sroszego tpienia polskoci na Litwie przez Murawiewa. Znaj-

duj si te tam niektóre zwroty, niektóre wyraenia, które

zdaj si wskazywa obaw, aby i te niewinne wspomnienia
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o czasach filareckich, nie wpady przy czstych rewizyach

w rce policyi i nie byy poczytane za zbrodni. Styl urzdowo-

lojalny niektórych, nielicznych zreszt ustpów, mia tu odgry-

wa zapewne rol analogiczn do tej, jak odgrywaa acina

w dzienniku petersburskim Malinowskiego z lat 1827 i 1828.

Niedarmo na str. 59, tam, gdzie si zaczyna wRzut oka na ad-

ministracy pónocno-zachodniego kraju« dopisano na boku

wskazówk chronologiczn: »Zaczto dyktowa r. 1864 d. 21

wrzenia«.

Co si tyczy rkopisu, jest to duy in 4-to zeszyt o 188

stronach, z których tylko 133 pocztkowe s zapisane, oprawny

w bronzowe pótno. Na zewntrznej stronie okadki wycinite

s litery M. G. a pod niemi rok: 1863. Na wewntrznej stronie

okadki znajdujemy dwa napisy oówkowe: Jeden jest taki:

Notatki dyktowane przez M. Malinowskiego, przez p. Kirkorow,

drugi poniej: Dar pani Z. Kirkorowej. Pierwszy napis jest

niejasny; nie wiemy, jak uzupeni mysi zawart w sowach:

»przez p. Kirkorow«, czy sowem »pisane«, czy sowem »da-

rowane«.

Ksika widocznie bya z pocztku przeznaczona do in-

nego uytku, dla wypisów z poezyi i prozy. Na stronicach jej

od 1 do 4 znajdujemy wypisy z Syrokomli »Kanonika przemy-

skiego«, z Gouchowskiego »Duma«, z Labruyere'a, Lamarti-

ne'a, Brodziskiego i t. d. Dopiero na str. 4 zaczynaj si

ustpy oznaczone literami M. M., co wskazuje, jak stwierdza

uwaga na str. 59, e pochodz ju od Mikoaja Malinowskiego.

Kilka pierwszych drobnych notatek nie ma adnego znaczenia,

(np. o Muzach, o pimie gockiem i t. d.), dopiero od 9 numeru
zaczynaj si anegdoty, rzucajce wiato na polityczne, spoe-

czne lub kulturalne stosunki w Polsce z koca 18 lub pocz-

tków 19 stulecia. Anegdoty te rozszerzaj si nastpnie do

charakterystyk wybitniejszych osób, znanych Malinowskiemu,

i do wspomnie z czasów uniwersyteckich, wileskich i z cza-

sów wspólnego przebywania jego z Mickiewiczem w Peters-

burgu. Wszystko to rzucone jest lunie, bez adnego planu

i porzdku. Dopiero na str. 59 znajdujemy rzecz, która wiad-

czy, e Malinowski chcia, przy pomocy oczu i pióra przyjaciel-

skiego zuytkowa skarb swej pamici do wikszej i systema-

tycznej pracy. Nadawa jej tytu: Rzut oka na administracy
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pónocno-zachodniego kraju Cesarstwa Rosyjskiego, ale tytu
ten niedokadnie wyraa tre, która si pod nim ukrywa, i nie

pozwala domyla si, e gówn rzecz w tej treci bd sto-

sunki uniwersyteckie w Wilnie i ycie filareckie, a nastpnie
zniesienie Unii za cesarza Mikoaja. Tutaj to pod tytuem znaj-

dujemy uwag: » Dyktowano przez Mikoaja Malinowskiego
(równie jak wszystko, co pod literami M. M. w tej ksidze
wpisano)«.

Praca ta cignie si do str. 90, poczem od str. 91 nast-
puje dokonany przez Malinowskiego przekad pewnych ust-
pów z pamitników Sieversa (Ein russischer Staatsmann, Des
Grafen Johann Sioers (sic) LenkwUrdigkeiten zur Geschichte Buss-

lands Leipzig 1858. T. III od str. 21—44). Przekad urywa si
na str. 114 na nieskoczonem zdaniu, a poniej s dwie uwagi.
Pierwsza brzmi: »nie skoczono z powodu mierci«, druga
u dou: »przepisano z brulionu r. 1870«, a wic ju w kilka

lat po mierci Malinowskiego.

Od str. 115 zaczyna si nowa rzecz p. t. O stanie spo-

ecznym, umysowym i obyczajowym kraju po ostatecznym roz-

biorze Polski. Pod tytuem w nawiasie uwaga: »Na danie
A. H. Kirkora Malinowski przesta tumaczy Pamitniki Sie-

versa«, a zacz niniejsze, które (sic) te nie skoczya. Nie jest

to, jakby z powyszej uwagi wynikao, przekad, ale nowa próba
pracy oryginalnej, konstrukcyjnej. Pocztek jest bardzo zajmu-
jcy, szkoda tylko, e ta praca ju na str. 120 urywa si. To,

co potem nastpuje (od str. 121 do 133), prawdopodobnie po-

wstao ju bez udziau Malinowskiego. S to wycigi z dziea:
Alexandre 1 et le prince Czartoryski, Correspondance particu-

liere et conversations 1801—1823... Paris 1865.

Wydajc Ksig wspomnie Malinowskiego, trzeba byo
wydzieli z niej to wszystko, co nie pochodzio od niego, albo

gdzie on wystpowa tylko jako tumacz, a wic wypisy, za-

warte na pierwszych czterech stronach, wycigi z Korespon-
dencyi Czartoryskiego z Aleksandrem I i przekad wyjtków
z Pamitników Sieversa. Prócz tego wypadao odrzuci kilka

drobnych notatek bez znaczenia. Nastpnie uwaaem za rzecz

potrzebn wprowadzi pewien ad w lunie, bez zwizku z sob
rozrzucone ustpy. Wysunem wic na czoo rzeczy i rozmia-

rami najwiksze i treci najwaniejsze, mianowicie odnoszce
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si do historyi owiaty na Litwie, uniwersytetu wileskiego

i ycia filareckiego w Wilnie. Potem umieciem mniejsze ustpy,

najbardziej z poprzednimi wice si treci, dalej drobne

anegdoty i charakterystyki. Wbrew temu porzdkowi na samym
kocu umieciem rzecz p. t. O stanie spoecznym, umysowym
i obyczajowym kraju i t. d, poniewa jest to tylko urywek
pracy na wiksze rozmiary zakrojonej, lecz ledwie zacztej.

W rkopisie wszystkie ustpy, z wyjtkiem ostatnich, oznaczone

byy liczbami porzdkowemi; inaczej rozmieszczajc te ustpy,

trzeba byo zmieni liczby stosownie do nowego porzdku.

Pamitnik Malinowskiego w naszej tak obfitej literaturze

pamitnikowej jest czem zupenie odrbnem i wyjtkowem.
Wiele si wzgldów na to skada. Naprzód, e nie by uka-

dany systematycznie, ale przewanie zoy si z lunych, ode-

rwanych wspomnie, jak si one przypadkowo nasuway pa-

mici opowiadacza; powtóre, e nie by pisany wasn rk
ociemniaego autora, ale chwytany z ust jego i potem dopiero

zapisane opowiadania poddawano jego kontroli. Sprawiao to

zapewne wiele kopotu, ale ten brak wzroku, brak bezpore-

dniego zetknicia si z narzdziami pisania, pozwala nieraz

wyobrani z tern wiksz si wywoywa obrazy przeszoci.

To te wystpuj one we wspomnieniach Malinowskiego tak

ywo i plastycznie, jak mao u kogo. Nastpnie ten doskonay
opowiadacz jest z zawodu historykiem, wydawc róde histo-

rycznych, posiada gruntown wiedz historyczn i kiedy od

zajmujcych szczegóów anegdotycznych przenosi uwag na

szersze horyzonty, jego sd odznacza si wytrawnoci, trze-

woci, spokojem i uprzedza czasami historyczne sdy Kalinki.

Wreszcie zaznaczmy, e pod t pogod, pod tym spokojem

opowiadania czu wszdzie gorce serce, gorc mio kraju

i jeeli sobie uprzytomnimy, kiedy, gdzie i w jakich warunkach

ukada si ten pamitnik, przynajmniej znaczna cz jego, e
to o przeszoci filareckiej opowiada ociemniay jej uczestnik

w Wilnie w r. 1864 wród najwikszego sroenia si rzdów
Murawiewa, to pamitnik nabiera dla nas tem wikszego inte-

resu, tern lepiej rozumiemy, czem byy dla suchaczy Malinow-

skiego jego opowiadania i jak bardzo im chodzio, aby te wspo-

mnienia nie przebrzmiay z gosem opowiadacza, ale mogy by
zachowane w pimie dla potomnych.
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w jednem ze wspomnie, podanych w tej ksice, gdzie

jest mowa o Malinowskim w trzeciej osobie, pooono przy

nazwisku jego zaszczytne okrelenie: »sawny nasz historyk

Malinowski«. Sowa te naturalnie nie mogy pochodzi od autora

wspomnie, tylko od tej osoby, która je zapisywaa; wszake
nie wyrzuciem ich, zostawiem na swojem miejscu, jako wia-
dectwo tej czci, jak ociemniay filareta-historyk otoczony by
w gronie swoich najbliszych znajomych.

Jó^ef T^etiak,



Rzut oka na administracy pónocno-zachodniego kraju
Cesarstwa Rosyjskiego i).

Opisanie geograficzne kraju, obejmujcego teraz gubernie:
mohylewsk, witebsk, misk, grodziesk, kowiesk, woy-
sk, wilesk, podolsk i kijowsk. Opowiedzenie w porzdku
chronologicznym zdarze, które towarzyszyy wcieleniu tych
prowincyi do Cesarstwa Rosyjskiego. Stan czci Polsk ska_
dajcych pod wzgldem politycznym i administracyjnym w cza-

sie przejcia tych czci pod bero rosyjskie. Dla przedstawienia
tego obrazu naley dokadnie odczyta Lengnicha: Prawo pu-
bliczne korony polskiej i wielkiego ksistwa litewskiego^ i skre-

li podug tego dziea zarzd duchowny wszelkich wyzna
pod rzdem polskim mieszkacom dozwolonych. Kraj przez
pierwszy podzia Rosyi traktatem r. 1775 ustpiony, co do re-

ligii mia mieszkaców wyznania: greko-rosyjskiego, greko uni-

ckiego, rzymsko katolickiego, starowierzcych wychodców ro-

syjskich, izraelitów, muzumanów, protestantów: wyzna augs-

burskiego i helweckiego. Co do wyznania greko-rosyjskiego

odszuka w traktacie moskiewskim r. 1683 artykuu co do za-

lenoci duchowiestwa prawosawnego w pastwach rzeczy-

pospolitej od metropolii kijowskiej. Wyliczy dyecezye prawo-

sawne, podzia ich na dekanaty, cerkwie parafialne, klasztory

obojej pci. Odszuka w IIo^hom- coópamH saKOHOBi. ukazy, ty-

czce si do zarzdu duchownego prawosawnege w nowo
nabytych krajach. Co do zarzdów duchowiestwa rzymsko-

katolickiego, gubernie mohylewsk i witebska skaday za rz-
dów polskich osobne oficyalstwo biaoruskie. Potrzeba rozczyta

^) Rzecz ta oznaczona w rkopisie liczb porzdkow 5 Obok ty-

tuu znajduje si uwaga: «Zaczto dyktowa r. 1864; d. 21 wrzeniacc Nad
waciwym tytuem znajduje si nieco wyej inny tytu: „róda do histo-

ryi sarsdu w Polsce w kocu XVIil w.", co widocznie stosuje si do po-

cztku tej pracy, gdzie wanie Malinowski owe róda wymienia. (Uw. wyd.)
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si w ksice, wydanej przez ksidza Stanisawa Szantyra:

Historya kocioa rzymsko-katolickiego w Rosyi ^). Znajduje si

tam dokadnie opisane przejcie zarzdu wyznania rzymsko-

katolickiego z pod zwierzchnoci biskupa wileskiego pod oso-

bny zarzd biskupstwa biaoruskiego, które póniej podniesione

zostao do stopnia arcybiskupstwa. Po drugim podziale Polski

zaszy nowe rozporzdzenia, które ukazami, znajdujcemi si

w IIojrHOMij eo6paHiH saKOHOBi., rozcignite zostay i na reszt

kraju polskiego, wcielonego do Rosyi. Za cesarza Pawa, ko-
cem porzdniejszej organizacyi kocioa katolickiego, ustano-

wione zostay: duchowne kolegium katolickie, podobnie greko-

unickie; greko-prawosawne porównane z ogólnym zarzdem
duchownym w caem cesarstwie pod wiedz najwitobliwszego

synodu. Oprócz dziea ksidza Szantyra posuy do opisu tej

czci administracyi w kraju pónocno-zachodnim i poudniowo-

zachodnim: Prawo kanoniczne ksidza biskupa Krasi-
skiego. Z Lengnicha zaczerpn mona wiadomo o zako-

nach obojej pci w tych krajach. Tu znajdzie miejsce wiadomo
o Jezuitach i o klasztorach, tudzie o misyach, jakie temu za-

konowi ju w póniejszych czasach zostay nadane, a ukaz

o wyrugowaniu tego zakonu z Rosyi nauczy, jakie posiada

instytucye, fundusze i wiele liczy zakonników.

Owiecenie. Gownem ródem o tej gazi administra-

cyi s dziea Baliskiego: Akademia Wileska i Pamitniki

O Janie Sniadeckim. W epoce przejcia pónocno i poudniowo-

zachodniego kraju pod panowanie rosyjskie szkoy rzdziy si

ustaw komisyi edukacyjnej, któr pilnie przejrze na-

ley i tre jej rozporzdze tak pod wzgldem naukowym,
jakote administracyjnym poda. W IIojiHGMt coópaniH saKOHOBi.

musz znajdowa si ukazy pod wzgldem zarzdu szkó wy-

dane. To, co w tej mierze uczyniono w guberniach biaoru-

skich, suyo póniej za norm i w krajach póniejszemi

podziaami do Rosyi wcielonych. Zwróci tylko na to uwag
naley, e w dwóch guberniach (witebskiej i mohylew-
skiej) z pierwszego rozbioru, nie byo ani jednej szkoy wie-

*) Waciwy tytu: Zbiór wiadomoci o kociele i religii katolickiej

w cesarstwie rosyjskiem od r. 1773—1826, zebrany s pism ursdowych,
dokumentów i wasnego widzenia. Pozna 1843. (Uw. wyd.)
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ckiej za czasów rzeczypospolitej, lecz wszystkie znajdoway si

w rku zakonników rzymsko-katolickiego wyznania. Pomija nie

naley szkóek parafialnych, o których w ustawie Komisyi

Edukacyjnej znajduj si bardzo rozumne, stosowne rozpo-

rzdzenia. Gówny dozór nad niemi nalea do biskupów, ale

poniewa najwiksza cz ludnoci bya wyznania greko-pra-

wosawnego lub greko-unickiego, utrzymywanie wic szkóek

parafialnych ruskich do zwierzchnoci duchownej tyche wy-

zna naleao. Zebranie wiadomoci o tych szkókach jest bar-

dzo trudne. Przy zborach wyzna augsburskiego i helweckiego

szkóki, zaprowadzone jeszcze za rzeczypospolitej, utrzymyway

si i po zmianie politycznej doli kraju. Dozwolone przez rzd

rosyjski synody coroczne, dla wyznawców helweckich, czuway

nad dwiema szkoami na stopniu gimnazyów, istniejcemi

w Kiejdanach i Sucku.

Za dawnych czasów w wiekach XVI i XVII moni pano-

wie litewscy pozakadali fundusze w Królewcu, w Malborgu

i w Lejdzie (w Holandyi) dla modziey wyznania protestan-

ckiego, pragncych sucha wyszych nauk teologicznych. Rzd

rosyjski nie wzbrania wyjazdu za granic na nauki tej mo-

dziey, ale póniej znalazszy, e te podróe poczone byy

2 niedogodnociami, a prócz tego, e i same fundusze wskutek

wojen i innych okolicznoci zostay zachwiane, rzd zamieni

je na stypendya przy uniwersytecie dorpackim i ju modzie

kraju pónocno-zachodniego nauk teologicznych w owym uni-

wersytecie suchaa. Po ustanowieniu ministerstwa narodowego

owiecenia i reorganizacyi uniwersytetu wileskiego, poruczony

mu zosta zarzd owiecenia we wszystkich guberniach do Ro-

syi powróconych tak, e pod wzgldem instrukcyi drukarstwa

i ksigarstwa, okrg naukowy wileski bezporednio zalea

od ministerstwa owiecenia.

W tern miejscu najwaciwiej bdzie przebiedz zmiany,

jakim ta ga administracyi ulega przez zaprowadzenie no-

wych zakadów, jak np. Hceum woyskiego, gównego semi-

naryum przy uniwersytecie wileskim, akademii poockiej, utwo-

rzenie póniej uniwersytetu kijowskiego, a wic i nowego nau-

kowego okrgu.

Co do skadu politycznego kraju, by on obwa-

runkowany podziaem na jaki rozpadaa si ludno spoeczna.



— 14 —

Stany: szlachecki, miejski i wociaski, w czasie przejcia pó-
nocno i poudniowo- zactiodniego kraju pod bero rosyjskie, co
do swoich praw i obowizków dokadnie opisane s w Len-
g-nichu. Wiadomo, e stan rycerski stanowi naród i uywaa
jeden tylko, praw obywatelskich. Cay wic nastrój (sic) spoe-
czny zastosowany by do tego politycznego skadu narodu. Caa
ziemia w krajach litewskich i ruskich pod wzgldem politycznym
dzielia si na województwa, ziemie, powiaty i ksistwa. Wo-
jewództwa, zabytek pierwotnego jeszcze urzdzenia kraju, kiedy
or by gównym obowizkiem posiadaczów ziemi, byy tak
urzdzone, aby dostarczay królowi mów do rady i lud zbrojny
do wojen zaczepnych lub odpornych. — Po województwach,
w miejscowociach z pooenia swego warowniejszych, powzno-
szono zamki (castella); ich dowódzcy zwani byli kasztelanami,

podobnie mieli wstp do rady królewskiej. Z dostojników tych
dwóch stopni utworzy si senat, który dopomaga królowi
w zawiadywaniu sprawami zewntrznemi kraju, a poniewa
panujcy by nietylko najwyszym wodzem siy zbrojnej, ale

i najwyszym sdzi wszystkich spraw uczynkowych i maj-
tkowych, toczcych si midzy obywatelami, dlatego przybiera
do boku swojego senatorów dla rozstrzygania spraw, przecho-
dzcych drog appelacyi od sdów ziemskich i grodzkich do
wyroku ostatecznego królewskiego. Dla utrzymania porzdku,
aden szlachcic nie móg by pozywanym do innego sdu, tylko

do tego, który znajdowa si w tym powiecie lub ziemstwie,
gdzie pozwany mia swoj osiado. Od najdawniejszych cza-

sów sdziowie byli obierani na sejmikach ziemskich czyli po-

wiatowych, z obywateli osiadych tego powiatu. Przy coraz
rozleglejszym rozwoju stosunków spoecznych, liczba spraw
mnoy si musiaa, a wic i liczba takich, które przez apela-

cy szy pod wyrok królewski, podobnie rosa. Pojcia teore-

tyczne polityki wewntrznej coraz szerzyy si midzy stanem
szlacheckim i wczenie wyrobiy si do tej dojrzaoci, na ja-

kiej dzi w zachodniej Europie zostaj. Ztd poszo, e obywa-
tele nie chcieli by sdzonymi tylko przez równych sobie i to

ludzi wasnego wyboru. Gdy tak z jednej strony ta nauka po-
lityczna coraz bardziej si rozpowszechnia pocza, a z dru-

giej liczba praw apelacyjnych coraz wicej pracy i czasu kró-
lowi zabieray, kiedy nakoniec dla wikszej dogodnoci prawu-
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jcych si król musia przejeda si z jedneg-o województwa

do drugiego dla sdzenia spraw zalegych, taki wymiar spra-

wiedliwoci coraz stawa si dla panujcego i poddanych uci-

liwszym. Król Stefan Batory, za rad znakomitego i uczonego

na swój wiek prawoznawcy, doktora praw Jana Zamojskiego,

zgodzi si na ustanowienie dwóch trybunaów: jednego dla

Korony, drugiego dla Litwy, na które ca suc sobie wa-
dz sdow przela. Cay kraj pónocno i poudniowo-zachodni

pod wzgldem sdownictwa podlega statutowi litewskiemu,

który po raz pierwszy w r. 1529 za prawo ogólnie obowizu-

jce ogoszony, póniej w dwóch redakcyach za Zygmunta

Augusta i Zygmunta III pomnoony, objaniony i uzupeniony,

sta si ksig prawa dla caego kraju i w chwili przywrócenia

tego kraju do Rosyi zachowa dugo jeszcze powag swoj
z woli cesarzowej Katarzyny II, Pawa I, Aleksandra I i Miko-

aja I a do r. 1840, w którym ju Swod Zakonów pod

wzgldem sdowym porówna ten kraj z ogóem cesarstwa.

Pod wzgldem czysto administracyjnym kraj

trzyma si nastpnego trybu. Ogólne prawo rozcignite na

kraje litewskie i ruskie neminem captwabimus tj. nikogo wi-
zi nie pozwolimy, dopóki wyrok sdowy nie zapadnie, byo
rkojmi wolnoci osobistej. Od niej wyjmowa jedynie przy-

padek schwytania przestpcy na gorcym uczynku. Porzdek

i spokojno kraju oddana pod opiek praw, zachowan bya
w ten sposób, e w kadym powiecie, na sejmikach wybierany

by urzdnik z liczby obywateli osiadych, zwany instygato-

rem. Jego obowizkiem byo wywiadywanie si o wszelkich

przestpstwach, nadwerajcych bd bezpieczestwo pospo-

lite, bd osób pojedynczych. Jeeli strona pokrzywdzona bya
do niedba, aby o krzywd swoj przez pozew do sdu po-

wiatowego winowajcy nie powoaa, wówczas instygator w imi

obraonego prawa, pozwa go by powinien. Obrb jego urzdu

by nadzwyczaj rozcigy, chocia ogranicza si tylko grani-

cami powiatu, lub liczb jego mieszkaców; ale ju bez rónicy

stanu, do którego pokrzywdzony mieszkaniec nalea.

Miasta rzdziy si prawami wprost z Niemiec przenie-

sionemu. W pocztkach osadzenia miast w Litwie i krajach ru-

skich, osadnicy niemieccy warowaU sobie od panujcych, e
maj y pod powag tak zwanego prawa magdeburskiego,
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które w Polsce od XII w. ju znajome z dobroczynnych skutków

swoich znalazo wzito na Litwie i Rusi. To prawo pod na-

zw »zwierciada saskiego« znane, obejmowao nietylko ustawy

sdowe, lecz nadto cay porzdek policyi i administracyi miej-

skiej. Zasada wyborcza tu gównie przemagaa. Miasta rzdziy

si i sdziy przez urzdników wolnemi gosami wybieranych.

Po dobrach królewskich starostowie mieli w swym rku wadz
wykonawcz i speniali dekreta królewskie, oraz wyroki sdowe;
do nich te naleaa czujno nad bezpieczestwem osób i ma-

jtków; na wezwanie starosty szlachta powiatowa obowizan
bya stawi si na miejscu wskazanem jezdno i zbrojno, a to

dla wykonania wymaganych przez okolicznoci rozporzdze.
Najliczniejszy stan w kraju, stan wiejski, nie mia adnej

prawami obwarowanej organizacyi. Jak w dobrach królewskich

zalea co do osoby, majtku, pracy swojej od starosty lub dzier-

awcy, tak w dobrach duchownych od praata lub zwierzchno-

ci klasztornej, stosownie do tego, jaki fundusz, czy duchowie-

stwa wieckiego, czy zakonnego skada; tak nakoniec w do-

brach szlacheckich by wycznym poddanym obywatela. S
lady dawnych urzdze gminnych, ale te zatary si z upy-

wem czasu i wadza dziedziców ziemskich coraz si szerzej

krzewi pocza. Sejm radomski z roku 1505 pamitnym jest

z ucisku ludu wiejskiego w Polsce. Posowie ziemscy wyn-
kah na królu Aleksandrze Jagielloczyku, e potwierdzi uchwa
cieniajc i bez tego szczupe swobody kmieci. Do najuci-

liwszych naleaa ta ustawa, e bez zezwolenia pana nie wolno

byo kmieciowi posya syna do szkoy lub oddawa do rze-

miosa. Wszake w dobrach królewskich i duchownych, które

trzeci niemal cz ludnoci wiejskiej w kraju obejmoway,
nie bya ona bez opieki. Przy kanclerzach obojga narodów,

prawo ustanowio tak zwane sdy asesorskie, do których na-

leay wszystkie sprawy, bd wocian z dziedzicami lub dzier-

awcami, bd majtków ociennych i tym podobne W kraju

pónocno i poudniowo -zachodnim obowizyway a do ostat-

tnich czasów mdre ustawy Zygmunta Augusta, przepisujce

za ziemi, oddan wocianom na uytek, bardzo umiarkowan
robocizn i czynsz nadzwyczaj may. Inwentarze przez komor-

ników królewskich dla starostów lub obdarzonych doczenie
temi dobrami sporzdzane, s wzorem porzdku i znajomoci
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gospodarczej. Skoro rzd podda si wzg-ldem ludu wiejskiego

tej normie, e inwentarz bdcy pewnego rodzaju kontraktem,

chcia mie za prawido stosunków midzy wacicielem ziemi

i jej dzierawc, wnet upowszecini si zwyczaj spisywania

takiche inwentarzów i po dobrach obywatelskich. Mnogie byy
przyczyny skaniajce do spisywania takich inwentarzów, bo
waciciel ziemski dóbr, zwaszcza rozlegych, chcia mie nie-

ylko opis majtku, ale i zbiór prawide, podug których usta-

nowiony przeze rzdca, mia powierzonym sobie majtkiem
zawiadywa. Nadto w cigych frymarkach, przez jakie dobra

ziemskie szlacheckie przechodziy, oddawauo te dobra bd
w drodze dobrowolnej umow^y w dzieraw, bd szy one z wy-

roków sdowych w tak zwan tradycy, to jest, e majtek
ziemski niewypatnego dunika oddawa si wierzycielowi; dla

ustanowienia za rachunku, jak dugo wierzyciel majtek ten

wytrzyma by powinien, sd zsya urzdnika dla sporzdzenia

na miejscu inwentarza, w którym wykazywano nie tylko róda
dochodów, ale i okrelano powinnoci, jakich dwór mia prawo
od wieniaków wymaga. Takie inwentarze staway si ju
obowizujcemi i dla wacicieli ziemskich wzgldem ich wo-
cian, a chocia prawo wyranie nie postanowio, dokd wo-
cianie, w razie ucisku lub amania inwentarza, skargi swoje

zanosi byli powinni, przecie zwyczaj mie chcia, e podko-

morzy powiatowy by w podobnych zdarzeniach najbliszym

rozjemc. W zapomnieniu, jakiego dopucia si rzeczpospolita

wzgldem najwikszej liczby swoich synów, sprawiedliwy sd
potomnoci napitnowa j hab, e wolno, a nawet ycie
wieniaka oddaa bez odpowiedzialnoci w rce wacicielów
ziemskich. Std poszo, e nietylko wocianie, ale i kady czo-

wiek mieszkajcy na ziemi obywatelskiej nalea do przysdu
dworu, do którego i ziemia naleaa. Tak wic jeeli dopuci
si jakiego wystpku szlachcic czynszowy. Izraelita lub Tatar

na ziemi obywatelskiej zamieszkay, wzywano go do waci-
wego sdu powiatowego lub grodzkiego, a zawsze w asysten-

cyi dziedzica; cz wic odpowiedzialnoci za popenione wy-

kroczenie i na dziedzica spadaa. Byo to dzielnym hamulcem
od zbrodni, bo mieszkajcy na ziemi obywatelskiej nie tyle si
lka dalekiego ziemstwa lub grodu, ile dworu, majcego wszel-

Ksiga Wspomnie Malinowskiego. 2
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kie rodki do ujcia go i ukarania, bd na osobie, bd na
majtku.

Najwikszy zarzut, jaki niedonoci ówczesnego prawo-
dawstwa uczyni susznie mona, jest ten, e ycie wieniaka
nie byo dostatecznie zawarowane; w razie bowiem zbrodni
gardowej, sd nalea do waciciela ziemskiego. W podobnych
zdarzeniach, z pobudek raczej sumienia, ni obowizku, nie
chcia on bra odpowiedzialnoci caej na siebie, dla tego w zda-
rzeniu dowiedzionej zbrodni, waciciel ziemski wzywa kilku
ssiedniej szlachty i z niemi skada pewien rodzaj sdu przy-
sigego; spenienie za zapadego wyroku zupenie ju od niego
zaleao. Byy to wyroki ostateczne i nieodwoalne, std atwo
poj, na jak sabej rkojmi polegao ycie ludzkie. Odzyway
si tu i ówdzie wymowne gosy obywateH mdrych i cnotli-
wych, dopominajcych si o zabezpieczenie tej najdroszej wa-
snoci czowieka; ale ledwie w. r 1772 Andrzej Zamojski, kan-
clerz wielki koronny, wezwany przez króla i stany rzeczypospo-
litej do uoenia ksigi praw, opiek ich rozcign nasta
wiejski, tak e nie tylko otworzy ludnoci wiejskiej drog do
swobodnego przenoszenia si z ziemi jednego waciciela ziem-
skiego na ziemi drugiego, ale ograniczy powag sdów miej-
scowych dworów do przekrocze potocznych, policyjnych. Na
nieszczcie wikszo posów sejmowych uwaaa t ustaw
za cieniajc prawo wasnoci i zabiegami swemi dokazaa,
e »zbiór praw« redakcyi Andrzeja Zamojskiego nie otrzy-
ma sankcyi sejmowej. Odtd, a do pamitnego czteroletniego
sejmu, ten przedmiot lea odogiem i dopiero w konstytucyi
trzeciego maja wolno i ycie ludu wiejskiego oddano pod
opiek praw ogólnych. Naley odda sprawiedhwo asesoryom
koronnej i litewskiej, e toczce si przed ich sdami sprawy
najwicej przyczyniy si do sprostowania wyobrae co do
stosunków, jakie midzy wacicielem ziemi a dzierawicym
j rolnikiem istnie powinny. Jak wszystkie sdy rzeczypospo-
litej, tak i sdy asesoryi byy jawne. Stawali w nich adwokaci,
ludzie po wikszej czci wiatli, których powodzenie gównie
zaleao od sawy, uczciwoci i sumienia, na jak zasuy po-
trafili. Odrbnie wic od samej sprawy upowszechniay si
w narodzie zdrowe pojcia o stosunkach, opartych na sprawie-
dliwoci i wiele przyczyniay si do ulenia doli ludu wiejskiego.
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Nie wszystko zapewne tak poszo, jakby pój byo mogo,
gdyby wysze duchowiestwo wieckie i bogatsze zakonne po-

czytao za gówny swój obowizek przywieca przykadem
krajowi w postpowaniu z ludem wiejskim. Ale nie zawsze
duchowiestwo umiao tumi w sobie narowy i przesdy szla-

checkie; czsto chciwo zaguszaa w jego sercu gos sprawie-

dliwoci, a te zboczenia byy tem zdroniejsze, e powag przy-

kadu upowaniay niejako wieckich wacicieli ziemskich do

naduy.
Po powróceniu Biaej Rusi pod panowanie rosyjskie, wy-

bór cesarzowej Katarzyny II wielkorzdcy tego kraju pad na

ma penego rozumu, dowiadczenia i szlachetnoci. Pierwszym
wielkorzdc przywróconego kraju by hrabia Zacharyasz Czer-

nyszew. Tu naley rozpatrzy Hojnioe coópanie saKOHOB-E i wy-

mieni te rozporzdzenia, które w nowo nabytych guberniach

wprowadzono, bo posuyy one za przykad do tych zmian,

jakie z kolei wprowadzono w administracyi póniej wcielonych

czci pónocno i poudniowo-zachodniego kraju.

Ju Biaoru znajdowaa si od lat kilku pod nowem
panowaniem, kiedy genialne urzdzenie gubernii i miast ogo-

szone zostao przez cesarzow Katarzyn II. (W tem miejscu

naley poda w treci gówny zarys tej pamitnej ustawy,

zwróci uwag na te szczegóy, które zday si by wówczas

najpotrzebniejszemi). Tak midzy innemi zaoony bank poy-

czkowy, dajcy atwo obywatelom na zastaw majtku zaci-

gania umarzajcych si przez opat odsetków poyczek, przy-

jty by z wielk wdzicznoci i w ówczesnych gazetach war-

szawskich umieszczano listy pisane z Biaej Rusi, w których

przebijao si to zadowolenie.

Gówn zmian, jaka najwiksz cz ludnoci najbliej

dotkna, byo wprowadzenie powinnoci rekruckiej. Za rzdów
rzeczypospolitej wojsko organizowao si podug przepisów

statutu litewskiego w rozdziale o »obronie z i em-

skie j«. (Potrzeba ten rozdzia z pilnoci przeczyta i przed-

stawi z niego obraz wojskowoci. Poczem ze zbioru praw
Trembickiego wykaza zmiany, jakie po cinieniu wadzy
hetmaskiej i ustanowieniu departamentu wojennego zaszy,

a z tego ukae si, jakim trybem szczupe wojsko koronne

i litewskie formowao si pod koniec istnienia rzeczypospolitej).

2*
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Z tego dziea Trembickiego potrzeba zrobi wycig wszyst-

kich ustaw tyczcych si skarbu a do ustanowienia departa-

mentu komisyi skarbowej. Z tego da si skreli dokadny obraz

systematu podatkowania, handlu, przemysu i wydanych dla

nich przepisów. Tu wypadnie mie pod rk Czackiego: »0 pol-

skich i litewskich prawachii i radzi si tablic, jakie sporzdza,

bdc sam u róda, jako wysoki urzdnik w komisyi skarbu

obojga narodów.

Od r. 1795, po zoeniu korony przez Stanisawa Augusta,

nowy rzd wybra trzy gówne punkta zarzdu pónocno i po-

udniowo-zachodniego kraju: Poock, Wilno, Kijów. Ten sam

tryb, jaki zaprowadzony by od r. 1775 w dwóch guberniach

biaoruskich rozcignito na: woysk, kijowsk, podolsk i obie

litewskie: wilesk i grodziesk. Ksi Repnin i Tutolmin,

zdolni i dowiadczeni mowie stanu, wzili si umiejtnie

i pracowicie do zaprowadzenia administracyi, któr chcieli uczy-

ni podobn z administracy gubernii wielko-rosyjskich. Natra-

fiajc przecie na istniejcy dawniej porzdek, zwaszcza pod

wzgldem sdowym, policyjnym, wiele dawniejszych ustano-

wie zostawili w swej mocy. Cesarz Pawe I po wstpieniu

na tron postanowi zwiedzi nowo nabyte kraje i odby to

z wielk okazaoci. Na granicy kadego powiatu czekaa przy-

bycia monarchy majtniejsza i uksztacesza modzie konno

i przeprowadzaa do miasta powiatowego, gdzie po klasztorach,

jako budowniejszych gmachach, zwykle przybierano sal tro-

now, a tam wszystkie stany i korporacye skaday hod cesa-

rzowi. Ludno, z niewymown askawoci przez cesarza przyj-

mowana, otrzymaa z tronu zapewnienie, e dobro ogólne b-
dzie najbliszym przedmiotem jego troskliwoci. Jako gdy da-

wne prawa, któremi ten kraj rzdzi si i sdzi, byy dla mie-

szkaców miemi, cesarz Pawe, nie tylko zostawi je w swej

mocy, ale zostawi trybunay, od których jednak apelacyi do

senatu dozwoli. Okolicznoci, które poprzedziy ostateczny upa-

dek rzdu polskiego, day powód, e moniejsi obywatele kraju

uwaani byli przez rzd za przychylnych lub podejrzanych.

Z liczby senatorów ci, którzy niczem nie narazili si Rosyi, po-

otrzymywali stopnie, wyrównywajce tym, jakie piastowali

w r. 1795; tak ministrowie, jeeli byli wojskowymi, jeszcze

przez Katarzyn II mianowani byli jeneraami broni; jeeli pia-
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stowali urzdy cywilne, rzeczywistymi radcami tajnymi; dostoj-

nicy drugorzdni otrzymali rangi rzeczywistych tajnych lub

rzeczywistych radców stanu. Tak naprzykad: marszaek wielki

litewski, Ludwik Tyszkiewicz, by rzeczywistym radc
tajnym; wojewodowie: trocki, ksi Józef Radziwi,
i miski, Chmara, zostali radcami tajnymi. Jenera artyleryi

litewskiej: ksi Franciszek Sapieha, radc tajnym; Ksa-

wery Chomiski, wojewoda mcisawski, radc tajnym.

Tak wic znakomitsi urzdnicy dawnego rzdu znaleli w no-

wym powaanie dawniej piastowanych urzdów.
Wstrznienie, wywoane przez powstanie Tadeusza Ko-

ciuszki, cigno na wiele osób surowo rzdu. Jeszcze w la-

tach 1795— 1796 znaczna liczba tych, którzy uznali wadz na-

czelnika narodu, za jakiego Kociuszko by uznany, dowiad-

czyli sekwestru, konfiskaty majtków a nawet wygnania na

Sybery. Cesarz Pawe wszystkim niemal pozwoli powróci

do kraju i majtki ich uwolni z pod sekwestru. Dawnym woj-

skowym, majcym urzdowe dowody na posiadanie rangi, do-

zwolony by wstp do wojska rosyjskiego jednym stopniem

niej; bo byo to we zwyczaju w Rosyi, e tylko oficerowie

wojsk cesarsko-niemieckich przyjmowani byli w tych samych

rangach, oficerowie za pruscy, chocia wojsko tego kraju uy-
wao sprawiedliwej sawy pod wzgldem uksztacenia wojsko-

wego, przyjmowani byli jednym stopniem niej, co te i na

oficerów wojska polskiego rozcignito.

Wspaniao cesarza Pawa i oczywiste jego wspóczucie

dla nowych poddanych obudzio w nich najwysze dla monar-

chy przywizanie, ale okropny kierunek, jaki rewolucya fran-

cuska przybiera pocza, ujcie przez Jakobinów steru rzdu
i krwawe panowanie zgrozy, sprawiy, e Pawe I nakaza naj-

pilniejsz czujno, aby wyobraenia, które wziy gór we
Francyi i znaczn cz Europy opanow^ay, nie przedary si

do kraju. Std utrudniono wydawanie paszportów za granic,

przepisano surowe prawida na handel ksigarski, obostrzono

cenzur pocztow — i cis baczno rozcignito na sposób

mylenia, przyjazny zasadom we Francyi i w znacznej czci
Niemiec wówczas rozszerzanym. Ustanowienie przez cesarza

Pawa tak zwanej tajnej ekspedycyi, wielu trwoyo umysy.

Dorane jej postpowanie napenio kraj wielkim postrachem
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i nie dozwolio rozkrzewic si instytucyom wielko-rosyjskim

w nowo wcielonych krajach.

Tymczasem postpy ora francuskiego pod hasem zasad

republikaskich zwabiy cz wojska polskiego pod Mada-
liskim i Kniazie wi czem nad Ren i do Woch. Obudzone
zamare nadzieje silnie wstrzsny umysy modziey, która

tajemnie wymyka si pocza z kraju i pieszya do legii wo-
skiej lub nadreskiej, oddajc si uudnym nadziejom, e pod
chorgwiami francuskiemi wywalczy potrafi wskrzeszenie oj-

czyzny. Taki zwrot wyobrae nie dozwoli modziey, a na-

wet i dojrzalszym, patrze trzewo na nowy stan rzeczy w kraju

zaprowadzonym. Std ludzie zdolniejsi nie zrozumieli, e dobro
ich rodzinnej ziemi powoyw^ao ich do wiernej suby nowemu
rzdowi. Stosamienie nowo wcielonych krajów z prowincyami
wielkorosyjskiemi zapowiadao dla pierwszych wielkie korzyci,
a mianowicie, e kraj mógby by administrowany przez urz-
dników miejscowych, bo dla ludzi ju do zarzdu wdroonych,
po wikszej czci w dobrze urzdzonych szkoach wychowy-
wanych i hojnie pod wzgldem umysowym uposaonych od
przyrodzenia, nie moga nawet nieznajomo jzyka rzdowego
stawi niepokonanej przeszkody. Rzadkie wyjtki dawniejszych
polskich urzdników, którzy, zdrowiej rzeczy pojmujc, starali

si o posady pod nowym rzdem, dowiody, e rzecz sama
z siebie nie bya trudn i e rzd do chtnie przyjmowa ich

posugi, tak dalece, e znaczn cz urzdników pocztowych
i najwiksz liczb kasyerów na miejscu zostawi. Przez osta-

tnie lata panowania cesarzowej Katarzyny przemaga pewien
rodzaj dyktatury; pod berem cesarza Pawa naród ujty wiel-

kiemi dobrodziejstwami, a mianowicie wprowadzeniem wzoro-
wej karnoci w wojsku, która pod przeszem panowaniem wielce
si bya rozprzga, przywyka do nowego porzdku rzeczy. Pod
cesarzem Aleksandrem 1 niezrównana dobro tego monarchy
czynia go przedmiotem powszechnej czci i uwielbienia jego
nowych poddanych. Utworzenie ministerstw jak w caym kraju

zapowiadao utw^orzenie porzdnej administracyi, tak oddziaao
dobroczynnie na kraj pónocno i poudniowo-zachodni. Miano-
wanie kilku znakomitych dawniejszych dostojników senatorami,
jak np.: Seweryna Potockiego, Filipa Olizara, Wale-
ryana Strojnowskiego, Ksawerego Chomiskiego,
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Adama Chmary, Worcela, zaszczepio w narodzie wiar,

e rzd pragnie bliej wyrozumie potrzeby i yczenia nowych
swoich poddanych. Pacc za ufnoci za ufno, ci, którzy

przyjli i oprzysigli poruczone sobie miejsca, starali si nie-

poszlakowanem postpowaniem usprawiedliwi zaszczytny dla

siebie wybór. Z poród klsk i straszliwej burzy, w której sa-

moistno kraju zgina, niektórzy dostojnicy dawnego rzdu
wynieli imi czyste i saw niczem nie zachwianej prawoci.

