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Ozytajl1c pami�tniki starszych moich koleg6w i rÔ
wiesnik6w z epoki wojen Napoleonskich, nieraz brala 
mnie ochota. opowiedzieé to , co w tych czasach sam 
widzialem, w czem czynny bralem udzial. Nie mam pre
.tensyj, aby te wspomnieni.a zwyklego oficera, mi.anowicie 
tak mlodego, jak ja w6wczas bylem, mogly zawieraé cos 
bardzo waznego lub mogly zainteresowaé szersze kola 
w kraju; zawsze jednak, byé moze, ze wspomnienia moj e 
przydadz::i; 

, 
si� jako cegielka do odtworzenia og61nego 

obrazu, olbrzymich zapas6w tej epoki ; moze znajdl1 si� 
fakta ma.J'.o znane, lub przez innych zapomniane. - Dzie
ciom zas moim chcialbym zostawié pamiittk�, ze darmo 
zycia nie przezylem. za piecem nie siedzialern. ; a jak_ 
mozn11 bylo, w zlej i dobrej doli, krajowi i O jczyznie  
sluzyé si� staralem. 

Tur6wka lk53. 



Zanim jednak opowiem to, co sam przezylem. na co 
patrzalem wlasnflmi oczyma, musz� troch� cofn�é si� do 
wspomnieù lat dziecinnych, }dore mi stoj� tak zywo 
w pami�ci tak silnie w wyobraini, ze mi si� czasem 
wydaje, jakbym sam w tych wypadkach osobisty czynny 
bral udzial 

Ojciec m6j Kazimierz 
sluzb� sw� wojskow� w roku 
ryskich, maj�c lat 19. 

Rozwadowski rozpocz�l 
1762, w chor�gwi Czarto-

Reorganizacja wojsk narodowych zastala go porucz
nikiem teJ chor�gwi. · Jako major kawaleiji narodowej ,  
µulku Wyszkowskiego, znalazl si� w roku 1 793 pod ko
mend� ks. J6zefa Poniatowskiego, w oddziale armji naszej , 
stawiajf!cej skuteczny op6r nast�puj�cym wojskom carowej 
Katarzyny. Rozkaz kr6lewski zabronil dalszego oporu. 
Z gniewem i falem musialy cofaé si� wojska nasze, zo
stawiajl!c nieprzyiacielowi bogaty kraj i obficie zaopa
trzone magazyny wojskowe. 

Podczas chwilowego pokoju, jaki nast�pit,· ozenil si� 
ojciec z dawniej sobie zar�czon�, Ann� Golejewsk�, c6rk� 
brygadjera, J6zefa Golejewskiego i Anny z Zapolskich, 
lecz zaled wie kilka miesi�cy m6gl spokojnie pr�ep�dzié 
w domu. - Ukazem carowej Katarzyny, wcielono do 
armji rosyjskiej wszystkich wojskowych polskich, zamie
szkalych w swieZü ocl Polski oclerwanym kraju. Za usu -
wanie si�, gro.ZOno karami jak za clezercj�, cleportacj� lub 
smierci� i konfiskat� maj�tku. - Ojciec musial czemprli)
dzej jechaé do Petersburga, aby sobie taro, za pomoc� 
starego swego przyjaciela, Ozarowskiego, u Zubowa uwol-
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nienie z wojska wyrobié. Tymozasem wybuch:to w kraju 
powstanie Kosciuszkowskie; rz::iid rosyjski postanowil ci
chaczem otoczyc i zabraé oddzialy wcjsk polskich. konsy
stuj�ce na Bialorusi i na Ukrainie, aby oslabié sily, na 
ktore Kosciuszko m6gl liczy6. Byly to: brygada gen. 
Wy zkowskiego, w ktorej sluzyl ojciec, bryga ly gen. 
I..aznin kiego i pulkowuika Slomiù kiego; na Ukrainie 
byly jeszcze dwa puJ:ki kawalerji . 

. Mimo tajemnicy, jak� os:toni�ty byl 6w zamiar rz�clu, 
ojciec dowiedzial si� o nim przytadlùem. Nie trami.c chwili 
czasu polecial kurjerskiemi koùmi do Mohylowa; udalo mu 
siec tam przybyé przed kurjerem rz�dowym; zwolal natych
mia t oficerow na naradec, a uwiadomil brygady Slomin
skiego i I..azninskiego; wmeral Wyszkowski, kt6rego bry
gada stala w_ Morachwie, miasteczku pod Mohylowem, 
wahal iec; wtedy korpus oficerow postanowil wracaé 
choéby przebojem do ojczyzny, a dow6dztwo powierzono 
ojcu; tak samo zrobila brygada Slorninskiego, WJ.bieraj�c 
majora (p6zniejszego generala i wi1�inia na Kamczatce) 
J 6zefa Kopcia; general I..azniùski zas ·am swojtt brygadec 
do kraju poprowadzi6 postanowil; we 24 godzin wyru
szyla pierwsza brygada pod clow6 lztwem majora Kopcia, 
potem brygada dowodzona przez ojca, a trzeci pomasze
rowal Lazniùski. Na Dniestrze pod Mohylowem, jeclen byl 
tylko prom, starszyzna nim si!l przeprawiJ:a; a ojciec z bry
gadE!: wplaw Dniestr przeby6 musial Tylko slabsze od<lzialy 
ro yjskie spotykaj1:1c po drodze, rozbili je i szczecSliwie 
z Kosciuszk� siec poJ�czyli. ci�gnf!:C przez Bessarabj� i CZftSÛ 
Galicji pod Dubienkec. Mniej szczECsliwemi byly pulki ukra
iù kie bo zaskoczone przewaznemi silami w marszu do 
kraju, zostaly rozoite, WÎECkSZf!: CZftSC WZÎtitO � niewolEC, 
a tylko pojedyùczym ludziom i oficerom uc1alo si� wym
knf!:c i po nieslychanych wysilkach c1osta6 do armji Ko
sciuszki. 
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W uznaniu · zaslug ojca , zaszczycil go Kosciuszko 
pierscieniem honorowym z napisem: ,,Ojczyzna swemu 
obroncy"; jedyna to byl:a wowczas odznaka honorowa' po 
skasowaniu przez Kosciuszk� orclerow; a nie wielu nif!: 
po0hlubié si� moglo 