Rozgos ich cnoty doszed do wiadomoci tronu. Cesarz Pawe
porucza im czsto bardzo wane sprawy, a mianowicie takie,

które z treci swojej zdaway si nalee do sdów polubownych.

Do liczby takich mów naleeli: Jerzy Biaopiotrowicz
Micha Zaleski, Tadeusz Czacki, Franciszek Sa
pieha i niektórzy inni. Gos ich i winnych czsto draliwych

zdarzeniach suchany by przez panujcego. Ze wszystkich ga-

zi administracyi najblisz bya sercu ga owiecenia naro-

dowego. Pierwszym ministrem by hrabia Piotr Zawadow-
ski, m wysokich zdolnoci i prawdziwy mionik owiecenia.

Jemu te kraj ten zawdzicza urzdzenie uniwersytetu wile-

skiego i tak organizacy przywizanego do niego zarzdu in-

strukcyi publicznej w dziewiciu guberniach, e wszystko upo-

waniao do nadziei najbujniejszego jej rozkwitu. Jako usta-

nowione przeze dwie komisye sdowe, edukacyjne: jedna

w Wilnie, druga w Krzemiecu, najczynniej zajy si odszu-

kaniem funduszów, jakie przeszo dla sprawy owiecenia

zgromadzia. (Obraz zasug tych komisyi da si sporzdzi
z y>yfVota Tadeusza Czackiego*^ napisanego przez ksidza

Aloizego Osiskiego i z y>Pamitników o Janie Sniade-

ckimoi przez M. Baliskiego, a nakoniec z ^Historyi szkó

na Litwieai przez Józefa ukaszewicza).
Przy usilnem wspódziaaniu kuratora uniwersytetu, ksi-

cia Adama Czartoryskiego, nie tylko sam zakad piknie za-

kwit, ale i szkoy pod jego rzdem zostajce coraz skuteczniej

zaczy odpowiada swojemu przeznaczeniu. Szczególniej upo-

wszechnia si w kraju mio nauki i przekonanie o jej po-

trzebie. Przy wspódziaaniu biskupów, duchowiestwo zakonne

a mianowicie zgromadzenia: pijarów, bazylianów i dominika-

nów wielkie pooyy w tej mierze usugi; szczególniej odzna-

czyy si ulegoci i posuszestwem wzgldem uniwersytetu.
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tak, i nie byo przykadu nieulegoci z ich strony zalecaniem
i radom uniwersytetu. Nie byo prawie ani jednej szkoy za-

konnej, przy którejby nie istnia jaki fundusz dla ubogiej ucz-
cej si modziey. Te fundusze, czyli tak zwane konwikta, su-

miennie administrowane, dopomagay ubogiej modziey do od-

bywania nauk w szkoach, na stop gimnazyów urzdzonych.
Do dawnych przybyway coraz nowe. Czacki szczególniej od-
znacza si umiejtnoci ich tworzenia, na co w szczodrobli-

woci obywatelskiej znajdowa wszdzie rodki. Mone rodziny
gównie zasugiway si tem krajowi. Nowe gimnazya powsta-
way po rozmaitych powiatach. Czartoryscy utworzyli i upo-
sayh dwa gimnazya: jedno w Midzybou, drugie w K le-

wa ni u, na co staroytne zamki swoje rodowe oddali. Po-
toccy uposayli gimnazyum na Podolu w Niemirowie;
Steccy postpili podobnie w Midzyrzeczu na Woyniu;
Braniccyw Biaej Cerkwi; Wincenty Tyszkiewicz
w Swisoczy, ju nic nie mówic o tem, e gdziekolwiek
szkoy utrzymywane przez zgromadzenia zakonne istniay,

wszdzie te zgromadzenia znajdoway najczynniejsz pomoc
i zacht obywatelsk. Do dawniejszych funduszów przybyway
nowe, jak naprzykad: konwikt Lerneta w Krzemiecu,
bursa biskupa Pilch ows kiego i podstolego Walickiego
w Wilnie i przy kadej niemal szkole stypendya dla wikszej
lub mniejszej liczby ubogich uczniów. Komisye edukacyjne
czynnie ze swej strony pracoway nad wydobyciem funduszów,
które dawno czasu zatara, i nad zwróceniem ich do waci-
wego celu, jeeli póniejsi dziedzice zapomnieli o woonych
na nich przez przodków obowizkach dla wychowania publi-
cznego. Gona bya w swoim czasie sprawa ze spadkobier-
cami Hilzenowskiemi, którzy dobroczynne zamiary wito-
bliwego biskupa smoleskiego wypaczy usiowali. Rzd ze
swej strony udzieli najczynniejsz opiek funduszom wycho-
wania, skoro je tylko wyroki komisyi edukacyjnych wyjaniy
i udowodniy. W Wilnie do dobroczyców owiecenia nalea
podstoli Walicki i za niedawnych jeszcze czasów profesor
Jundzi oraz biskup Cywiski. Mniemanie powszechne wzio
spraw owiecenia pod swoje ordownictwo, tak, i do byo
odezwa si w jej imieniu, aby wnet obywatele tego kraju po-
spieszyli z hojn pomoc. W tem uczuciu wzio pocztek:
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Towarzystwo wspierania ubogich uczniów, które

przez czas krótkiego swego bytu wiele przynioso poytku,
a w póniejszym swoim rozwoju, godnym naladowania, mogoby
przybra rozlege rozmiary. Bo jeeli konwikta przy szkoach
pozwalay niedostatnim dzieciom korzysta z instytucyi publi-

cznej, tedy w uniwersytecie dwie tylko byy drogi, któremi

uboga modzie znajdowaa rodki suchania wykadanych nauk.

Rzd uniwersytetu utrzymywa dwunastu modzieców w tak

zwanem seminaryum nauczycielskiem. Obowizkiem przyjtego

do tego seminaryum ucznia byo wysuenie w okrgu nauko-

wym wileskim przez lat sze nauczycielem w któremkol-

wiek gimnazyum, lub szkole powiatowej wedug naznaczenia

rzdu uniwersytetu. Drugim rodkiem bezpatnego suchania

nauk by tak zwany instytut medyków skarbowych. Profesor

Józef Frank poda projekt rzdowi utrzymywania wasnym, od-

rbnym od uniwersyteckiego nakadem, modziey powicaj-
cej si naukom lekarskim, pod warunkiem odsuenia skarbowi,

bd w wojsku, bd w powiecie, podobnie lat sze, tam
gdzie go zwierzchno przeznaczy.

Znajdowa si wówczas w Wilnie, przy bibliotece uniwer-

syteckiej, czowiek niepospolitej zacnoci serca, prawdziwy mi-

onik wiata, gboko przenikajcy potrzeby kraju i pochopny

do zastosowania wszystkiego, co gdziekolwiek ludzie dobro-

czynni dla dobra ogólnego podjli. Tym czowiekiem by Ka-
zimierz Kontrym, który za istnienia jeszcze wojska litew-

skiego, po odbyciu nauk w akademii, wszed do artyleryi

w stopniu oficera; nastpnie opuciwszy zawód wojskowy przy-

jty zosta jeszcze za rektorstwa ksidza Marcina Poczo-
buta do kancelaryi uniwersyteckiej. Wkrótce spenia w niej

obowizek sekretarza za rzdów ksidza Hieronima Stroj-

nowskiego i Jana niadeckiego. Mianowany adjunktem,

przybrany by za pomocnika przez profesora Godfryda Erne-

sta Groddecka, który, prócz wykadu literatur: greckiej i rzym-

skiej, by prefektem biblioteki. Z tego miejsca Kontrym do-

broczynnie wpywa na modzie akademick, przewodniczy

jej dowiadczonemi radami swojemi, a posiadajc rozlege sto-

sunki w miecie i prowincyi, niewyczerpany by w obmylaniu

sposobów pomocy materyalnej. Owó Kontrym obeznawszy

si z biografi Augusta Hermana Frank, który w Halli, po-
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czwszy od bardzo drobnych skadek doszed do tego, e tak

zwany donn sierocy (orphano tropheum) zakwitn jako wspa-

niay zakad wychowania naukowego, który dostarczy na cae
Niemcy ludzi dokadnie usposobionych we wszystkich gaziach
wiedzy, Kont rym podzieli si z bliszymi przyjaciómi swo-

imi w Wilnie myl, e przy wzrastajcej liczbie modziey,
ochoczo napywajcej z caego okrgu naukowego wileskiego,

obejmujcego dziewi gubernii, najwaniejsz byo rzecz do-

starczy jej rodki (sic) utrzymania si w Wilnie. Profesoro-

wie: Mikoaj Mianowski, Jan Wolfgang, Leon Bo-
rowski, owiadczyli najochotniej swoje wspópracownictwo
w doprowadzeniu do skutku tego piknego zamiaru. Przed

rozpoczciem wic roku szkolnego z 1821 na 1822, d. 22 sier-

pnia, zgromadzili si: Mikoaj Mianowski, Micha Dmo-
chowski, pisarz komisyi edukacyjnej razem i za brata Aure-

liana, marszaka oszmiaskiego; Jan Rychter, wspópraco-

wnik przy redakcyi Kuryera litewskiego ; Robert Kleczkow-
ski, podkomorzy trocki; Jan Wolfgang, profesor razem
i za Jana Szantyra geometra uniwersyteckiego; Kazimierz
Kontrym; Leon Borow^ski, profesor literatury powszech-

nej, razem i za Feliksa Siesickiego, sdziego Wikomirskiego;

Stanisaw Rodziewicz, kasyer uniwersytetu; Franci-
szek Wróblewski, doktor medycyny; Józef Karczew-
ski, znakomity w swoim czasie prawnik i obroca sdowy
w komisyi Radziwiowskiej ; Ignacy agiewnicki, adwokat;

Jan Gieczewicz, obywatel powiatu wileskiego; Ignacy
Baliski, marszaek powiatu wileskiego, razem i za brata

Michaa. Na tern posiedzeniu postanowiono nastpne prawida:

czonkami towarzystwa zostaj dobrowolnie wszyscy, którzy cel

jego za wany i poyteczny uznaj, bez rónicy wyznania,

stanu i powoania. Aby otworzy drog dla najwikszej liczby

czonków, upata uchwalona bya nadzwyczaj maa, bo kady
z czonków wnosi jednorazowie po rs. 3 i obowiza si pa-
ci co miesic z góry 2 zote srebrem. Prócz tego otrzymywa
ksieczk drukowan, tak dla zbierania nowych czonków, ja-

kote dla zbierania dobrowolnych skadek choby w najdro-

bniejszych ilociach. Tacy kollektorowie zebrane skadki i opaty
miesiczne wnosili do kasyera towarzystwa, Stanisawa Ro-
dziewicza. Nimby towarzystwo otrzymao sta organizacy
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od zwierzchnoci uniwersyteckiej, zaoyciele jego naznaczyli:

dyrektora, sekretarza i ekonoma.

Skoro ustanowienie towarzystwa rozgosio si w Wilnie

i na prowincyi, powszechno przyja myl jego zaoenia
z wielkiem zadowoleniem. Liczba czonków codziennie wzra-

staa. Zamoniejsi obywatele chtnie zapisywali si do jego

grona, ale nawet ubosi, ze stanu kupieckiego, rzemielnicy, nie

wyczajc starozakonnych, owiadczyli ch naleenia do przed-

siwzicia, którego poytek dla kadego by oczywistym. Re-

ktor, Szymon Malewski, znajdujc zamiar towarzystwa

chwalebnym i poytecznym, potwierdzi jego istnienie d. 26

sierpnia tego roku i wnet z pocztkiem roku szkolnego 1821/2

dziaania towarzystwa weszy w ycie. Z pocztku dyrektor

z czonkami mieli dowiadywa si u profesorów, jacy z ubo-

gich uczniów zasugiwali przed innymi na wsparcie, skadajce

si z biletów wydawanych na miesiczny stó bezpatny, po

dwie potrawy na obiad, a jedn na wieczerz, w najtej przez

ekonoma gospodzie; ale wkrótce postrzeono, e tego rodzaju

pomoc bya najpotrzebniejsz dla uczniów pora pierwszy przy-

bywajcych z gimnazyów i szkó powiatowych, o których pro-

fesorowie jeszcze zdania powzi (sic) nie mogli. Na jednem wic
z posiedze zaoyciele postanowili komitet egzaminacyjny,

przed którym kady z uczniów niedostatnich, dajcych po-

mocy, skada wiadectwa otrzymane od zwierzchnoci szkolnej,

i paszport dozwalajcy mu zamieszka dla nauk w Wilnie,

(sekretarzem tego komitetu by Mikoaj Malinowski). Mniej sta-

rano si powzi wyobraenie o naukowem usposobieniu ucznia,

jak o rozwoju jego umysu i o stopniu pojtnoci, tudzie ochoty

do pracy. Dowiadczenie przekonao, e to bya najwaciwsza

droga. W^edug wiadectwa osób w komitecie egzaminacyjnym

zasiadajcych, nie jeden z uczniów szkó powiatowych bardzo

miernego usposobienia, ale okazujcy wrodzone zdolnoci i ch
do nauki, odznaczy si póniej swietnemi postpami przy su-

chaniu kursów uniwersyteckich. Zasoby pienine towarzystwa

pomnaay si i przyszo jego zdawaa si ju by zapewnion,

gdy w r. 1822 zawisa nad Uniwersytetem burza, której prze-

widzie ani lka si byo niepodobiestwem.

Po krótkiej przerwie wykadu nauk w uniwersytecie z po-

wodu wojny r. 1812, wszystko zdawao si wraca do waci-
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wego trybu; modzie majtniejsza obywatelska gromadnie zje-
da si do Wilna pocza, ale na nieszczcie mio nauki,

z maemi bardzo wyjtkami, jeszcze si w niej nie upowszech-
nia; i owszem, lenistwo, szukanie roztargnie i atwych roz-

rywek, martwio zwierzchno uniwersyteck, a niekiedy gor-

szyo ludzi powaniejszych. Wanie wówczas kilku dojrzalszych

uczniów, a na ich czele Tomasz Zan i Jozef Jeowski,
pojmujcy ze wzniosego stanowiska cele yciowe, boleli nad
tym kierunkiem modszych wspóbraci i obmyla poczli spo-

soby zwrócenia ich na waciw drog.
Wedug przekonania tych zacnych zwolenników cnoty

i nauki widzieli oni konieczn potrzeb podnie uczniów uni-

wersyteckich do tego stopnia godnoci, aby nie tylko ukszta-
ceniem naukowem, ale przyzwoitoci postpowania i obycza-
jami byli wzorem dla caego dorastajcego pokolenia. Chodzio
im gównie o to, aby modszych uczniów uniwersytetu dopro-
wadzi do zamiowania wiedzy, a przytem przenikn wstr-
tem do wszystkiego, co byo gminnem i pospolitem. W tych
latach wanie pozawizyway si w uniwersytetach niemieckich
stowarzyszenia, midzy któremi tak zwany »zwizek cnoty«
Tugendhund, najwikszy rozgos otrzyma; tylko, e wskutek
waciwego umysom niemieckim nastroju i ówczesnych okoli-

cznoci politycznych, czonkowie zwizku cnoty wywoani
zostali do czynnego przeciwdziaania przewadze francuskiej.

Rzdy postrzegy si wkrótce, e pierwiastek polityczny za
wiele pocz bra miejsca w yciu modziey uniwersyteckiej,
poczy wic dziaa na jego rozprzenie. Zaprzeczy jednak
byo niepodobiestwem, eby zblienie midzy sob modziey
w celach powaniejszych silnie nie wpyno na popraw oby-
czajów i na usunicie tych zdronoci, jakie w postpowaniu
uczniów i rozzuchwaleniu ich raziy. Zan i Jeow^ski, obe-
znawszy si bliej z organizacy Tugendbundu, ocenili cay
wpyw obyczajowy, jaki zaprowadzenie podobnego zwizku
mogoby wywrze na wilesk uniwersyteck modzie. Dalecy
od wszelkich pomysów politycznych, poczytywali za gówny
cel swoich usiowa zaszczepienie w modziey mioci nauki,
zasad uczciwych i uksztaconego wdziku w zewntrznem y-
ciu. Ale poniewa tajemnica wywiera pewien urok, na mod
zwaszcza wyobrani, za rad wic Kazimierza Kontryma,
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postanowili zawiza i) towarzystwo zwane filomatów t. j.

mioników nauki, które wkrótce zmienio nazw na filare-

tów, mioników cnoty. W tak zawizanem towarzystwie, prze-

pisali sobie gówne prawida, rodzaj kodeksu, zoonego rekto-

rowi uniwersytetu Symonowi Malewskiemu, który wi-

dzc, e gdyby modzie uniwersytecka wszystkie te prawida
speniaa, nicby nie pozostawao do yczenia i prowadzenie

modziey byoby wzorowem, upowani ten rodzaj kodeksu

swojem potwierdzeniem.

Wszyscy filareci dzielili si na siedm gron, czyli zwiz-
ków, podug siedmiu pierwotnych, przyrodzonych barw wiata.
Dni tygodnia rozebrane byy w ten sposób, e w kadym z nich

po kolei odbywao si posiedzenie jednego zwizku, na czele

których sta wolnemi gosami wybrany przewodnik, utrzymu-

jcy kierunek zatrudnie wspólnych. Na posiedzeniach uka-

dano programat nastpnej schadzki, zapisywali si ochotnicy

do czytania za tydzie swoich wypracowa na pimie. Nie byo
prawie zdarzenia, eby kto nie wywiza si z przyjtego obo-

wizku. Prócz czonków zwyczajnych, nalecych do grona,

wolno byo kademu filaretowi odwiedza je w dniu schadzki.

Zwizek bkitny, jako skadajcy si z uczniów wydziau filo-

logicznego, najczciej by odwiedzany, bo spodziewano si

usysze jaki pikny utwór poezyi lub prozy. Zreszt przed-

mioty brane za tre tych wypracowa na pimie, obchodziy

ludzko wogóle, i nigdy prawie nie naleay do rzdu jakiej

szczególnej odroli wiedzy. Tu po wikszej czci wystpowali

modzi poeci: Ad a m Mickiewicz, Antoni Edward Ody-
niec, Julian Korsak, Ignacy i Aleksander Chod-
kowie, Jan Wiernikowski, Feliks Kuakowski, Do-
minik Orlicki i wielu innych. Lecz nie naley rozumie,

aby inne grona jak naprzykad: prawników, fizyków i matema-

tyków, medyków i sztuk piknych nie byy odwiedzane przez

filaretów powicajcych si innym gaziom nauk. I owszem,

skoro wie rozesza si, e który ze znajomych uczniów mia
czyta swoj robot, wnet schodzono si tak gromadnie, jak

*) W tern miejscu brak zapewne wyrazu stajnet, bez którego zdanie

nie byoby logicznie zwizane. (Uw. wyd.).
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tylko miejscowo pozwalaa — i te posiedzenia byy bardzo
poyteczne i nauczajce.

Modzie pochopn jest z przyrodzenia do rozmiowania
si w przedmiocie, który j bliej zaj, a to nawet do tego
stopnia, e czsto nie waha si ponia przedmiotów innych,
z któremi nie miaa zrcznoci bliej si obezna. Powstaway
std czste spory, a owocem tej umysowej szermierki byo to
wanie, e modzi nabywali wielostronnego uksztacenia, uni-

kali pedantyzmu i zasklepienia si w danej jakiej cianiejszej
skorupie. Rzeczywicie te ówczesna modzie uniwersytecka
odznaczaa si wielostronnoci uksztacenia i szerszym na
wiat i ludzi pogldem. Kady, który dowiedzia si o jakim
waniejszym szczególe uprawianej przez siebie nauki, tem ch-
tniej dzieli si nim ze wspóbracia, bo wiedzia, e znajdzie
ochoczych i pojtnych suchaczów. To wzajemne odwiedzanie
gron, ten cigy stosunek modych pracowników caego obszaru
wiedzy wywiera wpyw dobroczynny i nieraz widziano zdol-

niejszych zwolenników Hipokratesa, lub Justiniana, ywo zaj-
tych rozpytywaniem si tego, co wieo zjawio si na polu
dziejów, filozofii, lub nauk cisych. Lata w których filareci

wspólnie pracowa zaczli, byy pod wzgldem umysowym
piknemi latami europejskiego uksztacenia. Jeszcze nie prze-
brzmia gos wielkich wieszczów i zdawao si, e we Francyi,
Anglii i Niemczech otwierao si rozleglejsze pole dla nauk
nadobnych i sztuki. Katedry wielkich mistrzów brzmiay wy-
mownemi ich gosami: Guizot, Yillemain, Cousin potrafili roz-
nieci prawdziwy zapa do rzeczy piknych i wzniosych. Duch
poezyi na strunach Brodziskiego, Malczewskiego, a gównie
Mickiewicza, objawi si niesychanym dotd gosem. atwo
wic poj, e w takim nastroju ducha najczstsze stosunki
i wymiana uczu i poj musiaa by wielkiego wpywu. Dla
gównego zadania, które przewodniczyo zawizaniu si filare-

tów w towarzystwo, t. j. dla moralnego ich udoskonalenia, to
zblienie si modziey midzy sob byo równie zbawienne.
Uczucie mioci braterskiej w najszlachetniejszem tego wyrazu
znaczeniu coraz wicej nabierao potgi, tak dalece, e kady
filaret poczytywa za najwitszy obowizek czuwa nad bra-
tem, aby ten nie zboczy z tej drogi, jak poszli najznakomitsi
midzy niemi. Mio nauki i doskonalenia wszystkich wadz
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umysu i serca stawaa si coraz silniejsz, a przekonanie, e
w tern przedsiwziciu szczera, braterska pomoc jest najskute-
czniejsz, coraz si bardziej upowszechniao. Stojcy na czele
stowarzyszenia Tomasz Zan przywieca wszystkim, wzorem
prawoci, czystych obyczajów i serdecznego braterstwa. Zada-
nie moralnej poprawy modziey i czujno uad jej yciem wy-
magao wiele pracy. Jeden arcy, jak Zana zwano, nie byby
w stanie wszystkiego i wszystkich pilnowa, naleao mu wic
doda pomocników; znaleziono ich naprzód w przewodnikach
siedmiu gron, a póniej nieco w filaretach wiksz dojrzaoci
wieku i nauki zaleconych. Oni to razem z Zanem skadali
izb dozorcz, w której zbiegay si wszystkie siy stowa-
rzyszenia. W izbie doradczej obmylano rodki atwiejszego
dojcia do cela i za jej postanowieniem zdolniejsi filareci po-
otwierali wykady nauk wstpnych, mogcych uatwi mniej
przygotowanym uczniom uniwersytetu korzystne suchanie kur-
sów i nauk pomocniczych, jakiemi byy jzyki obce. Pod tym
wzgldem, praca tych, którzy podjli si wykadu, o ile bya
szczer i gorliw, o tyle przyniosa nieobhczonych korzyci.
Szczególniej zasuyli si na tej drodze: Jan Sobolewski,
Jan Hejdatel, Józef Jeowski, JanWiernikowski,
Józef Kowalewski, e wiele innych pominiemy. Ale prócz
nauki, wpyw izby doradczej na obyczaje by niezrównany.
Przy zachowaniu najcilejszej tajemnicy, adne zboczenie nie

unikno czujnoci gównego zwierzchnika. Nie lekcewaono
drobnych nawet usterków. Nie zbywao filaretowi uniesionemu,
czy zym przykadem, czy krewkoci wieku, na wczesnej, ro-

zumnej, a zawsze z najczulszem przywizaniem wypowiedzia-
nej przestrodze. Wszystkie stosunki towarzyskie midzy filare-

tami nosiy to znami i dyy do owego zotego prawida:
mens sana in corpore sano: t. j. do utworzenia zdrowej myli
w zdrowem ciele. Rozrywki zastosowane byy do osignicia
tego celu. Na przechadzkach, zwykle porannych, udawano si
w dalekie urocze okolice Wilna, gdzie lekki posiek z mleka,

pod obydwoma wzgldami odpowiada i wiekowi i potrzebom

modych nieskaonych umysów. Zdarzyy si niekiedy uroczy-

stoci, równie proste, ale nie mniej wzniose i rzewne. Przy-

bycie którego filareta, mieszkajcego zdaa od Wilna, lub dzie
urodzin którego z zasueszych dawa do nich powód. Pa-
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mitnym by dla wszystkich, po duszej nieobecnoci i prze-

bytej cikiej chorobie, powrót Adama Mickiewicza, któ-

rego wspóbracia powita chcieli w przelicznej dolinie prowa-

dzcej z Markud do Gór, gdzie wieszcz uniesiony najszczytniej-

szemi uczuciami braterstwa, przecudn improwizacy przy zo-

eniu piercienia Zanowi zachwyci cae grono jednomylnych
z sob suchaczów. Zapewne aden z filaretów nie zapomni
dnia wielkanocnego r. 1823. Znaczna ich liczba nie mogc roz-

jecha si na wita do rodzin, chciaa ten najuroczystszy dzie
w chrzecijastwie wici razem; obrano wic na to Góry,

majtno wówczas jeneraa Paca. Przygotowano skromne
wicone, a jeden z filaretów, ksidz Lwowicz, mody kapan
zgromadzenia ksiy Pijarów, odprawi na podrónym otarzu
msz wit i pobogosawi zacn rk zebranych wspóbraci.
Póniejsze ycie tego ma, niezomna moc jego duszy, wy-
trwao w przeladowaniach, kazay kademu z tych, na któ-

rych gow spyno to bogosawiestwo, widzie w niem za-

datek przyszej opieki nieba.

Tymczasem dobijaa ostatnia godzina bytu zgromadzenia
filaretów, na co wpyny zmiany, jakich dozna sam uniwer-

sytet 1).

Byo to w r. 1823. Ksi Czartoryski przesta ju by
kuratorem. Nowosilcow, nie naznaczony jeszcze na t dostoj-

no z rki Cesarzewicza, zarzdza uniwersytetem wileskim.
Rektor Twardowski zoy urzd, Pelikan spenia jego obo-
wizki. Moe wszystko wrócioby do równowagi, kiedy prosty
przypadek nada rzeczom zgubny obrót. Midzy uczniami uni-

wersytetu znajdowa si mody Józef Massalski, syn obywatela
powiatu Ihumeskiego, który spraw o majtek w sdzie gó-
wnym miskim przegra. Napisa list peen rozpaczy do syna,

narzeka na niesprawiedliwo wyroku, ale razem owiadczy,
e niema rodków dochodzenia swej krzywdy w senacie, bo
majtek szczupy, a odcito mu z niego poow. Józef Massal-

1) W tern miejscu w rkopisie jest odnonik: „Patrz strona 49 Nr. 51«.
Stosownie do tej wskazówki wprowadzam tu ustp oznaczony powyszym
numerem, a wicy si cile treci z tern, co poprzedza. (Uwaga wyd.).
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ski, chopiec ognistej gowy i serca, tknity rozpacz ojca, uwie-

rzywszy w to, co powtarzano, e cesarzewicz by sprawiedli-

wym, wpad na myl dziwn, oddania mu sprawy ojcowskiej

w opiek. Nie radzc si nikogo, poszed do jenera-guberna-

tora Korsakowa i owiadczy! mu, e da by posanym do

Warszawy, do Wielkiego Ksicia, dla odkrycia mu bardzo

wanej tajemnicy politycznej. Korsaków by starcem ju przez

wiek zamanym, ale z gruntu by dobry, powiedzia wic Józe-

fowi Massalskiemu, aby zwierzy mu si z t tajemnic, e on

oceni, czy warto utrudza Wielkiego Ksicia; przedstawi mu
nastpstwa, jeeliby cesarzewicz nie osdzi tajemnicy za tak

wan, jak zdawaa si by Massalskiemu, e to cignby
mogo smutne dla niego nastpstwa. Massalski zimno i stano-

wczo powiedzia, e chce jecha do Warszawy. Przy dodanym

wic urzdniku od policyi i andarmie wyprawiony zosta w t
podró. Nieszczcie tak chciao, e stan w Belwederze o go-

dzinie 1-szej po pónocy. Wielki Ksi Konstanty sypia mao,

ale mocno, i nadzwyczaj go gniewao, kiedy mu sen przerwano.

Jednak poniewa a do najwyszego pedantyzmu posuwa obo-

wizki suby, jak nazywa, skoro wic urzdnik owiadczy
dyurnemu adjutantowi, e przyjecha z depesz od jenera-

gubernatora wileskiego, ten natychmiast poszed obudzi Wiel-

kiego Ksicia Konstantego i wrczy mu pismo. Przeczytawszy,

e mia dowiedzie si o wanej tajemnicy politycznej, rozd-

sany, e go obudzono, zerwa si z óka boso i nic nie wo-
ywszy na siebie wpad do sali i ujrzawszy Massalskiego, krzy-

kn tylko chrapliwym gosem: ))mów«, dajc znak rk, aby

wszyscy wyszli. Massalski wyrecytowa przygotowan w dro-

dze mow o niesprawiedliwoci domierzonej jego ojcu, opowie-

dzia szczegóowo cay proces, baga o opiek nad pokrzyw-

dzonym i z milczenia ksicia rokowa najlepsz nadziej. Tym-

czasem cesarzewicz piorunujcym gosem krzykn: »Kamiesz!

Miae uczciwe wzruszenie w Wilnie, chciae odkry spisek,

ale rozmyliwszy si w cigu drogi uoye jak bajk, która

do mnie nie naley, bo wyroki sdowe rozpatruje senat; ja

miesza si w adne pieniactwa nie chc: mów prawd, albo

zginiesz«. Massalski odpowiedzia, e nie widzc innego spo-

sobu ratowania caej rodziny, tylko w^ odwoaniu si do spra-

wiedliwoci cesarzewicza, uy tego fortelu, aby znale przy-

Ksiga Wspomnie Malinowskiego. 3



— 34 —

stp do jego osoby. Cesarzewicz kaza natychmiast przywoa
sekretarza, napisa do jeneraa Roen, dowodzcego dywi-

zy wojska litewskiego w Wilnie, aby Massalskiego sdzi
za zbrodni oszustwa Wielkiego Ksicia. Na czwarty dzie
po wyjedzie odwieziono Massalskiego do Wilna, osadzono

w wizieniu w koszarach w. Kazimierza i rozpoczto ledz-

two. Zaczto od zebrania o obwinionym wiadomoci, a midzy
innemi, z kim z kolegów mia najblisze stosunki. Dowiedziano

si, e z Janem Jankowskim, uczniem uniwersytetu, bratem

stryjecznym Johna of Dycalp. Kazano go szuka, ale nie byo
go w Wilnie, wyjecha na wakacye; w mieszkaniu za jego

na Skopówce, w domu dawniej wicickiego, znaleziono w zaj-

mowanym przeze pokoiku kuferek z ksikami i papierami.

Komisya przy ich rozpatrzeniu znalaza list Filaretów i kilka

przepisanych piosnek tego towarzystwa, a oprócz tego, ponie-

wa Jan Jankowski i sam pisywa wiersze — lubo zdolnoci

do poezyi nie posiada — komisya napada na wasny jego

przekad bezecnych erotyków Barkowa. Ju tego byo do do

cignicia na Jankowskiego surowej kary. Posano go szuka,

nie znaleziono w domu rodziców, bo zrobi wycieczk do kre-

wnych swoich, mieszkajcych za Bugiem w Królestwie Polskiem.

Nowy wystpek, przejecha granic bez paszportu. Tymczasem
z rozkazu Wielkiego Ksicia Konstantego rozesano po wszyst-

kich dziewiciu guberniach polskich wizi i do Wilna przy-

wozi Filaretów, znalezionych na licie Jankowskiego. Lista ta

bya niezupena i wicej ni w poowie urwana, ale ju w lipcu

wizienia napenia si poczy. Tomasz Zan najpierwszy zosta

przywieziony i osadzono go w Ostrogu. Odtd dzie nie min,
eby kilku lub kilkunastu nie schwytano. ISiewiadomo czemu
przypisa, e chocia w Wilnie wielka liczba Filaretów przez

czas wakacyjny zostaa, adnego z nich nie turbowano. Nako-

nec sprowadzono i Jankowskiego, a gdy z konfrontacyi jego

z Józefem Massalskim nic si nie wyjanio, prócz, e obaj byli

Filaretami, sd wojenny, do którego naleaa tylko sprawa

o zarzucane Massalskiemu oszukanie Wielkiego Ksicia, prdko
wyrok swój wyda i potpi Massalskiego na prostego onierza
w korpusie litewskim bez wysugi. Cesarzewicz kaza go ode-

sa do jednego z puków, stojcych na Woyniu. Jankowski, za-

straszony srogoci kary za blunierstwa, jak nazywano, mio-
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tan na cesarzow, i udzony nadziej przebaczenia i wzgldów
rzdowych, jeeli wszystko wyzna, co wiedzia o towarzystwie

Filaretów, pocz albo potwierdza obwinienia, które mu na-

strczano, albo sam wymyla zamiary polityczne, które nigdy

w obrb dziaania towarzystwa nie wchodziy. Im wicej wi-
niów przybywao, tem akt oskarenia stawa si obszerniej-

szym i rozmaitszym, bo u wielu modych znaleziono wiersze,

tchnce nienawici do rzdu, ksiki zakazane, listy, których

tre dawaa powody do podejrze i tym podobm'e. Uzupeniono

te list Filaretów, a po przywiezieniu ju do Wilna rozpierzch-

ych po rozmaitych powiatach, zaczto wizi tych, którzy stale

mieszkali w Wilnie. Adam Mickiewicz, po cikiej chorobie

przebytej w Kownie, otrzyma od uniwersytetu pozwolenie za-

mieszkania w Wilnie, gdzie móg mie atwiejsz pomoc lekar-

sk. Uniwersytet z ojcowsk wyrozumiaoci zostawi mu pen-

sy nauczycielsk, jak pobiera w Kownie i przeznacza dla
po wyzdrowieniu wysz posad w swoim gronie. Ale skoro

komisya ustanowiona przez Nowosicowa znalaza go na licie

Filaretów, natychmiast jak i inni zosta zamknity w klasztorze

Bazylianów, zamienionym na wizienie. ledztwo cigno si

leniwie, jesie nadchodzia, trzeba byo urzdzi na zim kla-

sztory: bernardyski, pijarski, dominikaski, franciszkaski

i misyonarski. Profesorowie dowiadywali si co rana o tem, e
po kilku ich najlepszych, albo dawniejszych, albo teraniejszych

uczniów w nocy zabierano.

Na jednej lekcyi zacny Groddeck, tómaczc mow Demo-

stenesa za Ktezyfonem, doszed do pysznego ustpu, w którym

mówca opowiada okropnoci tej nocy, w której Filip Macedo-
ski wtargn do Aten i najzasueszych obywateli rzeczypo-

spolitej do wizienia po^wtrca rozkaza. Wymawiajc sowa —

•

»noc bya« — zala si zami, bo wanie przeszej nocy uwi-
ziono: Mickiewicza, Kowalewskiego, Aleksandra Chodk, Je-

owskiego, Wiernikowskiego i jeszcze kilku innych. Ale nad-

szed dzie pierwszy listopada; wieczorem okoo godziny 10,

najwiksz liczb pochwytan o po domach. Wówczas i Mali-

nowski by wzity i odprowadzony do klasztoru Bernardynów.

Cela bya nadzwyczaj maa, wier jej zajmowa jeszcze ogro-

mny piec ceglany; wida, e dawno nie bya zamieszkan, gdy
bya nadzwyczaj brudn. Wydaa si Malinowskiemu okropn.

3*
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W rozruchu zabierania osoby i pocieli trudno byo pomyle
o wziciu z sob jakiej ksiki. Co wizienie okropnem czy-

nio, to, e z pocztku kademu winiowi dodawany by o-
nierz, który z nim razem w tej celi musia si mieci. W kilka

dni jednak to si zmienio i ju onierze na korytarzu stra

odbywali. e za kady po pi cel mia pod dozorem, stano-

wio to pk kluczów, któremi cigle po korytarzu jak kajda-

nami brzkali. Pod wzgldem wygód nie byo niedostatku, bo

mieszkacy wilescy dali wówczas dowody wzorowej ludzko-

ci. Waciciele domów zamoniejszych pospisywali winiów
po klasztorach i komu do którego klasztoru byo bliej, jeeli

Filareta blisze zwizki pokrewiestwa lub przyjani z kim nie

czyy, przyjli na siebie obowizek pamitania o wygodach

stou i bielizny. Uwizieni u Bernardynów obsyani byli przy-

smakami od panien wito- Michalskich. Na usiln prob, za-

niesion do odwiedzajcych urzdników, a mianowicie do po-

czciwego policmajstra Szykowa. kady dosta po kilka ksiek
sprowadzonych z domu albo dostarczonych przez ksigarza

Józefa Zawadzkiego, który okazywa w tej mierze najszczersz

uczynno. Ale poniewa odmiana moga tylko nastpowa przez

rce Szykowa, szo to bardzo leniwo, tak, e czsto po tygo-

dniu i wicej nie byo co do czytania. Jednego wieczoru w po-

cztkach grudnia (1823) Malinowski zgasi wiec i zatopi si
w mylach. Wtem co zlekka poczo uderza w szyb tak

jakby zzibnita ptaszyna dzióbkiem dopominaa si o danie

sobie przytuku. Malinowski otworzy poow okna. Duga erd
wsuna si do celi; ujwszy j po ciemku, wizie poczu, e
koniec obwinity by papierem. Skoro go zdj, erd cofna
si nazad Roznieci ogie i znalaz kilka sów napisanych oów-
kiem przez Aleksandra Borowskiego, modszego brata profesora

Leona, z którym Malinowski cile by sprzyjaniony. liczny

to by chopiec ten Aleksander. A taki serdeczny, taki miy
i usuny, e równego mu znale byo trudno. W papierze,

którym erd bya okrcon, znalaz si may kawaeczek
oówka i przestroga, e jeli przyjdzie co odpisa, naley
w okno zapuka, a erd odpowied przyjmie. Donosi te ra-

zem, e jako ucze skarbowy medycyny mieszka bezpatnie

w klasztorze Bernardynów, na dole, tu pod Malinowskim i e
co nocy, nim ksiyc wejdzie, bdzie móg t drog komuni-
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kowa si z ssiadem. Malinowski prosi, aby Aleksander po-

szed nazajutrz do przyszej jego ony i poprosi j o uszycie

sporej torbeczki z grubego pótna, aby w ni woya kbek
szpagatu, par oówków, scyzoryk i z pó libry papieru. Tego
dnia wieczorem usuna erd to wszystko podaa. Od tej pory

korespondencya sza najregularniej; t drog dostay si wszyst-

kie dane ksiki, listy, nowy zapas papieru i drobniejsze

sprzciki. Koledzy Malinowskiego, moe pozbawieni tego rodka,

mogcego im skróci czas i osodzi samotno wizienia, nie

zwaajc na zimno, otwierali okna, i lec na nich rozmawiali

z sob. Komendant miasta, obchodzc strae, postrzeg to, do-

niós, kazano popiecztowa okna. Kilka dni przerwaa si

wszelka komunikacya. Szykow z obowizku odwiedzajc wi-

niów wszed do ceh Malinowskiego, który ali mu si, e po-

wietrze byo nieznone w tak ciasnem zamkniciu, którego

przez odemknicie okna odwiey byo niepodobna. Szykow

z umiechem odpowiedzia, e na to jest sposób wybi niby

przypadkiem szyb, a nim nowe szko wstawi, mona cel

przewietrzy, aby za nie byo zimno, zatka otwór poduszk.

Malinowski zapytujc: »czy tak?«, uderzy w szyb, która wy-

leciaa z brzkiem. Ledwie na trzeci dzie zastpiono szko

rozbite nowem, a tymczasem erd znowu ukazaa si przed

otworem i Malinowski móg napisa, eby mu przysano ka-

waek laku i strun fortepianow. Odtd co wieczór, kiedy mia
zkomunikowa si z poczciwym Aleksandrem, nagrzewa strun

nad wiec, potem pociga j pod piecz policyjn, która od-

stawaa od drzewa bez najmniejszego naruszenia. Za danym

znakiem erd zjawiaa si i korespondencya sza regularnie

na nowo. Malinowski nie doznawa ju niedostatku w ksi-

kacli. Przywyk do swego pooenia, nawet to cige odoso-

bnienie poczynao nabiera jakiego smutnego powabu. Dla ru-

chu zada od onierza, aby za dane mu pienidze kupi

szczotk i co dzie najczyciej wymiata swoj cel. Sprowa-

dzonemi w worku cierkami py ciera i cela nabraa nawet

pewnego rodzaju elegancyi. Przeczyta w wizieniu wszystkie

dziea Cycerona i Xenofonta, history literatury woskiej

przez Ginguene, history rzeczypospolitych woskich Si-

smondi, prócz kilkunastu romansów Walter-Scotta. Dni

upyway jednostajnie, ale mile. Czsto zaczytawszy si gboko
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w noc, usypia po pónocy. O godz. 4-ej elazna grzechotka

budzia Bernardynów do cióru, budzi si i Malinowski, ale

wnet przy jednostajnym piewie zakonników, przy powanym,
a tumionym gosie organów znowu usypia i koysany t har-

moni nie pamita, aby kiedykolwiek przedtem i póniej tak

sodkiego snu uywa. Czasami, kiedy kapral by katolik, nie-

którzy z Bernardynów zachodzili do celi cho na krótk poga-

dank. Malinowski raz tylko wzywany by na komisy i wra-

ca w czasie takiej zamieci niegowej, e wiata byo nie wi-

da. Przechodzc mimo ksigarni Zawadzkiego, chcia do niego

wej i podzikowa mu za obsyanie siebie ksikami. o-
nierz zgodzi si na to, a obdarzony przez Zawadzkiego rublem

zapyta: czy jeszcze dokd zaj nie mia wizie ochoty?

Zwróci wic na prawo i wstpi do domu Guttów. Sama pani

Guttowa (w modoci bya cudnie pikn) zotego serca kobieta,

bya wanie na dole swego mieszkania w spiarni. Malinowski

wbieg, aby jej rce ucaowa. Niespodziany widok czowieka,

którego jak syna kochaa, sprawi, e z radoci zemdlaa. Zbie-

ga i bogdanka Malinowskiego. Widzenie si im niespodzia-

sze, tem milsze, dodao Malinowskiemu odwagi do znoszenia

swej doli. Cigny si tak dni i miesice, a dopiero w wielki

czwartek w kwietniu (w r. 1824) zosta uwolnionym. Nazajutrz

poszed odwiedzi znajomych. Naprzeciw ksigarni Zawadz-

kiego zdyba si z Gouchowskim, który serdecznie ciskajc

go, powiedzia: »to dzi tylko Barabaszów uwalniajc. Mali-

nowski odrzek, e by ju uwolniony wczoraj na Wieczerz
Pask. Idc w dó ulic Biskupi ujrza idcych naprzeciw

siebie pastwa Tycyusów. Moda i liczna wówczas pani Ty-

cyus tak si ucieszya widokiem znajomego sobie i sprzyjanio-

nego z domem Filareta, e zapomniawszy si, e to byo w dzie
biay i na ulicy, rzucia mu si na szyj. Za przybyciem do

Groddcka starzec ze wspóczuciem rozpytywa go o szczegóy

wizienia. A kiedy mu Malinowski powiedzia, e caego Cy-

cerona przeczyta od deski do deski, a znakomitsze mowy i T u-

skulanki po kilka razy: uszczliwiony Groddeck ucisn go

jak syna.

Jankowski po skoczeniu caego ledztwa, obciony hab
zdrajcy i wiaroomcy, otrzyma od rzdu przebaczenie, a nawet

przyjty zosta do suby, ale sam prosi, aby mu dano posad
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w gbi Rosyi, w dalekiej jakiej prowincyi. Posany wic do

Permu, na powtórn prob otrzyma pozwolenie zmiany na-

zwiska i lad po nim zupenie zgin. Józef Massalski suy
od r. 1823 prostym onierzem, a do wojny tureckiej, i wten-

czas po zawarciu pokoju adryanopolskiego (1829) otrzyma dy

misy. W wojsku jeszcze bdc pozna si i sprzyjani z mo-
dym oficerem uanów Jurewiczem, który potrafi zjedna mi-o hrabiny Joanny z. hrabiów Moszyskich Piotrowej Moszy-
skiej, której m, jeden z najzacniejszych mioników kraju, s-
dzony by w r. 1827 na utrat tytuu hrabiego i dziewicio-

letnie wygnanie do Tobolska. Przez cig dwuletniego jego wi-
zienia w kazamatach w Petersburgu, pani Joanna Moszyska,

zajta now mioci, mylaa raczej o rozwodzie ni o dziele-

niu doli ma. Dobra wówczas nie byy konfiskowane. Piotr

Moszyski uywa wszystkich dochodów z ogromnych majtno-

ci posiadanych na Ukrainie, któremi wzorowo i sumiennie za-

rzdza jego przyjaciel Ksawery Sabatyn, zamony obywatel

na Podolu. Massalski po wyjciu z wojska uyty by przez Ju-

rewicza do administrowania dobrami pani Joanny Moszyskiej,

która po rozwodzie podzieliwszy si dobrami z mem wysza
za Jurewicza. Piotr Moszyski córk jedynaczk wyda za hra-

biego Szembeka, sam za^ oddawszy im majtki i zawaro-

wawszy sobie znaczny z nich dochód, przeniós si do Kra-

kowa, gdzie dotd jeszcze yje i prócz gotowoci na wspiera-

nie ndzy naley do wszystkiego, co jest prawdziwie polskiem

i szlachetnem. Massalski tymczasem w uczciwej pracy i w hoj-

nem wynagrodzeniu znalaz byfc zapewniony. Kupi na Woy-
niu pikny majtek, ale niedugo z niego korzysta. Umar okoo
r. 1845 zostawiwszy mod wdow i troje dzieci ^). Jako pa-

*) Wydawca moe tu doda od siebie wiadomo, zasyszan w dzie-

cistwie od matki, która, jako mieszkajca w pobliskiej wiosce, znaJa si do-

brze z Massalskimi. Massalska ogromnie kochaa swego ma; kiedy umariju
pochowanjf zosta w^ ssiedniem miasteczku Uciugu, nio si jej w nocj',

e OD ley ywy w grobie i woa ratunku. Zbudziwszy si przeraona, na-

tychmiast wybraa si do Uciuga, aby wasnemi oczami przekona si,

czy jej sen nie udzi. Otworzono grób: Massalski lea nieywy, ale

miay by lady bardzo wyrane, e pochowano go w letargu i e dopiero

w grobie naprawd umar. Wiadomo o tem ogromne wraenie wywoaa
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mitk po sobie, zostawi niewielki tomik poezyi ulotnych,

jeszcze z czasów uniwersyteckich, ale penych werwy, wesoo-

ci i dowcipu 1).

Gdy wic odkrycie Filaretów spowodowao usunicie od obo-

wizków kuratora lisicia Adama Czartoryskiego, senator Nowo-

silcow stan na jego miejscu i postanowi nada wychowaniu zu-

penie odmienny kierunek. Uyci przez niego pomocnicy niezro-

zumieli ani ogólnych potrzeb Cesarstwa, ani wycznych pó-

nocno i poudniowo zachodnich jego czci. Gonic za celami

ogólnemi, uksztaceniu kraju obcemi, nie podnieli nauk w uni-

wersytecie, zaniedbali rozwój ich przez ulepszenie gimnazyów,

a usiujc psu wszystko, co od pocztku wieku dobrego na

drodze owiecenia zrobiono, jtrzyli mniemanie powszechne

przeciw rzdowi, w którego oczach starali si opacznie przed-

stawia sposób mylenia i uczucia mieszkaców. Rok 1824 by
pocztkiem reakcyi; raz zasiany kkol nieufnoci z jednej, a alu
z drugiej struny, coraz jtrzy wzajemne stosunki. To, co w ka-

dym innym razie przeszoby niepostrzeenie, przy takim na-

stroju umysów suyo za powód do skarg na rzd, niczem

nie usprawiedliwionych. Zwyczajne omyki lub mimowolne
naduycia przypisywano zej woli rzdu i powszechno wma-
wiajc sobie, e tylko zej woli z jego strony dowiadcza, gro-

madzia coraz obfitszy zapas powodów do niezadowolenia. Na-

wet instytucye, w których widzie naleao uszanowanie dla

przeszoci, opacznie tómaczono; i tak, midzy skargami, któ-

rych tómaczem wystpi Franciszek Szemiot z gorkiem
narzekaniem na naduycia komisyi Radziwiowskiej, w licie

do jenera-gubernatora prowincyi nadbatyckich, ksicia Lie-

vena, nie wiedzia, czy wiedzie nie chcia, e ustanowienie

komisyi byo prawdziwem dobrodziejstwem dla prowincyi

i wznowieniem tylko najsprawiedliwszej i koniecznej uchway
stanów rzeczypospolitej jeszcze w r. 1775 zapadej.

w ssiedztwie. Szczegó to o tyle godny zanotowania, e z nim przybywa
jeszcze jeden promie mistyczny do sprawy Filaretów.

1) Tu koczy si ustp, oznaczony numerem 51; to, co dalej nast-
puje jest dalszym cigiem numeru 54. (Uw. wyd.).
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Rozmaite przyczyny wywoay w r. 1830 wiatodziejowe

wstrznienie we Francyi. Odgos gwatownej burzy, która oba-

lia tron starszej dzielnicy Bourbonów, przebiegi ze straszliwym

oskotem Europ. Narzekania na skutki postanowie wiede-
skich w r. 1815, podniesione we Francyi, z boleci powtarzano

we wszystkich krajach. Zdawao si ludom, e wybia godzina

wynagrodzenia krzywd i sprostoYi-ania narzuconych, niespra-

wiedliwych warunków. W obu obozach sdzono, e czas prze-

robienia systematu pastw nastpi. Nikt nie wtpi, e rzdy
wypowiedz wojn ludom; w Belgii ukazay si pierwsze ob-

jawy walki, która grozia, e cay ld ogarnie. Utworzone w r.

1815 królestwo holenderskie znalazo si pod blisk opiek:

Anglii, Prus, Austryi i Rosyi. Zwizki rodzinne silniej jeszcze

krzepiy myl polityczn, która przewodniczya utworzeniu tego

królestwa. Król holenderski by mem królewnej pruskiej; syn

jego i nastpca tronu, by mem cesarzówny rosyjskiej (Anny

Pawówny); modszy syn króla pruskiego polubi królewn ni-

derlandzk; a drugi syn króla holenderskiego królewn prusk.

Belgowie, którzy skadali poow królestwa niderlandzkiego,

róni od Holendrów jzykiem i wyznaniem, mimo nadan im

konstytucy dowiadczali ze strony panujcego plemienia ro-

nych krzywd i naduy. Za przykadem Francuzów podnieli

we dwa miesice po paryskiem powstanie w Brukselli. Rzdy,
bliej i cilej zczone z domem panujcym w Hadze, nie taiy

myli tumienia Belgów i powszechnie wierzono, e wojna staa

si nieuchronn. Francya podniosa wów^czas zasad nie inter-

wencyi i naleao oczekiwa, e jeli wojska cudzoziemskie

popiesz na pomoc królowi holenderskiemu, wówczas Francya,

z ca potg praw, pragnie ludu belgijskiego broni bdzie.

Obawa, aby to nie zapalio powszechnej wojny europejskiej,

nakazaa mocarstwom, a mianowicie Anglii, która wszelkiemi

siimi postanowia nie dopuci do wojny, ca t spraw spro-

wadzi na pole rokowa polubownych. Ale nikt wierzy w ich

skuteczno nie chcia; mocne byo przekonanie, e wojna ogólna

zapali si musi. W Królestwie Polskiem ta wiara bya jeszcze

ni gdzieindziej silniejsz i ludzie, którzy w traktacie wiede-

S5[im widzieli sankcy krzyczcej niesprawiedliwoci tego kraju

w latach 1775— 1795, wierzyli, e wojna nastpi musi. Woj-

sko polskie, przedmiot szczególnej troskliwoci i przywizania
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wielkieg-o ksicia Cesarzewicza Konstantego, bitne, wiczone
i karne, pamitne braterstwa broni z wojskiem francuskiem,

bolenie cierpiao na myl, e bdzie zmuszone bi si prze-

ciw Francuzom. Wolao wic wszystko cierpie, ni wzi (sic)

udzia w tej ostatecznoci.

Za g-ranic tak zwane stronnictwo wyzwolone,
z któreg-o wnet urodzia si 1 i g a w y z w o 1 o n a, liczyo w swem
gronie wielk liczb imion z zasad swoich, swobodzie przy-

chylnych, dobrze ju znanych. Tymczasem wyobraenia przy-

jazne Belgom coraz w Królestwie Polskiem rosy w mocy
i w znaczeniu — i ludzie, stojcy na czele ruchu spoecznego,
przedstawiali ostateczno walczenia przeciw Francyi, na po-

tumienie zamiarów belgijskich, za najwiksze narodowe nie-

szczcie. O ile z jednej strony powszechno wierzya, e Bel-

gia bdzie wkrótce widowni wojny, o tyle z drugiej w Kró-

lestwie Polskiem usiowano przekona siebie i innych, e ucze-

stnictwo wojska polskiego w tej wojnie bdzie kopaniem wa-
snemi rkami grobu dla Polski. Pod wpywem tych przekona,
gdy z powcdu zawichrzonego stanu Europy rozkazano wojsku
w Cesarstwie i Królestwie mie si w gotowoci do pochodu,
myl powstania na wasn rk dojrzaa. Kierownicy sprawy
powszechnej ludów we Francyi pragnli wywoa ogóln wojn,
weszli wic w stosunki bezporednie z towarzystwami polity-

cznemi, które od roku 1816 Hiszpani, Wochy, Niemcy, a na-

wet Pónoc nurtowa poczy. Wskutek atwowiernoci ludzi

gorco kraj miujcych, ale nie do w gbsze tajemnice po-

lityki i prawa bytu spoeczestw wtajemniczonych, wskutek
bdów zarzdu w Królestwie Polskiem, rozjtrzenie coraz mo-
cniej wzrastao i do tego doszo, e 17 (29) listopada roku 1830
rokosz wojskowy w Warszawie wybuchn. Ludzie rodowito-
ci, majtkiem, zasugami i osobistym wpywem przewani,
ujli w rce ster wadzy i wszystkie kraje polskie pod berem
rosyjskiem zostajce powoali do wspódziaania. Ani jedna
czstka dawnej Polski nie zostaa guch na to wezwanie.
W kraju pónocno-zachodnim naprzód mujd zbrojno wyst-
pia, do czego przyczynio si niewczesne rozporzdzenie za-

cigu wojskowego w miesicu marcu wydane. W kraju pou-
dniowo-zachodnim, zwaszcza w ssiedztwie Galicyi, (która za-

grzewan do powstania bya przez komitet utworzony w Kra-
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kowie, gdzie ksztat rzdu republikaski zaprowadzony przez

traktat wiedeski dawa wszelk atwo do robót politycznych),

zapalio si powstanie co do liczebnej siy swojej do og-rani-

czone. ale co do przestrzeni, jak ogarno, wielce dla Cesar-

stwa kopotliwe.

Rzecz prosta, e niepodobna byo myle o bitwach w o-

twartem polu, ale utrudnianie zapasów ywnoci i zapasów
wojennych, przejmowanie goców, zabieranie poczt, utrudniay

skuteczno rozporzdze wobec ówczesnych okolicznoci czy-

nionych. W Królestwie Polskiem wojna prawidowiej bya to-

czon. Rozmaite jej przejawy umiejtnie i dokadnie opisane

zostay przez Szmita ^), którego dzieo naprzód zagranic w j-
zyku niemieckim wydane, wieo wyszo w przekadzie na j-

zyk rosyjski. Po wziciu Warszawy, rzd przystpi do uspo-

kojenia wewntrznego kraju i poczto pracowa nad takiem

jego urzdzeniem, aby powrót powstania uczyni niepodobnym.

Ogromna liczba osób ze stanu wacicieli ziemskich i wogóle

ze szlachty okazaa si winn czynnego udziau w powstaniu.

Dobra wielkich panów, tak w Polsce, jak i w krajach pónocno-

zachodnim i poudniowym ulegy konfiskacie. Obszerne majtki

Czartoryjskich, Paców, Sapiehów przeszy na wasno skarbu.

(Trzeba zebra wiadomo o dobrach rzdowych i skonfisko-

wanych, które Cesarzowa Katarzyna i Cesarz Pawe rozdaro-

wali jeneraom i wysokim urzdnikom rosyjskim).

Zdawao si rzdowi, e wychowanie szkolne naleao
w zasadach swych zmieni, wskutek czego uniwersytety: wi-

leski i warszawski zamknito; liceum krzemienieckie z po-

wodu utworzenia nowego uniwersytetu w Kijowie zwinito;

pomoce naukowe, przy rozmaitych zakadach naukowych znaj-

dujce si, gdzieindziej przeniesiono. I tak: ksigozbiór uniwer-

sytetu warszawskiego, bibliotek i zbiory »Towarzystwa przy-

jació nauk«, przeniesiono do Petersburga, nawet zbiory rodzin,

jak naprzykad: bibliotek Puawsk podobnie do stolicy Ce-

sarstwa przewie kazano. Kraj nagle ujrza si wyzutym ze

skarbów naukowych, od wieków troskliwie zbieranych.

1) Waciwie Smitta. Smitt Fr. Geschichte des polnischen Aufstandes

und Krieges in den Jahren 1830 und 1831 nach authentischen Quellen

dargestellt. (Przyp. wyd.).
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Zastanawiajc si nad pierwiastkami, zasilajcemi wyobra-

enia krajowi zachodniemu waciwe, rozumiano, e klasa szla-

checka i duchowiestwo byy ich najdzielniejszemi dwigniami.

Dla tego te obostrzono sposoby prawnego udowodniania ro-

dowitoci szlacheckiej; wprowadzono nieznan w kraju zacho-

dnim klas odnodworców, a co do duchowiestwa, znale-

ziono, e liczba klasztorów bya zbyt wielka i e najwiksz
ich cz pozamyka byo mona. W wykonaniu tego rozpo-

rzdzenia nie zadano sobie pracy obmyli pewny, wyrozumo-

wany plan postpowania; kasata klasztorów nastpia popiesz-

nie i bez adu. Najszacowniejsze zabytki w ksigach, rko-

pismach i dzieach sztuki poginy, lub rozbiegy si tak po

rku, e wszelki lad o nich na zawsze stracony. W dalszym

rozwoju tej samej myli, wskrzeszenia jakoby pierwiastka ro-

dzimego krajom pónocno i poudniowo zachodnim, a tumienia

pierwiastka napywowego, polsko-katolickiego, przystpiono do

zniesienia Unii.

Rozmijaby si z prawd, ktoby twierdzi, e myl Piotra

Skargi doprowadzenia ludnoci krajów polskich wyznania wscho-

dniego do ulegoci Rzymowi, bya czysto duchown. I owszem,

Skarga dobrze pojmowa ca jej polityczn donioso. Jako
pobaajcym by na rónic obrzdów i krelc warunki zgody

obu wyzna, nie nastawa na zmian obrzdów; zostawi uni-

tom cay tryb naboestwa, nie dotkn si dogmatów, jedno

tylko posuszestwo Papieowi za gówny warunek pooy.
Ale duchowiestwo wyznania wschodniego rozumiao, e, we-

zwane do braterstwa, miao by we wszystkiem porównane
z duchowiestwem rzymskiem. Tak zdrowy rozsdek uczy, tak

potrzeba kraju wymagaa. Ale przesdy szlacheckie duchowie-
stwa katolickiego stany na zawadzie. Aby wynale pozorn
przyczyn zachoM-ania duchowiestwa unickiego w niszoci,

zapomniano umylnie o bardzo wanym szczególe, to jest, eby
biskupi uniccy inaczej do tego stanu wynoszeni nie byli jak za

bullami papieskiemi; gdy ten warunek by dla duchownych
rzymsko-katolickich nieodzownym, mianowanie biskupów uni-

ckich zostawiono bezwarunkowo królowi. Na nieszczcie kraju,

otworzono wstp biskupom katolickim do senatu, biskupów za
unickich do tego najwyszego zgromadzenia nie dopuszczono,

z powodu niepewnego ich szlachectwa. Odrazu wic zamano
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im wiar, bo zachcajc do wspólnej ulegoci papieowi, wy-

czono ich od uczestnictwa jednostajnych prerogatyw. Z po-

wodu, e Skarga by gównym dziaaczem w tej sprawie,

zakon jezuicki uwaa j niejako za wasn pocz, a sprawie-

dliwie zwaywszy, e zakonnicy bd najpodatniejszym narz-

dziem do coraz bliszego stosamienia duchowiestwa uni-

ckiego, otworzyli modziey zakonnej unickiej, czyli tak zwa-

nym Bazylianom, wstp do swoich szkó. Ze za podug

zasad Kocioa wschodniego tylko zakonnicy mogli by bisku-

pami, wkrótce caa wysza hierarchia unicka wychodzi po-

cza z rk Jezuitów i powodowa si ich radami. Dla wi-

kszego jeszcze zbhenia obu wyzna ju w pocztkach XVIII

wieku postarano si o zebranie synodu unickiego w Zamociu

i kanony tego synodu przycisny piecz jednostajnoci orga-

nizacyi wewntrznej wyznania unickiego z rzymskiem. Bazy-

lianie coraz wicej zbliaU si do Jezuitów i stali si do nich

tak podobnymi, e gdy w roku 1773 Klemens XIV zakon je-

zuicki skasowa, Bazylianie najwiksz cz kollegiów jezui-

ckich objli i postarali si o poruczenie sobie wychowania

modziey. Jeeli niesprawiedliwo przez duchowiestwo kato-

lickie domierzona unitom, e ich biskupów nie przypuszczono

do senatu, wielce ich bolaa, jeeli zamilczenie prawa o stanie

synów kapanów unickich, którym rzd prerogatyw szlache-

ckich nie przyzna, jeeU ich skdind nie posiadali, ciko

bole ich musiao, to jednak duchowiestwo wysze i zakon-

nicy silnie do nowego skadu swego Kocioa byo przy-

wizane.

W ostatnich czasach metropolit wszystkich unickich w Ro-

syi kocioów by ksidz Jakób Buhak, m sdziwy w latach

i bardzo do wyznania swego przywizany. Poniewa to wy-

znanie pod wzgldem jego zarzdu cesarz Pawe, ustanawiajc

kolegium duchowne, pod te same prawida, pod jakie zarzd

kocioa katolickiego, podda, poszo za tern. e po wypadkach

r. 1831, kiedy rzd zwróci uwag na duchowiestwo i ludno
unick i kiedy powzi myl zamiany tego wyznania na czy-

sto prawosawne, ówczesny minister spraw wewntrznych, pó-

niejszy hrabia Budow, pod którego zarzdem znajdoway si

wszystkie obce wyznania w Rosyi, pragn metropolit Buhaka

skoni do przystpienia do cerkwi prawosawnej, ale sdziwy
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starzec w aden sposób zgodzi si na to nie chcia. Postano-
wiono wic czeka bliskiej jego mierci, w nadziei, e nastpca
okae si powolniejszym. Jako znajdowa si wówczas w sto-
licy ksidz Józef Siemaszko, który zasiada jako czonek z dve-
cezyi uckiej w kollegium spraw duchownych unickich. Owó
ksidz Siemaszko wywicony na kapana w bezestwie, sn
w nadziei wysokich dostojestw cerkiewnych, ubiega si
o wzgldy ministra, od którego mianowanie biskupów unickich
zaleao. Nie unika rozmów z hrabi Budowem treci hierar-
chicznej i atwo zgodzi si na to, e duchowiestwo ruskie
krajów rzeczypospolitej polskiej i wielkiego ksistwa litew-
skiego nie miao adnej przyczyny do obstawania przy unii,
co pod wzgldem nauki byo rzecz obojtn, a pod wzgldem'
dogodnoci i uposaenia cerkwi unickiej szkodliw. Ale metro-
polita Buhak nie umiera; nie nastrczaa si te adna przy-
czyna do przeladowania unitów. Wtem wybuchno powstaniew r. 1830 w Królestwie Polskiem. W gubernii lubelskiej i cz-
ci podlaskiej ludno wiejska bya wyznania unickiego pod
zwierzchnoci osobnego biskupa tego wyznania, którym by
ksidz Szumb orski. W Galicyi koció unicki kwitn i rz-
dzony by przez arcybiskupa metropolit halickiego i caej Rusi
bo uwaa naley t okoliczno, e dawniej, póki cay kraj
Czerwonej Rusi i Ukrainy do korony polskiej nalea, cerkiew
ruska, podlegajca patryarsze carogrodzkiemu, bya pod bli-
szym zarzdem metropolity urzdujcego w Kijowie, a który
nosi nazw arcybiskupa kijowskiego i halickiego.
Gdy za^ Kijów odpad od Polski i wcielony zosta do Rosyi
1 gdy póniej po pierwszym rozbiorze Polski, w r 1773 Ru
Czerwona przesza pod bero austryackie, gabinet wiedeski
me chcia na to pozwoli, aby wyznawcy cerkwi ruskiej uzna-
wah zwierzchno metropolity, mieszkajcego w obcym kraju
1 poddanego obcego rzdu. Istniejce wic arcybiskupstwo
lwowskie podniós do stopnia metropolii; e za Halicz take
znajdowa si pod panowaniem Austryi i e od czasów jeszcze
kwitnienia osobnego królestwa halickiego cerkiew tego groduuywaa wielkiej powagi, przeto przepisano metropolicie arcy-
biskupowi lwowskiemu nazywa si: halickim, z zachowaniem
tylko tej ostronoci, aby godno arcybiskupa halickiego po-
przedza dodatek: i kijowskiego, wbrew temu, co si w Ki-
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jowie zachowuje. Zreszt metropolia halicko-kijowska rzdzi
tylko duchowiestwem i ludnoci unick.

Kiedy w Rosyi minister Budow uwaa za rzecz nie-

zmiernie pod wzgldem politycznym wan zniesienie unii,

a jednak sdzi, e to nastpi nie bdzie mogo bez czynnego

uczestnictwa wyszego unickiego duchowiestwa i gdy spo-

strzeg w ksidzu Józefie Siemaszce narzdzie bardzo przyda-

tne do tej roboty, objaniony przez niego, znalaz, e dugie
zatargi, jakie duchowiestwo unickie wieckie i zakonne mi-
dzy sob róniy, mog by bardzo do upadku unii przydatne.

Podug kanonów kocioa greckiego, biskupami mogli by
tylko zakonnicy, co po przyjciu unii zakonowi witego Ba-

zylego Wielkiego w Polsce nadao tak powag, e majc nie-

mal w swojem rozporzdzeniu wszystkie dobra klasztorne,

a mianowicie bogate opactwa, których wielka liczba znajdo-

waa si zwaszcza w województwach poudniowych, sam
przewag majtku nadzwyczaj górowa nad duchowiestwem
wieckiem, skadajcem si jedynie z ksiy parafialnych. Za-

konnicy Bazylianie utrzymywali liczne szkoy i uczciwie spe-

niali przyjte obowizki. Przyjmowanie do tych szkó dzieci

kapaskich unickich jedynie od zwierzchnoci zakonnej zale-

ao. Ojcowie Bazylianie z prawdziw mioci chrzecijask
wychowywali te dziatki, opatrywali nawet niezbdne potrzeby

ycia, co duchowiestwo wieckie unickie stawio w zupenej

od zakonników zalenoci. Zakon, kierujcy si mdremi radami

Jezuitów, coraz rós w znaczenie, tak dalece, e pierwsza osoba

w zakonie witego Bazylego, piastujca dostojno proto-

archimandryty, rzeczywicie wicej posiadaa wadzy od

samego metropolity. Kiedy ksi Czartoryski, jako kurator uni-

wersytetu wileskiego, czuwajc nad rozwojem owiaty w tym

kraju, pomyla o uksztaceniu duchowiestwa wieckiego uni-

ckiego i wyjedna, e w ustanowionem przy uniwersytecie se-

minaryum gównem razem z trzydziestu szeciu klerykami

katolickiego wyznania pobierao nauki dwunastu kleryków

wyznania unickiego: w przecigu lat kilkunastu wieckie uni-

ckie duchowiestwo zasilio si znaczn liczb uczonych teolo-

gów i wogóle ludzi bardzo uksztaconych.

wieccy kapani uniccy ubolewali nad uciskiem, jakiego

niekiedy ze strony duchowiestwa zakonnego swojego wyzna-
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nia doznawali. Wówczas niektórzy z nich wzili si do wyszu-

kiwania w archiwum metropolitalnem dokumentów i znaleli,

e fundowane w wieku XVI i XVII opactwa wszdzie prawie

obowizywane przez fundatorów byy do wychowania nauko-

wego synów biednych unickich kapanów. Gdy tymczasem

proto-archimand ryta, wezwany przez duchowiestwo wieckie

unickie, aby zoy rachunek, jak dochody tych fundacyi byy
obracane, poczyta to za roszczenie zuchwae i niczem nieuza-

dnione. Wówczas ksia: Sosnowski i Bobrowski, ju profesor

uniwersytetu, i niektórzy modsi, na mocy wyej wspomnianych

dokumentów rozpoczli z duchowiestwem zakonnem naprzód

walk pimienn, któr umiejtnie i zdolnie popierali, a nast-

pnie to duchowiestwo wieckie wytoczyo zaalenie swoje

do ministra spraw wewntrznych. Ksidz Józef Siemaszko

sprzyja duchowiestwu wieckiemu, na którem te najwicej

ministrowi zaleao. Przy jego tylko wspódziaaniu móg si

spodziewa, e ludno unicka za wzorem swoich pasterzów

do cerkwi prawosawnej przejdzie. Jeeli obawiano si oporu,

to ze strony duchowiestwa zakonnego, które po wikszej cz-

ci dostatnio uposaone, przy skromnych i osobistych tylko po-

trzebach ycia, mniej byo dostpne materyalnym, przymuso-

wym wpywom. Za rad ksidza Józefa Siemaszki, z powodu
tu i ówdzie spostrzeganych w zarzdzie opactw i bogatszych

klasztorów naduy, minister mianowa z wyszych duchownych
wieckich komisy do wejrzenia w sprawy i administracy du-

chowiestwa unickiego zakonnego, oraz dla nadania komisa-

rzom wikszej powagi, mianowa z nich niektórych biskupami.

Wspomnielimy ju o wielkiej omyce Stolicy Apostolskiej, e
po doprowadzeniu na synodzie brzeskim cerkwi unickiej w Pol-

sce do uznania nad sob wadzy papieskiej, biskupi rzymsko-

katoliccy nie zgodzili si na to, eby nikt biskupem unickim zo-

sta nie móg bez osobnej na to bulli papieskiej i znowu (uparli si),

eby aden z biskupów unickich w senacie nie zasiada. Da-

wnym zwyczajem opatrywano katedry biskupie unickie nast-
pnym sposobem. Wedug przykadów pierwszych wieków chrze-

cijastwa, lud wybiera sobie biskupów, owó w Polsce, gdzie

królowie przywaszczyli sobie prawo mianowania biskupów
katolickich, w cerkwi unickiej zostawili nietknity dawny zwy-
czaj wyboru pasterzów przez lud i duchowiestwo dyecezyi.
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Biskupstwa byy szczodrobliwie przez królów, ksit i pobo-

nych uposaone. W razie osierocenia katedry, zwierzchno
duchowna zwoywaa wyznawców, eby w dzie naznaczony

zebrali si na wybór biskupa. Rozumiao si samo z siebie,

e gos kadego równie by wanym, ale dopóki wielu jeszcze

waniejszych znaczeniem i majtkiem ksit i wacicieli ziem-

skich nie poprzechodzio do obrzdu rzymskiego, na te zjazdy

zgromadzali si: Chodkiewiczowie, Czetwertyscy, Dubrowscy,

Hoowczyscy, Kurcewiczowie, Massalscy, Ostroscy, Poryccy,

Poubiscy, Tyszkiewiczowie, Woronieccy, Soomereccy, Soko-

liscy, Zbarascy i waele innych czonków staroytnej i zamo-

nej szlachty, jak : Hrebniccy, Woodkowiczowie, Rudniccy,

Steccy, Sielawowie i inni.

Im biskupstwa unickie byy bogatsze w dobra i dochody,

tern szlachta troskliwiej zabiegaa, aby dostaway si w rce
ludzi ich rodu, a nawet imienia. Std pochodzi, e w katalo-

gach biskupów dyecezyalnych unickich natrafiamy na nazwiska

wyej wypisanych rodzin. Obrzd wyboru biskupa unickiego od-

bywa si w nastpujcy sposób. Taki, który pragn biskupem zo-

sta, udawa si (przez innych) albo sam osobicie, jeeli posiada

jakie u dworu zasugi, do króla dla upewnienia si, czy wybrany

przez wspówyznawców potwierdzony zostanie. Dwór nigdy pra-

wie nie odmawia aski, która wów^czas expektatyw nazywaa si.

Uzbrojony takiem pismem, kandydat przybywa na zjazd wy-

boru biskupa z góry ju zapowiedziany. A chocia wybór mia
odbywa si wikszoci gosów, jednak kiedy ksita i mo-

ni obywatele przemówili, ju nikt z gminu nie mia odezwa
si z oporem. Zreszt lud czu si nadzwyczaj ujtym i po-

chlebiao to jego mioci wasnej, kiedy który z czonków go-

nych w kraju rodzin, mia biskupem zosta. Skoro wic okrzy-

knito czy Chreptowicza, czy Tyszkiewicza, czy którego z knia-

ziów, lud najchtniej tysicznemi gosy te znane sobie nazwi-

ska powtarza. Ale jeden warunek by jeszcze do spenienia,

a mianowicie, e mnich tylko móg by biskupem. Cae wic
duchowiestwo wieckie, ju wskutek tego kanonu, byo wy-

czone z liczby ubiegajcych si o mitr. Có pozostawao do

czynienia takiemu wietnie urodzonemu panu, którego na pia-

stowanie dostojnoci pasterskiej wybrano? Oto udawa si do

pierwszego bliszego bazyhaskiego klasztoru i tam kaptur

Ksiga Wspomnie Malinowskiego. *
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mniszy przyjmowa. Uczono go czyta po sowiasku, obrzdów
cerkiewnych i, jeeli mia ochot, troch teologii. Dla atwiej-

szego zrozumienia rzeczy i wyuczenia si na pami tych mo-

dów i hymnów, które si najczciej powtarzay, drukowano

je w Poczajowie (gdzie Bazylianie mieli ogromn drukarni)

goskami polskiemi i czsto z polskiem udatnem tómaczeniem.

Takie ksiki szeroko rozchodziy si po Woyniu, Podolu

i Galicyi. Biskupi, którzy, obok dochodów do katedr przywi-

zanych, byli posiadaczami bogatych opactw, bardzo przyczy-

niali si do wzbogacenia swoich rodzin. Po ostatecznym roz-

biorze Polski zasza stanowcza zmiana; ju wyborów na bi-

skupstwa nie byo, katedry osadzano duchownymi przez rzd
mianow^anymi, z mniejszych posuwano na wysze i dochodniej-

sze. Kiedy wic mysi dojrzaa zupenego zlania unii, tudzie

przyczenia duchowiestwa i ludu do cerkwd praw^osawnej,

ksidz Józef Siemaszko, ju z nominacyi rzdowej biskup mci-

sawski, otrzyma najwysz godno proto-archimandryty, a to

dlatego, aby atwiej móg wpyn na duchowiesw^o zakonne.

W przywidzeniu, e lud nieatwo przywyknie do samej odziey
duchownej, pozwolono im zatrzyma sutanny, uywane w ko-

ciele rzymskim. Nawet biskup mcisawski, ju po ostatecznem

poczeniu si z cerkwi prawosawn, jeszcze lat kilka sutan
fioletow nosi, strzyg wosy i nie zapuszcza brody. Doszo
do tego, e gorliwszym i pragncym si zasuy za nagrod
pozwala strój zmienia. Wkrótce caa powierzchowno ducho-

wiestwa zmienion zostaa; ju adnej nie byo rónicy mi-
dzy nowo przyczonymi a starego obrzdku kapanami.

Przyzna naley, e z pocztku wiele byo wyrozumiaoci,
do tego nawet stopnia, e pozaprowadzane przy niektórych

cerkwiach unickich bractwa róacowe i inne do dugo trway,

procesye uywane przy uroczystych naboestwach odbywano,
a nawet pobone pieni piewano po polsku, nim nakoniec

wyszo to z uycia i zupena jednostajno zewntrznych form

nie zostaa zaprowadzon.
Nim nakoniec do urzdowego i uroczystego zniesienia

unii w Cesarstwie przyszo, metropolita Buhak zakoczy y-
cie i dopiero po pogrzebie jego okazao si. a nawet chciano,

eby temu wierzono, e jeszcze przed mierci sam zniesienie

unii pochwala, poniewa cay obrzd pogrzebu, odbyty przez
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wysze duchowiestwo prawosawne, zdawa si dowodzi, e
zmary za ycia jeszcze do ici wyznania przeszed.

Unia pozostaa tylko w Królestwie Polskiem, gdzie dotd

(1864) w dyecezyi chemskiej i podlaskiej istnieje, i w Austryi,

W Galicyi. Stolica Apostolska spostrzega si w swym bdzie i nie

tylko zmienia zwyczaj co do nominacyi biskupów unickich, e
ju od mierci metropolity Buhaka nikt nie moe byc na bi-

skupa wyniesionym bez bulli papieskiej, ale czego dotd nie

byo, z ublieniem dla wyznania unickiego, e nigdy aden
z jego kapanów nie piastowa godnoci kardynalskiej, papie

i to usun, i metropolit halickiego i kijowskiego, arcybiskupa

lwowskiego ksidza Lewickiego kardynaem mianowa.

2,

Malinowski przyby do Wilna W' r. 1819 z pocztku wrze-

nia. Lekcye Groddcka podniosy w nim mio staroytnoci

greckiej a do zapau. Przez ca zim pracowa najusilniej.

W czasie przerwy wit Boego Narodzenia Groddeck zaleci

kademu z uczniów, aby napisa jak rozpraw po acinie,

w której daby dowód swojego rozczytania si w pisarzach

greckich i wikszej lub mniejszej wprawy w stylu aciskim.

Malinowski wanie wówczas czyta dorcznik Epikteta, praw-

dziwie zot ksieczk, obejmujc tre filozofii stoickiej, moe
najbardziej zblionej do moralnoci chrzecijaskiej, i Dyoge-

nesa z Laertu, który w ywotach filozofów greckich najwicej

roszerzy si nad Zenonem, zaoycielem sawnej szkoy. Wzi
wic za przedmiot rozprawy wanie filozofi stoików. Groddeck

zaprowadzi by tak zwane posiedzenia filologiczne, na

których ocenia zalety zoonych sobie pism przez uczniów.

Wytyka bdy w traktowaniu przedmiotu i uchybienia prze-

ciw czystoci jzyka, ale czyni to wówczas dopiero, gdy który

z kolegów, któremu to profesor poruczy, swoje zdanie o pracy

spótowarzysza na pimie skrelone odczyta. Uczniowie wza-

jemnie roboty swoje roztrzsali, krytykowali. Rozprawa Mali-

nowskiego dostaa si do rozbioru Kowalewskiemu, który bar-

dzo sumiennie j oceni. Groddeck ju wprzódy poczyni nad

ni uwagi i na osobnym papierze je ponotowa. Po odczytaniu

4*
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krytyki Kowalewskiego Groddeck z t ogromn wyszoci, jak
mia nad uczniami, odczyta wasne zarzuty, ale w ogólnoci

robot Malinowskiego pochwali i biorc przyniesione z sob
trzy tomiki Sintenisa^) pod tytuem: Tre filozofii stoickiej^

darowa t ksik Malinowskiemu, mówic, e jeszcze wiele

o stoikach bdzie si móg z niej nauczy. Sprawio to ogromne

wraenie. Groddeck nie by rozrzutnym w pochwaach, wszyscy

koledzy winszowali Malinowskiemu tego dowodu zadowolenia,

bo mówili, e nikt jeszcze z jego uczniów podobnego zaszczytu

nie dostpi. To zachcio Mahnowskiego do usilniejszej jeszcze

pracy i dodao mu odwagi do ubiegania si o nagrod, któr co

roku w kadym fakultecie rozdawano uczniom uniwersyteckim

za wypracowanie najlepszej rozprawy w przedmiocie przez tene
fakultet ogoszonym. Kiedy wic na tablicy, na której wywie-

szay si wszystkie rozporzdzenia uniwersytetu, tyczce si

nauki i postpowania uczniów, Malinowski odczyta zadanie

do nagrody z wydziau nauk staroytnych, a mianowicie: o d u-

chu mowy poetycznej Homera, kiedy postrzeg, e na

wypracowanie rozprawy daje si sze tygodni czasu, obudzi

w sobie odwag ubiegania si o nagrod, chocia rzadko zda-

rzao si, aby ucze pierwszoletni chcia przed starszymi kole-

gami w szranki stawa. Malinowski mia wówczas mieszkanie

(w dzisiejszym domu Czechowicza naprzeciw wielkiej remizy)

ciasne, które dzieli jeszcze z dwoma kolegami, Bielawskim

i Górskim (znakomitym historykiem naturalnym, mieszkajcym
dzi u Kublickich w Polesiu); potrzebujc spokojnoci, uprosi

Tyciusa, eby odstpi mu na mieszkanie altany w ogrodzie

Tiwoli. Byo to dla modego pracownika tern dogodniejsze, e
mia pod rk restauracy, a w niej atwo posiku. Po go-

dzinie 4 zrana wychodzi na Antokol, zamyka si na cae dni

i tam najspokojniej pracowa. Po wygotowaniu rozprawy i uzna-

niu jej za zasugujc na nagrod, z biciem serca czeka na

wyrok fakultetu. Najwiksza tajemnica otaczaa ten sd uczony.

Dopiero na posiedzeniu publicznem dnia 24 czerwca r. 1820

przy zamkniciu roku uniwersyteckiego, z rozkazu rektora

Malewskiego, sekretarz Norbert Jurgiewicz ogosi imiona i na-

*) K. Henryk Sintenis, pedagog i filolog, zmary w r. 1816. (Przyp.

wydawcy.)
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zwiska czterech uczniów (z kadeg-o fakultetu po jednemu) za-

szczyconych nagrod, skadajc si z listu pochwalnego i ze

stu rubli. By to dzie najszczliwszy w yciu Malinowskiego.

Wspólnie z trzema nagrodzonymi zawoany tame w sali (sala

dolna, gdzie dzi muzeum) do rektora, odebra z ust jego powin-

szowanie, do którego przyczyli si wszyscy dziekani i profe-

sorowie. Sala bya jak nabita; oprócz 700 uczniów ogromny

zbiór obywateli i wszystkich ludzi owieconych w Wilnie, ni-

gdy uroczystoci akademickich nie zaniedbujcych. Wszyscy

zwrócili oczy na laureatów. Skoczya si uroczysto. Mali-

nowski wraca do domu, ulice napenione byy wychodzcymi
z murów akademickich. Na kadym kroku znajomi i niezna-

jomi zatrzymywali zaszczyconych nagrod, ciskali ich i win-

szowali. Wilno zdawao si skada rodzin, tak ywo obcho-

dzio j to wszystko, co si w uniwersytecie dziao. Malinowski

nazajutrz poszed podzikowa profesorom za wzgldn ich wy-

rozumiao. Sdziwy ksidz Golaski, stary Rustem, Leon Bo-

rowski, ale nadewszystko Groddeck czule go przyjli. Koledzy

serdecznie cieszyli si, sowem wszdzie widzia rozpogodzone

i yczliwe oblicza.

Mikoaj Malinowski wybra si pierwszych dni sierpnia

r. 1826 do Petersburga. Ogldajc po raz pierwszy wielk sto-

lic i wszystkie zasoby umysowego w niej ycia, obezna si

si z galeryami obrazów, z obu wielkiemi bibliotekami, publi-

czn i akademii nauk, z ubogiemi jeszcze wprawdzie, ale za-

wierajcemi kilka arcydzie duta, salami rzeby. Tam po raz

pierwszy powzi wyobraenie czarodziejskiej siy doskonale

wykonywanej muzyki, tam napawa si niezrównan harmoni
piewaków kaplicy cesarskiej, a mianowicie na prywatnych

koncertach, dawanych jak wówczas co roda dla prawdziwych

mioników piewu. Smutno tylko byo, e pe pikna, stokro

zdolniejsza odczuwa urok gosu ludzkiego, ani do chórów, ani

nawet jak suchaczki na te koncerta przypuszczan nie bywa.