Rz�d rosyjski wydal na ojca wyrok smierci i zabra.l 
na skarb maj!Jitek j a matk�, b�d�C3t WOWCZaS W powaznylll 
stanie, z wlasnego domu wyrzucic i do wi�zieù. kijowskicl1 
zamkn!JiC kazano Ledwie usilne prosby pokrewnych i przyja
zny ·h kobiet· wyrobily u ludzkiego zreszt.3t general-guberna
tora ksi�cia Szeremetjewa, ze matce dwa pokoiki we wla
snym clonrn zamieszkaé clozwolono, ale pod straz3t woj kow!Ji, 
z surowym nakazem wzbronienia wszelkiej komunikacji 
z IDEtzem lub jego krewnymi; pomimo dose czujnej tej 
strazy, zdolaJ: jfldnakze ojciec udzielac wiadomosci matce 
przez caly czas kampanji Kosciuszkowskiej: matce dodalo to 
sil do zniesienia tego ci�zkiego polozenia , dolegliwosci 
:fizycznych i cierpien moralnych. 

Po upaclku powstania Kosciuszkowskiego dostal si� 
ojciec, kilkakrotnie ranny, clû�ki pomocy wiernego kozaka 
Kiprana, do Galicji , i znalazl chwilowy przytulek u da· 
wne1?;o przyjaciela Siedliskiego, w Blazowej, w Przemy
skiem. Pierwsz� jego mysl� bylo, azeby oswobodzié i spro
waùzié ioa�; ale ·am, znany w okolicy, a skazany na, smierc 
buntownik \vyruszyé po ni� nie môgl; znalazl si� jecfoak 
wierny kolega i przyjaciel chorl:l;ZY Skalski, ktôry mu si� 
sam na t� niebezpiecznl:l: wypraw� o:fiarowal I dotrzymal 
sl:owa; Bôg pozwolil mu wykrasc z pod Kijowa i przy
wiez6 do Husiatyna matk� naszEt , mimo niebezpieczenstw 
i trudnosci nieslychanych. Dom matki byl tak strzezony, 
ze b�dl:l;c jnz we wsi samej chorl:l:ZY Skalski ukrywaé si� 
musial kilka dni w grobach, przygotowanych na ofiary 
clzumy, poùowczas na Podolu grasujl:l;cej.· 

W Hnsiatynie oczekiwal ojciec powrotu .ZOny i przy
jaciela; rzewne i smutne bylo spotkaoie; rok zaledwie jak 
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sitt rozstali , a z wolnych obywateli znalezli sitt tulaczami; 
z ludzi zasobnych, prawie w biedzie ; ojcar matka nie po
znala w pierwszej chwili , z ogromnego mttzczyzny w sile 
wieku, zrobil sitt siwy, pochylony dziacl prawie starzec ; 
matka stracila clziecitt w kilka dni po urodzeniu , a uciil
Zliwa podr6.Z takze wyryla swe slady na jej twarzy Z dose 
znacznego majiltku okruchy zaledwie uratowac zdolali, to 
jest sumy uratowane po za zaborem rosyjskim , kt6rych 
rzilcl zabraé nie mogl , a z gotowki , ktôr� ojciec mial 
z sob� , zostaly Kosciuszkowskie banknoty w zamian za 
zloto oddane do ubogiej naszej kasy wojennej *). 

Rok caly przesiedzieli rodzice w goscinnym dom u 
pp. Siedliskich ; pierwszy fundusz, ktory odebrac zdolali, 
(niewiclka sumka, ulokowana u pani Lazarewiczowej w 
Warszawie) posluzyla w polilczeniu z fundusikiem, jaki 
matka uratowala, na wzittcie dzierzawy Derewlan, kolo 
Milatyna. Wioseczka to niewielka, a kolegow, rozbitkow 
Kosciuszkowskich, ktoryc!i kolo sie1ie przytulic trzeba 
bylo, bylo duzo. Na odglos formuj�cych siit legjonow, 
d�zyli nasi do Wloch, jedni przybywali, drudzy wyjez
dfali, niejeden potrzebowal koniecznego na drogtt zasilku, 
koniec ko:ri.cow, zaczEtlo niewystarczac juz na zycie. 

Szczitsciem otworzyl sitt wtedy dla matki spadek ze 
wsi Kopestyrzyna, polozonej w okolicach Mi�dzybofa, 
a bttd�cej dotychczas pod dozywociem macochy mojej 
matki, drugiej iony brygadjera Golejewskiego. Nalezalo 
sitt matce z tego spadku 4000 dukatow; Moskal@ o tej 
sumie nie wiedzieli i dla tego jej niezaa.resztowali ; lecz jak 
jil wydobyc ?  Osobiscie nie mogl ojciec sitt tapi pokazac ; 
listawnie, takze niebylo bezpiecznie, bo wszystkie list.y 
otwierano ; a dowiedziawszy sitt o sumie, rz�d niechybnie 
by j� zabral. Wtedy udal sitt ojciec o pomoc do szlache-

*) Ze stu tysi�cy zlotycb polskich zostawionych w banlrnotach 
Kosciuszkowskich zlozylismy po smierci ojca cz�sé w Za.kladzie 
narodowym Ü>solinskich ku wiecznej pami!j,tce. 
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tnego magnata, kt6rego osobist� przyjaznil:!: si� szczycil ; 
niechZe wspommeme o jednym wi�cej , z mnogiej liczby 
szlachetnych jego czyn6w b�dzie wdzi�cznym holdem 
J ego pami�ci. 

Udal si� ojciec listownie z prosb� do ksi�cia feld
marszalka Czartoryskiego, aby sum� rnatki -na swoje 
imi� ·przyj�l, i administracji  d6br swoich Mi�dzyboz . kt6ra 
tuz w sq,siedztwie, latwo tem si� zaj�c mogla, odebranie 
tej sumy polecil. 

Ksil:!:z� feldmarszalek odpowiedzial przyjaznym listem, 
zyczliwie lecz og6lnikowo ;  tem wi�ksz� niespodziank� bylo 
dla ojca zjawienie si� plenipotenta d6br Sieniawskich 
ksi�cia, kt6ry z polecenia swego pana, wyliczyl ojcu cal� 
sum� w nowych obr�czkowych dukatach jednegü stempla. 
Administracja ksit;cia odebrala t� sum� dopiero w kilka 
lat z Kopestyrzyna i to nie bez trudnosci. 

Fundusz ten w por� odebrany, ulatwi! ojcu wyjscie 
z przykrego polozenia ; wkr6tce potem ulozyl si� ojciec 
o sum�, ktorlJ: mial u Rzewuskich i wzi� w zastawn� 
dzierzaw� Ulaszkowce i Gl�boczek, a ze byl gospodarny 
i zapobiegliwy, wi�c maj�tkowe sprawy szly szcz�sliwie. 
Jednak dzieci przybywaly i podrastaly, bylo nas juz 
czworo, zeby tedy bye blizej Lwowa i szkol, kupil ojciec 
Zabokruki, kolo Bakowiec w r. 1808, i z matk� tam za
mieszka.l, nieopuszczaj�c jednak dzierfawy Ulaszkowiec. 

Tak zyli rodzice wzgl�dnie spokojnie, bo raz tylko 
byl napad rozbojnik6w Arnaut6w na dom w Ulaszkow
cach (swiadkiem kt6rego dotychczas przechowane por�
bane biurko i st6l), az do roku 1809, gluche tylko wiesci 
dostawaly si� na prowincj� o wielkich wojnach porusza
j�cych Europ�. - Pewnego ranka, na wiosn� r. 1809, 
oczekiwala matka sama w Zabokrukach, powrotu m�za 
z Ulaszkowiec ; gdy wpada nagle na dziedziniec, galopem, 
jednokonn� biedk�, zydek z Bakowiec, krzycz�c na cale 
gardlo : "Winszuj� panu i panil Panstwo dobrzy Polacy ! 
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nasze polskie wojsko do Lwowa przyszlo ! " Nie mogla zro
zumieé matka, j akim sposobem, wobec silnego korpusn 
aust1jackiego, zajmuj11cego Galicjft , toby 1>Ïft staé moglo 
i uwierzyé nie chciala, dopiero gdy s�siad starosta Kali
nowski z Bakowiec, wpadl na koniu i radosn� nowinft 
potwierdzil, u wierzyla; lecz zaraz przyszla trwoga przed 
r&.bunkiem cofaj�cych sift wojsk; a juz kilkakrotnie w zyciu 
go dozmv.l:a Starosta Kalinowski uspokoil matkft, ze woj-

ko wzorowo SÎft zachowuje; wkrotce tez zobaczyé rnogla 
nadci�gaja,ce goscincem kolumny wojsk. cofaja,ce sift w 
kierunku Rohatyna i St�nislawowa. Ochlon�wszy, za
brala sift matka, aby uwiadomié illftZa umyslnym, o tych 
nadzwyczii.jnych wypadkach; nim jednak zc1olala wypra · 
wié gonca, juz wpadl do Zabokruk stary Kipran z listem 
od ojca, ze odebrawszy od generalciw oblftgaj�cych Za
mos6 wezwanie, aby sift stawil do armji, natychmiast do 
obozu wyjezdza; matka niech bftc1zie spokojn�, bo rzeczy 
bior� taki obrot, ze prawdopoc1obnie wkrotoe we Lwowie 
sift zo bacza,. 