Zwierzchno bowiem lka si, aby zbyt silne wraenie dwi-
ków nie obudzao niepokoju w sercach modziuchnych. Stolica

liczya ju w kocu r. 1826 znaczn liczb modziey polskiej.
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Przeamany zosta wstrt do suby wojskowej; coraz umiej-

tniej rozwijane zakady uczonej broni zwabiay do siebie

uksztacesz modzie polsk. Zaczynano nawet wchodzi do

suby cywilnej, a sw^oboda, panujca w pierwszych miesicach

panowania cesarza Mikoaja, pewien rodzaj potpiania ucisku

moralnego, jaki cesarzewicz Konstanty rozcign nad Króle-

stwem Polskiem i stojcemi pod jego cywilnym zarzdem kra-

jami dawnej rzeczypospolitej, czyniy pobyt dla Polaków w Pe-

terburgu miym i spokojnym.

Malinowski najwicej czasu przepdza w bibliotece pu-

blicznej, akademii nauk i muzeum hrabiego Rumiancowa.

W pierwszej zwaszcza, bogatej w nieocenione skarby ksig
i rkopismów polskich, lubo ich uycie otoczone byo nierozu-

mnemi trudnociami pod zarzdem sekretarza pastwa Olenina,

szczcie mu zdarzyo zbliy si z Aleksandrem Wostokow,

znakomitym i gbokim filologiem rosyjskim, który, oddany

z zapaem pracom swoim, najczciej cae dni, a dwa razy

w tygodniu i cae noce, przepdza w bibliotece. Jako urz-

dnik miejscowy mia on prawo bra wszystko, choby
najrzadsze ksigi i trzyma je na swoim stole tak dugo, jak

tego znajdowa potrzeb. Otó Wostokow znosi na ten stó

wskazane sobie przez Malinowskiego skarby biblioteczne, tak

wic mody literat móg korzysta z nich z najwiksz dogo-

dnoci.
Malinowski, codzie odkrywajc w stolicy nieznane dla

siebie przedmioty, poznawa ludzi znakomitych, czerpa w roz-

mowach z niemi coraz nowe wiadomoci, aby za póniej nie

zataro si to wszystko w jego pamici, postanowi prowadzi
dziennik pobytu swego w stolicy, znajc za to do siebie, e
nie umia trzyma papierów swoich w porzdku i pod kluczem,

a nie chcc by cienionym obaw, aby niepowoani niewcze-

nie zazierali do tego skadu jego myli, pisa go po acinie,

wiedzc, e jak w wiekach rednich, kiedy nauka jzyka gre-

ckiego upada, zakonnicy na rkopismach greckich zwykle kadli

przestrog: graecum est, non legatur (po grecku, nie warto czy-

ta). I aciski jzyk poczyna ju doznawa doli greckiego.

W tych zajciach i wzniosych rozrywkach oswajania si
z arcydzieami sztuki, napawania si harmoni tonów i gosu
czas bystro i najsodziej upywa: (a serce wolne byo jak u pta-
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szka, nie kochaem si w nikim) ^), ale czekaa go niewymowna
rado ujrzenia znowu po trzechletniem niewidzeniu przyjació

swoich sercu blizkich, Adama Mickiewicza i Franciszka

Malewskiego^). W pierwszej poowie grudnia r. 1827^) ksi
Golicyn, jenera-gubernator moskiewski, przy którego osobie

obaj ci Filareci byli urzdnikami, przyby do Petersburga i przy-

wióz ich z sob. Opowiadania uwielbianego poety, jak z Wilna

w listopadzie r. 1824 wywieziony zosta do Petersburga, jak

tam mia dowiedzie si o dalszem swojem przeznaczeniu, jak

natychmiast otoczya go serdeczna gocinno owieconych Ro-

syan, jak dwa jego malutkie tomiki, w r. 1822 wydane, ju
rozbiegy si po rku prawdziwych znawców prawdziwej poe-

zyi. jak szczególniej Bazyli Zukow^ski, sam niepospolity poeta,

a wtenczas nauczyciel jzyka i literatury rosyjskiej wielkich

ksit, przyj go z najszczersz, bratersk mioci, wszystko

to zagrzew^ao serce rodzinn dum, e Adam znalaz i na wyi

gnaniu naleny hod swemu geniuszowi. Z ust jego Malinowsk-

dowiedzia si, e nowi przyjaciele poety nadzwyczaj zrcznie,

cho tajemnemi drogami, potrafili nada taki kierunek rzeczom'

e Adam, jako wychowaniec nakadem skarbu instytutu peda-

gogicznego wileskiego, wysany zosta na nauczyciela do liceum

w Odessie. Nic nie mogo wicej odpowiedzie ówczesnym
pragnieniom poety. Widzie kraj zbliony pod niebo wschodnie,

podziwia cuda stworzenia, oddycha powietrzem morskiem,

y wród tej silnej rolinnoci, któr opatrzno tak hojnie

uposaya t bogosawion ziemi, a y w Odessie, gdzie

1) Zdaje si, e tu pami zawioda Malinowskiego, poniewa w pe-

wnym urywku pamitnika aciskiego (podanym w Kor. A. Mick. IV. 32),

któiy pochodzi z owych czasów, wci jeszcze mówi on o »siostrze Gutta«,

jako o swojej ^najukochaszej*. (Uwaga wydawcy.)
^) To, co dalej nastpuje, a co odnosi si do pobytu Mickiewicza

w Petersburgu i jego improwizacyi w tem miecie, byo ju drukowane
w rV tomie Korespondencyi Ad. Mickiewicsa (9—32); a jeszcze przedtem

w Kronice Bodsinnej z r. 1875. Ta ostatnia, zapewne ze wzgldów cenzu-

ralnych, zmienia lub opucia niektóre ustpy, ale i Korespondencya po-

mimo zapewnienia: »Tekst w caoci ogoszony jest tutaj po raz pierwszya,

nie podaje cakowitego tekstu, jaki si w Ksidse Wspomnie Malinow-

skiego zawiera. Widocznie kopia, z której korzysta wydawca Korespon-

dencji nie bya pen. (Uwaga wydawcy.)
^) W rkopisie mylnie podano: 1826. (Uwaga wydawcy.)
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lato zamieniao j niemal w stolic Podola i Ukrainy, gdzie
przybywaj najzamoniejsze i najwyksztacesze rodziny pol-

skie, byo to marzenie, któremu oddawa si nawet w ciasnej
celi wizienia swojego w klasztorze bazyliaskim w Wilnie
nie omiela si.

Dziwnym zbiegiem okolicznoci, przybya latem r, 1825 do
Odessy prawdziwa czarodziejka, rozumem, szlachetnoci serca
i wszystkiemi wdzikami, wszystkiemi powabami oblicza, po-
stawy ruchów i uksztacenia najhojniej ozdobiona. Bya ni
Karolina!) z hrabiów Rzewuskich Sobaska, która, rozstaw-
szy si z mem, niezdolnym oceni skarbu, jakim go Bóg
obdarzy, przeniosa si do Odessy, gdzie j ncia przyja
czulsza, ni to sama wiedziaa, z jeneraem Józefem Wittem,
czowiekiem nadzwyczaj zrcznym, zwaszcza na liskiej, dwor-
skiej posadzce. Hrabia Witt, czowiek wielkiego wiata, nadto
by wyksztaconym, aby czu zazdro; nie razia go te swo-
boda stosunków, jakie wkrótce zawizay si midzy Mickie-
wiczem i pani Sobask. Mickiewicz ze zranionem sercem
opuszcza Litw, nie wyleczy si by jeszcze z mioci dla Ma-
rylli, cudzym — jak mówi — piercieniem do innego przy-
kutej, ale ju w r. 1825 rany zablinia si poczy i spokojniej
móg ju cofa si myl w niepowrotn przeszo. W tak
pósennym nastroju swego serca, nie opar si urokowi ma-
gnetycznemu niezrównanych powabów pani Sobaskiej i z naj-
ywsz wdzicznoci przyj wezwanie, aby towarzyszy wy-
cieczce, któr przedsibraa do Krymu. Skoro si o tem dowie-
dziano, rój wielbicieli i przyjacióek modycb a piknych pani
Sobaskiej przyczy si do tej podróy. Odbyto j z caym
komfortem, bo i okrty przez wpyw jeneraa Witta byy na
jej usugi, a na miejscu najpierwsi zwierzchnicy ldowi i mor-
scy, przez przyja dla jeneraa Witta, przyjmowali pani So-
bask i jej dwór, miao powiedzie mona, z najwikszem
wyteniem, aby sa kwiaty pod jej nogi i uprzyjemni jej
pobyt na pówyspie. Mickiewicz mia wic zrczno oglda
wszystko, czego dusza zapragna, podziwia obok cudów°stwo-
rzenia, rozlanych na poudniowym zwaszcza brzegu, zwaliska
i szczty tej odwiecznej cywilizacyi helleskiej, której poezye

1) W manuskrjpcie: Antonina. (Uw. wyd.)
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Eurypidesa, a za naszych ju czasów Gótheg-o, takim promie-
niem ozociy.

Ale Mickiewicz nie zdoa obroni si od uroku, i dwa
albo trzy sonety jego dozwalaj uchyli zason na tajemnic
tych stosunków (sic), jakie wówczas midzy poet, liczcym
lat 27, a czarodziejk liczc rok 22-gi istniay. By to raczej
stosunek, jaki Katul, Tibul i Propercyus wypiewali w swoich
elegiach; ale póniejsze rozmowy z Mickiewiczem przekonay
Malinowskiego, e nie stan na tej lizkiej drodze, jak szed
Góthe i któr odmalowa w swoich elegiach rzymskich. Mic-
kiewicz wróci do Odesy. Coraz szersze koo jego wielbicieli

zakrela si poczo. Dosza o tem wiadomo do Wilna, a Wa-
caw Pelikan, który uroi sobie, e Filareci bd dla niego na-

rzdziem kary boskiej, której brudne sumienie lka si mu ka-

zao, natychmiast przeoy Nowosilcowowi, a ten Wielkiemu
ksiciu Konstantemu, e pobyt Mickiewicza w miecie porto-

wem, w którem mieszkacy Podola i Ukrainy gromadnie si
zbierali, jest niebezpiecznym, jest jakby natrzsaniem si z wa-
dzy Cesarzewicza, który oddali na zawsze z Litwy tego wi-
chrzyciela, knujcego zgubne dla rzdu zamiary. Nagle wic
przyszed z Petersburga rozkaz, aby Mickiewicza wysa do
Moskwy, do rozporzdzenia ówczesnego kuratora uniwersytetu,
Pisarewa, czowieka ciemnego i przywykego lepo spenia
wol swojej zwierzchnoci. Ju gotowe byo mianowanie Mic-
kiewicza w jednej z najodleglejszych szkó tego okrgu, gdy
kilkudniowy pobyt poety w Moskwie, poznanie si jego z naj-

znakomitsz moe niewiast rosyjsk, z ksin Zeneid Wo-
kosk i zblienie si z ksiciem Wiaziemskmi, niepospolitym
poet, byo dostateczne, cofn wydany ju rozkaz. Skoniono
jeneraa gubernatora moskiewskiego, ksicia Golicyna, e za-
da od cesarza, aby Adama Mickiewicza i Franciszka Male-
wskiego naznaczy urzdnikami jego kancelaryi. Przychylono
si do tej proby tem chtniej, e antagonizm midzy Peters-

burgiem i Warszaw trwa jeszcze w caej mocy. T kolej
Mickiewicz wyszed z pod wadzy ministerstwa owiecenia
i móg przyjecha do Petersburga.

Ten przyjazd tem mocniej uszczliwia wszystkich jego
wielbicieli, e przywióz ze sob ju ukoczony rkopis Walen-
roda. Kamerjunkier Dziekoski, urzdnik sekretaryatu stanu
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Królestwa Polskieg-o, uprosi poet, e iiietylko obieca spdzi
u niego wieczór, ale i cokolwiek z nieznanych, a w Moskwie

utworzonych poezyi przeczyta. Dziekoski przez dwa dni je-

dzi po wszystkich czciach Petersburga i jakie tylko zna-

jomsze, lub podajce jak nadziej imi przyszo mu na myl,

wszystkich na ten wieczór zaprosi.

Z powodu odkrycia towarzystwa patryotycznego w War-

szawie byo podejrzenie, e hrabia Aleksander Chodkiewicz, je-

nera i kasztelan królestwa, do niego nalea. Cesarz Mikoaj

kaza mu przyjecha do Petersburga, wyznaczy dla niego kilka

pokojów w paacu gównego sztabu, opatrzy wszystkiemi wy-

godami, bo by to czowiek ju niemody, ale chocia mu wolno

byo wyjeda i we dnie i wieczorem, musia jednak zawsze opo-

wiada si dyurnemu jeneraowi. Dziekoski zaprosi Chodkie-

wicza na dzie umówiony do siebie. Malinowski odnowi z tym

potomkiem niemiertelnego Jana Karola, najwikszego z na-

szych bohaterów, znajomo, bo widywa go jeszcze w Win-

nicy w r. 1817, kiedy ubiega si o rk cudnie piknej Ksa-

wery Szczeniowskiej, któr te póniej polubi. Bd to ima-

ginacya, bd rzeczywisto, ale Aleksander Chodkiewicz, kiedy

wszed do Dziekoskiego, a mia na sobie rodzaj delii, przy

przybladych licach zapewne wskutek niespokojnoci o los swój

przyszy, tak zda si wszystkim by podobnym do wizerun-

ków Jana Karola, a zwaszcza do jego przelicznego popiersia

marmurowego z Ermitau, e wszyscy z najszczerszem usza-

nowaniem pochylili przed nim gow. Mickiewicz po raz pier-

wszy go widzia, a mia gbokie wspóczucie dla wszystkich

imion dziejowych. Nie byo to w nim wcale adne uprzedze-

nie, albo ch bratania si z arystokracy rodow, ale jakby po-

bono synowska dla wielkich ojców narodu. Skoro wszyscy

ju przybyli i zgiek usta po krótkiej ogólnej rozmowie, Mic-

kiewicz uproszony, eby co przeczyta, nie droc si, zacz
mówi z pamici pyszny W'stp do Wallenroda. Gos Mickiewi-

cza by dwiczny, intonacya rozmaita, ale nigdy nie przecho-

dzca w nage spadki, i natchnione wyrazy pyny z pi-

knych, chocia nieco penych ust jego, jak strumie: nigdy pa-

mi go nie zdradzia, czy te istotnie bya tak wiern, czy

poeta umia zastpi wiersz zapomniany innym, moe nawet

pikniejszym. Najpowaniejszym suchaczem caego grona by
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bez wtpienia Chodkiewicz, bo prócz nazwiska, które nosi,

stopnia, jaki w spoeczestwie zajmowa, odznacza si nauko-

wemi zasugami. Przysuy si krajowi dobr Chemi, wydan
w piciu tomaci, a piszc w czasach, kiedy sdzono, e do
jest uywa czystego jzyka i staranniejszego rymowania, aby

by poet i Chodkiewicz wyda kilka tragedyi, Wirginia i t. d.

By to utwór prawidowy, ale mdy i bez ycia: zdawao si
przecie autorowi, e by waciwym sdzi w poezyi. Zaledwie

Mickiewicz pierwszy ustp wypowiedzia, Chodkiewicz zagad-

n go: czy to jest poemat bohaterski, czy opisowy, czy dyda-

ktyczny — i wicej jeszcze nazw wymieni, stosownie do po-

dziaów, przyjtych w dawnej szkole. Mickiewicz odpowiedzia:

»to jest powie i chciabym, eby si podobaa«. Po nowym
ustpie znowu Chodkiewicz przerywa, pyta si, na wiele ksig

czy pieni prac swoj Mickiewicz podzieli. »Nie wprowadza-

em adnego podziau«, odrzek poeta. Wszyscy uczuli zimno,

jak gdyby oblani wod, bo ju nastrój suchaczów by wy-

soko podniesiony. Niewiadomo, czy na Chodkiewiczu Wallen-

rod uczyni Estetyczne wraenie, chocia nie szczdzi wielo-

mównych pochwa, (nawet) i tego, czego oczywicie nie zro-

zumia i nie poczu. Nie ublia to nic pamici tego zacnego

i szczerze kochajcego kraj ma. Serce mia zote, dobroczyn-

no a do nieogldnoci najszczodrobliwsz; bolao te wspó-

ziomków, e nadzwyczajnej piknoci pierwsza jego ona Ka-

rolina Walewska nie umiaa uszanowa imienia, wzitego odma'
iwpochem, a nawet gorszcem yciu, poniewieraa je za granic.

Zblia si koniec grudnia r. 1827 i). Toczya si wówczas

wana sprawa polityczna, majca zwizek ze spiskiem ukno-

wanym w stolicy na obalenie rzdu i wyrzucenie z tronu ro-

dziny Holsztysko-Gotorpskiej ^). Wielka liczba Polaków daa si

namówi przez Rosyan do wspódziaania. Istnienie towarzystwa

patryotycznego wyszo na jaw. Tu wic po raz pierwszy otwo-

rzyo si pole do zastosowania konstytucyi polskiej z r. 1816,

która wystpki zdrady stanu odsya do sdu sejmowego. Cesa-

rzewicz Konstanty, pod którego kierunkiem odbywao si ledz-

i W rkopisie mylnie: 1826. (Uw. wyd.).

*) Mowa tu o dzisiejszej cesarskiej rodzinie Romanowych, która, po-

czwszy od Piotra III, po mieczu pochodzi od ksit Holstein-Gottorp.
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two, ani sysze o sdzie sejmowym nie chcia, a oburzy si

tern gwatowniej, kiedy mu powiedziano, e w razie wprowa-

dzenia sprawy, sd sejmowy nie przyjmie ledztwa wyprowa-

dzonego przez osobn komisy, zoon gównie z urzdników
rosyjskich, ale sam ledztwo przeprowadzi i przy otwartych

drzwiach, z dodaniem obwinionym obroców prawnych, w^yro-

kowa bdzie. Ksi Ksawery Lubecki, ówczesny minister

skarbu królestw^a polskiego, najmocniej pracowa nad przeko-

naniem Cesarza Mikoaja, aby na wstpie rzdów swoich,

w rzeczy tak yw^otnej, nie nadwyra konstytucyi. Przeci-

wnie Nowosilców, doradca Cesarzewicza, nastawa, aby nie

wprowadza tak zgubnego przykadu jawnoci obrony i nie

naraa, jak mówi, osoby panujcego na niepewne sumienie

senatorów polskich. Owó cesarzewicz z najwikszem wyte-
niem baga brata, aby ledztwa pod jego okiem dokonanego

roztrzsa nie pozwoli i nie podawa go na pomiewisko Polski

i Europy. Od sowa cesarza wszystko zaleao; ksi Lubecki,

pod pozorem naradzenia si z cesarzem i ministrem Kankrynem
w rzeczach skarbowoci polskiej, wyjedna pozwolenie przy-

bycia do Petersburga. Poniewa gównym celem jego podróy
bya wanie sprawa spisku, wzi sobie modego, ale nadzwy-

czaj zdolnego i uczonego prawoznawc pana Thies, warsza-

wianina, który póniej zajania wysok wymow, jako naczelny

prokurator senatu departamentów warszawskich. Pod wzgl-
dem wydziau skarbowego przyby w orszaku ministra Ludwik
Jelski, pikny jak Apollo, rozumny, peen ogady wiatowej
i przez Sapiehów spokrewniony z kwiatem arystokracyi pol-

skiej; Leon Sapieha, brat ksinej Adamowej Czartoryjskiej,

serdeczny chopak, zrczny i peen wdziku tancerz mazura,

którego cesarzowa Aleksandra zawsze do tego taca z sob
wybieraa i który z tego powodu bardzo poufale bywa u dworu
przyjmowany. Teraz jest to jeden z najpoyteczniejszych oby-

wateli galicyjskich, naladowca Andrzeja Zamojskiego we wszy-

stkich przedsiwziciach, zmierzajcych do ulepszenia bytu owej

czci Polski, w której rozlege dobra posiada; Aleksander Li-

nowski, syn wymownego i zasuonego ojca kasztelana, liczny

jak dzie, usposobie szczeropolskich, serce lgnce do wszyst-

kiego, co byo pikne i szlachetne, a szczególniej swoje. Owó
ci wszyscy gocie z Warszawy paali dz poznania Mickie-
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wicza. Kiedy wic myl skorzystania z dnia 24 grudnia, wigilii
Narodzenia Paskiego i)

i dzie imienin poety nadchodzi, okoo
40 osób zoyli (sic) skadk i postanowili t wielk uroczy-
sto religijn poczy z obchodem imienin wielkiego narodo-
wego wieszcza. Oprócz osób ju wymienionych, zaproszono ma-
larza Aleksandra Orowskiego, i malarza Józefa Oleszkiewicza,
teozofa, proroka niemal, do którego Mickiewicz przywiza si
uczuciem najwyszego podziwu i utrzymywa, e wtenczas do-
piero miaby si za poet, gdyby cho setn czstk natchnie-
nia Oleszkiewicza posiada. Rzeczywicie imaginacya Oleszkie-
wicza bya potn, serce niezrównanej dobrotliwoci, praco-
wito ogromna, wymowa porywajca, ale psu j gos niem-
ski, cieniuchny, a w chwilach zapau krzykliwy. Oleszkiewicz
zatopiony w mistycyzmie, w biay dzie wpada w jakie nad-
zwyczajne widzenia, a przemykajce si obrazy bra za rzeczy-
wisto. Nie waha si twierdzi,e Ksiga Ksig wszystko opo-
wiedziaa, co byo, jest i bdzie. Tak mocno w to wierzy, e
na dalekie lata z tekstów proroczych przepowiada przysz
dol narodów, a mianowicie wasnego. On to by twórc idei
rozwijanej póniej przez Mickiewicza, Krasiskiego i Odyca,e naród polski wzi od Boga osobne wite posannictwo po-
prowadzenia ludzkoci drogami Paskiemi.

Dnia 24 grudnia, za pierwszem okazaniem si gwiazdy,
zebrali si wszyscy do obszernego i piknie przystrojonego
mieszkania Adama Rogalskiego, starszego brata Leona. Po zwy-
kej obrzdowej wieczerzy, zacztej od rozamania si opa-
tkiem, gdy Linowski usiad do fortepianu, jaka zaduma ogar-na wszystkich, a Franciszek Malewski, jeden z najbliszych
przyjació Adama, spólnik jego nauk, powiernik póniej serde-
cznej boleci, wspówygnaniec i nierozdzielny od lat kilku od
jego osoby, wpatrzywszy si w oblicze Adama, powiedzia, e
widzi przebudzajce si w nim natchnienie, i jeliby w tej chwili
by wezwany do improwizacyi, stworzyby co nadzwyczajnego.

Malinowski, który ju od pó roku pracowa w bibliotece
dawniej Zauskich, mia pen gow najrzadszych i nieznanych
szczegóów, tyczcych si dziejów polskich, lubi je powtarza
i uchodzi za wicej oswojonego z niemi, anieh byo w istocie.

1) Trzeba si tu domyla opuszczonego wyrazu : powzito, (Uw. wyd.).
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Pochwyciwszy sowa Malewskiego, udali si z gorc prob
do Mickiewicza, aby co zaimprowizowa. Poeta odrzek z umie-

chem: »Moe ca tragedy?« Ogó krzykn: tragedy, trage-

dv, tragedy! Wtenczas rzek Mickiewicz: wNiech i tak bdzie,

ale niech Malinowski poda tre i szczegóy, bo ja sam osnowy

do tragedyi szuka nie chc, a potem mógby kto sdzi, e to

rzecz przygotowana, a nie improwizacya«. Malinowski wanie
dni kilka pierwej znalaz w bibliotece wizk drukowanych

broszur, rkopimiennych relacyi i spóczesnych listów, tycz-

cych si Samuela Zborowskiego. Bya to posta czysto tragi-

czna: jaka fatalno, jak Eumenidy greckie, zdawaa si p-
dzi tego czowieka niezrównanego mstwa, wysokiego ukszta-

cenia, ale razem niesychanej dzikoci serca, obok elaznej woli,

lepego na nastpstwa, w otcha zguby. W jednej z relacyi,

o których wyej wspomniano, Malinowski czyta i w wieej
mia pamici opowiedzenie przewag Zborowskiego midzy ko-

zakami. Awanturnicze wyprawy na czajkach za morze i ldowe
na wiatronogich rumakach ukraiskich, opisane s jakby jedne

z Tysica nocy. Zborowski, okrzyknity atamanem, tajemnie

zwiza si z szachem perskim i przyrzek mu przyprowadzi

kozaków, na obalenie jednego z najdawniejszych tronów chrze-

cijastwa, bo od IP wieku po Chrystusie nie przerwanie kwi-

tncego, tronu carów gruziskich. Posuszni nagos wodza ko-

zacy poszli za nim, nie wiedzc i nie pytajc, dokd ich pro-

wadzi; ale po przejciu ju Donu, kiedy na stepowej pustyni

zapowiedzia im, e za kilka dni pocz si z wojskiem per-

skiem i e szach oddaje im Tyflis na rabunek, kozacy oburzeni

myl, e ich Ataman ma tpi chrzecijastwo na korzy isla-

mizmu, pochwycili Samuela Zborowskiego, przywiedh nad brzeg

Donu i jednomylny wydali wyrok, e go utopi naley. Nasy-

pali w jego odzienie mnóstwo piasku, aby tem pewniej zato-

n, rzucili go w najgbszy mu rzeki, ale taka bya olbrzy-

mia sia tego czowieka, e nietylko wicej dwóch godzin prze-

by pod wod, tajc dech w piersi, lecz mimo ciaru cisncego

go na dó, pyn i wyszed na pusty brzeg, gdzie ju druyn
kozackich dojrze nie móg. Kozacy wrócili do domów, a on walczc
z niezwalczonemi niemal trudnociami, wybrn z pustyni i dalek
drog dosta si do rodzinnego zamku Rytwian w krakowskiem.

Kiedy po mierci Jana Zygmunta Zapolia, siostrzeca króla
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Zygmunta Augusta, a panujcego w Siedmiogrodzie, mono-
wadcy tego ksistwa ubiega si poczli o najwysz wadz,
(wtedy) i Stefan Batory wystpi równie jak inni, czujc w sobie

dostateczn si do rzdów swej ojczyzny. Samuel Zborowski,

tchncy potrzeb dziaania, posyszawszy o wojnie domowej,

zapalonej ju w Siedmiogrodzie, uda si do pogranicznego

z Polsk zamku Munkacz, dziedzictwa Batorego, z owiadcze-

niem, e pragnie wej pod jego chorgwie. Imi Zborowskiego

gone byo w Polsce. Wiadomo o przygodach modego ry-

cerza nie zrazia Batorego, któremu wanie ludzie dzielnej

rki i nie dbajcy o ycie byli potrzebni. Wkrótce jednak m-
dro Stefana przywrócia pokój w Siedmiogrodzie. Zborowski

nie mia pola do popisywania si ze swoj walecznoci, ale

jako modzieniec uksztacony, zabawi czas jaki na dworze no-

wego ksicia, gdzie pozna i pokocha jego synowic Gryzeld.

Relacya, w której to wszystko opisano, mówi, e Gryzelda nie

bya nieczu na hody modego Polaka. Wkrótce mier osta-

tniego Jagielloczyka w r. 1572 otworzya w Polsce now^y pier-

wiastek wstrznie wewntrznych, przez powoanie narodu

do wyboru króla. Zborowski równie pochopny do wichrze
obywatelskich, jak do wszelkich bitew, rzuci Munkacz i po-
czy si ze starszymi brami Zborowskimi, którzy wielki mieli

wzi udzia w tej nowej przejawie ycia narodowego. Wia-

domo, jak póniej po ogoszeniu ju królem Henryka W^ale-

zego, Wapowski przypadkowo poleg z jego rki; jak dobycie

szabli na zamku królewskim byo przestpkiem nie ulegajcym

uaskawieniu. Znowu wic ocalajc ycie i wolno, schroni

si na dwór ksicia Siedmiogrodzkiego, dokd go moe i serce

cigno. Ale we wznioso uczucia, jakiem jest szlachetna mi-

o, ze strony Zborowskiego wierzy trudno, bo w teje wizce
dawnych papierów znajduje si broszura, wydana za gra-

nic, bez miejsca druku, w której Ludwik Candian, Francuz,

ali si przed wiatem na Zborowskiego, e przybywszy w or-

szaku posa Montluc do Polski, zapozna si z Samuelem Zbo-

rowskim, e ten zawiód go na wasny zamek i otaczajc wszelk
gocinnoci, dopuci si wzgldem niego dzikiej i okrótnej

swawoli. Kaza bowiem gwatem oszy go w skóry baranie

wosem na wierzch, wymaza caego miodem, wyprowadzi na
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dziedziniec i dawszy mu oszczep w rce, spuci na niego

cztery niedwiedzie, na acuchach trzymane, zapewne dla ja-

kiej myliwskiej zabawy. Niedwiedzie, zncone zapachem

miodu, który tak namitnie lubi, rzuciy si na nieszczli-

weg-o Francuza; szczciem, e ten mia tyle przytomnoci, i
oszczepu nie uy i zostawi czas niedwiedziom zabawi si
tak podan dla nich akocia. Trwao to blisko godzin. Ju
niedwiedzie, nie mogc doliza si miodu i wikajc tylko

jzyki w dugie wosy skór baranich, niecierpliwi si i rycze
poczy, gdy w tern nadjecha Krzysztof Zborowski, brat Sa-

muela i nie dopuci duej znca si nad biednym cudzo-

ziemcem. Francuz krzywdy swej nie darowa; wyjechawszy

z Polski, opisa i przed wiatem ogosi ten krok bezecny Sa-

muela Zborowskiego. Doda w swej broszurce pogoski, które

pozbiera o wielu innych niegodziwociach Samuela. Listy pry-

watne znalezione wteje wizce,nic na usprawiedliwienieSamuela

nie mówi; z nich wida,e byto szaleniec nieuskromionego m-
stwa, ale nie mniejszej zuchwaoci; e nadziei nawet nie byo, aby

dojrzalsze lata t wrzc krew ochodziy, a którego koniecznie

uj naleao, aby sobie i drugim nie szkodzi. Uderzony obra-

zem rozbujaej swawoli, jakiej Samuel Zborowski folgowa, Mi-

koaj Malinowski nabra przekonania, e ani gowa, ani serce

tego czowieka nie byy w porzdku. Warto moralna adna,
wyuzdana wcieko wycisna na czole jego pitno, e by
sprawiedliwie na mier osdzonym.

Owó, kiedy po wysuchaniu treci, a nawet niekiedy

osnowy tragedyi, o której improwizowanie proszono Mickiewi-

cza, poeta wyszed na pó godziny do osobnego, ciemnego pokoju

dla uoenia w gowie nastpstwa aktów i scen dramatu, Ma-

lewski opowiada wiele szczegóów o potdze improwizacyjnej

poety. Nieraz, mówi, kiedy w Moskwie kilku wspówygna-
ców zbierao si do naszej komnaty, urywaa si rozmowa
smutek nas ogarnia i zapadalimy w gbokie milczenie. Adam
siedzia z zamruonemi oczami, a skoro cicho zbyt dugo
trwaa, nagle powstawa i mówi: »dzieci! posuchajcie bajeczki«.

Zdawao si rzeczywicie, e zaczyna jedne z tych bajek, jakie

piastunki opowiadaj dzieciom, lub jakiemi starsi zwykli bawi
chopców i dziewczta, zebrane na wieczernice. W tem nagle
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osnowa kwieci si poczyna zotemi wzorami imaginacyi, po-

korna proza uderza w wiersz wspaniay i czsto poeta mówi
nie przestawa, a dopóki omdlenie ust mu nie zamkno. Su-
chalimy z najwikszem zdumieniem sów Malewskiego; kiedy

niekiedy kilkunastu-wierszowe uamki, jakby oderwane czci
purpurowego, zotem przetykanego kobierca, roztacza przed

nami, ale gdy rozmowa cignie si dalej, gdy znana prawdo-

mówno Malewskiego wtpi nam o tej potdze improwiza-

cyjnej nie pozwala, drzwi si otworzyy, Adam wychodzi z bla-

dem, penem wytenia obliczem, tylko wzrok jego goreje nad-

ziemskim ogniem. Malewski, wiedzc, czego taka chwila

wymagaa, wezwa Linowskiego, aby siad do fortepianu i przy-

grywa zwolna nut piosnki: »Hej uyjmy ywota«. Wtem do

krzesa postawionego na rodku sali przyniesiono stoliczek,

a na nim spory puhar wody selcerskiej, zmieszanej z kieli-

szkiem wina szampaskiego. Malewski ostrzeg, aby nikt nie

myla pisa, chocia ju 12 oówków byo przygotowanych,

a Józef Przecawski (redaktor Tygodnika Petersburskiego), który

niesychanie prdko móg pisa, porozdawa obowizki, e kady
powinien by tylko pó wiersza notowa, spodziewa si bowiem,
e tragedya bdzie wypowiedziana wierszem trzynastozgosko-

wym. Ale na przestrog Malewskiego papier i oówki poszy do

kiesze, a wszyscy skupili ca uwag, wytyli wzrok na mó-
wicego poet. Tre dramatu bya nastpn.

Zborowski osdzony jeszcze wyrokiem Henryka Walezego
na mier, schwytany z rozkazu starosty krakowskiego, którym
by Jan Zamojski, siedzi w wizieniu zamkowem. Zamkn si
z nim dobrowolnie szlachcic Benedykt z Rogozina. Byo to

imi i nazwisko poczciwego Benedykta Rogoziskiego, obywa-
tela z Kijowskiego, który znajdowa si wówczas w Peters-

burgu dla interesów i nieodstpnie trzyma si Mickiewicza.

By to czowiek dziwny. Zdawao si, e pogld praktyczny na

rzeczy tak go caego opanowa, i nie zostawi najmniejszego

zaktka w jego duszy dla wyszych poj, a jednak, kiedy

powtarzano przed nim owe niezrównane elegie z Dziadów^

owe skargi pod wie, rozpywa si we zach, rozwizyway
mu si usta i prostym, rubasznym nawet jzykiem, przeplata-

nym nawet ukraiskiemi wyraeniami, serdecznie malowa ten

niepokój, t trwog i t lito, które miotay jego dusz. Ale

Ksiga Wspomnie Malinowskiego. 5
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wrómy do improwizacji. Rogoziski zachca Zborowskiego

do ucieczki, przypomina mu, z jakich ju niebezpieczestw wy-
brn, przyrzeka, e go z zamku wyprowadzi, ale wicej, ni
jego wolnoci, pragnie poprawy grzesznika, wicej mu chodzi

o ycie wieczne, ni o ocalenie ycia doczesnego. Sowa Bene-

dykta z Rogozina tchny takiem namaszczeniem, tak prostot
i rzewnoci, byo w nich tyle prawdziwie chrzecijaskiego,

a przykady tak szczliwie wybrane, e wszyscy mimowolnie
powstali dzikowa poecie. Po tej scenie, zakoczonej zatwar-

dzia odpowiedzi Zborowskiego, wchodzi on do dalszej ko-

mnaty, a do tej, w której toczya si rozmowa, wstpi Bartosz

z Podgórza, dozorca ^wizienia. Tu znowu liczno nad li-

cznociami. Benedykt, nie straciwszy nadziei nawrócenia Sa-

muela, namawia Bartosza, aby mu dopomóg do wyprowadze-
nia go z zamku; kiedy poczciwy góral wymawia si wykonan
królowi i panu starocie przysig, Benedykt przebiega z nim
pokrótce, a tak prosto, tak zrozumiale, e zdawaoby si sy-
sze natchnionego kapana, wszystkie cnoty chrzecijaskie.
Przyszedszy z kolei do mioci chrzecijaskiej bliniego, przed-

stawia, e najwyszem dobrodziejstwem, mogcem si wywiad-
czy bliniemu, jest zostawi mu czas do pokuty dla przeba-
gania nieba, do osignicia zbawienia. Przemawia za tak

czule, e kamieby zmikn, jako i Bartosz nie móg oprze
si namowie Benedykta, przyrzeka, e go uwolni, jedno tylko

sobie waruje, eby ani Zborowski, ani nikt na wiecie o ucze-

stnictwie jego nie wiedzia, eby adna nagroda ziemska nie

poniya zasugi jego przed Bogiem, bo skoro odkryje si ucie-

czka, sam odda si w rce sprawiedliwoci, podda gow pod
miecz katowski, silny tylko t wiar, e jednemu z bhnich
otworzy drog do przebagania Boga popraw wystpnego
dotd ywota. Trzecia scena koczy akt pierwszy. W akcie

drugim pani Wodkowa, krewna Zamojskiego, ale przez ma
spokrewniona z domem Zborowskich, przybywa do zamku,
sdzc, e przez synowic królewsk, Gryzeld Batorówn, po-

trafi uwolni Samuela, a przynajmniej wyjedna, eby mierci
nie by karany. Rozmowa midzy temi dwiema niewiastami
jest nadzwyczaj zajmujc. Wodkowa, owiadczywszy, e przy-

bywa tylko dla odwiedzenia Gryzeldy, zrcznie podziela si
z ni smutkiem, jakim nabawio j uwizienie Samuela w jej
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domu. Gryzelda milczy. Wodkowa opisuje jej malownicze przy-
bycie Samuela wród strasznej burzy do jej domu; zdziwienie
swoje z powodu tego, e modzieniec takiego rodu i tak
w. Rzeczypospolitej spokrewniony, tua si musi jak wyrzutek
spoeczestwa, e, znajc go od dawna, nie odmawia mu schro-
nienia, e uderzyo j niezmiernie ponure milczenie Samuela
i wyryte na twarzy jego lady wewntrznych cierpie, zwa-
szcza, e ju lka si o osob swoj nie by powinien, bo
dom jej jest najwarowniejsz dla niego twierdz, a nikomu
nie przyjdzie na myl szuka go w domu krewnej kanclerza.
Mówi dalej, e wszystkie jej namowy nie mogy go wyrwa
z odrtwienia, od czasu do czasu tylko daway si sysze tu-
mione w piersiach jki i zy mimowolnie tryskay z oczu. Do-
daa, e nakoniec Samuel wyszepta sowo: Gryzelda i e
niezdolny ju duej panowa nad sob, rozwiód si w opisach
pierwszego jej poznania w Munkaczu, pierwszych swobodnych
z ni zabaw, pierwszych drgnie rodzcej si mioci, pierw-
szych mk i rozkoszy, jakiemi bezwiednie serce jego byo mio-
tane; e chocia póniej nie otrzyma najlejszego nawet wy-
znania wzajemnoci, ale w oczach jej zaczerpn nadziej, e
mio jego po twardych moe dowiadczeniach odrzucon nie

bdzie.

Obraz walki midzy nadziej a rozpacz, szarpicemi du-
sz Samuela, przelicznie by opowiedziany. Zdaje si, e poeta
przeniós si myl do Tuhanowicz (majtek Wereszczaków)
i wskrzesi pami tych chwil niepowrotnych, kiedy jeszcze

nie mia wypowiedzie swej mioci, albo kiedy jego Marylla
w dziewiczym wstydzie nie moga wymówi sowa, które jej

serce napeniao.

VZ kolei, gdy Gryzelda cigle milczaa, Wodkowa ude-

rzya w czulsz strun i taki obrót nadaa mowie swojej, e
Gryzelda powinna ocali mu ycie, bo on tylko dla upojenia
si jej widokiem, mimo groce niebezpieczestwo, zbliy si
pod Kraków. Tu Batorówna z godnoci niewieci, a moe
i z dum synowicy królewskiej rzeka, e Samuel powinien
by wiedzie, e ona ma odda rk kanclerzowi, e wszelka

myl o niej bya z jego strony wystpn, e zatem, aby nie

da nikomu prawa podejrzewania czystoci swego serca, imienia

Samuela nie wymówi. Wodkowa ywo maluje przed ni t
5*
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przesad cnoty i nakoniec odbiera sowo, e Gryzelda stryja

baga bdzie o darowanie ycia Zborowskiemu.

Piastunka Gryzeldy, Marta, siostra Bartosza z Podgórza,

przychodzi do niej szuka pociechy w cikiem strapieniu, ja-

kiem j brat nabawi; egnajc si z ni, jak przed mierci,

i skadajc w jej rku wzeek z kilku czerwonemi zotyma,

które chowa na pogrzeb, mówi, e kruki go pogrzebi. Na-

glony przez siostr o objanienie tych ciemnych wyrazów, tyle

tylko powiedzia, e nie Samuel Zborowski, lecz on przypaci

gow za jego wystpki; e ochotnie na mier pójdzie, byleby

posuya ona na zbawienie jego winiowi. Gdy Marta chciaa

go od tej myli odprowadzi i powtórzya o nim to wszystko,

czego dowiedziaa si o jego zem yciu podczas przebywania

w zamku Munkacz, Gryzelda mimowoli wzdrygna si na ten

obraz wyuzdania i przewrotnoci, a porównywajc sowa piastunki

ze sowami Wodkowej, mimowolnie daa wiksz wiar opo-

wiadaniu wieniaczki, ni ziemianki, wtajemniczonej we wszyst-

kie manowce pochego albo zdronego postpowania Samuela.