Po WZÎftCÏU Zamoscia ksi�Zft Jozef pospieszyl z cal� 
prawie sila, do Krakowa, aby ubiedz Moskali; maly tylko 
oddzial wojsk naszych poci�gn11l do Lwowa i ten go zaj�. 
Jakiez ich tu czekalo przyjftcie! Nie wiern, czy kto z nas 
bftdzie tak szczftsli wy, aby SÏft poc1obnego w rodzinnym 
kraju doczekaé ! W szystkie warstwy spoleczenstwa na wy
scigi ubiegaly sift, aby radosé sw� okazaé; przygotowan 
nie bylo faduych, bo na 24 godzin wprzod nie wiedziano 
nawet o naszem wojsku, a wszysuy byli ugoszczeni, przyj
rnowani , fetowani ze lzarni radosci i serdecznego rozrze
wnienia; kobiety rozegzaltowane rzucaly bukiety, wstEtgi, 
kosztowne szale pod nogi koni naszych Zülnierzy. N ajwy · 
kwintniejsza mlodziez z woj ewodzicem Adamem Potockim 
na czale , Drohojowscy, Fredrowie, Baworowscy , Oktaw 
Rozwadowski, Mysluwski i inni widz�c wojsko nasze zbie
dzone, ZIDftczone, obdarte, zglosili sift clobrowolnie do pel-

.. 

' 
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nienia sluzby bezpieczenstwa , i chc[j:C daé wojskom mo
znosé odpoczynku, pelnili j[\: nie fartem, patroluj[j:C dniem 
i nocE\: ze szlachètn� energj[\: mloclzienczego serca. Kto co 
mogl przynosil w o±ierze dla wojska naroclowego . Gene
ralowie : Kaminski i Rozriiecki (ktorego dalszej karjery 
nikt wowczas przewiclywaé by nie smial), wezwa1i J ozefa 
Dzierzkow kiego, kasztelana Ant. Bienkowskiego i kaszte 

lana Anton. Rozwaclowski ego ùo racly celem zorganizowa
nia kraju i obsadzenia urz�dow ; w zy -tkle osoby jakie 
rada na urz�da przeclstawiala, zostaly zatwierdzone z wy· 
jl:j.tkiem ojca ; Dzierzkowski uj� si� za nim dosé gwalto · 
wnie, na to general Kamillski usmiechn�wszy si� powiacla : 

Ten do was , cywilnych , nie nalezy, i przecllozyl nomina
qj� ojca na szefa pulku , z wezwaniem clla niego do for
macji pulku jazdy w czortkowskim i zaleszczyckim obwo
clzie. Dla ojca bylo to niespudziank� , lecz w rzeczywi
stosci byla to odpowiedz na podanie , ktore zacne obywa

telst-vo tych obwodow clo Rz�clu Naroclowego wnioslo, o:fia
ruj�c si� wystawié pulk jazcly, z tem jednak zastrzeze
niem, aby clowodztwo tego pulku Kazimierzowi Rozwa
dowskicmu powierzone zo8talo Nim ojciec do Czortkowa 
zd�zyl , juz przyjaciele werbowali ludzi , zbierali konie , 
przysposabiali zapasy. Pokrewne i z dawien dawna zaprzy
jaznione z nami roclziny : Kozickich , Pocllewskich , Gole
jewskich , Horodyskich , Goluchowsk ich , Koziebrodzkich ,  
Hohendorffow, Czechowiczow, Szawlowskich spieszyly nie

tylko z mateijaln� pomocl:!!, ale osobiscie stawaly do nowo 
tworz[j:cych si!), zast�pow wojska naroclowego. 

Pn,,ejezdzaj�c przez J ezierzany, spotyka ojciec trzy
clziesci kilka wozow z ludzmi , broni� i rynsztunkami , 
wszystko jakby w t�yum:fie cil:!!gn!:j.ce, umajone wiencami 
z liSci cl�bowych ; pyta luclzi , gdzie zd[j:iajl:!!? clo Czorl;
kowa, do pulku pulkownika Rozwa low. kiego, brzmiala. 
oclpowiedz . Tym to sposobem stalo si� mozliwem, .Ze pod
pulkownik i:!trzyzewski z kilkudziesi�cioma starymi ula-
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nami zdolaJ: zajflé caJ:y obw6d Zaleszczycki, Czortkowski , 
Tarnopolski i C<>;<tsé Stanislawowskiego. 