Bekiesz wchodzi do komnaty Gryzeldy i owiadcza jej,

e dowiedzia si, i Zborowscy przygotowuj spisek, aby

w dzie cicia Samuela Zborowskiego na rynku krakowskim,

najte tuszcze oraz zbrojni, których tajemnie ukrytych w la-

sach obzowskich wprowadz do miasta, wydarli go z rk
oprawców. Gryzelda zdziwiona, e Bekiesz pierwej oznajmi

jej o tem, ni królowi, uczynia mu t uwag. Bekiesz odpo-

wiada, e w jednej z mogich bitew, w których znajdowa si
obok Samuela, winien mu ocalenie ycia, gdy ten uci rk
nieprzyjaciela, podniesion ju na zabicie Bekiesza; e samo
przeprowadzenie go na rusztowanie poczytuje za kar dosta-

teczn za popenione przeze przewinienia, nic wicej o tem
ani królowi, ani kanclerzowi nie powie i prosi Gryzeld, aby

w tej krawej sprawie niewinnych rk swoich nie mazaa.
Po wyjciu Bekiesza Gryzelda w cudnym monologu roz-

strzsa swoje obowizki jako synowicy królewskiej i narze-

czonej kanclerza. Przebija si w jej sowach witajce ju
w sercu przywizanie do Zamojskiego; wysoka cnota i rozum
kanclerza zupenie ju j zhodoway i mimowolnie porównywa
ona wietny, czysty, mioci ojczyzny tchncy zawód Zamoj-

skiego, prawo jego serca i niewinno ycia z burzliwym.
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nierozmylnym, a czsto dzikim zawodem Samuela. Zagbiona
w tych mylach powtarza co do sowa to, co z ust Marty sy-

szaa i wzdryga si na sam myl, e, wybagawszy ycie Sa-

muelowi, daaby moe prawo domagania si jej rki. Mówic
sama z sob, czyli raczej gono mylc, przywodzi na pami
wszystkie dobrodziejstwa, wszystkie pieszczoty i prawdziwie

ojcowsk czuo stryja dla siebie; mimo przestróg Bekiesza,

mimo wstrt wdawania si w t krwaw, jak j nazwa,
spraw, uznaje za zdrad zatajenie przed królem tego, co do-

wiedziaa si o uknowanym spisku. Na tem koczy si akt

drugi i tu ju zawizuje si wze dramatyczny, którego roz-

wizanie w sposób fatalny lub pomylny zalee bdzie od mil-

czenia lub sów Gryzeldy.

Na pocztku aktu trzeciego cignie si rozmowa midzy
królem, kanclerzem i Gryzeld, a gdy Batory wyrzek, e teraz

przejdzie do naradzenia si z kanclerzem w sprawach rzdo-
wych, Gryzeld powstaje i zabiera si do wyjcia. Tymczasem
Wodkowa w niewiadomym celu, niechcca niby, chciaa zrazi

serce Zamojskiego do Gryzeldy i opowiedziaa mu, zmienion
jednak rozmow swoje z synowic królewsk. W gorcych
barwach odmalowaa jej mio dla Samuela, Zamojski wic
nie chcia dugo zostawa pod ciarem niepewnoci. Ceni on

wysoko zaszczyt powinowactwa z królem, oddawa sprawiedli-

wo wysokim przymiotom swej narzeczonej, ale mioci, jak
przed kilkunastu laty serce jego paao do pierwszej ony, Kry-

styny Radziwiównej, nie czu i czu nie móg. Gbsze przy-

czyny stanu nagliy króla i kanclerza do dania wielkiego przy-

kadu sprawiedliwoci, bo buta monowadcza szeroko rozsiada

si w Rzeczypospolitej i grozia kiedy jej zagad. Lecz pod
wpywem udzielonej sobie przez Wodkowa tajemnicy draa
mu rka od zadania miertelnego ciosu tej, któr w myli ju
przywyk by uwaa za zczon z sob najsodszemi ogni-

wami. Ostronie wic natraci o tajemniczem moe uczuciu

Gryzeldy i jakby ubocznie chcia wybada stan jej serca. Z t
przenikliwoci, jak Bóg obdarzy niewiast, Gryzeld wnet
domylia si, e rozmowa z Wodkowa musiaa by wypa-
czon. Obraona godno niewiecia sprawia, e zaniechawszy

ju wprzódy myli bagania króla o darowanie w ostatniej

godzinie ycia Samuelowi, nie chciaa jednak zama danego
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Wodkowej sowa, ujwszy za rk stryja, tulc j do ust

swoich, wyszeptaa gosem, paczem przerywanym, najczulsz

prob. Król by wzruszony, bo i sam zawdzicza Zborow-

skiemu niemae usugi, kiedy jeszcze dobija si o tron siedmio-

grodzki. Kanclerz nie by dalekim od zapewnienia tryumfu ustaw

krajowych przy innem zdarzeniu, gdy Bekiesz, rozmyliwszy
si, wchodzi do komnaty i uwiadamia króla o zamierzonym

spisku. Stefan, powtórzywszy tylko, e czuwanie nad spokoj-

noci stolicy do starosty naley, wziwszy za rk Gryzeld,

wychodzi. Urowiecki, dowiadczony rotmistrz Zamojskiego, nad-

biega szukajc kanclerza i potwierdza z wikszemi jeszcze

szczegóami to, o czem dowiedzia si wieo z ust Bekiesza.

Oddalaj si wic dla odwrócenia nastpstw spisku i dla nie-

uchronnych w razie jego wybuchu przygotowa.
W akcie czwartym z kolei poeta przedstawia widzom

spiskowych mieszczan, zebranych w jednej z tajemniczych ko-

mnat ratusza. Niemcy licznie zebrali si na t schadzk i roz-

wanie odprowadzaj rajców polskich od niebacznego zamachu,

przedkadaj szkodliwe nastpstwa, jakie obraza króla cign
na miasto moe. Polacy wobec tego, e chodzi o ycie czo-

wieka, poczytuj te uwagi za niegodne ludzi szlachetnych.

Spór wzrasta i zajtrza si. Wtem wprowadzony Andrzej Zbo-

rowski, brat Samuela, przebrany do niepoznania, widzc stygnc
odwag mieszczan, grozi im, e w razie zdrady lub nieszczerego

postpowania, zbrojnym druynom, choby to mier brata jego

przyspieszy miao, kae podpali miasto na czterech rogach.

Niemcy zmienili natychmiast tryb postpowania, owiadczajc,
e podburzenie motochu nie obejdzie si bez wielkich wyda-
tków, daj wic, aby bracia Samuela dostarczyli pienidzy.

Scena przenosi si do lasu obzowskiego. W zbrojnej druynie,

która za uderzeniem w dzwon ratuszowy miaa wpa do mia-

sta, zgiek przez pospólstwo wszczty powikszy, Samuela
z rk starociskich pachoków wyrwa i w Karpaty z sob
uprowadzi, naradzaj si nad sposobem wykonania zamachu.
Jak zwykle, na tej naradzie Polaków, w przewaajcej liczbie

straceców byo do serc prawych i przeniknionych myl, e
nikt szlachcica na gardo sdzi nie ma prawa, ale do nich,

jako do przysigych sug Rzeczypospolitej, nie naley w tej

mierze wyrokowa. Owszem, powinni stan na stronie, al
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swój w sercu przechowa, a na najbliszych sejmikach w instru-

kcji braciom zoy, aby upomnieli si na sejmie walnym
o zniesienie na zawsze kary mierci. Poeta, sam gorcy zwo-

lennik tej niemiertelnej prawdy, e czowiek czowiekowi wy-

dziera ycia nie ma prawa, e to jest zbrodnia od pierwszego

na ziemi przelewu krwi Abla, o pomst do nieba woajca,
w przelicznych i penych mdroci sowach rozwin te po-

jcia, o których prawdziwoci najgbiej by przekonanym. Ale

wówczas, kiedy si w lesie tocz obrady, przybywa na stano-

wisko jeden z przekupniów krakowskich, który gdzie ukryty

w komnacie ratuszowej, posysza, jak inni dopominali si
o pienidze od Andrzeja Zborowskiego i otrzymali na to jego

cyrograf. Chciwo straceców zapalia si na t wie, wypra-

wiaj wic dwóch z pomidzy siebie do Andrzeja Zborow-

skiego, e nie chc uczynionej im obietnicy dozwolenia upie-

stwa sklepów ydowskich na Kamierzu, ale domagaj si
zaliczenia sobie z góry znacznych pienidzy. Gdy uczta po tej

obradzie dugo si przeciga, wpada przeraony jeden z wy-

saców do Andrzeja Zborowskiego i donosi, e czaty, rozsta-

wione przez kanclerza wokoo Krakowa, schwytay jego towa-

rzysza, lka si wic, aby rzecz caa nie wykrya si przed

czasem. Istotnie, kanclerz od schwytanego dowiedzia si
o wszelkich szczegóach spisku, podwoi wic czujno. Uro-

wiecki rozwin niezrównan sw dziaalno; mier Samuela
zdawaa si by nieuchronn kanclerzowi, który widzia w spe-

nieniu nad nim sprawiedliwoci zadanie bytu lub upadku
Rzeczypospolitej; chodzio, aby ta surowo, ten miecz karzcy
zabysn wród dnia biaego i z koca w koniec przerazi

rozpasanych monowadców zbawiennym przestrachem.

Akt pity rozpoczyna si znowu od narady kanclerza z kró-

lem. W boesnem uczuciu obaj wielcy mowie stanu przebie-

gaj szereg niepraktycznych rozumowa, znajduj, e powinni

zoy ofiar z uczu serca, uzbroi si nieuchronn surowo-

ci i kaza speni wyrok.

Tymczasem w wizieniu Samuela Zborowskiego odbywa
scena rozdzierajca serce. Benedykt z Rogozina da na kola-

nach przysigi od Samuela Zborowskiego, e po wyjciu z wi-
zienia uda si do klasztoru Mogilskiego, e tam pokut oczy-

ciwszy sumienie, przysignie na powicon hosty, e zmieni
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ycie, e z ukrycia, które wito miejsca czynia niezgwa-

conem, baga bdzie o przebaczenie króla, e nadewszystko

szczerze i ze skruszonem sercem odpycha bdzie od siebie

wszelk nienawi, wszelkie zachcenia zemsty, sowem, e y-
ciem prawdziwie chrzecijaskiem otworzy dla siebie drog
miosierdzia i przebaczenia Boskiego. Samuel wiedzia, e Bar-

tosz z Podgórza ju da sowo Benedyktowi wyprowadzi Sa-

muela z wizienia, ju tajemne a podziemne przejcie uwol-

nione byo z zawad, ju ogromny kamie, zawalajcy wyjcie,

zosta odchylony, czeka tylko naleao zmroku i godziny mil-

czenia do wyprowadzenia winia, a Benedykt z Rogozina

mia ju rozstawione konie, któremi Samuel uciekby do kla-

sztoru Mogilskiego. Samuel z t pochosci, z jak w caem
yciu postpowa, rozweselony nadziej bliskiej swobody, za-

czyna dworowa z Benedyktem, przedstawia mu obrazy weso-

ego ycia, jakie nie w klasztorze, ale na lsku z Niemkami
prowadzi bdzie i w uniesieniu rozmarzonej gowy wyrzek
bluniercze sowa, e Bóg nie troszczy si o sprawy ludzi,

a ycie przysze jest wymysem mnichów. Gdy Benedykt stru-

chla i oniemia na te wyrazy, Bartosz z Podgórza, który su-

cha ich z niewiadomego Samuelowi ukrycia, wpada jak ob-
kany, wyrzuca Benedyktowi na oczy, e ycie wiernego i przy-

wizanego sobie czowieka, e zamanie nawet poprzysionej
wiary wymóg obietnic zasugi przed Bogiem przez ocalenie

duszy chrzecijaskiej od potpienia, ale gdy zamiast skruszo-

nego chrzecijanina widzi przed sob zakorzeniaego grzesznika

i blunierc, cignby potpienie na siebie, gdyby dopomóg
mu do ucieczki. Rozalony i w najwikszej rozpaczy wypada
z wizienia. Wkrótce daje si sysze huk zapadajcego ka-

mienia, którym na nowo wyjcie zawalone jest na zawsze. Gdy
ten odgos przerazi i Samuela i Benedykta, uderzenie na gwat
dzwonu zamkowego na wiey pozbawia ich resztki nadziei.

Bartosz uda si do Urowieckiego, wszystko mu odkry, doma-

gajc si zasuonej kary, e na chwil zachwia si w winnej

królowi wiernoci. Po krótkiej przerwie sycha bbny, zwiastu-

jce o wzmocnionej stray. Wtem otwieraj si drzwi wizienia,

witobliwy biskup krakowski Franciszek Krasiski wchodzi

i skania Samuela, aby przygotowa si na wieczno. Tu
znowu przeliczne rzeczy o nicoci ziemskiej, o obowizku
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czowieka, o potrzebie pomylenia o prawdziwej ojczynie;

wszystko to poeta z natchnieniem wypowiedzia. Samuel trwa

w zacitym uporze. Biskup zalany zami odchodzi i przyrzeka

nazajutrz przed witem powróci. Benedykt z Rogozina stoi

jak skamieniay z zaamanemi rkami, bo ju straci wszelk
nadziej wzruszenia tego granitowego serca. Samuel miota si
w rozpaczy, ale duma nie pozwala mu udawa, pogrony
wic w ponurem milczeniu czeka ostatniej godziny.

Ostatnia scena przedstawia komnat Gryzeldy. Marta wpada
do swojej ukochanej pani, rzuca si jej do nóg i baga o ycie

brata swojego Bartosza, który, chocia Samuela z wizienia nie

wypuci, ale po dobrowolnem wyznaniu, e wszystko do ucie-

czki przygotowa, e w najwikszej tajemnicy chowan wiadomo
o podziemnern przejciu przed nim i przed Benedyktem z Ro-

gozina odkry, podug surowoci ówczesnego prawa i sam na

mier zasuy. Urowiecki wzruszony zami nieszczliwej

Marty, pozwoli jej widzie si z bratem, a spokój i rezygnacya,

z jak Bartosz na mier si gotowa, z jak upomnie i po-

ciech kapaskich sucha, serce jej rozdzieray. Gryzelda, prze-

jta litoci, udaje si do stryja. W czuej probie baga o lito

dla Bartosza, a kanclerz dodaje: i dla Benedykta. Król posya

piercie Urowieckiemu i rozkazuje paziowi, aby natychmiast

po spenieniu wyroku nad Samuelem Zborowskim uwolni obu

starców. Wtem kiedy Gryzelda u kolan stryja dzikuje mu za

okazan lito, ogromny trzykrotny okrzyk ludu, bicie we
wszystkie dzwony, uderzenie z dzia zwiastuj, e stao si ju
zado sprawiedliwoci ludzkiej nad Samuelem. Król schyli

kolano i w rzewnej modlitwie poruczy dusz jego miosierdziu

Boskiemu. Uczyni to samo i kanclerz, uczynia i Gryzelda;

ale kiedy wszyscy ze zami w oczach powstali i spojrzeli po

sobie, Gryzelda przystpia do króla, proszc, aby jej rk wo-
y w rk Zamojskiego.

Po tych wyrazach poeta, któremu po dwugodzinnej im-

prowizacyi, a czsto namitnie wytonym gosie duch w pier-

siach zamiera, wpad jakby w omdlenie. Wszyscy chcieli si
rzuci z pomoc, ale Malewski ostrzeg, aby go zostawiono

w spokoju. Jako w kilka chwil przyszed do siebie, tylko bla-

do, rozlana po jego obliczu, wiadczya o wikszym, ni zwy-
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kle wysiku wszystkich potg umysu. Bo te rzeczywicie prócz

samej osnowy, któr (przygotowa) w samotnej ciszy i ciemno-

ci, na któr ustpi dla obmylenia i improwizacyi, naleao

mu nastroi duch swój do nadzwyczajnej wysokoci, kiedy

wiersze pene, dwiczne, poprawne, a niekiedy jak piorun

race pyny niewstrzymanym pdem z ust mówicego. Któ
opisze ten wdzik ywego sowa, te wybuchy zbolaego lub

wrzcego zemst serca? Ale gos ten nie by nigdy wdziczniej-

szym i rzewniejszym, jak w rozmowach Benedykta, Bartosza,

w upomnieniach biskupa, a nawet w czuem wynurzaniu si

Gryzeldy przed stryjem i w krótkiej odpowiedzi Zamojskiego,

gdy ugiwszy bohaterskie kolano przed przysz swoj ma-
onk, rzek do niej: »Ty bdziesz dla mnie Krystyna«.

Poeta, wypoczwszy, jak ju powiedziano, z nadludzkiego

prawie wysilenia prdko ochon. Obecni widzc, jak kolory

wracaj na jego oblicze, jak si czoo wypogadza, rozpoczli

gwarn rozmow. Dobra myl trwaa w najlepsze. Ale Ale-

ksander Orowski usun si do bocznego pokoju, a posawszy

ju z pocztku biesiady do domu po kilka arkuszy ogromnego

rysunkowego papieru i rónokolorowe oówki, zasiad do pracy,

jeeli prac nazwa mona zdumiewajc bystro, z jak po-

stacie zdaway si wyrasta z papieru pod szybkiemi, ledwie

dojrzanemi pocigami oówka. W kwadrans niespena wyniós
gotowy obraz. We wspaniaym gmachu król siedzi na tronie,

otoczony wielkimi dostojnikami pastwa; powane, cho nieco

ponure oblicze Zygmunta III, jeszcze wówczas bdcego w ca-

ej sile wieku, uderzao podobiestwem, a nawet idealnoci.

Typowe oblicze Jana Zamojskiego, ókiewskiego, J. K. Chod-

kiewicza i kilku innych na pierwszy rzut oka mona byo roz-

pozna. Przed tronem stoi kanclerz litewski. Lew Sapieha,

i trzyma wypracowany przez siebie Statut Wielkiego Ksistwa,

który na podnóu tronu chce zoy. Król zdaje si na to nie

pozwala i wskazuje miejsce dla Statutu na swoim tronie.

W górze pod sklepieniem gmachu, z otwartego okna wida
niebo, a w obokach otoczony promieniami okazuje si herb

Sapiehów, znany krzy podwójny, zakoczony jakby dwiema
poczonemi z sob krokwiami. W oddalonym kcie izby sena-

torskiej ley wspaniay szyszak, w którym wylge orlta

podnosz gówki. Miao to oznacza liczne potomstwo Zy-
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gmunta III, chcce podlecie ku niebu i stamtd czuwa
i suy Polsce. Orowski w kilku wyrazach serdecznej uprzej-
moci wrczy ten obraz modemu Leonowi Sapiee, o którym
wyej wspomniano.

atwo poj rozczulenie i rado najzacniejszego mo-
dzieca, którego dusza zdoln bya oceni ca delikatno
hodu, zoonego wielkiemu przodkowi w jego osobie. Byo
to jakby zacht, eby wstpowa w dziejowe lady Lwa Kan-
clerza. Wszyscy od podziwu ywego sowa przeszli do uwiel-
bienia arcydziea sztuki.

Wtem Mickiewicz podniós rk i prosi, aby sam mistrz
kaza owieci obraz, co natychmiast taki znawca perspektywy,
jakim by Orowski, tak zrcznie uczyni, e obraz, zdao si,
e nabiera nowych piknoci. Mickiewicz stan przed nim
i, wlepiwszy wzrok, zacz zwolna now improwizacy. Ob-
jwszy jednem spojrzeniem cao kompozycyi i wyczytawszy
z niej to, co tam rzeczywicie byo, albo to, co geniusz poety
w ni woy, powoli, gosem powanym i jakby przytumio-
nym pocz mówi. Wypowiedzia, e Zygmunt III po tych
tryumfach równych rzymskim, jakie panowanie jego ozdobiy,
pragn wywiza si z drugiej nie mniej wanej powinnoci
królewskiej, nadania narodowi praw zebranych w jedn ksig,
majc by jego zakonem czyli testamentem. Poeta zotemi
sowami opisa i sam osob królewsk i tych, co go otaczali.

Mia to by pewien rodzaj spózawodnictwa, w którem kady
chcia objawi królowi, co najpoyteczniejszego dla spoecze-
stwa albo dokona, albo dokona zamyla. Lew Sapieha pierw-
szy gos dla siebie uprosi i tu poeta powtórzy mow, miana
do króla wierszem penym, jdrnym i szczeropolskim. Odda
w najpikniejszej barwie t przepyszn przemow, jak Lew
Sapieha na czele Statutu umieci. Skoro Sapieha mow sko-
czy, podniosy si gosy najznakomitszych mów i wszyscy
jednomylnie zawoali, e wobec niemiertelnej zasugi Sapiehy,
ustpuj pierwszestwa nagrody, bo nic dorówna nie zdoa
bogosawiestwu posiadania takiej ksigi praw, jak Lew Sa-

pieha wypracowa. Król, dzikujc Sapiee w imieniu yjcych
i przyszych pokole, rzek: e potomno nazwie go prawo-

dawc Litwy, a imi jego obok Solona i Likurga na zawsze
przywieca ojczystemu niebu bdzie.
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Tu ju uniesienie Leona Sapiehy nie miao granic. Rzuci

si do malarza i natyctimiast do poety, porwa go z nadludzk

prawie si na rce, w czem mu inni dopomogli i z caych

piersi nie przestawa woa: »Gór Litwa, góra Litwa i jeszcze

raz i stokro gór!« Ten okrzyk, dugo powtarzany, rozlega si

po obszernej sali, wtem uderzya pónoc, godzina urocza i wita
dla poety. Mickiewicz da rk znak milczenia; wszystkich serca

miotane wzruszeniem wrae, jakich doznay, rozkoysane bo-

giem marzeniem, egnay poet. Rzeczywicie przytomni nie

wiedzieli, czy yj na tym padole trosk, czy uniesieni w wy-
sze sfery za krace widzialnego wiata; yli owem nieopisanem

yciem ducha, do którego wysze umysy tskni i d, ale

tak rzadko oderwa si mog od petów, przykuwajcych do

ziemi.

Nic dziwnego, e kady, co mia szczcie by uczestni-

kiem tego na zawsze pamitnego wieczoru, wróciwszy do sie-

bie, przepdzi noc bezsenn. Niepodobna byo nacieszy si

wspomnieniami, które w duszy kadego zapanoway. Malinow-

ski natychmiast, skoro tylko znalaz si w swojem zaciszu, siad

do stolika i napisa obszerny list do Kaspra elwietra, serde-

cznego Litwina, od którego dowiadczy dowodów najszczer-

szej przyjani i nazajutrz list ten do Warszawy, gdzie elwietr

mieszka wówczas czasowo, wyprawi. W nieograniczonej mi-

oci, jak zacny starzec Litw ukocha, wyrazy Malinowskiego,

cze i uwielbienie ojczyzny Mickiewicza w jego geniuszu,

prosto trafiy do duszy elwietra. Uspokoi si on nie móg,

a lubo przy srogoci i szpiegostwie, jakie cesarzewicz Kon-

stanty w Warszawie zaprowadzi, roztropno kazaa mu by
ostronym, nie potrafi jednak oprze si dzy popisania si,

jak mówi, przed Mazurami, jakich to ludzi Litwa wydaje.

Znajdowa si wówczas w Warszawie Micha Kontkowski,

zacny, cnotliwy, uksztacony, szlachetny w caem znaczeniu

tego sowa modzieniec litewski. Przyja czya elwietra

z rodzicami Kontkowskiego, by on te codziennym gociem

elwietra. List o Mickiewiczu nie móg pozosta przed nim

tajemnic. Kontkowski, uniesiony tem, co o improwizacyi czyta,

uprosi elwietra, eby mu na kilka godzin ten list powierzy.

Pobieg z nim natychmiast do bawicego podobnie wtenczas

w Warszawie przyjaciela Adama Mickiewicza, póniej wielkiego
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poety, Antoniego Edwarda Odyca i podzieli si z nim doznan
rozkosz. Odyniec, równie wówczas jeszcze mody, gorco czu-
jcy, stacza czsto boiaterskie walki z Polakami o wyszo
Litwy nad Koron. Pochwyci list od Kontkowskiego, zaniós
go do redakcyi Gazety Polskiej i tam zebrawszy kóko wspó-
pracowników, list im przeczyta, ale przepisa go nie pozwoli.
Jeden z redaktorów zaraz po wyjciu Odyca ca osnow
listu, o ile pami pozwolia, na papier przeniós. Obecni do-
starczyli miejsc, które sami lepiej spamitali i powsta z tego
list tej samej niemal treci, ale zmieniony w porzdku i wyra-
zach z opuszczeniem wielu szczegóów, a dodaniem takich,
których pierwotnie nie zawiera. W kilka dni po wielu uka-
dach z cenzur list na jaw wyszed. Bez daty i miejsca, nie-
podpisany przez nikogo, nie nosi na sobie znamienia autenty-
cznoci i da powód do ustnych sporów midzy Litwinami
i Mazurami. Byby nakoniec przebrzmia, gdyby szczególne
okolicznoci nie wyprowadziy go na widowni i nie day po-
wodu do wielkich dla kilku osób kopotów. By to wanie czas
nieszczliwy dla uniwersytetu wileskiego. Po dugiem prze-
ladowaniu modziey, po wysaniu najzdolniejszych na wy-
gnanie (1824 r.), po oddaleniu czterech znakomitych profesorów:
Lelewela, Gouchowskiego, Daniowicza i Bobrowskiego, rozpo-
cz si w Wilnie rzd zgrozy, Nowosilcow znalaz w Pelikanie
nie tylko usune narzdzie do swoich zamiarów, ale i czo-
wieka, który do zacniejszego ycia przeznaczony, poniewiera
si na podych drogach szpiegostwa. Najniesprawiedliwiej po-
wzi wciek nienawi do imienia polskiego, usiowa wsz-
dzie je gubi i nka. Zapamitao jego dosza do tego sto-

pnia, e schlebiajc Nowosilcowowi, kaza egocie Onacewi-
czowi szuka w dziejach krajowych plam, cicych na rodzinie
Czartoryskich. Bo cho sam nie mia adnej urazy do ksicia
Adama Czartoryskiego, którego wzgldów jako kuratora do-

znawa, wszake i) dla przypodobania si Nowosilcowowi, który
za dowody najwikszego dobrodziejstwa wypaca si ksiciu
Adamowi czarn niewdzicznoci, a wic zdradzonego przyja-

ciela wszelk nienawici nienawidzi. Chcia mu dostarczy
dowodów, e ród Czartoryskich skaony by wszelkiemi niego-

^) Trzeba si tu domyla wyrazów: czyni to. (Uw. wyd.).
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dziwociami. Usuny Onacewicz powypisywa ze Stryjkow-

skiego wszystko, co miao zwizek ze spiskiem panów litew-

skich w XIV wieku na ycie W. Ksicia Zygmunta Kiejstuto-

wicza. W tym spisku rzeczywicie gówne zadanie Jan Czar-

toryski przyj na siebie. Otó Pelikan przesa te wycigi

Nowosilcowowi dla uycia ich w danym czasie i miejscu, tu-

dzie dla wraania Cesarzewiczowi, e ród Czartoryskich jest

od wieków buntowniczy i królobójczy. Prócz Onacewicza, mia
jeszcze Pelikan na zawoanie Ignacego Szydowskiego, czo-

wieka oddanego haniebnemu naogowi pijastwa, a wszelkiemi

nienawiciami nienawidzcego ludzi, gównie za Mickiewicza,

chocia aden go z nim nigdy stosunek nie czy, chyba e
sam majc siebie za wielkiego poet, rozumia, e Mickiewicz

sawie jego zawadza. Szydowski otrzyma przez Pelikana po-

sad cenzora, a z tego miejsca nie przestawa dostarcza swo-

jemu ordownikowi wiadomostek, które mona byo za bunto-

wnicze przedstawi. W tej brudnej robocie napad na Gazet

Polsk, w której znalaz list o sile improwizacyjnej Mickiewicza.

Pelikan, jak ju dawniej z powodu pobytu Mickiewicza

w Odessie, tak teraz z powodu zwiedzenia przeze Peters-

burga, natychmiast doniós Nowosilcowowi, e zuchwalstwo

Filaretów dochodzi do ostatnich granic, e nie tylko w stolicy

Cesarstwa organizuj dla swego boka owacye, ale e jakby

na urganie si Cesarzewiczowi drukuj pod jego okiem

w Warszawie opisy rzeczy kamanych i caej Polsce je oga-

szaj. Skoro ta denuncyacya rk Nowosilcowa dosza, natych-

miast poczo si poszukiwanie. Redakcya Gazety Polskiej nie

moga zatai, e Kontkowski przyniós jaki list, który odczy-

tawszy znowu z sob zabra. Kontkowski pracowa wówczas
w Komisyi Skarbu Królestwa pod rk hrabiego Ludwika Pla-

tera, którego ojciec Kontkowskiego, Maciej, by kiedy nauczy-

cielem. Kontkowski by modziecem tak czystych i nadobnych

obyczajów, tak wzorowej cnoty i tak prawych zasad i nieza-

chwianej odwagi cywilnej, e oboje hrabowie Plater kochali

go jak syna, cenili jak czowieka. Sama hrabina bya jedn
z tej maej liczby osób, z któremi Cesarzewicz pozwala mie
towarzystwo onie swojej, ksinie owickiej. Kiedy wic Kon-

tkowski zawoany zosta do tajnej policyi i kiedy mu powie-

dziano, e jeeli koniecznie listu z Petersburga otrzymanego
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nazajutrz nie zoy, niech czeka najgorszych dla siebie nastpstw,

hrabina Platerowa, przeraona niebezpieczestwem grocem
caej rodzinie modzieca, natychmiast pojechaa do Belwederu

i tyle na ksinej owickiej wymoga, e kazano z Kontkow-

skim najagodniej postpi. Gdy jednak dla formy raczej, ni
dla istotnego dojcia prawdy o licie, dano zapytanie, Kontkow-

ski odpisa, e cae baamuctwo std wyniko: rozmawia on

z kilku modymi ludmi Polakami o cudownej prawie zdolno-

ci Mickiewicza improwizacyjnej, a kiedy mu zaprzeczano, po-

szed do domu, uoy list wymylony o obchodzie imienin

poety i o wszystkiem, co wówczas zaszo. Nie chcc nikogo

wcign, Kontkowski nie wspomnia ani imienia Zelwietra

ani Suchodolskiego. Zdawao si, e wszystko ju wzio koniec.

Tymczasem Cesarzewicz po otrzymaniu pierwszej denuncyacyi

Pelikanowskiej, czyli raczej Szydowskiego do Nowosilcowa,

napisa w jednym licie do cesarza, e w Petersburgu cigle

mu na przekor robi i e wieo, z gonemi oznakami uwiel-

bienia, Mickiewicza, którego on jako niebezpiecznego rewolu-

cyjnego wichrzyciela z dawniejszych krajów polskich oddali,

przyjmuj w stolicy jakby posa nika Boego. Cesarz rozkaza

dowiedzie si, co tak nadzwyczajnego zrobiono dla Mickie-

wicza. Wówczas zajmowa przy szefie andarmów, hrabi Ben-

kendorf, posad dyrektora Maksymilian von Fock, z którym

redaktor Poczty Pónocnej^ Tadeusz Buharyn, by sprzyjaniony.

Kiedy hrabia Benkendorf otrzyma rozkaz cesarski i poruczy

panu von Fock rzecz wyjani, wówczas znajdowa si w jego

gabinecie Buharyn i owiadczy, e moe bdzie mu poyte-

cznym w rozwikaniu zagadki. Jako nazajutrz zobaczy si
z Malinowskim i zapyta, co si dziao w dzie imienin Mickie-

wicza. Malinowski odczyta mu opisanie tego wieczoru ze swego

dziennika i nie widzia potrzeby ukrywa, e pisa do War-
szawy do Zelwietra, lecz nic nie wie, co potem nastpio. Te-

go dnia na danie pana von Fock, Malinowski pojecha z Bu-
harynem do niego na herbat. Tam pokazano mu numer Ga-

zety Polskiej^ w której odczyta bezimiennie niby umieszczony

swój list, ale widocznie przerobiony, albo umylnie, albo e
przerabiacz pochwyci tylko ogólny jego zarys ze suchania i po-

tem powtórzy go wasnemi sowami. Malinowski doda, e
uczta 24 grudnia odbya si w domu Zerbina, w mieszkaniu
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Adama Rogalskiego, e policya bya podug przepisów uwiado-
miona, ze na wieczór zebrao si 40 osób, ze Rogalski nawet
ich list, jak tego przepisy wymagaj, do Czci przesa. Von
Fock, rad z tych objanie, zada natychmiast raportu od
policyi i rzeczywicie urzdowa lista zostaa mu przesan.

Znalezienie na niej nazwisk Jelskiego, skiego, Linow-
skiego, Sapiehy i wielu innych, dobrze ju znanych w Peters-

burgu, rozweselio von Focka. Hrabia Benkendorf zoy raport

cesarzowi, który chcc zapewne pokaza Wielkiemu Ksiciu,
e wie wszystko, co si w stolicy dzieje, zawiadomi go, e
lepsze towarzystwo Polaków, bawicych w Petersburgu, chciao
odby swoim zwyczajem kucie, a wanie dzie ten zbiega si
z imieninami Mickiewicza, który, jako urzdnik kancelaryi

genera-gubernatora moskiewskiego, razem z nim do Pe-
tersburga przyjecha. Ordynatorowie tej kuci skadkowej,
obrawszy dom, w którym j odby mieli, uwiadomili o tem
policy i doczyli list majcych si zebra osób. e po wie-
czerzy grano na fortepianie, malarz Orowski, domownik i pen-
syonaryusz Cesarzewicza, rysowa, a Mickiewicz deklamowa
wiersze, których przedmiotem by koniec XVI wieku. e pra-
cujcy w bibliotece publicznej Malinowski, o którym policya
ma najlepsze doniesienia, opisa w licie do elwietra, czowieka
od lat 25 w Petersburgu zamieszkaego i z najlepszej strony
znanego, cay ten wieczór, tak wic jako w rzeczy, która si
podug prawide i z zachowaniem porzdku odbya, niema po-
wodu upatrywa nic zdronego. Von Fock po uoeniu tego
listu zaciera rce z zadowolenia i powtarza, e szpiegi Cesa-
rzewicza, zajani przez niego, wyjd ot tak z dugimi nosami.
Ale skoro ten list w Belwederze otrzymano, Cesarzewicz kaza
pochwyci Kontkowskiego i za to, e przed nim skama, e
nie powiedzia kto i do kogo pisa list, który rzeczywicie
istnia, zabroni mu dalszej suby rzdowej w Warszawie
i czerwonemu swemu kozakowi kaza go zawie do rodziców
w powiecie wiciaskim do Sieniszek blizko Dangieliszek.
Nowosilcow chcia koniecznie mie w rku list Malinowskiego;
kiedy wic ju wiedzia, e pisany by do elwietra, a poczci-
wego ju Litwina w Warszawie nie byo, gdy napowrót wy-
jecha do Petersburga, kaza napisa do genera-gubernatora
stolicy, hrabiego Goleniszczewa-Kutuzowa, aby koniecznie ten
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list wydoby. Spodziewano si zapewne doczyta si w nim
czego innego, ni to, co von Fock w swoim raporcie pomieci.
Zelwietr bawi jeszcze na Litwie, kiedy danie Cesarzewicza

zaszo. Powrót jego opóni si tak, e ledwie w poowie
marca (1827 r.) stan w Petersburgu; Malinowski od niego

dowiedzia si, e Kontkowskiego zrugowano z miejsca i wy-
prawiono z Warszawy do rodziców. Sam Zelwietr, wezwany
do genera-gubernatora, nie tai, e list otrzyma, ale kiedy

Kontkowski wzi go od niego na kilka godzin, wówczas, gdy
i poszukiwania wnet si rozpoczy, Kontkowski list zniszczy.

Tak skoczya si caa ta sprawa, Kontkowski nie unikn
doli, jaka na czekaa, bo choby zosta w Warszawie, zawsze
by w 30 lub w 31-ym roku wszed do suby wojskowej. Tak
si i teraz z nim stao. Gdy wróci wyprawiony przez Cesarze-

wicza na Litw, a Malinowski wszed do zarzdu massy Ra-

dziwiowskiej (w kocu roku 1828), sprowadzi natychmiast

Kontkowskiego do Wilna i umieci go w tyme zarzdzie.

Skoro jednak nadszed rok 1831, Kontkowski zoy pienidze
i papiery bdce w jego rku i poczy si z powstaniem ko-

wieskiem, którem wraz z poniewieskiem dowodzi Karol Zau-
ski. Pod Lipow w bitwie Kontkowski mia zgruchotan nog.
Po jej amputowaniu wróci znowu na posad w prokuratoryi

Radziwiowskiej, oeni si z przeliczn Kasyld Januszkie-

wiczown, któr póniej mia nieszczcie straci. Dzi (1864)

jest penomocnikiem hrabiów Branickich i zawiaduje ich ogro-

mn fortun.

4.

Ksina Aleksandrowa Sapieyna posiadaa na Woyniu
dobra Teofipol. Ksi Adam Czartoryski, majc ju przeszo
lat 50, nie myla wcale o maestwie. W czasie, kiedy odby-

wa wizyt w Krzemiecu, nadeszy wita wielkanocne, Ksi-
na Sapieyna zaprosia wic go do Teofipola. O jej córk Ann,
18-letni dzieweczk, stara si jenera Ludwik Pac i przyjecha

te na wita na Woy. Na pierwszy dzie wit, po powrocie

z kocioa, ksi Adam przyszed z powinszowaniem do ksi-

nej Sapieyny i przyniós z sob jajko malowane, nazywajce
si w jzyku ludu pisank. Kiedy mczyzna tak pisank
Ksiga Wspomnie Malinowskiego. 6
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ofiaruje dziewczynie i wymówi sowa: Chryfsos woskms, wten-
czas dziewczyna powinna z nini trzy razy si pocaowa. Ksi
Adam zbliy si do ksiniczki Anny, chcc skorzysta ze zwy-
czaju miejscowego. Ksiniczka, zawahawszy si, spojrzaa na
matk. Ksina daa znak gow, e moe zrobi ofiarujcemu
pisank t grzeczno, co widzc Pac, wypad piorunem do
przedpokoju, rzuci subie kilka dukatów, aby mu natychmiast
pikn pisank przyniosa. Uzbrojony w ten talizman wraca do
salonu i zblia si do ksiniczki Anny, która znow^u wzrokiem
poradzia si matki, ale odebraa znak przeczcy. Pac tknity
tem do ywego, zacz ostro wymawia, e nie rozumie tej

rónicy midzy sob i ksiciem. Ksina Sapieyna odpowie-
dziaa: »my mamy szczcie widzie w ksiciu Adamie blizkiego

krewnegOK. Pac z oburzeniem pocz dowodzi, e wszystkie
wielkie domy w Polsce s w równym stopniu z sob spokre-
wnione. Ksi Czartoryski rozumia, e powinien by pooy
koniec tej sprzeczce, zbliy si wic do Paca i owiadczy, e
sami mog midzy sob ten spór zaatwi. Pac odrzek, e
przyjmuje wyzwanie. W rzeczy samej w kilka miesicy póniej
przyszo na lsku midzy nimi do pojedynku. Ksi by ra-

niony w nog. Roznioso si to po Polsce i za granic, panna
moga by skompromitowan, ksi zatem prosi o jej rk
i oeni si. W kilka miesicy póniej ksi Czartoryski jako
kurator zwiedza gimnazyum podolskie w Winnicy i jeszcze
wskutek pojedynku kula. Ksidz Maciejowski spyta go: »co to
ksi jegomo kula?((. Ksi uda, e nie syszy, ale kiedy
Maciejowski nie przestawa nalega o odpowied, ksi rzek:
»pies mnie uksia. »0! co to za niegodziwi ludzie ci sudzy,
majc tak askawego i dobroczynnego pana, eby psów nie
odpdza i dopuci, aeby si na ksicia rzucay« — zawoa
Maciejowski, udajc, e nie wie, kto zrani nog ksicia, co tem
bardziej ca modzie, wiadom tego wypadku, rozmieszyo.

5.

Jundzi, umierajc, mia lat 90. Tak ju by sabym, e
przez ostatnie at kilka ycia swego nie wychodzi z pokoju
od wrzenia do maja. Rozmowa staruszka tego nadzwyczaj
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bya interesujc. By prawie zupenie lepym, wielk mu wic
sprawiao przyjemno, gdy go ktokolwiek wieczorem odwiedzi.
Trzeba te byo wielkiego powicenia ze strony odwiedzaj-
cych, aeby dla przyjemnoci uczonej i miej rozmowy znosi
zaduch, 'jaki panowa w nigdy nieprzewietrzanym pokoju sta-
ruszka. Jednym z czstszych goci jego by Mikoaj iMalinowski,
z którym Jundzi najmilej czas przepdza, opisujc dawne
czasy. Midzy innemi opowiedzia mu, e w r. 1794, kiedy uni-
wersytet wileski wysa go za granic dla doskonalenia si
w botanice i mineralogii i Jundzi, zwiedziwszy kopalnie za-
graniczne i wgierskie, wróci do Wiednia i nie znalaz na
dalsz podró pienidzy, które go tam czeka miay: uda si
o pomoc do Staszica, bawicego wówczas jako plenipotent kan-
clerzyny Zamojskiej, w Wiedniu. Znalaz go atajcego trzewiki
i kiedy mody Jundzi wszed, Staszic zachca go, aeby, ko-
rzystajc z jego przykadu, sam zosta osz;czdnym. Jundzi
usucha rady jego i sam potem syn ze skpstwa. Kiedy ju
by tak starym, e potrzebowa koniecznie czyjejkolwiek opieki,
sprowadzi do siebie synowca swego, który by nieszczególnym
lekarzem, zobowiza go opiekowa si nim, za co mia mu
zapewni byt, ale tylko pod tym warunkiem, e synowiec ni-

gdy si nie oeni. Mody Jundzi zakocha si wkrótce w prze-
licznej pannie Dominice Lecayett i bez pozwolenia i wiedzy
stryja oeni si z ni. Rzecz dziwna, e wszyscy wiedzieli
o tem oenieniu, równie jak i o warunkach ksidza Jundzia,
który by czowiekiem surowym i pewno wydziedziczyby sy-
nowca, gdyby si dowiedzia, e ten wbrew jego woli postpi.
Lecz 4 lata y jeszcze staruszek, nie wiedzc, e ma synowic.
Umierajc zapisa 18 tysicy rs. na wychowanie ubogich chopców

6.