Podpulkownik Strzy.ZOwski, mlody, ambitny i zdolny 
oficer, dzielny zolnierz, mianowany byl organizatorem 
wojsk naszych we wschodniej Galicji Ojciec choé tyle 
starszy wiekiern, slu.Zbi:J! i rangi:J!, chci:J!C unikn!:J!é wszelkich 
szkodliwych nieporozumieil lub kwas6w, od razu otwarcie 
siEt z nim rozm6wil, zglaszajl:J!C i oddajl:J!C si<t pod jego ko
mend<t ; harmonja i dobro og6lne na tem tylko zyskalo, 
bo ambicje osobiste pozostaJ:y na boku. Organizacja szla 
energicznie, tak, ze wkr6tce Strzy.ZOwski rozpoczfyl: akc.i<t 
przeci w dywizji generaJ:a Pickinga , z korpus11 generala 
Merveldta. Po utarczce pod Zaleszczykami, gdzie odzna
czyl si� porucznik J erzy Hohendorff, bior�c w niewol<t 
p6l bataljonu grenadjer6w austrjackir-h, zglosilo SI<t 
wielu Polak6w; kt6rzy od razu z ochotEJi szeregi na
szego wojska pomnozyli. Jerzy Hohendorff wielkich 
nadziei oficer, zgina,l smiercii:J!  walecznych pod Smoleil
skiem, w roku 1812. Pot.em nastapila utarczka pod 
Tarnopolem, poprzedzona slawnym wykradzeniem ge
nerala Pickinga z posr6d jego wojsk, ze ·aworu w Za
gro beli, przez znanego wachmistrza J aszcz6lda i starego 
ulana Czyzyka. Dokladnie opisuje fakt ten w pami<ttni
kach swoich general Roman Wybranowski , w6wczas 
mlody podoficer. Z pod Tarnopola szedl Strzyzewski 
wzmocniony pulkami jazdy, sformowanemi na W olyniu i 
przyprowadzonemi przez pulkownika Tarnowskiego i Trze
cieskiego, oraz niewielkim oddzialkiem przyprowadzonym 
przez pulkownika Rzysz0zewskiego, ci!:J!gle za Pickingiem, 
wyparl go z Ohorostkowi"I, a ostatecznie dopadl i osaczyl, 
obwarowanego w polu improwizowanym waJ:em z woz6w 
(taborem) pod wsi� Wieniawk�. Dow6dztwo konnicy bylo 
powierzone ojcu, zas dow6chtwo piechoty êlzielnernu zol
nierzowi. majorowi Leopolclowi Kozïebrodzkiemu. GeneraJ: 
Picking bronil si� zawzi�cie w swoim taborze przez caJ:y 
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dzieù, oczekuj�c posilkow, po ktüre wyprawil goùcow do 
generala Merveldta. W nocy nadchodzily te posilki, ale 
tylko dwa szwadrony huzarow, pod komend� rotmistrza 
Czibo, ktore porucznik Zakrzewski w marszu z nienacka 
napadl, rozbil i wzi�l do niewoli. Od komendanta odebral 
ekspedycje Merveldta do gen Pickinga z zawiadomieniem, 
ze bez niebezpieczeùstwa dla siebie wi�kszych posilkow 
mu poslac nie moze. 

Rano poslano parlamentarzy z wiadomosci� o za
braniu posiikowego oddzialu, na dowod pokazano zabrane 
papiery, a z wiadomosci� o nadci�gaj�cych naszym posij:
kach, wezwano gen. Pickinga do kapitufa.cji. Zacz�to 
parlamentowaé, ale jako pierwszy warunek z::i,dal general 
pozwolenia na wzi�cie l ')0 konewek wody z pobhskiego 
stawu, gdyz odcirttym od wody, po marszu i calodziennej 
bitwie w gor�cy dzieù lipcowy, wojskom Pickinga, pra
gnjenie okropne dokuczylo. Strzyzowski pozwolil dostar
czyc wody; rada wojenna nieprzyjacielska oswiadczyla 
jednak po dlugiej naradzie, ze honor poddac si� im nie 
pozwala, gdyz srodki obrony nie s::i, jeszcze wyczerpane. 
W rzeczywistosci chcieli zyskac na czasie, i licz�c na 
um�czenie naszych wojsk, w nocy cichaczem si� wymkn::i,6. 
Nasi jednak nie tracili czasu; ojciec poddal mysl, aby 
sp�dzic ludnosc wsi okolicznyd1 , wzmocnié ni::i, oddzial 
kilkuset ochotnikow, przyprowadzony z Brzezaùskiego 
przez gorliwego patrjot� Szumlanskiego, i tak zaimprowi
zowaé zapowiedziane Pickingowi nasze posilki. Nad wie
czorem pokazaly si� za stawem, za wsi� Wieniawk�, na 
lekkiej pochylosci wzgorza w brzasku zachodz�cego sloùca, 
dlugie ciemne linje zbrojnych ludzi (chlopi z dr::i,gami), 
w liczbie kilku tysi�cy; blizej ustawiono oddzial Szumlaù
skiego uzbrojony w bro1i paln::i, a w interwalach 8 dziat 
(Klody drzewa pomalowane smolfl! na czarno i wsadzone 

.na przodki od wozow); miftdzy t::i, mass::i, uwijali sift konni. 
jakby ordynanse i adjutanci (kilkudziesi�ciu ulanow oq-
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komenclerowanych clla utrzymania porzl1;clku i jakiego 
takiego szyku) wszystko to jeclnak wygh1do,lo w zmroku 
wieczornym closyé pokaznie 