Sobolewski, profesor literatury aciskiej w uniwersytecie
wileskim, by bardzo dowcipnym i rozumnym czowiekiem,
ale mia ze serce. B.d.G w Wilnie, zebra anegdoty o Malew-
skim profesorze, sekretarzu^ a potem rektorze uniwersytetu wi-
leskiego, czowieku dobrym, z praktycznym i zdrowym roz-
sdkiem, ale z natury rzeczy tak skpym, e ta jego wygóro-

6*
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wana oszczdno nie pozwalaa mu dawa wzgldu na go-
dno stanu, a nawet przechodzc póniej w chciwo, uczynia
go, kiedy zosta rektorem, przedajnym. Otó Sobolewski tego
rodzaju wykroczenia Malewskiego zebra i w sposób bardzo
dowcipny, ale jadowity opisa i kuratorowi zoy. [Czartoryski,

oburzony t zoliwoci, podany sobie rkopism kaza spali,
Sobolewskiego ostro zgromi i tylko rozlegej swojej nauce
i wielkim zdolnociom winien by Sobolewski, e kurator zgo-
dzi si na postanowienie uniwersytetu wysania Sobolewskiego
za granic, gdzie mia uksztaci si na przyszego profesora
filologii. W r. 1819 Sobolewski wróci do Wilna, i jako adjunkt
zacz wykada literatur acisk z wielkim poytkiem dla
uczniów a saw dla siebie. Wtem nagle pod koniec tego roku
Sobolewski zachorowa i leczy si nie chcia. Przypisywano
to czarnej melancholii, bo zamkn si i prócz sucego ni-

kogo do siebie nie przyjmowa. Okazao si póniej, e to by
naóg pijastwa do najwyszego stopnia posunity. Byy wpra-
wdzie krótkie przerwy trzewoci, lecz Sobolewski wraca do
nich kilkakrotnie i w r. 1829 zakoczy ycie z wielk szkod
dla nauki. W ostatniej chwili kaza sobie jeszcze poda szklank
wódki i ochrzypym gosem zapiewawszy: rodziem si go
luteki, umieram pijaniuteki, skona.

7.

Wincenty hrabia Kiszka z Ciechanowca, Zgierski li-

bera parte, kawaler zotej ostrogi, ubogi szlachcic i sierota
z drohiczyskiego, dosta si na fundusz korsakowski w Wilnie,
gdzie odby szkoy. Po skoczeniu gimnazyum pocz uczszcza
na lekcye uniwersyteckie. Nie brako mu pamici, ale bya to
gowa pytka, przy tern nadzwyczajnej zarozumiaoci. Sawa
Jdrzeja niadeckiego spa mu nie dawaa; zaledwie kilka mie-
sicy sucha jego wykadu chemii, kiedy marzy mu si po-
czo o wynalazkach w tej nauce, któremi chciaby wiat za-
dziwi. Napisa ja ramot chemiczn, w której nie byo ani
adu ani skadu, zaniós j do niadeckiego, a kiedy ostro prze-
ze zosta zgromiony za tak zuchwao, poprzysig mu wie-
czn nieprzyja. Rzuci wydzia fizyczno-matematyczny i prze-



— 85 —

niós si na literacki; tu uderzony saw poetów postanowi

cae ycie odda muzom. Utrzymywa si z korepetycyi. co przy

takiej liczbie porzdnych uczniów uniwersyteckich byo trudne,

tak dalece, e Zgierski zaledwie nieodbite i) potrzeby ycia móg
opdzi. Tymczasem przyjecha z Galicyi obywatel zamony,
Antoni Zgierski dla procesu z Michaem Ogiskim. Zgierski

natychmiast uda si do niego. Czowiek zacny, widzc ndz
imiennika, dostarczy mu rodki (sic) na utrzymanie si dwu-

letnie przy uniwersytecie; mówic za z nim o swoim procesie,

powiedzia, e dochodzi sukcesyi po Kiszczance swojej prababce,

której majtek jakoby Ogiscy przywaszczy sobie mieli. Pan
Wincenty Zgierski, pochwyciwszy t wiadomo, szuka w Nie-

sieckim, kto byli Kiszkowie, i znalazszy, e by to jeden z najda-

wniejszych i najzasueszych domów w Litwie, e za przyka-

dem innych monowadców Kiszkowie wyrobili sobie w kocu
XVI wieku u cesarza niemieckiego dostojno hrabiów na Cie-

chanowcu na Podlasiu, natychmiast po wyjedzie Antoniego

Zgierskiego pocz pisa si caym tytuem jak wyej; e za
u pracowitego genealoga, Ignacego Bohdanowicza Dworzeckiego,

bardzo starannego korrektora w drukarni Zawadzkiego, zoba-

czy raz piecz którego z dawnych Kiszków, a na niej godo
tego domu, liber a parte (daleki od stronnictw), nie umiejc po

acinie, przyimek a doczy do przymiotnika liber i tak utwo-

rzone godo, nie dajce adnego sensu, wcieli do swego tytuu.

Zgierski, nie przestajc ju na poetach polskich, rozkocha si
w rosyjskich i naby pewnej atwoci pisania w tym jzyku.

Poniewa wówczas mao kto z ludzi modych po rosyjsku

umia, a konsystorz wileski potrzebowa translatora, uprosi

sobie to miejsce u ówczesnego oficyaa, biskupa Tadeusza Kun-

dzicza, czowieka maego rozumu, ale niezmiernie lubicego

pochlebstwa. Zgierski umia trafi w t sabo niedonego
starca, który prdko da mu posad sekretarza konsystorskiego.

Kundzicz by chciwy i przedajny; najwicej cign nieprawych

dochodów z rozwodów, w czem Zgierski pracowicie mu dopo-

maga. Skoro lepiej dzia si mu poczo, opanowaa go mania
elegancyi, w której niezmiernie przesadza. Pstrzy si rozmai-

temi byskotkami, na palcach peno piercieni tak, e do niego

*) W rkopisie: nieodbitne.
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zastosowacby mona to, co Krasicki w jednym z listów swoich

o bigorajskich jubilerach napisa: e przedawali klejnoty
wielkiej wagi: za trzy zote dwa szraaragi. M-
czyni poczli nosi paszcze zwane almaviva z dugimi jedwa-
bnemi kutasami; to zdao si Zgierskiemu zbyt pospolitem, ka-

za wic szmuklerzowi zrobi dugie i grube sznury i kutasy

ze zota, podszewk za da aksamitn purpurow i tak py-

szni si jak paw; chodzi po piknych i bardzo uczszczanych
wówczas bulwarach wileskich, które, zaczynajc si od domu
Rzewuskich naprzeciw katedry, cigny si przelicznemi z to-

poli piramidalnych alejami, okray arsena i ca gór zam-
kow i ponad Wilek wychodziy na plac Katedralny. T
przeliczn ozdob winno byo miasto smakowi i starannoci
genera-gubernatora Korsakowa, który sam z wasnej szkatuy
wiele na to pienidzy wyoy. Niedo byo Zgierskiemu na
zotych kutasach, chcia koniecznie orderu; ale to byo ju tru-

dniejsze. Posyszawszy, e w Rzymie za sto dukatów mona
byo, byle nastrczy jaki powód, kupi ten order, uoy wic
bardzo ladajaki zbiór rozporzdze rosyjskich tyczcych si ko-

cioów katohckich w Cesarstwie,nazwa to szumnie »prawem ka-

nonicznem«, wydrukowa u Misyonarzów i posa przy licie pa-

pieowi, jeszcze Piusowi VII, a za staraniem Antoniego Góreckiego,
bajkopisarza, którego ta pretensya Zgierskiego bardzo bawia,
a który wanie wówczas zajecha by do Rzymu, kupi sobie
upragniony order. Order zotej ostrogi skada si z krzya ema-
liowanego na biao, w dolnej jego czci przytwierdzona jest

malutka zota ostróka. Nosi si na szyi na purpurowej wst-
dze, któr naturalnie e Zgierski kaza zrobi dwa razy tak
szerok, jak przepis wskazuje. Kiedy Zgierski zacz popisywa
si w Wilnie z tym orderem, policmajster Szykow zapyta go,

za jakiem prawem (sic) tej ozdoby uywa; zoy on wprawdzie
patent papieski, ale poniewa nie byo pozwolenia rzdu rosyj-

skiego na noszenie w kraju tego orderu, Szykow powiedzia
mu, e moe ten order nosi, ale nie inaczej, jak pod koszul.
Zgierski, zapewniwszy sobie byt i uywajc znacznych docho-
dów, jakich mu sekretarstwo konsystorskie dostarczao, chcia
zasyn saw wielkiego poety. Pocz wic pisa tragedye
i natychmiast ogasza je drukiem. Kocha si te w sztukach
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piknych, adnej wic ramoty nie wypuci bez rysowanej ^)

winiety. Tak na tragedyi: Ziota wolno przedstawi nagiego

kupidyna ze skrzydami, z ukiem w rku, z koczanem na o-
dku i w uaskim kaszkiecie! Druga wydrukowana przeze
tragedya: Chodkiewicz pod Chocimem tem si odznacza, e bo-

hater tragedyi ani razu nie okazuje si na scenie. Wiersze

Zgierskiego s gwarem wyrazów bez adnej myli, redniówka
nigdzie nie szanowana, kadencye najdziwaczniejsze, znajomoci

skadu scenicznego najmniejszej. Kiedy za posypay si epigra-

mata na poet, ó si w nim poruszya i najdowcipniejsze

przycinki przypisywa Ignacemu Szydowskiemu. Chcc si ze-

mci, wybra jedne z niewinnych piosnek przez Szydowskiego

w Dzienniku Wileskim drukowanych i kaza przedrukowa j
na oddzielnym arkuszu, a po czterech rogach poleci sztycha-

rzowi Podoliskiemu wyobrazi gowy ole z rozdart paszcz,

z wystawionym na zewntrz jzykiem i nadzwyczaj dugiemi
uszami, a pod kad tak gow napisa »piewy — ziewy

«

(co miao znaczy, e osio nawet ziewa, suchajc piewu Szy-

dowskiego). Zgierski dowiadcza si swoich we wszystkich ro-

dzajach poezyi; pisa bajki, ody, ballady, akrostychy i tym po-

dobne. W czasie ledztwa nad Filaretami Zgierski zosta uwi-
ziony; kiedy Nowosilcow kaza go przyprowadzi na komisy
i zapyta, dlaczego modzie u siebie zbiera, a — w samej rzeczy

Zgierski, najwszy cae drugie pitro paacu Suszczyskiego
(dzi koszary na Antokolu), sprasza do siebie znajomych mo-
dych poetów: Korsaka, Odyca, Aleksandra Chodk i innych,

dla których te wieczory byy niewyczerpanem ródem miechu
i wesooci, a Zgierski czstowa swoich goci rónemi ako-

ciami i herbat z likierem róannym — Zgierski, tómaczc si
przed Nowosiicowem, powiedzia e dla poprawy gustu, który

ndzne wierszyda Mickiewicza w modziey zepsuy, zbiera ich

dla czytania wasnych swoich wierszy i dla sprostowania ich na

dobr drog. Nowosilcow kaza mu przedeklamowa cokolwiek

z genialnych jego utworów i oceniwszy natychmiast, co to bya
za gowa, uwolni go z wizienia i yczy, aby i nadal nie zanie-

dbywa krzewi dobrego smaku poezyi. Po wyjciu jego z wi-
zienia, Odyniec napisa bardzo zgrabne, wesoe i dowcipne

') W rkopisie: rymowanej.
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treny: Kiszka w kozie, parodyujc znane treny Bajrona Tasso
w wizieniu.

Uniwersytet dosta nowego profesora literatury rosyjskiej,
Jana Lobojk, wielkiego nieuka, ale któremu zdawao si, e
potrafi rozkrzewi zamiowanie Litwinów w poezyaci klasyków
rosyjskich. obojko gardzi Puszkinem, ale wyznawa bawo-
chwalcz cze dla Dierawina. Wnet Zgierski ofiarowa si
tumaczy jego ody, jako w cudacki strój je przybra, a o-
bojko tak by dobrodusznym, e na kadej tumaczonej odzie
podpisywa: ci. uo^arnuhm-h ni.ipno i takie ody w pojedynczych
broszurach w Wilnie przez cay rok wychodziy, a Zgierski
nazywa to tomami. Nakoniec pokóciwszy si ze swoim pierw-
szym protektorem Kundziczem, zrobi mu proces i wyjecha do
Petersburga. Tam w przecigu lat kilku zjad to, co w Wilnie
uzbiera; spodziewa si dwign si z biedy i ogosi prospekt
na poemat bohaterski we dwudziestu czterech ^pieniach nacze cesarza Mikoaja, dawszy mu tytu: Nicolaida; ale kto
zwróci uwag na nieprzyzwoito ramot Zgierskiego, wydano
wic zakaz, aby nie way si Nicolaidy swojej drukowa. e
za wtenczas Mickiewicz znajdowa si w Petersburgu, Zgierski
gono ali si, e Mickiewicz przez zazdro przeszkodzi wyj-
ciu dziea, któreby wszystkie jego wasne ndzoty zamio
Zgierski, gdy na polu poezyi nie szczcio si, postanowi zro-bi odrazu fortun przez wydawanie w Petersburgu dziennika
handlowego w kilku jzykach: polskim, rosyjskim, niemieckim,
irancuskim, angielskim pod tytuem Merkury- na prospekcie
janiaa winieta, przedstawiajca boka handlu z nadzwyczaj-
nemi i najdziwaczniejszemi emblematami. Po wyjciu zaledwie
kilku numerów dziennik ustal poeta gdzie zgin tak, e ladu
o nini powzi nie byo mona; najprawdopodobniej, e gdziew jakim zakcie umar z cholery.

8.

Piotr Sawiski by bardzo pracowitym i zdolnym mo-dziecem zwiedzi Angli i Francy, i wyksztaci si na obser-
watora; by nim do dugo w Wilnie. Pewnego razu zacho-rowa mocno na gorczk i kiedy przyszed do siebie, postrzeg
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z rozpacz i przeraeniem, e zapomnia wszystkiego, czego

si uczy. Frank mu poradzi, e najlepiej zrobi, uczc si wszyst-

kiego na nowo. Sawiski usucha tej rady, wezwa koleg
swego Szatiina; ten zacz go uczy od arytmetyki, geometry i

i naturalnie, e si Sawiski postrzeg, i w miar jak zacz
si uczy, przypomina mu si wszystko; uszczliwiony w sze
tygodni skoczy swoj prac. By bardzo dobrym profesorem

astronomii, yje jeszcze dotd o 3 mile od Wilna w majteczku
swoim Kiena.

9.

Lelewel szanowa i kocha profesora Groddcka, któremu

pod wzgldem nauki niezmiernie wiele by winien; Groddeck

ceni geniusz i pracowito Lelewela, towarzystwo wic jego

byo mu zawsze najmilsze. Latem dla wasnego i dwóch córek

zdrowia przemieszkiwa w Werkach i zaprasza, aeby w cigu
wakacyi Lelewel co najczciej go odwiedza. Gdy raz odje-

dajc z Werek zaproszony by nazajutrz na obiad, zapyta

panny Maryi Groddeck, zajmujcej si gospodarstwem domo-

wem, czy nie potrzebuje czego z miasta. Moda gospodyni po-

wiedziaa, aby posa do klucznicy, która zostaa w Wilnie dla

dozoru mieszkania, eby przysaa troch masa, obawiajc si,

aby go w Werkach nie zabrako. Lelewel w dniu naznaczo-

nym posa z tern poleceniem. Klucznica rozumiejc, e nastr-

cza si dobra sposobno, powiedziaa, e ca fask chce po-

sa. Wielkie byy trudnoci z ulokowaniem faski na drkach,
wonica stawi przeszkody, ale zncony dodatkiem pó rubla

do umówionej ju ceny za kurs do Werek umieci z tyu mi-
dzy resorami, dobrze powrozami przywizawszy, fask. Ani Le-

lewel, ani klucznica nie zwaali na dzie niezmiernie upalny

i na to, e w samo poudnie z Wilna wyjedzie. Lelewel zato-

piony w dumaniach, wonica zajty swoim koniem, który ledwo

wlók si po piaszczystej drodze, nie postrzegli, e maso od

gorca sczy si poczo, tak dalece, e gdy przyjechali do

Werek, ledwie poow^ faski stopionego masa przywieli. Panna

Marya gono narzekaa, Groddeck mia si do rozpuku, wyma-
wiajc, e tak uczonego ma do podobnych posug uywa-



— 90 —

Lelewel przekona si jeszcze mocniej, e n\u nic ani z kuchni,

ani ze spiarni mie do czynienia nie wypada.

10.

Ignacy Emanuel Lachnicki, doktor filologii i kamerjunkier,

by redaktorem Pamitnika magnetycznego i wierzy lepo w cu-

down si magnetyzmu. Kiedy wyszo obszerne dzieo po nie-

miecku napisane przez Ennemozera i), Lachnicki czyta je

z wielkiem zajciem i zebra obfite niwo artykuów do swego

czasopisma.

Kiedy w r. 1822 cesarz Aleksander wypdzi gwardy
z Petersburga do Wilna, ksi Micha mieszka w Widzach,

ksi Mikoaj w Wilnie, a przy nim Paskiewicz, który bywa-

jc w kilku domach uala si, e go reumatyzm drczy. Prze-

bywa wówczas w Wilnie ksi Hieronim Lubecki, zwolennik

magnetyzmu i Leroy. By to bardzo dobry czowiek, straszy

tylko ludzi ksidzem, który by nauczycielem jego synów. Bo

te ksidz ten by dziwaczn figurk; maleki, szczupy, zu-

penie jak wystrzyona figurka na parawany. Chodzi zwykle

w poczochach i trzewikach, dalsze ubranie nadzwyczaj bufiaste,

chudy do najwyszego stopnia, twarz pomarszczona, a z po-

midzy obwisej skóry byszczao dwoje czarnych oczu. Istotka

ta jednak bya nie gupi. Ksidz Laporte wytumaczy i dobrze

skomentowa Cycerona De fato. Dla wielu dewotek wileskich

zrobi t przyjemno, e spowiada po francusku i mia czasem

kazanie u misyonarzy po francusku. Mia zwyczaj rzuca si

i krzycze na ambonie; jaka dewotka, siedzc na ziemi z wle-

pionemi oczami w ksidza kaznodzieja (sic), krzyczaa zawsze,

ile razy ten tylko z ambony skrzykn, tak, e nie mona byo
sysze, co ten mówi. Otó Hieronim Lubecki, najlepszy czo-

wiek pod socem, zupenie róny od brata swego Ksawerego,

wierzy w cuda, cudziki, sny i t. d. Mia w domu przy onie
i córkach pann Wojciechowsk, bardzo porzdn i dobr
sug, która dostaa epilepsyi. Lachnicki podj si j magne-

tyzowa. W samej rzeczy doprowadzi j do stanu jasnowidzenia.

^) Ennemoser Józef, doktor i filozof niemiecki (1787—18854), autor

dziea: Magnetysni w rozwoju historycsnym (Lipsk 1819) i in. (Uw. wyd.).
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Sesye odbyway si uroczycie od 11 wieczór do 3 po pónocy.
Pewnego razu poradzono Paskiewiczowi, aeby si uda do
Lachnickieg-o. Lachnicki zaprowadzi ksicia do Wojciechow-
skiej, upi j i ta poradzia mu, aeby poszed na szklanny
zauek, odliczy od kraty, gdzie rynsztok spada, dziewi kro-
ków, e na prawo bdzie brama, do której trzeba wej w drzwi
po prawej rce, e wszedszy do sieni s sciody, tych jest

3 razy 9, jak si wejdzie w drzwi na lewo, bdzie izba zamie-
szkaa przez ydów, a w niej szafa. W szafie tej jest wiele
pótna, trzeba wzi dziewit sztuk niebielonego pótna, ode-rn 9 cali, przynie tu i nasmarowa maci z ywicy i in-

nych 9-ciu ingredyencyi, a Paskiewicz zdrów bdzie. Trzeba
byo widzie osupienie Paskiewicza! Sucy Lachnickiego zna-
laz pótno tam, gdzie wskazaa panna Wojciechowicz (sic),

przyniós potem z mieszkania Lachnickiego ma z 9 ingre-
dyencyami, a panna W. tymczasem czytaa pooony papierek
na doku, przepowiadaa i t- d. Po wyjciu ksicia, Lachnicki
zaproponowa Mikoajowi Malinowskiemu pój do mieszkania
jego na kotlety, w drodze doktór kamerjunkier cieszy si go-
no, e mu si tak udao oszuka Paskiewicza i przyzna si
najotwarciej, e przepowiednia ta bya wprzód uoon, e slu-

^cy z jego mieszkania przyniós pótno, e ma ta bez magne-
tyzmu umierza bole reumatyczne i w rzeczy samej Paskiewicz
by uradowany, e mu rka przestaa bole.

11.

Kiedy Warszawa przesza pod panowanie pruskie, pano-
wa tam Fryderyk Gruby, dziad króla dzisiejszego, fanatyk lu-

terski, tchncy najwiksz nienawici do katolicyzmu. Tolero-
wa wic zupenie rozprzenie karnoci w duchowiestwie
katolickiem. Skorzystao z tego kilku znakomitych skdind
mów, jak: Franciszek Dmochowski, Ludwik Osiski, Wolski,
Maciejowski i inni, którzy zrzuciwszy suknie zakonne poenili
si. Rzd nie tylko, e ich za to nie kara, ale nawet protego-
wa, tak dalece, e z wiekiem zgorszeniem w nowo zaoonem
przez siebie bardzo porzdnem gimnazyum w Biaymstoku
mianowa Maciejowskiego dyrektorem. Biaystok w r. 1807
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przeszed pod panowanie Rosyi. Ksidz Golaski, pijar, by
profesorem emerytem w Wilnie i kiedy dowiedzia si, e nia-
decki cice oddali Maciejowskiego z urzdu, uprosi, aby mu
pozwolono nawróci dawnego koleg zakonnego. Uniwersytet
przychyli si do proby jego. Ksidz Maciejowski przyby do
Wilna i udajc skruszonego wyrzek si ony i znowu zosta
ksidzem. niadecki to przynajmniej zawarowa, aby Macie-
jowski ju na posad dyrektorsk do Biaegostoku nie wraca,
ale naznaczy go na dyrektora gimnazyum Podolskiego w Win-
nicy. W gimnazyum tem pobiera nauki sawny nasz historyk
Malinowski. Mia on wówczas lat 19. Dyrektor bardzo go lubi;
otó kiedy Malinowski wyjeda z Winnicy, udajc si do uni-
wersytetu wileskiego, ks. Maciejowski, egnajc si z nim, za-

pyta: czy masz znajomych w Wilnie ? Mikoaj Malinowski od-
powiedzia, e oprócz kolegów, którzy przed nim wstpili do
uniwersytetu, nie zna nikogo. Wówczas dyrektor da mu list

do dziekana fakultetu filologicznego, ks. Golaskiego, ze wszech
miar zacnego ma. Malinowski za przybyciem do Wilna, po-
szed z tym listem do dziekana, który wyraziwszy rado, jak
doznaje w poznaniu tak zdolnego ucznia gimnazyum, owiadcza
mu zarazem, e ksidz Maciejowski pisze do niego, e by dy-
rektorem sumienia jego i prosi, aeby teraz Golaski odda t
sam przysug Malinowskiemu; lecz poniewa dziekan z po-
wodu cigego niezdrowia musia odmówi Maciejowskiemu, po-
leci go wic swemu przyjacielowi ksidzu Somce, misyona-
rzowi, który kaza Malinowskiemu przychodzi co pitek do
spowiedzi, a co niedziel musia Malinowski by na obiedzie
u ksidza Golaskiego i pokaza mu kartk z odbytej spowie-
dzi — trwao to lat dwa.

12.

Prawdziw postaci Mohortowsk by Wojciech Nyko,
rotmistrz kawaleryi narodowej, który spdziwszy modo na
kresach ukraiskich, w dojrzaym ju wieku wzi uczestnictwo
w powstaniu Kociuszkowskiem. Ciko ranny wpad w nie-
wol prusk i zapdzony do Spandau, przykuty do taczki, uyty
by do sypania waów teje twierdzy. Kiedy Antoni Radziwi



— 93 —

mia polubi ksiniczk prusk Dorot, zajmujcy miejsce se-

kretarza przy jego ojcu Michale Radziwile, wojewodzie wile-

skim, Casimir Delaroche, ojciec Leonardowej Chodkowej, bar-

dzo lubiany przez ksicia Antoniego, wszed w przeddzie

lubu, dla zoenia hodu ksiniczce Dorocie, do jej pokoju.

By wtenczas u niej brat jej, ksi Ferdynand pruski, znako-

mity twórca nokturnów i znany z rycerskich cnót swoich.

Casimir Delaroche, usyszawszy, jak brat winszowa siostrze,

e ju jutro stanie u celu swych ycze, zawoa, e to samo

soce, które owieci szczcie jej narzeczonego, nie zabynie

nad gowami kilkuset jego w^spóziomków, zakutych w kajdany

w Spandau. Ksi Ferdynand wypad jak piorun z pokoju

i w pó godziny wróci rozpromieniony radoci, bo rzuciwszy

si do nóg królowi, wyjedna, e w dzie lubu ksiniczki

wszyscy oficerowie polscy otrzymaj wolno i bd mogli

wróci, kady w rodzinne swoje strony. Midzy uwolnionymi

by i Nyko, póniejszy plenipotent ksicia Adama Czartory-

skiego. Mia on po rodzicach wie dziedziczn na Woyniu
w powiecie wodzimirskim, która po zapdzeniu go w niewol

prusk znajdowaa si pod opiek sprawnika ziemskiego. Wów-
czas nie byo konfiskaty majtków drobniejszych wacicieli

ziemskich. Cesarzowa Katarzyna kazaa zabiera na skarb tylko

dobra wielkich panów, którzy, majc majtki w innych cz-

ciach Polski, nie chcieli jej przysiga na wierno. Otó Nyko

w^róci do domu i znalaz swój majtek w ruinie. Zwtpi wic
czy bdzie go móg podwign i postanowi nada wocia-

nom wolno i zosta kapucynem. Kiedy zwoa wocian i to

im zapowiedzia, otoczyli go ze zami i owiadczyli, e na to

nie pozwol; e do ju nacierpieli si biedy, nie majc wa-

snego pana, e chyba Bóg nieaskaw, aby oni przy szczerej

pracy nie odbudowali folwarku, nie opatrzyli go we wszystkie

potrzeby i nie zapewnili swojemu panu uczciwego bytu. Nyko

rozrzewniony t ich prob, postanowi dzieli z niemi z
i dobr dol i zacz usilnie pracowa. Bóg mu pobogosawi,

ludzie dobrzy, ssiedzi, wzgldni na wojaka, który za ojczyzn

tyle cierpia, przyszli mu z pomoc. Dom mieszkalny odbudo-

wano, zabudowania gospodarskie stany, stajnie i obora na-

peniy si, sowem folwark Nyki by kwitncym. W ssiedztwie

jego mieszkaa zacna wdowa, podczaszyna Dubiecka, która miaa
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kilku synów i dwie córki. Pani ta syna z rzdnoci i rozumu.
Nyko czsto dom jej odwiedza, rad gospodarskich zasiga
i najmilej tam swobodne od pracy chwile spdza. Gdy jedne^go
razu duej ni zwykle wieczorem zabawi, uderzya una
w okna; Nyko wybieg na dziedziniec i postrzeg, e poar
dawa si widzie w stronie jego folwarku. Wpad na ko
i dojechawszy do miejsca postrzeg z rozpacz, e cay folwark
sta si pastw ognia. Nowy smutek, nowe postanowienie rzu-
cenia wiata i zamknicia si w murach klasztoru; ale i tym
razem wocianie na to nie pozwolili. Podczaszyna Dubiecka
najtroskliwiej dopomagaa mu w doprowadzeniu majtku do
dawniejszego bytu. A kiedy wszystko ju wrócio do porzdku
i kiedy raz podeszemu ju w wieku przyjacielowi i ssiadowi
pocza wymawia brak ufnoci w asce Boskiej: Nyko odpo-
wiedzia, e ma suszno, ale niemniej frasuje go, na co przyda
si caa jego praca, kiedy jej ani z kim podzieli, ani komu
zostawi nie ma. Wówczas panna podczaszanka Magdalena,
25-letnia panna, prawa rka matki w domu, owiadczya, e
kiedy zechce si z ni oeni, ona gotowa jest pomaga mu
w pracy; a bdzie to dla niej tem milszem, e i od matki
prawie si nie oddali i e bd skada jeden dom i wspóln
rodzin. Nyko pad jej do nóg i ofiar przyj. Mikoaj Mali-
nowski, bdc nauczycielem trzech modych Nyków, patrzy
na to wzorowe i szczliwe maestwo. Nyko, po zaatwieniu
interesów ksicia Czartoryskiego w Granowie, wróci do ojczy-
stego gniazda i w bardzo pónej staroci umar.

13.

Nagórski, bogaty obywatel ze mudzi, bdc we Woszech,
zakocha si w pannie Maryi di Neri, Woszce nadzwyczaj pi-
knej, lecz ubogiej. Nie chcc zasmuci matki, która szukaa dla
syna ony z herbami, nie dbajc nawet o pienidze, Nagórski
zostawi j we Woszech, da nauczycielk i nauczycieli, którzy
najpikniej j wyksztacili i uprzedziwszy matk, e di Neri
pochodzi ze znakomitej rodziny woskiej, oeni si z ni i przy-
jecha do kraju. Pani Nagórska podobaa si bardzo panu Mi-
chaowi Ogiskiemu, co tak zmartwio Nagórskiego, e si za-
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strzeli. Wdowa jego wysza wkrótee za Ogiskiego i miaa
z nim trzy córki i syna Irenego Ogiskiego, który umar w r.

1863, zostawujc z drugiej ony swojej Kalinowskiej (pierwsza

ona jego bya rodzon siostr drugiej) Bohdana i Michaa.

W najstarszej córce pani Michaowej Ogiskiej, pannie Idzie,

która bya nadzwyczajnej piknoci, kocha si Benedykt Ty-

szkiewicz; ojciec jego Micha nie yczy sobie tego, a pragn,
aeby si syn z Wand Wakowiczówn oeni. Otó przy-

szed pewnego razu do pani Ogiskiej, a by to ju 60-letni

starzec, owiadczy si o rk panny Idy — dodajc, e przy-

sza ona jego tern si cieszy powinna, e dugo cierpie nie

bdzie, a spodziewa si moe zapisu. Matka najchtniej na

to przystaa; przyrzeka hrabiemu przygotowa i skoni córk.

Wielka bya rozpacz Benedykta, gdy przyszedszy raz do pani

Ogiskiej, znalaz, e panna Ida, nauczona przez matk, od-

para, e go nigdy nie kochaa, e nigdyby za niego za m
nie posza. Tknity tem do ywego, Benedykt pojecha do ojca,

powiedzia mu, e zgadza si wzi Wand Wakowiczówn
za on, z czego uszczliwiony ojciec przypieszy ich lub,

a sam nigdy ju nie bywa u pani Ogiskiej, któr bardzo ten

figiel rozgniewa. Panna Ida wysza wkrótce za Kublickiego,

drugie jej siostry, jedna bya za Karolem Zauskim, a druga

pierwej za Brzostowskim, a rozwiódszy si z nim, wysza za

Wysockiego.

14.

Maciej Tyszkiewicz, praat katedry wileskiej, zwiedzajc

Rukonie, swoje praestimonium, przywitany by przez tame-

cznego plebana z powodu otrzymania orderu w. Stanisawa

nastpn od:

1) Kawalerze,

Ty w orderze,

Powiedz, co tu robisz?

2) Order tobie

Ku ozdobie

A ty order zdobisz.
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3) Tyszkiewicza

Król policz

Midzy blizkie swoje.

4) Da jednemu
Dal drugiemu

Da synowie dwoje.

15.

W majtku ksicia Franciszka Sapiehy znajdowaa si
ogromna puszcza, która dla teg-o, e w niej bierze pocztek
rzeka Szczara, nazywaa si take Szczar. Przed wielu laty
jaki pustelnik zbudowa w tej puszczy kapliczk i umieci
w niej niezgrabnie rzebiony drewniany posg Jezusa. Ludzie
przypisywali posgowi wiele ask; pielgrzymki wocian zwa-
szcza byy bardzo czste. O kilka wiorst stamtd leaa dua
wie Szczara z cerkiewk i parafi unick. Grunta byy nad-
zwyczaj jaowe, pleban ubogi, a zdarzyo si jeszcze, e okoo
roku 1820 by nim ksidz majcy 8 dzieci. atwo sobie wy-
stawi ndz tego biedaka. Ksi Franciszek Sapieha wyjecha
wanie w tym roku za granic i zwiedzajc w Szwajcaryi
najpikniejsze góry i wwozy alpejskie, przez zerwanie pasów
u konia dyszlowego naraony by na niebezpieczestwo wpa-
dnicia w przepa. W przestrachu zawoa: Jezu Chryste
Szczarski ratuj! W tej chwili z zakrtu skay Avyszo kilku po-
drónych, którzy zhukanego konia ujli i ksi zosta ocalony.
Wróciwszy do Dereczyna w kilka tygodni przypomnia sobie
ów wypadek. Postanowi wic zwiedzi kapliczk, w której
nigdy nie by i podzikowa Panu Jezusowi za cudowne oca-
lenie. Gdy przyjecha na miejsce, zasta kapliczk zamknit;
sudzy ledwie odszukali ksidza, ksi wszed i pomodli si,
a powstawszy, obejrza si w tej ndznej budowli i ze zgor-
szeniem postrzeg, e posg P. Jezusa, okryty kurzaw i paj-
czyn, by w najwikszem zaniedbaniu. Ostro wymówi to ple-
banowi, ale ten przyznajc si do winy, powiedzia ksiciu, e
jest prawdziwym ndzarzem, a pole nalece do cerkiewki jest
zupenie nieurodzajnem, e niema czem dwign gospodarki,
a obarczony liczn rodzin ledwie wyy moe. Oto i teraz Moci
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ksi, mam dwóch starszych chopców wie do yrowic, do

szkó ksiy Bazylianów, którzy z miosierdzia daj mieszkanie

i stó biednym dzieciom, ale odzia je, obu potrzeba, a Bóg
widzi, e grosza przy duszy nie mam i serce z alu pka, e
nie bd móg wyprawi ich do szkó. Ksie Franciszek obieca

mu dopomódz i wróciwszy do domu, do Dereczyna, kaza na-

adowa kilka wozów zboem i wdlin, a kamerdynerowi za-

leci, aby z garderoby wybra kilka par nie noszcych si ju
sukien i razem z kilkudziesiciu rublami z kasy odesa do

Szczar. Po pewnym czasie wypadao ksiciu znowu wybra
si w dalek podró. Pojecha wic do kaplicy szczarskiej,

chcc si poruczy w opiek Panu Jezusowi. Ale jake si
zdziwi, kiedy po odsuniciu firanek ujrza Pana Jezusa ubra-

nego w pikn tyftykow kamizelk i frak z byszczcemi gu-

zikami. Dobroduszny ksidz rozumia, e takie pikne rzeczy

nie mogy by przysane dla jego chopców, ale dla ozdoby

otarza.

16.

Ksidz Ludwik Trynkowski po ukoczeniu nauk w se-

minaryum dyecezalnem wileskiem, okaza nadzwyczajne zdol-

noci mówcze. Z pocztku trzeba byo oswoi si z jego twa*

rz, która wcale nie bya brzydk, ale pokryta racemi pry-

szczami. Póniej pomoc lekarska cokolwiek mu j wygadzia.

Pozostay jednak lady pci chropawej i chorobliwej. Ale wdzik
i donioso gosu, czsto prawdziwe uniesienie, styl obrazowy,

silny, a czsto szczytny, ruchy szlachetne, a przytem pene

czucia, niekiedy nawet gwatownoci, uderzay w tym mówcy.

Rok 1831 by dla niego polem wielkiego popisu. Celowa na-

dewszystko w allegoryach i zrcznem przytaczaniu Pisma wi-
tego. Ksigi Machabeuszów byy niewyczerpanem ródem przy-

tocze, a wysoka poezya proroctw Jeremiasza brzmiaa czsto

z kazalnicy, jak trba archanioa. Zachwycajce byy chwile

dla suchaczów tych kaza. Trynkowski przenika w gb du-

szy mrowicych si w kociele katedralnym a dnych jego

sowa. Liczba wielbicieli jego urosa po kazaniu, na którem

gosem powanym, penym i dwicznym wyrzek te dwuzna

czne sowa: powstacie, powstacie, powstacie,

Ksiga Wspomnie Malinowskiego. '
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a prawie niedosyszanym gosem doda: z grzechów wa-
szyci. Amen. Wadza nie zwracaa jeszcze wówczas na to

uwagi. Sawa Trynkowskiego rosa. Uznano go za wielkiego
mówc i zdawao si, e coraz potnie i doskonali si b-
dzie. Ale wida, e jedna tylko struna drgaa w jego duszy;
dla spokojnych cnót chrzecijaskich i dla wyszej pobonoci,
przenoszcej wieczno nad wszystko ziemskie i doczesne, nie
mia poczucia. Std te w niektórych tylko mowach pogrzebo-
wych daway si niekiedy widzie byski dawniejszej mówczej
zdolnoci. Zwierzchno duchowna nagrodzia go za prac ka-

znodziei katedralnego kanoni wilesk, co wówczas stanowio
znaczny dochód. Mowy pogrzebowe opacay si hojnie, a wkrótce
sam Trynkowski wysokie ceny za prac swoj naznacza. Zda-
rzyo si, e w r. 1832 w lipcu z powodu mierci w Ems hra-
biny Witgensztejn (Stefanii Radziwiówny) odbyway si wspa-
niae egzekwie w katedrze. Po kazaniu prokurator Mikoaj Ma-
linowski posa mu przez kasyera 300 rs. Trynkowski z obu-
rzeniem, uwaajc t ilo za ma, odrzuci j. Prokurator za-

wiadomi go, e pienidze lee bd w kasie cztery tygodnie
do rozporzdzenia ksidza Trynkowskiego, a po upywie tego
czasu odesane zostan jako jamuna do domu dobroczynno-
ci. Dwudziestego siódmego dnia od tego ostrzeenia ksidz
kanonik po pienidze przysa.

Pochway, pochlebstwa, zwaszcza niedowarzonej modziey
1 kobiet, zawróciy gow ulubionemu kaznodziei. Liczba naj-

rozmaitszych stosunków i znajomoci codzie si powikszaa;
wielu skompromitowanych politycznie naleao do poufaego
jego towarzystwa; to wpltao ksidza Trynkowskiego w ledz-
twa, których wówczas byo bez koca. Z powodu sprawy Ko-
narskiego na nowo pocigniony do odpowiedzi i uwiziony,
upad na duchu. Na nieszczcie w zabranych papierach zna-
lazo si mnóstwo listów miosnych od kilku pa znanych
wówczas z pochoci. Bezwzgldno Trubeckiego sprawia, e
i te panie pocignito do bada, i wówczas odkryy si obrzy-
dliwoci, krzywdzce nietylko kapana, ale i modzieca najnie-
dowiadczeszego, optanego przez namitno. Duo byo
zgorsze; dawniejsi wielbiciele gono go potpiali, co docho-
dzio do niego nawet do wizienia. Im nagiej sawa jego za-
brzmiaa, im wicej upaja si pochlebstwami, tern go to ciej
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przywalio. Spltay si jego wadze umysowe i w chwilach

czy gorczki, czy obkania zacz pisa swoje pamitniki, ma-
jce suy za dowód, e nic przeciw rzdowi nie przekroczy.

Ale wyla tam tyle mtów rozpustnego i splugawionego ycia,

e to pismo dobio go pod wzgldem uczciwoci obyczajów,

a nawet i sumienia. Bya tu w Wilnie jedna z najzacniejszych

panien, ju nie moda i nie pikna Róa P ska, która

niewiadomo jakim obdem pochwycona oddaa si ksidzu
Trynkowskiemu; ale bronia j od obmowy ludzkiej, dugiem
przykadnem yciem nabyta, dobra sawa. Moga ona w taje-

mnicy duszy swej ciko bole przed Bogiem, nad upadkiem
swoim, ale wiat o tern nie wiedzia, a szczera pokuta moga
zgadzi win. Dopiero pismo ksidza Trynkowskiego w wi-
zieniu pisane bez adnej potrzeby, wskutek tylko znarowionej

gowy i skaonego serca, wydao na jaw wystpek racy
swoj niesumiennoci. Trubecki, czowiek bezecny, obwozi po

caem miecie pamitnik Trynkowskiego, chcc nietylko na
stan katolickiego duchowiestwa, ale nawet na charakter na-

rodowy rzuci najbrudniejsz plam. W sercu nieszczliwej
ofiary musia jeszcze pozosta wielki skarb mioci, wiary, na-

dziei, bo uznawszy to objawienie win swoich za kar bosk,
przyja j z pokor, nieusprawiedliwiajc si; ale yeiem pe-
nem powicenia dla brata i jego dziecicia, penem miosier-

dzia nad biedn ludnoci wiejsk, oddaniem caego niemal

majtku na dziea pobone i ludzkie, usiowaa zasugami uczy-

ni zado sprawiedliwoci boskiej. Najwiksze upokorzenia,

a byli ludzie tak okrutni, e ich nie szczdzili dla biednej po-

kutnicy, przyjmowaa z rezygnacy. Szczciem, e posiadaa
pikny talent do malarstwa. Doprowadzia go wysoce i dopóki

rka dre nie przestaa, a oczy cigemi zami nie przymiy
si, w malowaniu obrazów treci religijnej szukaa jeeli nie

pociechy, to przynajmniej skrócenia czasu dugiego dla tych,

których serce cierpi, a którzy koca tych cierpie nie przewi-

duj. Trynkowski zhabione ycie zakoczy w Permie, dokd
zosta wygnany.

17.

Stanisaw Kostka Potocki by bratem Ignacego Po-

tockiego, jednego z najwikszych obywateli polskich, musia
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urodzi si okoo roku 1760; przewodnikiem jego modoci by
jezuita Grzegorz Piramowicz, jeden z najcnotliwszych i naj-

wiatlejszych mów swego czasu. Obaj Potoccy Stanisaw

i Ignacy po odbytych podróach po Europie, poenili si z ksi-

niczkami Lubomirskiemi, siostrzenicami ksicia Adama Czar-

toryskiego, std najblisze ich zwizki z Puawami. Stanisaw

Potocki by obdarzony nadzwyczajn wym.ow; wyniosa i szy-

kowna posta, pikne i pene wyrazu oblicze, gos donony
a dwiczny, zdaway si go wzywa do powodze sejmowych.