Jak si� tylko sciemnilo, uclerzyla nasza piechota na 
tabor, zapalaj�c wozy gorejl1;cemi wiechciaroi slomianemi ; 
wojsko austr:jackie wymykajl1;c si� drugl1; stron�, zostalo 
przywitane gwaltownym atakiem kawllle1ji i napowr6t clo 
ta boru, w cz�sci juz gorejl1;cego, wpart.e Wtedy general 
Picking , moralnie zlamany, zglosil gotowosé do kapitu 
lacjt. Nad ranem zostala ona zawartl1;; konie , broù., przy
bory i artyler:ja dostawaly si� w nasze r�ce , oficerowie 
zatrzymah broù. i baga.ze, a zolnierze mieli byé oclprowa
dzeni pocl nasz� eskortl1; na austrjackie teryt01jum, clo Cœr
niowiec, z obowi�zk iem, zabezpieczonym slowem honoru 
komendanta , ze ani on , ani wojsko jego przez dwa mie · 
sil1;ce przeciwko nam czynnem nie b�clzie. Dla nas bylo 
to ogromn� korzy8cil1;, bo lrnpitulacja nieprzyjaciela o 1/4 
ocl nas liczebnie silniejszego oczyszczala. krnj zupelnie i 
clawala wolne r�ce dalszej organizacji sil zbrojnych. Pocl 
Wieniawkl1; clowoclzil Strzyzewski , fortel clemoralizuj�cy 
nieprzyjaciela mlal'.lemi posilkami, byl przez ojca za impro
wizowany ; gel y przysûo podpisaé kapitulacj� , przybiegl 
z Trembowli pulkownik Rzyszczewski, kt6ry iaclnej wtedy 
nie oüegral roli , aby powolujl1;C si� na SWl1; rang� , przecl 
Strzyzewskim podpis sw6j na akcie kapiLulaqji polozyé , a 
palasz jenerala Pickinga jako trofe� do swiqtyni Sybill i 
w Pulawach zawiesé. Ojciec otrzymal za t� potyezk� zloty 
krzyz wojskowy, z mlod zych o:ficer6w otr;ymali krzyze 
porucznicy : Roman Wybranowski i Zakrzewski ; ale w no
cnym ataku ubito pod ojcem konia, upaclajl1;c gwaltovmie, 
ci�zko si� potlukl i nabawil kalectwa , kt6re go w trzy 
lata p6zniej clo porzucenia sluzby czynnej zniewolilo. 

Ksil1;Zf:t Jozef osobnym pochlebnym fo•tem ojcu suk
cesu pocl WieniawkEJ: winszuj::ic , mianowal go c1ow6dzcl1; 
8-go starego pulku ulanow, kt6ry pod Raszynem stracil 
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d0w6dzc� i bardzo ucierp�al, tak ze nowozaci�zni ZüJ:nierze 
ojca, ktorzy nowy pulk uformowaé mieli, zostali do skom
pletowania stanu czynnego 8-go pulku przeznaczeni. Trzeba 
byfo na gwalt staraé si� o mundury i rynsztunki, bo nowo 
zaci�zny pulk, choé si� bil doskonale, uzbr0jony byl c1o
ry>Vczo, a umontowanie pulku w ostatnich bitwach juz 
rnocno ucierpialo. Jak!Ji gotowk� ojciec m1al, wyc1al na 
pufü; sk!ac1ki w naturze c1awano ch�tnie i obficie; z go
towlq szlo gorzej, bo pieni�c1zy w kraju byl brak; skarb 
publiczny byl pusty i ani mowy o tem nie bylo, zeby co 
mogl claé Musial ojciec zacia.gaé c1lugi na wlasny maja,;tek 
i wlasn!Ji odpowiec1zialnoS6; wtedy przyszli mu w pomoc 
znaczniejszemi pozyczkami: pani kasztelanowa Bieùkow
ska ze Studzianki, pozyc.:zajl:Jic 60.000 zlp., a czcigoc1ny 
ojciec jt1j, J 6zef Horodyski z Kociubiniec 40 000 z.l:p Strzy
zewski zaj� Monasterzyska, a ojciec okopa.J: sie w Niznio
wie , pilnnjl:Jic Merveldta , ktorego glüwna kwatera byla 

. wowczas w T!umaczu. Mervelclt illSZCZ!JiC si� za mepowodze
nia, kazal chwytaé w okolicy o1ywateh wybitmejszych jako 
poclejrzanych o stosunki z nieprzyjacielern, z tych Kaje
tana Horodyskiego (syna J oze±a z Kociubiniec) postawiono 
przed S!Jicl wojenny Î skazano na smieré j wszelkie 
instancje oclrzncono szorstko, a z hl'.agaù Züny nawet si� 
rntigrawano Wieczorern, wilj!Ji c1nia egzekucji c1owieclzia1 
si� o tem ojt tee prz1:3z jednego z odwazniejszych SiJ:siaclow 
Tluma.cza, teg• > samego wieczora zebral 3 szwac1rony i 
ruszyl ku T:turnaczowi; nad ranem wpadl na austrjackie 
placowki , zniosl je 1 wzi� d.:> niewoli dwoch o:ficer6w i 
kilkunastu zolnierzy. Odznaczyl si� tu porucznik Szawlow
·ki, ktory cicho podszedlszy natarl gwaltownie i prawie 

bez strat wzi� do niewoli grand-gard� austrjackij:. Oofna,;w
szy si� troch�, posla! ojciec parlamentarza do Merveldta, 
pr.Jponuja.c zamian� jeùcow za uwi�zionych obywaLeli 
z doclatkiem, ze jeSli general K. Horodyskiego zdrowego 
nie odda, ojciec wszystkich jeùcow natychmiast powiesic 
kaze. 
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Kajetan Horodyski klEtczal juz przed plutonem egze
kucyjnym, na cmentarzu w Tlumaczu, przeznaczonym na 
plac stracenia : gdy nadbiegl o:ficer z ulaskawieniem i 
uwolnieniem ; te gwaltowne wzruszenia jednak, przez 
ktore przeszedl, daly si� we znaki umyslowi jego na cale 
zycie. 