Jako okoo r. 1780 zosta posem lubelskim. W owym czasie

ksi Adam Czartoryski by najgorzej z królem, Potoccy, trzy-

majc si polityki wuja on swoich, podzielali niech do Sta-

nisawa Augusta. Zaszy wówczas dwie sprawy, zdolne obu-

dzi najzawzitszn namitno i rzuci na króla i dom jego

ohyd. Pierwsz z nich byo uwizienie przez kapitu biskupa

krakowskiego Kajetana Sotyka. Mniej z przekonania, ni dla

dokuczenia królowi i jego bratu prymasowi, wystpi na sej-

mie w obronie uwizionego Stanisaw Potocki. Kilka mów,
które z tego powodu powiedzia, a które krasomóstwem i gwa-
townoci porówna si daj z mowami Cycerona przeciw Ka-

tyinie, s bez wtpienia najpikniejsze, jakie w XVIII wieku

w Polsce syszano. Przedmiot by wielki.

Kajetan Sotyk, picioletni wizie w Kaudze, mczennik
niezomnych przekona i najgortszej mioci kraju, starzec

urodzeniem, wysok dostojnoci w kociele i Rzeczypospolitej

zaszczycony, zdawa si by ofiar intrygi i chciwoci prymasa,

który, jak faszywie mu przypisywano, co jednak powszechnie

wiar znalazo, czyha na zagarnienie dochodów najbogatszego

w Polsce biskupstwa. Obroc jego by 25-cio letni modzian
gonego w kraju imienia, wielkiego majtku, a wic wyszy
nad wszelkie podejrzenia szukania rozgosu lub osobistej ko-

rzyci. Potomno inaczej t spraw osdzia; niewinno króla

i jego brata nie ulegaj wtpliwoci; ale oceniajc mowy Po-

tockiego tylko ze stanowiska sztuki, nie mona im odmówi
sprawiedliwego uwielbienia. Druga sprawa, spóczenie prawie

z brudnej jaskini wylga, rzuca na Potockiego cie szkodliwy

jego sprawie. W poród rozprzenia obyczajów, jakie wówczas
w "Warszawie panowao, przebywaa tam moda, pikna, ale

zepsuta i pocha kobieta, która wyszedszy za jakiego awan-
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turnika rosyjskiego Ugrumowa, otworzya dom swój atwym
miostkom. Marnotrawstwo nie dozwolio jej zebra zapasu na

dni niepowodzenia, które z wdzikami nikncemi prdko na-

deszy. Wówczas, korzystajc z powtarzanych w jej domu opo-

wiada o nienawici panujcej midzy królem a Ijzartoryskim,

wymylia plan haniebny, z którego spodziewaa si zyska

duo pienidzy. Oto wezwawszy do siebie Ryxa, kamerdynera

królewskiego, odkrya przed nim, e Czartoryski przez Poto-

ckiego namawia j za wielk nagrod otru króla, e nawet

dano jej proszek, który powinna bya stara si wsypa do na-

poju wówczas, kiedy j Stanisaw August odwiedzi, co na nie-

saw tego króla zdarzao si do czsto. Ryx uwierzy tej

potwarzy i otrzyma od pana swojego rozkaz dostarczenia

Ugrumowej pienidzy, ale pod warunkiem, aby uatwia mu
sposobno podsuchania Potockiego, kiedy o tym zamiarze

mówi z ni bdzie. Kiedy pierwszy krok na tej zbrodniczej

drodze uda si tej kobiecie pomylnie, wezwaa do siebie Sta-

nisawa Potockiego i wyznaa przzd nim, e król przez Ryxa
skania j do otrucia Czartoryskiego. Uwiadomiony o tern je-

nera ziem podolskich, mia podobnie przy wiadkach podsu-

cha Ryxa mówicego o tem z Ugrumowa. Niegodziwa ta

kobieta tak zrcznie rzeczy pokierowaa, e z przylegego ga-

binetu Ryx pochwyta urywane wyrazy rozmowy, w której

toczya si rzecz o trucinie, której król mia sta si ofiar.

Podobnie postpia sobie i z Potockim, który z tego samego

gabinetu w innym dniu podsucha Ryxa, mówicego o tru-

cinie. Potocki sdzi, e uwizienie Ryxa rzuci wiato na

t tajemnicz intryg i otrzymawszy od tecia swojego Stani-

sawa Lubomirskiego, marszaka wielkiego koronnego, stra

i zaczaiwszy si w domu zajmowanym przez Ugrumowa, za

wymówieniem znowu przez Ryxa kilku sów o trucinie, po-

chwyci go i odprowadzi do prochowni kaza. Wnet wie
o zamachu króla na ycie Czartoryskiego gruchna po War-
szawie. Zgorszenie byo ogromne. Król nie móg pozwoli przy-

tumienia tej sprawy. Wytoczono j przed sdy marszakow-

skie, a chocia Lubomirski mia nieprzebagany al do króla

za baamucenie przed laty jego ony, jednak uczucie sprawie-

dliwoci przemogo, sprawa zbadan zostaa najsumienniej.

Ugrumowa musiaa wyzna, e uknua t niegodziw potwarz
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przywiedziona do tego niedostatkiem. Zapad wyrok na wysta-

wienie jej pod prgierzem i pitnowanie na plecach i zamkni-

cie na cae ycie w twierdzy gdaskiej, zwanej Latarni. Poto-

cki ze zgryzot i wstydem, e da si uwie tak bezecnej

kobiecie, król i Czartoryski z niesaw, e utrzymywali z ni
stosunki, wyszli z tej sprawy, lecz nie posuyo to nawet do

pojednania braci ciotecznych, jakimi byli Stanisaw August

i Adam Czartoryski.

Stanisaw Potocki razem z bratem swoim Ignacym nale-

eli do partyi zwanej patryotyczn, a wic przeciwnej dwor-

skiej, która pochylaa si na stron Rosyi. Mowy Stanisawa

Potockiego na szybko po sobie nastpujcych sejmach pod-

niosy go znowu w mniemaniu narodowem, jako gorcego mi-

onika Ojczyzny. Wytrwa on na tej drodze przez cay sejm

konstytucyjny, a po upadku kraju schroni si za granic.

Mniej szczliwy brat jego Ignacy, wywieziony do Petersburga,

w kazamatach twierdzy w. Piotra i Pawa cierpia, a dopóki

cesarz Pawe nie wróci mu wolnoci. Stanisaw Potocki cay
czas od r. 1794—1806 przepdzi w Drenie i na podróach
po Francyi i Woszech. Odda si wycznie naukom i sztukom^

a kiedy Napoleon I w moc traktatu tylyckiego utworzy ksi-

stwo warszawskie, Potocki ju osobicie przez cesarza FrancU'

zów uznany zosta ministrem owiecenia i wyzna. Na tym
urrdzie wiele zasuy si krajowi, rozwin wzorow gorli-

wo o podniesienie nauk i o poytek modziey. Mowy jego

miewane na egzaminach liceum warszawskiego prosto id do

serca i zdolne byy roznieci w modziey niezrównany zapa
do pracy. Talent mówczy Potockiego cigle wzrasta, czsto
przemawia on w najuroczystszych chwilach ycia narodu, które

wtenczas bio tak potnym zdrojem. Ale najpikniejsz z tych

mów jest zapewne wyrzeczona w Wilanowie przy powiceniu
pomnika dla polegych Polaków na wojnach toczonych o od-

zyskanie Ojczyzny. Póniej Stanisaw Potocki zosta prezesem

senatu, a wic pierwszym dostojnikiem nowego królestwa Pol-

skiego. Musia on zoy urzd ministerstwa owiecenia i wy-

zna, bo swobodny pogld na stosunki kocioa z krajem i tol'

lerancya wywoay niech stronnictwa klerykalnego, a przy-

tem jako czonek wolno-mularstwa i mistrz wschodu warszaw-
skiego wpad w nieask cesarza. Odtd powici si ozdobie
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Wilanowa, utworzeniu galeryi obrazów, uzupenieniu biblioteki

bogatej i wspieraniu rzebiarstwa krajowego pod dutem Ta-

tarkiewicza. Szkoa sztuk piknych w Warszawie winna mu
swój pocztek. Gorliwy o rozwój krasomóstwa i sztuk nado-

bnych wyda dwa dziea: O wymowie i stylu podug- kursu

literatury Blaiza i O sztuce u dawnych, czyli Wink I-

mann polski. W podeszym ju wieku, otoczony powaaniem
narodu, umar dnia 14 wrzenia r. 1821.

18.

Aleksander I chcc po traktacie wiedeskim wywiza
si z przyrzeczenia, nadania prowincyom polskim rzdu naro-

dowego, mianowa nastpnych gubernatorów Polaków: w Wil-

nie ksicia Ksawerego Lubeckiego; w Grodnie jeneraa An-

drzejkowicza; w Biaym Stoku hr. Woowicza; na Woyniu
Bartomieja Giyckiego; na Podolu Mikoaja Grocholskiego,

w Misku Kazimierza Sulistrowskiego.

19.

Za Mirkowcza byo w Wilnie spokojnie, konfiskaty i prze-

ladowania przekonay publiczno wilesk, e emisaryusze

sami gin i innych gubi, nie naleaa wic do adnych
towarzystw. Kade powstanie polskie, kada klska nasza, bya
niwem dla urzdników rosyjskich. Przy Mirkowiczu wic,

który by czowiekiem spokojnym, ale nie daleko widzcym,
znudzili si, e niema emisaryuszów i nadziei otrzymania na-

gród. U Mirkowicza by rzdc kancearyi Pokrowski, czowiek

zy, który bardzo pragn, eby now jak komisy zoy,
wic umówiwszy si z pukownikiem Jufrowym, wymylili

zupeny romans, opisali jako istniejcy bardzo rozlegy spisek,

utrzymujc, e do niego naleeli wszyscy, którzy nie nadska-

kiwali wadzy i nie starali si o wzgldy rzdu. To kamstwo
byo zrcznie wymylone; potrafili oni wmówi Mirkowiczowi,

e kiedy odrazu, nie dajc czasu do porozumienia si spisko-

wym, kilkuset ludzi rozkae uwizi, wtenczas cay plan spisku
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zostanie odkryty. Mirkowicz, przeraony obrazem zamachu,
majcego wybuchn, uwierzy doniesieniu Pokrowskiego i rze-
czywicie wyda rozkaz do uwizie. Dziao si to w roku
1838. Cay klasztor domininikaski i mury S-o Jaskie nape-
niy si winiami. Mianowski, jako profesor akademii medy-
cznej i chirurgicznej w Wilnie, wraca wanie z zagranicy.
Pokrowski rzuci na niego podejrzenie, e t podró odby
w zamiarach politycznych. Osadzono go wic w wizieniu,
a poniewa Welk, jego przyjaciel i kolega, rozpocz czynne
starania o uwolnienie, wtrcono i Welka do klasztoru. Rozpo-
czto ledztwo, z którego wprawdzie spisku nie odkryto, ale
przy zabieraniu papierów i ksiek znalazo si wiele dawniej-
szych lub wieo wydanych zagranicznych polskich dzie emi-
gracyjnych, a w niektórych listach ale i obelgi na rzd. Poczta
odebraa rozkaz otwiera listy, e za wówczas filozofia Tren-
towskiego zaja gowy modziey, która pocza uywa jego
wyrazów i tumaczy si jego ciemnym jzykiem, przywieziono
do Wilna wielu uczniów polskich z uniwersytetu petersbur-
skiego, moskiewskiego i dorpackiego, sdzc, e jzyk ten jest
umówionym i e wszyscy do spisku nale. Przy takiem mnó-
stwie uwizionych, ogrom zabranych ksiek i papierów wy-
maga do rozpatrzenia dugiego czasu i std wanie Pokrow-
ski i Juferów nie mogc znale nic o spisku zaczli updza si
za polskim patryotycznym duchem, na którego lady wsz-
dzie napadali. Do komisyi wileskiej naznaczony by puko-
wnik andarmów Lomaczewski, Rosyanin, czowiek sumienny
1 obdarzony prawdziwym zdrowym rozsdkiem Owó kiedy
nastawa pocz na Pokrowskiego, aby mu powiedzia przy-
czyn, dlaczego tylu ludzi w wizieniu trzymaj, wówczas
kiedy najmniejszego nawet ladu niema, aby do spisku nale-e mogli, otrzymujc tylko wykrtne i nacigane odpowiedzi,
postanowi sam niektórych powaniejszych winiów egzami-
nowa. Rozmowa z Mianowskim przekonaa go o zupenej
jego niewinnoci, napisa wic wprost raport do hrabiego Or-
owa, szefa andarmów i wyranie powiedzia, e uwaa cae
postpowanie komisyi za wymys i ch oszukania rzdu, aby
od mego wyudzi nagrody. Orów pokaza ten raport cesarzowi
Mikoajowi, który przysa fligel-adjutanta Nazimowa. a ten
razem z omaczewskim przekonali Mirkowicza, e by oszu-
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kanym przez Pokrowskiego. Cesarz przysa póniej jenera-

adjutanta Kawelina, który, aby nie kompromitowa rzdu, wy-

sa kilkudziesiciu studentów w gb Rosyi na sub. Nie-

winno Mianowskieg-o i Welka odkrya si najzupeniej. Obaj

ci lekarze byli uywani przez ksin Witgensztein i Doho-
rukow, które, pojechawszy do Petersburga, wystawiy ca nie-

sprawiedliwo postpowania z ludmi tak zacnymi i uczo-

nymi. Trafiy do cesarzowej, a ta do ma, który nagradzajc

tym profesorom doznane przez nich przeladowania, osypa

ich rangami i da pensy doywotni po 1000 rs. Mianowski,

po przeniesieniu si tych obu pa do Petersburga, zosta we-

zwany tame na profesora. Wkrótce rad jego uywa pocza
ksina Leichtenberska, przez co Mianowski wszed w sfer

arystokratyczn petersbursk, co mu póniej posuyo do otrzy-

mania posady rektora szkoy gównej w Warszawie. Mianow-

ski jeszcze w Wilnie zalubi pann Aleksandr Becu. W pan-

nie Aleksandrze kocha si te Ludwik Szpicnagiel. Jako za-

palony filhelen zamyla uda si na pomoc wybijajcemu si

z pod jarzma ludowi, otó Józef Masalski napisa na niego na-

stpny epigramat: Grecya powstaa, chwytaj bro Ludwiku,

py jej na pomoc, w Becuwnej trzewiku. (Panna Becu miaa
nadzwyczajnie wielkie rce i nogi).

W tym samym czasie, prawie razem z Mianow^skim, uwi-
ziono i Szemesza obywatela i malarza amatora. Rozkochany

w filozofii Trentowskiego, pisa jego rogatym stylem listy do

krewnych swoich odbywajcych nauki w moskiewskim uni-

wersytecie. Przejta korespondencya daa powód do ich uwi-
zienia i przywiezienia pod stra samego Szemesza. Kiedy je-

nera-adjutant przyby do Wilna, dla ostatecznego ukoczenia

tej sprawy tak niebacznie zagajonej, i kiedy przekona si

o niewinnoci Szemesza, kaza go uwolni i wezwa do siebie.

Kawelin, który ju wtenczas musia mie pocztki obkania —
bo w kilka miesicy póniej zupenie zwaryowa — w zapale

oratorskim pocz Szemeszowi wymawia jego styl i przedsta-

wi mu, e uywanie takiego cudackiego jzyka narazio go

na takie kopoty i niebezpieczestwo. Zapominajc si doda:

e Szemesz nie powinien zaprzta sobie gowy adnem
mrzonkami, e co umaro, ju nie odywa, a wic i Polska ni-

gdy nie zmartwychwstanie. Szemesz z najwiksz gwatowno-



— 106 -

ci tak odpar Kawelinowi: Kto tobie daje jenerale prawo
ka g-ranice wszechmocnoci boskiej! Moe w tej chwili, kiedy

mówimy, Rosya na zawsze zgina, a Polska wstaje z grobu
wietniejsza i potniejsza, ni kiedykolwiek. Samo z siebie,

e Szemesz za t obron wszechmocnoci boskiej wysany zo-

sta na wygnanie w gb Rosyi; Kawelin wróci do Peters-

burga i zwaryowa, wyprawiono go wic do domu obkanych
w Rosztoku.

20

Mikoaj z czycy by jezuit wielkiej witobliwoci, po-
suwa j do tego stopnia, e kiedy przechodzi przez ogród
i dolatywa go zapach kwiatów, natychmiast nos zatyka, eby
nie doznawa w tern przyjemnoci i nie budzi namitnoci.
Dzi pamitka celi, w której mieszka, znajduje si wmuro-
wana w cian jednego z pokojów zajmowanych, obecnie przez
redaktora »Kuryera waleskiego«.

21.

Staszic by synem mynarza, pobiera nauki w szkóce
parafialnej. Andrzej Zamojski, kanclerz, zwiedzajc t szkók,
która znajdowaa si w dobrach jego, zwróci uwag na Sta-

szica, wzi go z sob i odda do Zamocia, do szkoy wyszej
zwanej Akademi; tam skoczy Staszic nauki, zosta nauczy-
cielem jzyka francuskiego i wdzia sukienk zakonn. Wkrótce
potem Andrzej Zamojski wzi go na nauczyciela do synów
swoich Aleksandra i Stanisawa; ale Staszic okaza ogromn
zdolno do administracyi dóbr; wic po mierci kanclerza
Zamojskiego jego wdowa wydaa plenipotency Staszicowi do
zarzdzania ca fortun. Testamentem wynagradzajc jego
prac i podniesienie dochodów, zapisaa mu 60.000 rs, Staszic
bawi czas jaki w Wiedniu, gdy tam mieszkaa pani Zamoj-
ska, wróci potem do kraju i przesta by ksidzem. Wkrótce
potem wszed do suby rzdowej w wydziale spraw wewn-
trznych; zaj si najpilniej dwignieniem rzemios w W^arsza-
szawie i jemu to wanie Warszawa winna doskonao swoich
rzemielników. Przez szczliwe obroty swego kapitau po-
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mnoy fundusz do tego stopnia, ze umierajc zostawi okoo

6 milionów zotych. Kupi na wasno rozlege dobra Hrubie-

bieszowskie, darowa je wocianom, opisawszy czynsz bardzo

umiarkowany. Z dochodów czynszu tego poleci testamentem

kupowa cigle dobra przylege, a nawet i dalsze w Polsce,

dla urzdzenia ich tyme samym sposobem, tak, aby w nie-

okrelonym przecigu czasu najwiksza cz ziemi w Polsce

moga przej na wasno ludu wiejskiego. Ukad ten wzi
cesarz Aleksander I pod swoj i swoich nastpców opiek,

która prowadzona bardzo porzdnie, a do namiestnictwa ksi-

cia Paskiewicza ^); potem naznaczeni z jego rki jeneraowie

i pukownicy na administratorów, nieznajomoci rzeczy, chci-

woci i pogard wszelkich prawide doprowadzili dobra Hru-

bieszowskie do ruiny. Staszic prócz tego wymurowa dom

w Warszawie i darowa go Towarzystwu Przyjació Nauk.

Lecz rzd w r. 1832 skonfiskowa ten dom i umieci w nim

biuro loteryi. Staszic by tak oszczdnym, e na stó swój nigdy

wicej nie wydawa, jak 2 zote na dzie. Chodzi zwykle

w bardzo wytartej sukmanie, nigdy nie naj doroki, a gdy

razu jednego siostra jego przybya do niego, proszc o po-

praw jej losu, Staszic dowiedziawszy si, e jest on my-
narza, który trzyma w arendzie myny, kupi jej myn na dzie-

dzictwo, radzc, aby nigdy nie wychodzia ze swego stanu.

Pogrzeb Staszica, który umar na pocztku r. 1830, by nad-

zwyczaj wspaniay. Caa ludno warszawska towarzyszya jego

orszakowi, a profesorowie i uczniowie zmieniajc si z mini-

strami i senatorami zanieli trumn jego do grobu. Staszic

w modoci jeszcze swojej przetumaczy utwór Floryana,
autora francuskiego z drugiej poowy XVIII wieku, Numa
Pompiliusz, w którym, przy opisaniu sceny pogrzebu króla

sabiskiego Tacyusza, Numa jako najbliszy jego krewny po-

winien by pochodni zapali stos, na którym zwoki króla

miay spon. Floryan pisze: Numa baissa le flmnbeau et

allwma le bucher. W egzemplarzu z którego Staszic tumaczy
bya omyka drukarska, z baissa wypuszczono jedno s, mody
wic nauczyciel jzyka francuskiego przetumaczy: Numa po-

caowa pochodni i stos zapali.

*)W rkopisiewszdzie to nazwisko pisane jest: Paszkiewicz. (Uw. wyd.).
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22.

Adam odzi Poniski, podskarbi wielki koronny, zapro-
ponowa rzdowi, odda jezuickie majtki szlachcie. Joachim
Chreptowicz^ kanclerz litewski, opiera si temu najusilniej, wy-
magajc, aeby majtki te pozostay^ funduszem edukacyj-
nym. Sejm konstytucyjny za zdrad kraju odebra Poniskiemu
nazwisko i majtek i skaza na wieczne wyg^nanie; ten za
wyjecha za granic i nazwa si Adam Toutcourt. Syn jego
Kalikst, posdzony o zdrad, e nie popieszy z oddziaem
na czas pod Maciejowice, sam si odda pod sd, lecz ten
uzna go niewinnym.

23.

Kry po Warszawie nastpny nagrobek yjcego jeszcze
biskupa kijowskiego, Józefa Andrzeja Zauskiego, czowieka
ogromnej nauki, ale roztrzepanego, a który wysany by wraz
z biskupem Sotykiem do Kaugi na wygnanie: Hic iacet in-
genium, Expecat iudicium; (tu ley gowa, czeka rozsdku).

24.

W roku 1820 na Biaej Rusi by ogromny gód. W gu-
berniach tych przy schyku istnienia Jezuitów, zakon mia tam
swoje szkoy, klasztory i dobra. W gubernii litewskiej znajdo-
wa si te majtek Aleksandra Wirtemberskiego, brata cesa-
rzowej Maryi Teodorównej, matki Aleksandra I, który wanie
w czasie tego godu przejeda koo majtku wuja swego, Je-
zieryszcze. Widzc tum ludu wyndzniaego i chwiejcego si
a który pad przed nim na twarz, zdziwiony cesarz pyta o przy-
czyn: kiedy mu wszystko wytómaczono, e biedacy ci umie-
raj z godu, cesarz zapyta: A czyje wy? — ci zawoali: Je-
zieryskija — cesarz by troch guchym, zwróci si wic do
przyjaciela swego, adjutanta Wokoskiego, który chcc ukrybd wuja cesarskiego, dbajcego mao o dobry byt ludu w ma-
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jatkach swoich w Polsce, powtórzy przekrcajc na Jezui-

cki ja. To tak oburzyo cesarza, e na pierwszej stacyi podpi-

sa rozkaz o wygnanie z Rosyi teg-o zakonu.

25.

W XVI w. Emanuel Alwarez hiszpan, jezuita, napisa

doskona gramatyk acisk, nadzwyczaj obszern. Jezuici

wierzc w doskonao dziea sdzili, e najlepiej naucz dzieci

po acinie, kiedy im ca ksik w gow wpakuj; na co po-

trzeba ogrom czasu, tak, e mao go zostanie na nabycie

i innych wiadomoci. Stanisaw Konarski,m nadzwyczaj wia-
ty, widzc bezuyteczn prac dzieci, napisa sam gramatyk
acisk; lecz ksidz Jan Bielski, profesor jezuicki, tak si tem

oburzy, e obchodzc 250 rocznic od mierci Alwareza, która

wypadaa wanie w czasie egzaminu rocznego w Kaliszu,

ksidz Bielski wystpi z mow w obronie Alwara, w której

wychwala urzdników, znajdujcych si tam dowodzc, e
Alwarowi winni oni swoje wyniesienie, a w zapale doda, e
Si Konarski chce si wsawi przepdzeniem ze szkó Alwara,

jak Herostrat spaleniem wityni Dyany w Efezie.

26.

Tomasz Ujejski z Wielkiejpolski by podkanclerzym ko-

ronnym za panowania Jana Kazimierza i biskuperai kijowskim

i czernichowskim. Przebywajc w Wilnie, uniesiony pobono-
ci, zosta Jezuit. Gdzie dzi koszary w. Ignacego, by da-

wniej ogromny klasztor jezuicki, nazywajcy si Dom Pro-

fesorów. By to jak gdyby dom emerytalny dla Jezuitów, któ-

rzy pracowa nie mogli; a razem odbywa si tam nowicyat,

pod dozorem starców, którzy wprawiali modzie do zakon-

nych przepisów. Kadego z nowicyuszów dla wypróbowania

pokory chrzecijaskiej raz w tygodniu wyprawiano z torbami

na ebranin po rynkach wileskich. Kiedy ksidz Ujejski zo-

sta nowicyarzem, przypada i na niego kolej ebrania. Ale
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znano go dawniej w miecie ze szczodrobliwoci i okazaego
ycia za czasów podkanclerstwa; kiedy wic pokaza si na
rynku, przekupki rzuciy si z paczem, bagajc, aby najwicej
zapasów z ich koszów przyj, tak e w mgnieniu oka nape-
niy si jego torby, do tego stopnia, e udwign ich nie
móg. Ksidz Supski, oficya wileski, praat wielkiego zna-
czenia, przejeda w karecie przez rynek wanie wtenczas,
kiedy ksidz Ujejski, otoczony paczcemi przekupkami, prosi
ich, aeby odebray najwiksz cz swoich datków. Wzru-
szony oficya wysiad z karety, przedar si do ksidza Ujej-
skiego i padszy mu do nóg, prosi o bogosawiestwo. Po
dugiem i witobliwem yciu ksidz Ujejski umar w gbokiej
staroci, otoczony szacunkiem duchowiestwa i mieszkaców
Wilna. Kiedy klasztor, w którym Ujejski y i by pochowa-
nym, zabierano na koszary, znaleziono w sklepach szcztki grze-
bionych tam osób, a midzy innemi spruchnia trumn ksidza
Ujejskiego z tablic cynow, obejmujc krótki nagrobek; ciao
za jego tak dobrze si przechowao, e uczniowie medycyny
zabrali je do swej sali anatomicznej i pomalowali pokostem
bronzowym, chcc go zrobi podobnym do mumii. Ksidz Her-
burt by wówczas praatem Z^ytomierza; zgorszony, e ciao
byego biskupa, ma tak witobliwego jest dzi zabawk
studenck, sprowadzi szcztki jego i wyprawi wspaniay po-
grzeb i zoy w grobach biskupich w ytomierzu.

27.

Cieciszewski, biskup ucki i ytomirski (krewny Lele-
wela), y lat 100. Cesarz Aleksander I nadzwyczaj go szano-
wa i zawsze caowa w rk. Ksidz ten utrzymywa we wzo-
rowej karnoci duchowiestwo uckie; nie majc za czasu
wglda we wszystko, zda to na oficyaa biskupa Jana Boy-
dara Podhorodeskiego i ten by pilnym przestrzegaczem oby-
czajów midzy duchowiestwem. Wyda wic rozporzdzenie,
aeby aden ksidz, przyjedajcy do ucka w interesach
swojego dekanatu lub parafii, nie zatrzymywa si gdzieindziej
jak po klasztorach, a przeoony klasztorów obowizany by
donosi o jego prowadzeniu si.
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28.

Gruber by jeneraem jezuickim za cesarza Pawa, i wy-

leczywszy szczliwie na niebezpieczn chorob oczu cesarzow

Mary Teodorówn, zjedna najwysze wzgldy Pawa.

29.

Tomasz Wawrzecki, chory wielki litewski, miano-

wany nastpc Kociuszki, by póniej prezesem komisyi wi-

leskiej. By on bratem ciotecznym Wincentego Tyszkiewi-
cza, referendarza litewskiego, który przyjedajc do Wilna,

zatrzymywa si zwykle w klasztorze 00. Bernardynów; czsto

majc zamiar bawi duej w Wilnie, sprowadza ze wsi Wa-
wrzeckiego. Tyszkiewicz mia zwyczaj przeglda codzie ka-

lendarz i wyszukiw^a imienia znajomych osób. Otó pewnego
dnia w dzie imienin Wawrzeckiego, bawic z nim w Wilnie,

zawoa zrana sekretarza swego Jundzia, kaza mu pój na

gór do Wawrzeckiego (sam mieszka u Bernardynów na dole,

gdy nogi mia ju sabe) powinszowa imienin i zoy w da-

rze na wizanie 1.000 czerw. zot. Wawrzecki by ubogi, w po-

równaniu W. Tyszkiewicza, lecz nie chcia przyj pienidzy.

Kiedy Jundzi wróci z oznajmieniem, e p. Tomasz powinszo-

wanie przyj, lecz o podarunku i sysze nie chcia, Tyszkie-

wicz rozgniewa si, e Wawrzecki pogardzi darem brata

i przyjaciela, kaza poda sobie szkatuk, odliczy drugie tysic

czerwonych zotych i znowu posa na gór; lecz kiedy i tym

razem pienidze odesano, Tyszkiewicz dooy jeszcze tysic.

Wówczas Wawrzecki nie chcc, eby si suma powikszaa,

lub moe pamitajc, e sztuka do trzech razy si udaje, przyj
upominek. Tyszkiewicz by pedantem; sowa nigdy nie zama,
a danego dotrzyma. Lubi nadzwyczaj koduny; jad zwykle

wiele. Mia siostr zamn za Korzenieckim, odwiedza j
czsto w jej majtku Doboi, a jak by akuratnym, do przy-

toczy, e kiedy napisze do niej, e przyjedzie o 12, to gdyby

przyjecha o 10-ej, sta bdzie kilka godzin pod bram, aeby
tylko o naznaczonej godzinie zajecha pod ganek. Odwiedzajc
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licznych krewnych swoich, zostawia im zawsze kilka rulonów
zota w darze, lecz nigdy nie wrcza tych pienidzy zwyczaj-
nym sposobem, a zaoywszy w ty rce, w których trzyma
rulon, chodzi tak po pokoju i gdy zawoa któregokolwiek
z dzieci, odwraca si nagle, a oswojony z tern przywoany,
bra pienidze, nie dzikujc, gdy to byo najsurowiej zabro-
nione. onatym by z rodzon siostr ksicia Józefa Poniatow-
skiego, Teres, która rozstaa si z mem za to, e ten rozci-sn jej szklanne oko. Mieszkaa ona potem w Paryu i tam
zaprzyjania si z Taillerandem, który mia stop zepsut
1 troch kula. Pewnego dnia, gdy hrabina ukazujc paluszkiem
na chore nog Tailleranda zapytaa go: Comment va mon
prince? ten pokazujc wzajemnie na jej szklanne oko odrzek:
Comme vous voyez, Madame.

30.

Micha Sobaski by bardzo czcigodnym obywatelem
powiatu bracawskiego, lecz zdarzy si z nim wypadek nad-
zwyczaj niemiy. Pewnego razu przyjecha on do wczenie
o niezwykej porze do folwarku, w którym nie mieszka; za-
jedajc przed dom postrzeg gumna otwarte, mnóstwo' snu-
jcych si ydów i furmanki, naadowane penemi workami.
Za zjawieniem si jego, ydzi uciekli, ekonom schowa si do
konopi, a chopi powiedzieli, e ich najto do wywiezienia
sprzedanej pszenicy. Sobaski widzc, e si tu co zego wici,
kaza chopom wyszuka ekonoma i przekonawszy si o kra-
dziey, wyliczy mu na miejscu 15 plag. Oburzony szlachcic
uda si ze skarg do cesarza Pawa, który nie wysuchawszy
przeciwnej strony, wyda rozkaz i napisa do gubernatora Czew-
kma, aby ten zjecha z marszakiem na miejsce i jeeli So-
baski nie zagodzi ekonoma, aby mu ten nawzajem wyliczy
15 plag. Gubernator przyby do Sobaskiego i ze smutkiem
oznajmi mu rozkaz cesarza. Wówczas Sobaski zacz taro-
ze szlachcicem i dawa mu 3 tysice dukatów, pragnc tylko
od habicych plag si uwolni. Zacity szlachcic odrzuci pro-
pozycy. Sobaski stopniowo powiksza sum i dawa mu ju
nawet 5 tysicy dukatów; ale zapamitay ekonom nie chcia
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o tern i sysze. Nareszcie po do dugim targu oznajmi, e
wówczas tylko bdzie zaspokojonym, kiedy mu pan Sobaski

odda folwark ten na dziedziczne wadanie. Nie chcc, aeby

si miano z niego, e wola by obitym, ni zapaci, pan

Micha z alem odda majtek zodziejowi. Szlachcic uszczli-

wiony wyda Sobaskiemu kwit, e adnej do niego pretensyi

nie ma, zapomnia za takowy uzyska u Sobaskiego. Po

mierci Pawa Micha Sobaski oskary go jako zodzieja, y-

dzi i chopi przysigli za wiadków i szlachcica wtrcono do

wizienia. Prawo byo wówczas nadzwyczaj srogie. Za ukra-

dzenie 15 rs. przez szlachcica zsyano go na Sybery. Ekonom

wiedzia o tem, uda si wic z prob do Sobaskiego, ba-

gajc go o lito. Sobaski wytumaczy mu wówczas, e zro-

bi to jedynie dla tego, e chcia go przekona, jak atwo stra-

ci majtek nabyty nieuczciwym sposobem. Wyjedna potem

uaskawienie ekonoma, wypaci mu 5 tysicy dukatów za

krzywd, a majtek pod pozorem wykupna odebra nazad.

31.

Cesarz Pawe wydawa za m córk sw Aleksandr

za Józefa, arcyksicia austryackiego, Palatyna wgierskiego i by

nadzwyczaj rad z tego zwizku, gdy oddawna chcia ju po-

czy dom swój z jednym z panujcych domów, co mu z wielk

trudnoci przychodzio, gdy religia stawaa na zawadzie Po-

niewa ksi by katolikiem, potrzeba wic byo bra lub

podwójny; wezwano wic na t ceremoni ksidza Onufrego

Kickiego, arcybiskupa lwowskiego, starca nadzwyczaj szano-

wnego, który swym taktem i godnem postpowaniem obudzi

na dworze rosyjskim powaanie ogólne. Po lubie arcybiskup

mia do modych przeliczn przemow po francusku, ta si

nadzwyczaj cesarzowi Pawowi podobaa. W czasie ostatniego

powstania Kociuszki bardzo wielu poddanych galicyjskich, Po-

laków, przeszo za granic Polski, tam wzito ich w niewol

i wysano na Sybery. Kicki wypisa nazwiska wygnaców,

a byo ich przeszo tysic, i bdc pewnym, e cesarz zechce

go wynagrodzi, mia zamiar prosi o ich uaskawienie. Pawe,

po skoczonej ceremonii lubu, przedstawi córce swojej, e
Q

Ksiga Wspomnie Malinowskiego.
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powinna podzikowa szanownemu arcybiskupowi, e z tak

daleka przyjecha, aeby ich zwizek bogosawi, e tak li-

czn i czu mia do nich przemow; i poleci jej razem, aeby
go spytaa, czego sobie arcybiskup yczy. Córka wypenia
wol ojca. Arcybiskup nie tracc zrcznoci, która si sama

nawina, przedstawi jej los biednych wygnaców i z prob
o uaskawienie owieczek — odda jej spory spis wysanej na

Sybery modziey. Pawe, kiedy by z czego nie kontent, mia
zwyczaj miaucze jak kot, i wykrzywia i tak ju szpetn twarz

swoj; otó i teraz, stojc niedaleko, sysza wszystko, miaukn
wic przeraliwie i wyszed z gniewem. Arcybiskup postrzeg

z alem, e proba jego nie wysuchan zostanie; wróci wic
smutnie do domu. Nazajutrz przysa mu cesarz krzy brylan-

towy i szub sobolow. Kicki zabawi dni kilka i chcia ju
wyjecha, prosi wic marszaka o poegnaln audyency u Pa-

wa. Cesarz kaza mu zabawi jeszcze czas jaki. Z alem mu-

sia go usucha Kicki, gdy go te ceremonie mczyy, a zre-

szt tskno mu byo do swoich. Tak upyno 4 tygodnie i na-

reszcie Pawe raczy mu pozwoli wraca do kraju. Smutny
staruszek, otoczony najwyszemi oznakami szacunku, wraca
powoli do Lwowa, lecz utrudzay podró jego ceremonie z ja-

kiemi go na kadej stacyi czekano. Nareszcie wjecha do Lwowa.
Na spotkanie jego wyjecha gubernator i znaczniejsi urzdnicy.

Ze zdziwieniem postrzeg arcybiskup tumy ludu — nie mia
jeszcze czasu wytumaczy sobie, coby to znaczy miao, gdy

go tum ten otoczy, a gubernator oznajmi mu, e to s ci

nieszczliwi, o których uaskawienie on baga cesarzowej; e
dlatego trzymano go tak dugo w Petersburgu, i chciano ich

cign z najoddaleszych stron Syberyi, co niemao zajo
czasu, a cesarz Pawe pragn, aeby za powrotem Kicki zna-

laz ju w kraju owieczki swoje. Doda przytem gubernator,

e cesarz Pawe opatrzy kadego w odzienie i pienidze. Sta-

ruszek ze zami wita i bogosawi wróconych wygnaców.

32.

Przy dworze Szczsnego Potockiego mieszka targowi-

czanin, brygadyer Grekowski, który mia nadzwyczaj pikn
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córk. Jaki piszczyk, syn popa, widzia j par razy i zako-

cha si w niej, lecz czujc, ze jako niszy pooeniem i pra-

wosawneg-o wyznania, a przytem syn popa, nigdy nie posi-

dzie rki panny Grekowskiej, nabrawszy z kieliszka animuszu,

napisa do cesarza Pawa list i posa g-o poczt. W pimie
swojem baga cesarza o wstawienie si do pana Grekowskiego

za nim i córk jego, pann Grekowsk, która kocha go wza-

jemnie, lecz ojciec jej, Polak, nie zgodzi si nigdy wyda j za

prawosawnego, syna popa i wierno-poddanego sugi cesarza.

Pawe, nie mylc dugo, napisa do gubernatora ówczesnego

kijowskiego list, aby ten wzi piszczyka i pojecha z popem
do Grekowskiego do Humania i kaza da lub modym. Gu-

bernator rozkaza pannie Grekowskiej ubra si do lubu i sta-n do otarza. Ta nie tracc energii powiedziaa, i w yciu
swojem nie widziaa tego piszczyka, e cesarz moe kaza ode-

bra jej ycie, lecz nigdy nie zmusi j (sic) wyj za nieznajo-

mego czowieka za m. Gubernator posa natychmiast do

Pawa raport objaniajcy rzecz ca. Pawe kaza piszczykowi

da 500 kijów i odda w sodaty.

33.

Kiedy Pawe uwolni Kociuszk a z nim i innych Pola-

ków, kaza przywoa do siebie brygadyera Denisk, który cu-

dów walecznoci dokazywa. Prosi go wic, aeby ten si
zgodzi suy u niego w tej samej randze. Denisko wymawia
si, e nie zna sztuki wojskowej, e by tylko posusznym na-

czelnikowi i umia tylko komenderowa: Nabij — Zabij. Cesarz

powiedzia, e w jego subie niczego si wicej wymaga nie

bdzie, jak nabij i zabij wielu nieprzyjació — lecz Denisko

nie przyj tej aski.

34.

Szczsny Potocki nalea do Targowicy, by nawet mar-

szakiem tej konfederacyi, nie lubiony by wic za to przez

Pawa. Kiedy spieszy z Tulczyna na koronacy cesarza, Pawe
kaza mu oznajmi, e odbiera rang jeneraa en chef, któr

8*
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mu nadaa cesarzowa Katarzyna i e zabrania mu wjazdu do

obu stolic. Zmartwiony Szczsny wróci do domu i zachorowa.

Mia w Petersburgu przy dworze syna, te Szczsnego, który

by kamerherem, i chcia z pocztku go odwoa ze suby,

lecz lkajc si obrazi cesarza, posa do niego sztafet, dono-

szc tylko o swej chorobie. Szczsny prosi o uwolnienie go

natychmiast do niebezpiecznie chorego ojca; Pawe zgodzi

si na wyjazd jego, lecz kaza mu jeszcze by na balu dawa-

nym u dworu. Potocki by posusznym. Woy na siebie dzi-

waczny strój kamerherowski, wymylony przez Pawa, poszed

na bal i stan pod wiecznikiem. Wkrótce zbliy si ku niemu

cesarz, rozmawia poufale, pyta o zdrowie ojca i odszed. Szcz-

sny, nie czekajc koca balu, pojecha do siebie, zdj peruk,

trzewiki i inne drobiazgi, suce do skarykaturzenia czowieka,

woy podróne ubranie, wsiad do przygotowanego powozu,

i pojecha. Kiedy ju by w W^itebsku, dopdzi go feldjeger,

wzywajc do cesarza. Szczsny mocno si zatrwoy, gdy
w owe czasy wiele osób wysyano na Sybery. W podrónym
ubraniu stan Potocki przed Pawem. Ten zada mu nastpne

pytanie: »Powiedz mi Acan, dlaczego wczoraj na balu lewy

twój lok by krótszym od prawego«? Potocki pomyla chwilk
i odpar: — wDlatego, Najjaniejszy Panie, e stojc pod gore-

jcym wiecznikiem, lewa strona gowy mojej bya dalej od

wiata, kiedym by zaszczycony rozmow Najjaniejszego Pana,

prawa za strona naraon bya na dziaanie ciepa, co rozpu-

cio pomad i lok si rozwin«. — Dobrze, dobrze, znasz

Acan fizyk, moesz jecha do ojca i powiedzie, e mu wra-

cam tytu i ask swoj«.

35.

Kiedy ksi Konstanty Pawowicz robi przegld nabra-

nych rekrutów z Królestwa, postrzeg, e jeden wysmuky
i liczny mazur mieje si do rozpuku. »Czego si miejesz«,

pyta go ksi — »Kiedy se boje«,— » Ale nie bój si, »mów« —
»Ale bo jasny ksi wyglda jak mapa«.
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36.