Mniej szczEtsliwym byl dzielny o:ficer, Jan Kopy
styùs1ci, kt6rego w sam dzieù zawarcia zawieszenia broni, 
jednak przed jego ogloszeniem, wziEtto w niewolEt na pod · 
jezdzie. Jako dawniejszego o:ficera austrjackiego posta· 
wiono go przEid S!!id wojenny i skazano ; a nasi go od 
smierci uratowa6 nie zdolali. Zgin!!il, lekcewaZ!!IC sobie 
smier6, zwymyslawszy Merveldta i jego o:ficerow od osta
tnich sMw, stoj!J:c na placu, w ostatniej chwili ! 

Napoleon zawarl pokoj, poprzedzony zawieszeniem 
broni, nie zapytawszy SÎEt nawet przedstawicieli prowincyj 
i narodu o zdanie; rzucil napowrot prowincjEt, ktür�smy 
obie sami o:fiarami tylu wysilkow mEtztwa, krwi i pÎEt· 

niEtdzy poniesionych ochoczo przez obyWateli i wojsko 
nasze, bez pomocy fadnej wojsk i skarbu francuskiego 
zdobyli, W l'EtCe msciwego, bo swiezo pobitego Wl'O
ga. Za nasz!J: krew kupil sobie drug!!i ZûnEt. Niedzi
wota, ie znaczna czEts6 obywateli o:fiarnych w rolm 1809, 
w roku 1814 dobrowolne skladki na formacjEt pulku prze
ciw Napoleonowi uchwalila. - Pulk 8my ulanow, dostal 
rozka.z opuszczeuia Czortkowskiego i wymarszu do MiEt 
dzyrzecza pozniej zmieniono rutEt na liomzEt ; sztab pulku stal 
wowczas w Tlustem. Ojciec zgromadzil oficerow, w znacz
nej CZEt 'ci czlonkow rodzin obywatelskich, w okolicy osia
dlych, oglosil: rozkaz, a zarazem dodal, ze ma upowaznie
nie od naczelnego wodza, ofiarowa6 kazdemu z o:ficerow 
ktory by siEt o to zglo:sil, translokacjEt do pulkow blizej 
stacjonuj!!icych. 

Ani jeden z oficerow nié skorzystal z tego pozwo
lenia; przeciwnie jednomyslnym porywem oswiadczyli 
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demonstracyjnie, ze pod koro end!\: ojca pojd!J: wszftdzie, 
gdzie dobro Ojczyzny i naroclu tego wymagaé bECclzie, 
choéby na koniec swiata, a zaszczyt l)Ol!J:czenia si� z ar
mj!\:, pocl bezposrednim clowoclztwem ukochanego wodza 
naczelnego, ksi�cia J ozefa l nad wszelkie inne widoki 
przenosz!J:. 

Gdy przyszlo do wymarszu, prosilem ojca, aby nü 
pozwolil wst!j:pié do pulku, mialem wowczas lat 14' ale 
by!em fizycznie nad wiek rozwiniECty; 01c1ec siEC �przeci
wial, bo chcial koniecznie, abym szkoly ukonczyl, ale jak 
tu bylo mysleé o ksÏ!J:zce, gdy szcz�k broni rozlegal sÎft 
wszECdzie, opowiadania wojennych czynow egzaltowaly 
glowy mlodziezy, a patrjotyzm, w cz�sci i ch�é odzna
czenia si�, nadzieja swietnej karjery, do sluzby w slawnej 
armji n�cily. 

Ust!J:pil wreszcie ojciec _ ci!J:glym moim prosbom; zo
stalem wcielony jako prosty Zülnierz do 8go puUm ula
now, i z lanc!\: na ramieniu wy1 uszylem clnia 3go wrze
snia 1 809 z Czortkowa wraz z pulkiem, w sile 450 koni 
ku Krakowowi, bo tam z reszt!\: pulku mielismy siit po
l!J:czyé. W Nowemmiescie i w Korczynie pocl KraJrnwem, 
spotkalismy reszt� pulku. Rozniecki, haniebnej pozmej 
pamiECci, wowczas wysoko ceniony general, rodowity Po
dolanin, przyjmowal nas; - w przemowie wyrazil siit , ze 
w nas oprocz kolegow, poczciwych swoich wspolziomkow 
wita, a mowil z serca, bo widzialem wtedy rzecz rzadk!\: 
widzialem lzy radosci i rozczulenia na jego zwykle tak 
zimrnij nieruchomej twarzy. - Pulk uorganizowal siit na 

nowo, a kilku oficerow Tatarow z dawniejszego pulku 

ust!J:pilo miejsca naszym Podolanom, przenoszl:lc si� do 

innego puUm; zyskalismy na tem, bo owi Tatarzy, po 

najwiitkszej cz�sci ludzie prosci i malo zamozni lub zu

pelnie bez srodkow, a ucierpiawszy i potraciwszy du.ZO w 

ostatniej kampanji, potrzebowali poœocy, ktorej pu:tk im 

daé nie mogl, spekulacyj zas na furazu etc. ojciec :iladni:i: 
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miar� nie dopusz<.:zaI i przez palce na takie manipulacje 
patrzec nie chciat 