Wielki ksi Micha Pawowicz by do dowcipnym,

udaway mu si szczególniej kalambury. Zwiedzajc raz ob-

serwatoryum na pukowej górze (o kilka mil od Peters-

burga) prosi ówczesnego dyrektora, sawnego astronoma Struwe,

aeby go odwiedzi w Petersburgu. Struwe by kilka razy

w Petersburgu, nie omieli si jednak, a zreszt i nie mia

czasu w^ypeni danie ksicia. Lecz kiedy go razu pewnego

ksi gdzie spotka i znowu przypomnia o przyrzeczeniu

i na nowo zaprosi, Struwe za pierwsz swoj bytnoci w sto-

licy wybra si do ksicia. Zdziwi si i zmiesza niezmiernie,

gdy w sali znalaz mnóstwo dygnitarzy w gwiazdach i do-

wiedzia si, e to by tabel ^). Nowy kopot, gdy Struwe, nie

szukajc w kalendarzu dni tabelnych, przyszed do ksicia we

fraku troch wytartym; sta wic zmieszany w kteczku; gdy

w tem wszed ksi, zbliy si do niego i zacz poufale

rozmawia. Lecz Struwe tak by zmieszany, e si adna roz-

mowa zawiza nie moga. Po jego wyjciu dziwili si wszyscy,

co si ze Struwem stao, e by jak zapany. »Nic dziwnego,

odpar ksi — jako astronom zdziwi si Struwe mocno, wi-

dzc tyle gwiazd nie na swojem miejscu*.

37.

Zakadajc w roku 1811 uniwersytet w Petersburgu, nie

chciano sprowadza profesorów cudzoziemców, lecz starano si

znale ich pomidzy Sowianami. Tak wic przywoano Orlaja

i Stojkowicza z Rusi Czerwonej. Orlaj zosta sekretarzem w gó-

wnym rzdzie szkó. Bazyli Kukolnik, unita, rodem z Karpatów

wgierskich, wezwany zosta na katedr prawa cywilnego

i karnego. Z atwoci wyuczy si po rosyjsku i uyty by do

dawania lekcyi prawa Mikoajowi i Michaowi Pawowiczom.

Po nadaniu szkole Jezuitów w Poocku tytuu akademii, wy-

sany tam zosta Kukolnik jako wizytator i wzi z sob syna.

1) Urzdowe wito (Uw. wyd).
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Pawa (dzi prezesa komitetu cenzury w Wilnie). Jezuici, chcc
pochlebi Bazylemu Kukolnikowi, dali 16 letniemu Pawowi
tytu doktora praw. »Bazyli Kukolnik zosta potem dyrekto-

rem liceum w Nieynie, zaoonem hojnoci ksicia Bezbo-

rodki. Pawe pobiera nauki w gimnazyum petersburskiem i by
póniej urzdnikiem w departamencie pocztowym; a kiedy Pe-

likan zosta rektorem uniwersytetu wileskiego, Nowosilców

wyrugowa z tego zakadu czterech profesorów: Joachima Le-

lewela profesora historyi powszechnej, Józefa Gouchowskiego

profesora filozofii, Michaa Bobrowskiego (oryentalist, wykada
za pismo wite) i Ignacego Daniowicza, profesora prawa,

i poosadza zajmowane przez nich katedry najniedoniejszymi

nieukami; i tak na miejsce Lelewela wezwano z departamentu

pocztowego Pawa Kukolnika, na miejsce Józefa Gouchow-
skiego ksidza pijara Anioa Dowgirda; na miejsce Michaa Bo-

browskiego, ksidza Gintyo — rozpustnika i intryganta; na miej-

sce za Daniowicza,— Korewickiego, który wykadajc prawo, za

kadem sowem powtarza: cynk czeku«.

38.

Fouche duc d'Otranto by ministrem policyi za Napoleona I.

Wiadomo, e po pierwszym powrocie Bourbonów nie tylko

nikogo nie przeladowano, ale Fouche, który najwicej pomaga
Taillerandowi do tego, aby senat francuski dekretem swoim
zoy z tronu Napoleona I, by wysoko ceniony przez Ludwika
XVII. Fouche, który by naprzemian: ksidzem, jakobinem, po-

tem ministrem policyi, osypany przez Napoleona I honorami

i dostatkami, wystpi przeciw niemu, jako wróg najzawzitszy,

nie móg wic posiada powszechnego szacunku. Najjawniej

i w sposób najdotkliwszy dawali mu czu pogard swoj wielcy

panowie, którzy z Ludwikiem XVIII wrócili z emigracyi, a któ-

rzy albo osobicie byli znajomymi ksiciu d'Otranto, albo znaj-

dowali si z nim w stosunkach w cigu pobytu swego zagra-

nic. Fouche, chcc si pomci, zblia si do jednego z takich

emigrantów i gono do niego przemówi: e inni udaj, i
mnie nie znaj, temu si wcale nie dziwi, ale jak pan hrabia,

który odbierae odemnie przez lat kilka pensy za donoszenie
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mi o kadym kroku i sowie króla Jegomoci, za panowania

Napoleona, to mi najmocniej zastanawia. Samo z siebie, e
tak zagadniony magnat natychmiast wyjecha z Tuilleries, ale

inni lkajc si podobnej niedyskrecyi, otoczyli ksicia d'Otranto,

przypominali si jego znajomoci i pamici i byli niewyczer-

pani w najczulszej dla niego przyjani.

Arystoteles by nauczycielem Aleksandra Wielkiego. Kiedy

ten sawny wojownik udawa si do Egiptu i Indyi, Arystote-

les prosi go, aby przysya mu stamtd owady, ptaki, zwie-

rzta, ryby i roliny dla zbadania caej przyrody. Zgbiajc
za natur umysu ludziego, ledzi prawo mylenia, docieka,

skd si bior wyobraenia, w jakim porzdku rozwija si po-

winny i co czystym rozumem dostpnem jest dla czowieka.

Arystoteles pociga ogromn liczb uczniów, dla których skre-

li rys metafizyki, to jest wanie filozofii rozumu ludzkiego,

ale to pismo, rzucone tylko w pierwszych zarysach, uzupeniay

jego ustne objanienia. Uczniowie dopeniali je wiadomociami,

jakie (!) ywym gosem udziela im nauczyciel. Poniewa te noty

ludzi modych i jeszcze niedojrzaych czsto myl wielk filo-

zofa przekrcay, powstaa std gwatwanina tak nierozwikana,

e tylko najusilniejsza praca filologów potrafia oddzieli to,

co Arystoteles napisa, od tego, co uczniowie jego nabredzili.

W wiekach rednich po klasztorach metafizyka Arystotelesa

bya przedmiotem filozoficznej nauki mnichów, którzy jeszcze

wicej dziwacznemi wymysami ca rzecz zmienili. Przez kil-

kaset lat trzymajc si takiego przewodnictwa, nic dziwnego,

e tak zwani ówczeni filozofowie zabijali zdrowy rozsdek

i uczyli subtelnoci, które do niczego nie prowadziy, tylko do

wyzucia ludzi z odwagi wasnego mylenia. Do jakiego stopnia

doszo to obkanie, do powiedzie, e popisano ogromne tra-

ktaty de Nihilo (o niczem) i (ludzie) suszyU sobie mózgi nad

tern, co jest nic; drczyli umys, aeby opisa jego natur.
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40.

Józef de Maistre (ur. w 1753) stara si obudzi ducha
religijnego gównie midzy modzie arystokratyczn. Bdc
posem sardyskim w Petersburgu, zacz wpywa na tame-
czn modzie i znalaz midzy niemi wielu zwolenników; nie
utrzymywa on, e religia katolicka niezbdn jest dla zbawie-
nia, lecz chcia rzeczywiste pojcie kocioa i wiary wpoi w tym
duchu, e papie jest gow caego wiata i najwyszym sdzi
tu na ziemi. Dzieo jego Le Pap dy do skoncentrowania
gównego kierunku wiary w osobie papiea; ale wykad caej
jego filozofii religijnej i politycznej znajduje si w ksice tak
zwanej: Soirees de St. Peterhourg. Hrabia Cavour kaza w cza-
sie wojny Woch z Austry przejrze raporta jego, pisane do
dworu Sardyskiego, w których najsurowiej gromi ca polityk
Austryi. Brat jego Ksawery de Maistre, wsawi si klejnoci-
kiem literackim, jakim jest mae dzieko jego: Yoyage autour
de ma chambre.

41.

Jeden obywatel przez zbieg okolicznoci straci majtek.
Dopóki go mia, by w urzdowaniu i piastowa godno pre-
zydenta; jak zuboa, przeniós si do jednego z bogatszych
krewnych i by co dawniej nazywano w Polsce rezydentem.
Inny znowu, który za czasów Rzeczypospolitej by posem na
sejmie, prowadzi si nieszczególnie, ale majtek ocali. Przyje-
chawszy raz do owego domu, w którym podupady jego zna-
jomy przemieszkiwa, powiedzia do niego: »Wa wprzódy by-e prezydentem, a teraz rezydentem « — a ten mu odpar —
»Stracilimy obadwa po pierwszej literze«.

42.

Statek w polskim jzyku znaczyo dawniej to samo, co
dobre prowadzenie si: otó jeden powany, ale nie zalecajcy
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si wielk bystroci rozumu jegomo, przysuchiwajc si roz-

mowie trzpiota zawoa: Co za gowa! gdyby statek! — Co za

statek, gdyby gowa! odpowiedzia mu ten natycimiast.

43.

O stanie spoecznym, umysowym i obyczajo-
wym kraju po ostatecznym rozbiorze Polski.

Burza 1795 r. przecigna wród tysica klsk i zniszcze

nad Polsk. Kraj pónocno-zachodni i poudniowo-zachodni

wcielony zosta do Rosyi. W Grodnie ks. Mikoaj Repnin, od

r. 1763 razem z hrabiem (sic) Keyzerlingiem posujcy^) w Polsce,

przez 30 z gór lat mia zrczno najdokadniej pozna Pol-

sk i jej mieszkaców. Cay skad rzdu by mu z gruntu wia-

domy; wszyscy ministrowie polscy i litewscy przez tak dugi

przecig czasu zostajcy z nim w cisych, a czsto poufnych

stosunkach, wszyscy senatorowie, posowie, wojskowi, a nawet

prywatni obywatele tak dokadnie pod wzgldem sposobu my-

lenia, stanu zamonoci lub niedostatku, wpywu na wspó-

ziomków, osobistych cnót lub wystpków, zalet lub saboci,

zwizków rodzinnych, byli mu znani, e nie podobna byo wy-

mieni osoby, o której musiaby wprzód zasign wiadomoci,

nimby wyrzek o niej swoje zdanie: czy pod wzgldem sto-

sunków jej do nowego rzdu naleao mu jej zaufa lub nie

dowierza. Ks. Repnin by czowiek potnej gowy. Siostrzan

Panina, wtajemniczony przeze we wszystkie szczegóy poli-

tyki rosyjskiej pod kierunkiem Keyzerlinga, jednego z najbie-

glejszych dyplomatów narodu, któremu suy; w kraju wa-
snym zasugami przodków, szerokiemi pokrewnemi zwizkami

nalecy do najpierwszych, uywa wielkiej powagi i znaczenia.

W modoci wszedszy do wojska pod wodzami, jak Apraksin

i Rumiancow, podczas wojny siedmioletniej wywiczy si w tym

zawodzie, zjedna sobie saw wietnej, osobistej odwagi i g-
szej znajomoci sztuki wojennej. Przez urodzenie, majtek,

uksztacenie i stanowisko spoeczne nalea do tego, co si

kwiatem towarzystwa zwao. W cigu rozmaitych podróy po

*) W rkopisie: posugujcy.
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Europie oswoi si z wymaganiami wyszej spoecznoci. Z przy-

rodzenia wzi posta okaza, oblicze powane i pikne, w ci-
gych z ludmi stosunkach naby wprawy tumaczenia si
ustnie z precyzy i wdzikiem, ^alotny, hodujcy skonnoci
wieku, szuka raczej, ni unika zwizków z pci pikn, co

go nieraz na trudnoci, niebezpieczestwa i ywe nieprzyjani
naraao. Ale obok tych zewntrznych, a nawet gbszych przy-

miotów, szkodzia mu nieposkromiona popdliwo, wybuchy
gniewu, w których zapomina czsto o przyzwoitoci, a nawet
dopuszcza si okruciestw, czem psu nieraz rozumne skd
ind i odpowiedne okolicznociom pomysy. Dugo yjc, z miejsc,

jakie zajmowa, wdany w najrozmaitsze i najdraliwsze okoli-

cznoci, mia czciej zrczno obeznawa si z natur ludzk
z najgorszej jej strony, tak dalece, e nic dziwnego, e pogarda
dla ludzi staa si spryn dziaa póniejszego ycia. Od mo-
doci przywyky widzie paszczcych si przed sob, a zawsze
z pobudek nikczemnej dumy lub chciwoci, przybra w obco-
waniu ton rozkazujcy, który w dugiem spenianiu nieograni-
czonej wadzy zamieni si w nieznon i niczem nieusprawie-
dhwion pych. Owó taki czowiek mianowany zosta przez
cesarzow Katarzyn, wnet po wcieleniu Litwy do Rosyi, wiel-

korzdzc nowo zdobytego kraju. Powiedzielimy ju, e ks.

Repnin zna jak najdokadniej wicej ni od at 30 kraj i oby-
wateli, którymi mia rzdzi, jako przez dugie lata ambasady
swojej w Warszawie rzdzi niemi rzeczywicie. Sam najlepiej

wiedzia cay ogrom nieszcz, jakie przez jego rce spy-
ny na kraj i ludzi, powierzonych teraz jego zarzdowi. W trzy-

dziestoletniej walce rónorodnych, a sprzecznych z sob pier-

wiastków, Repnin stara si bezwarunkowo jednemu tylko
z nich zapewni zwycistwo. Jednake lubo wygrana ostate-
cznie zostaa przy nmi, nie móg zatai przed sob, e czsto
w obozie przeciwników znajdowa mów, którzy wymuszali
dla siebie uszanowanie, e w liczbie nkanych przez siebie
widywa ludzi, których chtniej nazwaby swymi przyjaciómi,
ni tych, którzy usunie mu dopomagali w jego robotach.

Litwa od poczenia z Polsk przyja tryb republika-
skiego rzdu w caej rozcigoci. Sejmy i trybunay byy in-

stytucyami, w których przymioty umysu i serca przechodziy
przez prób niezawodn, a tak gon, e dobre lub ze imi
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kadego, co zosta sdzi lub posem sejmowym, w krótkim

czasie stawao si narodowi znajomem. Od wyroku, jaki mnie-

manie powszechne wydawao, nie byo adnej apelacyi. Przy-

padkowe powodzenie, zbieg okolicznoci nieprzewidziany, szcz-

cie majtkowe, bd z obrotów pieninych, bd ze spadko-

bierstwa lub bogatego oenienia wypywajce, nic to wszystko

nie nadwtlao raz wydanego przez mniemanie powszechne

wyroku. Kto wyniós z tej obywatelskiej próby chwa uczci-

woci lub pitno haby, ten niczem ju zmy tego ostatniego

nie zdoa, tak jak pierwsza bya jego niepoytem dziedzictwem,

na potomków spywajcem.
Wielu znakomitych obywateli liczya Litwa w epoce przej-

cia pod rzd rosyjski. Powiedzielimy ju, e Repnin zna ich

osobicie. Mówic tylko o gonych dziejowych imionach, yli

w 1795 r. Radziwiowie: Micha wojewoda wileski, Józef wo-

jewoda trocki, panowie rozlegych dóbr na Litwie; w polityce

odznaczali si oni zawsze yczliwoci dla Rosyi i postpowa-

nie swoje miarkowali instrukcyami, odbieranemi od ambasado-

rów. y Maciej Radziwi, kasztelan wileski,m znany z cnót

i przywizania do kraju, ale wiaty, kochajcy nauki, umia

korzysta ze wieego przykadu nie do obmylanej poryw-

czoci narodu, która si tak bolenie skoczya. Nie nalea

wic do adnego z tych rozpaczliwych wysile, które utrat

Ojczyzny jeszcze boleniejsz i niepowetowasz uczyniy. Zy
Mikoaj Radziwi, jenera porucznik wojsk litewskich, dziedzic

na yrmunach i innych cho nie tak rozlegych dobrach. Zy
Dominik Radziwi, dziedzic na Annopolu, czowiek sabej gowy,

ale skdind bez zarzutu; y Jakób Radziwi, dziedzic na

Czarnowczycach, we wszystkiem prócz miesznoci podobny

do krewnego swego Dominika. Peen sawy i zasugi dom Sa-

piehów przedstawiany by przez Franciszka Sapieh, jeneraa

artyleryi litewskiej, mianowanego przez cesarzow radc taj-

nym; m wzniosej duszy, ale ogldny, nie szukajcy w nie-

bezpiecznej grze z niepokonan potg rozgosu raczej sza-

leca, ni mionika kraju. y Pac, starosta kowieski, wa-

ciciel piknej i rozlegej fortuny, dziedzic bardzo kochanego

w Litwie imienia, które stryj jego, starosta Zioowski, udziaem

swoim w konfederacyi barskiej nowym otoczy blaskiem. yli

do szeroko rozrodzeni Tyszkiewiczowie, z których Ludwik,
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dawniej hetman, póniej marszaek wielki litewski, a przez

Rosy mianowany rzeczywistym radc tajnym i ozdobiony or-

derem w. Andrzeja, znany by Repninowi, jako dostojnik bar-

dzo rozsdny, widokom Rosyi nie przeciwny, a krajowi, jako

wzorowy gospodarz, syncy rzetelnoci, ywem uczuciem ho-

noru, jako najlepszy ssiad i wspóobywatel. Nie zaoy on

rk po upadku kraju, nie odda si bezpodnemu próniactwu

i daremnemu smutkowi, ale chcc i nadal suy wspóobywa-
telom, przyj godno marszaka gubernskiego wileskiego,

czem zachci i innych, e przez dziedziczn uraz nie odma-

wiali urzdów, jakie w rku krajowców rzd rosyjski zgadza
si zostawi. y Joachim Litawor Chreptowicz, przedostatni

kanclerz litewski, który tyle dla kraju przez myl ustanowie-

nia komisyi edukacyjnej poytecznego sprawi, i który w za-

rzdzie dóbr swoich i ustaleniu stosunków dwornych z wo-
cianami da dowody wysoko pojtych obowizków ludzkoci

i zobopólnego poytku. yo wielu innych, otoczonych po-

wszechnem powaaniem, jak np.: Józef Niesioowski, wojewoda
nowogródzki, Dzierzbicki, wojewoda brzesko-Iitewski, Ludwik
Plater, osiatni kanclerz litewski i wielu innych.

Rzd, szanujc ich sprawiedliw bole, niczem jej nie

jtrzy, nie wzbrania uywania dawnych godnoci, piastowa-

nych za Rzeczypospolitej. Nie wzbrania noszenia orderów pol-

skich, co jednak pod wpywem innych wyobrae rewolucyj-

nych francuskich, tak dziwnem si wydao Napoleonowi, e
kiedy byy podskarbi litewski, Micha Kleofas Ogiski, przedsta-

wia si mu w orderze Ora Biaego, nie móg utai swego
zdziwienia, e cesarz Aleksander I na to pozwala. Niepodo-

biestwem byoby wylicza cay szereg obywateli zamonych,
zasuonych, zaszczytnie krajowi znanych, którzy byli ozdob,
rad i przewodnictwem swoich powiatów. Nowa w tym kraju

instytucya marszaków powiatowych staa si ogniskiem admi-

nistracyi wewntrznej, ogniwem poredniczem midzy rzdem
a stanem szlacheckim, na którym wedug ówczesnych wyobra-e gównie oparte byo powodzenie i urok tronów.

Duchowiestwo przedstawiane byo w nowo poczo-
nym kraju przez 4 biskupstwa: wileskie, mudzkie, uckie
i kamienieckie. W Wilnie, po okropnej mierci biskupa dyece-

zyalnego ks. Ignacego Massalskiego, bya chwila, e mylano
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o zupeneni zniesieniu katedry, ale wkrótce zdrowszy namys
przemóg i obmylano praata penego wiata, wzorowych oby-

czajów i najlepszych dla kraju chci, podnie na godno bi-

skupa wileskiego. By nim Jan Nepomucen Korwin Kossakow-

ski, nie aden krewny Kossakowskich litewskich, co mu za za-

sug poczytywano. W liczbie praatów tej katedry zasiadali:

biskup ks. Dawid Pilchowski, dawniej jezuita, wzorowy tu-

macz Sallustyusza i Seneki, dobroczyca uczcej si modziey;
zasiada ks. Pawe Brzostowski, byy referendarz wielkiego

ksistwa litewskiego, znany z piknego i na zasadach ludzko-

ci opartego urzdzenia dziedzicznych dóbr jego Pawowa, Po

kraju peno byo duchownych, którzy w zawodzie nauczyciel-

skim pikne imi zostawili, albo, pracujc nad zbawieniem dusz,

byli prawdziwymi ojcami i przewodnikami powierzonej sobie

trzody. Wielce przyczyniaa si do podniesienia powagi du-

chowiestwa ta okolicznoó, e zgromadzenia zakonów: Pija-

rów, Bazylianów, Dominikanów, a nawet Bernardynów, Fran-

ciszkanów i Trynitarzy utrzymyway wiele i bardzo porzdnych

szkó, gdzie modzie braa wychowanie, czsto nakadem sa-

myche zgromadze.
Pierwszem najwaniejszem rozporzdzeniem spenionem

za wielkorzdztwa ks. Repnina, by dokonany popis ludnoci

w caym kraju; popis, który póniej suy za podstaw tej wa-

nej statystycznej czynnoci, sta si urzdowym dowodem praw

wszystkich stanów, ogóln ludno kraju skadajcych. Ks. Re-

pnin by dowiadczonym i biegym organizatorem; ju na urz-

dzie jenera-gubernatora nadbatyckiego kraju, do którego przy-

czone wówczas byy pod jeden zarzd gubernie biaoruskie,

w czasie srocego si tam godu da dowód wielkiej mioci

bliniego, bo nim rzd popieszy z pomoc dla ludnoci do-

tknitej nieurodzajem, ks. Repnin z wasnego majtku zaradza

naglcym potrzebom. Rozgos tej dobroczynnoci zaleci go

z najlepszej strony krajowi, który wszed pod jego zarzd.

Wiedzc o tem, e ten zarzd nie móg by jakim nowym
utworem, ale tylko dalszym cigiem miejscowego publicznego

ycia, stara si zacign do suby cywilnej co najwiksz liczb

ludzi uywanych przez rzd dawniejszy, a którzy znajomoci inte-

resów, pracowitoci i uczciwemi zasadami w polityce i po-

wszednich stosunkach ycia dali si pozna z dobrej strony.
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Rad by dawniejszych urzdników litewskich uywa w jurys-

dykcyach przez siebie zaprowadzonych. Jeszcze w Warszawie

mia ks. Repnin zrczno pozna rejenta asesoryi litewskiej,

Tadeusza Kukiewicza. Mianowa go prokuratorem gubernial-

nym wileskim. By to urzd zwaszcza w pierwszych latach no-

wego bytu kraju niezmiernie wany. Przy kasach powiatowych

pozostawia po wikszej czci skarbnych, sucych jeszcze za

Rzeczypospolitej: bo dowiadczony by z przekonania o ich

poczciwoci, dobrej wierze i bezwarunkowem szanowaniu

grosza publicznego. Dla pomocy w naleytem dziaaniu admi-

nistracyi miejscowej, zdawao si ks. Repninowi dogodnem

utworzenie osobnych komisyi, na wzór tych, jakie w ostatnich

czasach bytu Polski zaprowadzone byy pod rozmaitemi na-

zwami. Tak midzy innemi z woli ksicia Repnina stana
w Wilnie komisya edukacyjna, której powierzy zarzd szkó

i czuwanie nad ogólnym ruchem owiecenia w kraju. Potrzeba

tej komisyi zdawaa mu si tem widoczniejsz, e patrza na

zdrone skutki trybu, jakiego chwyci si by wielkorzdca

czci poudniowo-zachodniego kraju, radca tajny Tutolmin,

który czuwanie nad spraw owiecenia poruczy wprost guber-

natorom cywilnym. Ks. Repnin, hodujc wyobraeniu, e kraj

jednym pocigiem pior mona zupenie rosyjskim zrobi, roz-

kaza, aby tak zarzd policyjny, jakote wymiar sprawiedliwo-

ci odbywa si nie inaczej, jak w jzyku rosyjskim; ale potem

przekonawszy si, ileby std wyniko niedogodnoci, nie nagli

na bezwarunkowe spenienie tego rozkazu, i owszem skoro ce-

sarz Pawe wstpi na tron i w administracyi pozwoli na wy-

zwolesze zasady, wnet wrócia mia krajowi instytucya try-

bunalska, tudzie zwyczaje sdowe i inne, które sama dugo
ich uywania uczynia krajowi miemi. W takim stanie rze-

czy umysy poczy wraca do równowagi midzy uczuciem (sic).

Ks. Repnin wola usun wszystkie pytania zapalne i wpro-

wadzi tryb z siebie prosty, ni kusi si o rzeczy niepodobne,

do których rzdu naleaa ch nagego wytpienia jzyka, wy-

obrae i samego nawet pisma polskiego. Pobienie wspomnie-

limy o wysokich dostojnikach rzdu Stanisawa Augusta, wi-

dzielimy, jak weszli do skadu nowej administracyi...

(Tu si rkopis urywa).



Dodatkowa uwaga wydawcy.

Ju po wydrukowaniu caej prawie Ksigi wspomnie,
otrzymaenfi z prywatnego archiwum dra Józefa Korzeniow-

skiego, kustosza Biblioteki Uniw. Jag., do przejrzenia par ma-

nuskryptów, przynoszcych pewne szczegóy do tak mao zna-

nego ycia autora tej Ksigi. Jednym z nich jest »Powitanie

Józefa Korzeniowskiego przez Mikoaja Malinowskiego na obie-

dzie, który na przyjcie znakomitego gocia w Wilnie da Adam
Zawadzki w dniu 2/14 czerwca 1849«. drugim jest list tego
Zawadzkiego do Józefa Korzeniowskiego, w którym ksigarz

wileski w ten sposób usprawiedliwia si, e nie zaraz odpi-

sa na list autora Spekulanta: »ten zacny listek Paski nie

zasta mi w Wilnie, byem wtenczas na kuracyi w wodach
morskich Lipawskich, nastpnie ona moja kochana, dostawszy

go w rce w czasie mojej niebytnoci i sama naczytaa si

i kilku znajomym pokazaa, nim mi go do Lipawy nareszcie

odesaa. I tu wszake w zupenem wadaniu tego drogiego

upominku nie byem, bo ssiadujc z Pani Stanisawow
Malinowsk, córk naszego uczonego Mikoaja,
która tyle aowaa, e podczas pobytu Pana mojego w Wilnie,

nie bya tu wówczas, iby go osobicie pozna, musiaem da
listek Paski jej do przepisania i naczytania si i nim mogem
przybra si do odpisania i czas wyjazdu z Lipawy nastpi*.

Z tego listu dowiadujemy si, o czem z pamitników Ma-

linowskiego dowiedzie si nie mona byo, e by on onaty
(czy z Guttówn?) i mia córk wydan take za jakiego Ma-

linowskies^o.



INDEKS

(Liczby oznaczaj stronice).

Aleksander Jagieloczyk. 16.
Aleksander I. 15, 22. 90, 102, 103, 107,

108-109, 110, 124.
W. ks. Aleksandra Pawlówna. 113—

114
Alwarez Emanuel, jezuita. 109.
Andrzejkowicz, gubernator. 103.
Arystoteles. 119.

Baliski Ignacy, marszaek. 26.
Baliski Micha. 26.

Barków. S
Becu Aleksandra. 106.
BiaJopiotrowicz Jerzy. 23.
Benkendorf hr. 79—80.
Bielawski. 52.

Bielski Jan, jezuita. 109.
Budow, minister. 45—48.
Bobrowski Micha, profesor 48 77

118. '
'

Borowski Aleksander. 36-37.— Leon, profesor. 26, 36, 53.
Brodziski Kazimierz. 30.
Brzostowski Pawe, biskup. 125.
Buhak Jakób, metropolita. 45—46

50-51.
Buharyn Tadeusz. 79.

Candian Ludwik. 63—64.
Cavour, hr. 120.
Chmara Adam, wojewoda. 21, 23.
Chodkiewicz Aleksander

, jenera
58-59,

Chodkiewiczowie, 49.
Chodko Aleksander. 29, 35, 87.— Ignacy. 29.

Chodkowa Leonardowa. 93.
Chomiski Ksawery, wojew. 21, 22.
Chreptowicz Litawor Joachim, kan-

clerz. 108, 124.

Ciecisze-w^ski, biskup. 110.
Cousin. 30.

Cywiski, biskup. 24.

Czacki Tadeusz. 23, 24.
Czartoryscy. 24, 43.

Czartoryski Adam. 23, 32, 40 47
77-78, 81-82, 84, 93, 94, loo! '

Czartoryska Anna, ks. Adamowa,
81—82. '

Czernyszew, hr. Zacharyasz. 19.
Czetwertyscy. 49.
Czewkin, gubernator. 112,

Daniowicz Ignacy, profesor. 77, 118.
Delaroche Casimir. 93.
Denisko, brygadyer. 115.
Dmochowski Aurelian. 26.— Franciszek. 91.— Micha. 29.

Dorota, ks. pruska. 93.
Dowgird Anio, ks., profesor. 118.
Dubiecka, podczaszyna. 93—94.
Dubrowscy. 49.
of Dycalp John. 34.
Dziekoski, kamerjunkier. 57-58,
Dzierzbicki, wojewoda. 124.

Ferdynand, ks. pruski. 93.
von Fock Maxymilian. 79—80, 81.
Fouche duc d'Otranto. 118—119.
Frank Józef, profesor. 25, 89.
Frank August Herman. 25—26
Fryderyk Gruby. 91.

Gieczewicz Jan. 26.
Gintyo, ks., profesor. 118.
Giycki Bartomiej, gubernator. 108.
Golanski, ks., profesor. 53, 92.
Goleniszczew-Kutuzow, jenera-gu-
bernator. 80—81.
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Golieyn, ks,, jenera-gubernator. 55,

57.

Gouchowski Józef, profesor. 38, 77,

118.

Górecki Antoni. 86.

Górski. 52.

Grekowski, brygadyer. 114—115.
Grocholski Mikoaj, gubernator. 103.

Groddeok Godfryd Ernest, profesor.

25, 35, 38, 51-52, 58, 89.

Groddeckówna Marya. 89.

Gruber, jenera jezuicki. 111.

Guizot. 30.

Guttowie. 38.

Gryzelda Batorówna. 63.

Hejdatel Jan. 31.

Henryk Walezy. 63.

Herburt, ks. praat. 110.

Hilzenowscy spadkobiercy. 24.

Hoowczyscy. 49.

Hrebniccy. 49.

Jankowski Jan. 34—35, 38 — 39.

Januszkiewiczówna Kasylda. 81.

Jelski Ludwik. 60.

Jeowski Józef. 28, 31, 35.

Józef, arcyksi. 113.

Juferow, pukownik. 103—104.
Jundzi, profesor. 24, 82—83.
— sekretarz Winc. Tyszkiewicza. 111.

Jurewicz. 39.

Jurgiewicz Norbert, sekretarz uniw.
52.

Kankryn, minister. 60.

Karczewski Józef, prawnik. 26.

Katarzyna II. 15, 19, 20, 43, 93, 116,

122.

Kawelin, jeneral-adjutant. 105—106.
Keyzerling, hr., pose. 121.

Kicki Onufry, arcybiskup. 113—114.
Kleczko\vski Robert, podkomorzy. 26.

Kniaziewicz, jenera. 22.

Konarski Stanisaw. 109.
— Szymon. 98.

W. Ks. Konstanty Pawowicz. 33— 34,

42, 54, 57, 59—60. 76, 78-81, 116.

Kontkowski Maciej. 78.

— Micha. 76—79, 80, 81.

Kontrym Kazimierz. 25—26, 28.

Korwieki, profesor. 118.

Korzeniowski Józef, powieciop. 127.

Korsak Julian. 29, 87.

Korsaków, jenera-gubernator. 33, 86,

Kociuszko Tadeusz. 21, 115.

Kossakowscy. 125.

Kossakowski Jan Nep., biskup. 125,

Kowalewski Józef. 31, 35, 51—52.

Krasiski Zygmunt. 61.

Kubliccy. 52.

Kukiewicz Tadeusz, prokurator. 126.
Kukolnik Bazyh, profesor. 117—118.
— Pawe, cenzor. 117—118.
Kuakowski Feliks. 29.

Kundzicz Tadeusz, biskup. 85, 88.

Kurcewiczowie. 49.

Lachnicki Ignacy Emanuel, kamer-
junkier. 90—91.

Laporte, ks. 90.

Lecayett Dominika. 83.

Lelewel Joachim. 77, 89-90, 110, 118.

Lernet. 24.

Leroy. 90.

Lewicki, kardyna. 51.

Lieven, jenera-gubernator. 40.

Linowski Aleksander. 60, 61. 65.

Lubecki. ks. Ksawery, minister. 60,

90, 103.

— ks. Hieronim. 90.

Ludwik XVIII. 118-119.
Lwowioz, ks. 32.

agiewnicki Ignacy, adwokat. 26.

z czycy Mikoaj, jezuita. 106.

obojko Jan, profesor. 88.

omaczewski, pukownik andar-
mów. 104.

ks. owicka. 78—79.

Maciejowski; ks. 82, 91—92.
Madaliski, jenera. 22.

de Maistre Józef. 120.

— Ksawery. 120.

Malczewski Antoni. 30.

Malewski Franciszek. 55, 57, 61—62,
64—65, 73.

Malewski Szymon, profesor. 27, 29,

52—53 83 84.

Malinowski Mikoaj. 27, 35-38, 51—
55, 57, 58, 61-64, 76, 79-80, 81,

83, 91, 92, 94, 98, 127.

Malinowska Stanisawa. 127.

Maryla. 56, 67.

Massalscy. 49.

Massalski Ignacy, biskup. 124.

— Józef. 32-34, 39—40, 105.

Mianowski Mikoaj
,

profesor. 26,

104—105.
W. Ks. Micha Pawowicz. 90, 117.

Mickiewicz Adam. 29, 30, 32, 35, 55—
59, 60-62, 64-74, 75-76, 78-80,
87, 88.

Mikoaj I. 15, 54, 58, 60, 79-80, 88,

90, 104, 105, 117.

Mirkowicz. 103—104-105.
Montluc, pose. 63.

Ksiga Wspomnie Malinowskiego.
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Moszyska hr. Joanna. 39.

Moszyski hr, Piotr. 39.

Nagórska Marya di Neri. 94—95.
Nagórski. 94—95.

Nazimow, fligel-adjutant. 104.

Niesioowski Józef, wojewoda. 124.

Nowosilcow Mikoaj. 32, 35, 40, 57,

60, 77-78, 79, 80-81. 87, 118.

Nyko Wojciech, rotmistrz. 92—94.
Nykowa Magdalena z Dubieckich. 94.

Odyniec Antoni Edward. 29, 61, 77,

87-88.
Ogiska ks. Ida. y5.

Ogiski ks. Bohdan. 95.

— ks. Ireny. 95.

— ks. Micha Kleofas. 85, 94—95, 124.

— ks. Micha 95.

Olenin, sekretarz pastw. 54.

Oleszkiewicz Józef. 61.

Olizar F^ihp. 22.

Onacewicz Zegota. 77—78.

Orlaj, profesor. 117.

OrHcki Dominik. 29.

Orów hr., szef andarmów. 104.

Orowski Aleksander. 61, 74-75. 76,

80.

Osiski Ludwik. 91.

Ostroscy. 49.

Pac Ludwik, jenera. 32 81-82.
Pacowie. 43.

Pac, starosta kowieski. 123.
— starosta zioowski. 123.

Paskiewicz. 90—91, 107,

Pawe I. 12, 15, 20, 21, 22, 23, 43, 45,

102, 111, 112, 113—114, 115, 116,

126.

Pelikan Wacaw, profesor. 32, 57,
77—79.

Pilchowski Dawid, biskup. 24, 125.

Piramowicz Grzegorz, jezuita. 100.

Pisarew, kurator. 57.

Plater Ludwik, kanclerz. 124.
— Ludwik. 78.

Platerowa hr. Ludwikowa. 78—79.
Poczobut Marcin, ks. profesor. 25.

Podhorodeski Jan Boydar, biskup.
110.

Podoliski, sztycharz. 87.

Pokrowski. 103—105.
Poubiscy. 49.

Poniski Kalikst. 108.

— odzi, Adam. 108.

Poryccy. 49.

Potoccy. 24.

Potocki Ignacy. 100, 102.

Potocki Seweryn. 22.

— Stanisaw Kostka. 99—103.
— Szczsny. 114, 115—116.
— Szczsny (syn). 116.

Przecawski Józef, redaktor. 65.

Radziwi ks. Antoni. 92—93.
— ks. Dominik. 123.
— ks. Jakób. 123.

— ks. Józef, wojewoda. 21, 123.
— ks. Maciej, kasztelan. 123.
— ks. Micha, wojewoda. 93, 123.
— ks. Mikoaj, jenera. 123.

Repnin. 20, 121-124, 125—126.
Rodziewicz Stanisaw, kasyer uniw.

26.

Rogalski Adam. 61, 80.

Rogoziski Benedykt. 65.

Roen, jenera. 34.

Rudniccy. 49
Rustem, profesor. 53.

Rychter Jan. 26.

Sabatyn Ksawery. 39.

Sapieha ks. Franciszek, jenera. 21,

23, 96-97, 123.
— Leon. 60, 75, 76.

— Lew, kanclerz. 74, 75.

Sapiehowie. 43.

Sapieyna ks. Aleksandrowa. 81—82.
Sielawowie. 49.

Siemaszko Józef. 46, 47—48, 50.

Siesicki Feliks, sdzia. 26.

Skarga Piotr. 44, 4:ó.

Sawiski Piotr, profesor. 88—89.
Somka, ks. 92.

Supski, ks. oficya. 110.

Sniadecki Jan. 25, 92.

— Jdrzej. 84.

Sobaska Karolina. 56—57.
Sobaski Micha. 112-113.
Sobolewski Jan. 31.

— profesor. 83—84.
Sokoliscy. 49.

Soomereccy. 49.

Soltyk Kajetan, biskup. 100, 108.

Sosnowski. 48.

Stanisaw August. 100, 101-102.
Staszic Stanisaw. 83, 106-107.
Steccy. 24, 49.

Stefan Batory. 15, 63.

Stojkowicz, profesor, 117.

Strój nowski Hieronim, ks. 25.

— Waleryan. 22.

Struwe, astronom. 117.

Suchodolski. 79.

Sulistrowski Kazimierz, gubernator.
103.
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Szahin. 89.

Szantyr Jan, geometra. 26.

Szczeniowska Ksawera, 58.

Szembek hr. 39.

Szemesz. 105—106.
Szemiot Franciszek. O.
Szykow, policmajster. 36, 37, 86.

Szpicnagiel Ludwik. 105.

Szumborski, biskup. 46.

Szydowski Ignacy. 78, 79 87.

Taillerand. 112, 118.

Tatarkiewicz, rzebiarz. 103.

Thies. 60.

Toutcourt Adam (Poniski). 108.

Trentowski. 104, 105.

Trubecki. 98, 99.

Trynkowski Ludwik, ces. 97—99.
Tutolmin, wielkorzdca. 20, 126,

Twardowski, rektor. 32.

Tycyus. 52.

Tycyusowie. 38.

Tyszkiewicz Benedykt. 95.

— Ludwik, marszaek. 21, 123— 124.

— Maciej, praat. 95—96.
— Micia. 95.

— Wincenty. 24, 111-112.
Tyszkiewiczowa Teresa z Poniatow-

skici. 112.

Tyszkiewiczowie. 49.

Ugrumowa. 101—102.
Ujejski Tomasz, podkanclerzy. 109—

110.

Villemain. 30.

Walewska Karolina. 59.

Walicki podstoli. 24.

Wakowiczówna Wanda. 95.

Wapowski, kasztelan. 63.

Wawrzecki Tomasz 111.

Welk. 104-105.
Wiazieraskij, ks. 57.

Wiernikowski Jan. 29. 31, 35.

Ks. Wirtemberski Aleksander. 108.

Witgensztejn ks. Stefania Radziwi-
ówna. 98.

Witt Józef, jenera. 56.

Wojciechowska vel Wojciechowicz.
90.

Wolfgang Jan, profesor. 26.

Wolski. 91.

Wokoska ks. Zeneida. 57.

Wokoski ks., adjutant. 108-109.
Wolowicz hr., gubernator, 103.

Woodkowiczowie. 49.

Worcel, senator. 23.

Woronieccy. 49.

Wostokow Aleksander, filolog. 54.

Wróblewski Franciszek. 26.

Zaleski Micha. 23.

Zauski Józef Andrzej, biskup. 108.

Zauski Karol. 81, 95.

Zamojski hr. Aleksander. 106.

— Zamojski Andrzej, kanclerz. 18,

60, 106.

— Jan, 15, 65.

— hr. Stanisaw. 106.

Zan Tomasz. 28, 31, 32, 34.

Zapolya Jan Zygmunt. 62.

Zawadzki Józef, ksigarz. 36, 38, 127.

Zawadowski Piotr. 23.

Zbarascy. 49.

Zborowscy. 63.

Zborowski Samuel. 62—64, 65-70.
Zgierski Antoni. 85.

— Wincenty. 84-88.
Zygmunt August. 15, 16, 63.

Zygmunt IIL 15.

elwietr Kasper. 76, 79, 80—81.
ukowski Bazyli, poeta. 55.

Filareci. 28-32, 34-40, 57, 78, 87.

Jezuici. 12, 45, 47, 108, 109-110, 111,

117-118.
Protestanci. 11, 13.

Statut Litewski. 15, 19.

Unici. U, 12, 44-51, 96-97.
Uniwersytet wileski. 12, 13, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 32, 35, 47, 51, 52-53,

77, 82-83—84, 92, 118.



OMYKI DRUKU.

Na str. 2 w. 21 z góry po sowach »a take« opuszczono : »by«.

Na str. 4 wiersz i z góry zamiast 1824 czytaj 1828.