Z Nowegomiasta ruszylismy lrn Wislicy, a ze w mia
steczku nie bylo stosownej kwatery, stan� sztab pulku 
we wsi, nalezqcej do biskupstwa krakowskiego: Chrobrzy. 
'l'am zebrala si� po raz pienvszy przy mnie rada gospo
darcza pulku. Byla to pi�kna instytucja Napoleonska; na
lezaJo do niej rozstrzygac o wszystkich sprawach obcho
dzqcych pnlk, a reprezentowane w niej byly wszystkie 
stopnie; podni.oshm to bylo uczuciem dh zolnierza' ze 
ma prawo wyrzec swoje zdanie publicznie i otwarcie 
w sprawach najwazniejszych; milo bylo sluchac, milo 
wspomniec jak glosy podo:ficer6w i zolnierzy stanowily, 
kto zasluzyl na krzyz w ostatniej kampanji, a kt6rq pro
pozyrj� cofnqc nalezy. Jak smialo, stanowczo i na jak 
logicznych, niewzruszonych zasadach oclmawiali naclgr6d 
proponow.rnym oficerom , ktûrzy na nie nie zasluzyli. 
Pami�tam w6wczas jak kap.ral D�browski nie clopuscil 
przedstawic do krzyfa kuzyna mojej matki, kapitana Za
polskiego, pomimo usilnego poparcia majora Czarnieckiego. 

Z ·\'i islicy pomaszerowalismy do Mi�dzyrzecza a stam
t�d niespt >clzianie wyp:i:awiono nas do I.omzy. Marsz ten 
oclbywalismy w styczniu' zimno bylo clokuczliwe' a zol
nierze nasi l >yli bez plaszcz6w, w kt6re ich zarz�d woj
skowy jeszcze opatrzyc nie zdolaJ Ja mialem plaszcz 
z clnzym przypinanym kolnierzem (pelerynq), oclst�pilem 
kolnierz zolnierzowi, memu pobocznikowi i tak zawiqzaJa 
si� pierwsza przyjaz:r\., kt6rej potem zawsze od Zü!nierzy 
doswiaclczalem. 

Do I.omzy przyszlismy w czasie karnawalu roku 
1 810 . Przyjrnowano nas jak ûomk6w wracajqcych ze zwy
ci�zkiej karnpanji roku 1809. Prefekt departamentu Las
socki witaJ nas pocl bram� tryumfaln� na czele clucho
wieùstwa, obywateli i gwardji narodowej; dano dla nas 
bal, na kt6rym rozpocz�la taùce najpowazniejsza z clam 
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z prostym zolnierzem naszego pufüu Lutosta11skim; przy 
stole siedzieli oficerowie i reprezentanci podoficer6w i .ZOl
nierzy na przemian z damami i dygnitarzami miejscowymi; 
tak to bylo w6wczas w zwyczaju , a zolnierze nasi tak 
przej<tci byli duchem szlacheckiej ambicji i honoru woj
skowego, ze najmniejszej nieprzyzwoitosci nie popelniono, 
choc ku koùcowi bankietu wszyscy pot<t.Znie byli pijani. 
Mimowolnie nasuwa mi si<t tu uparcie mysl, jak z gruntu 
falszyw� jest zasada , gloszona przez wielu , zwlaszcza 
austrjackich oficer6w, ze naszego zolnierza polskiego tylko 
groz� kary, groz� kija, w rygorze i subordynacji utrzyma6 
mozna Niech posluzy za dow6d wojsko nasze , francuzko
polskie z czas6w Ksi<tztwa Warszawskiego : obowi�zuj�
cem prawem byl u nas kodeks wojenny francuzki, a arty
kuly woj�kowe, pod kt6remi sluzyla stara gwardja Napo
leona , byly zastosowane do naszej mloc1ziezy. Pod kar� 
fortecy nie wolno bylo podoficerowi lub oficerowi dotknq,6 
si<t zolnierza; oficer a nawet general uwazal po za sluzb� 
.ZOlnierza za mlodego koleg<t , kt6remu otwart4: stala droga 
do na.Jwyzszych dostojeùstw. W sluzbie posluch bezwzgl<t
dny, a generalowie przykladem osobistym w boju doda
wali ducha zolnierzom , podtrzymywali zawsze ducha ho
Roru wojskowego; w publicznych miejscac'.h , przy stole 
podoficer lub .ZOlnierz czul si<t podniesionym moralnie , 
widz�c cz�sto swoich szef6w obok siebie , odzywaj�cych 
si<t przyjainie , po kolezeùsku; dawalo mu to otuch<t , ze 
czem oni dzis , on sam w niedlugim czasie bye moze. 
Taki ustr6j oswiecal i dzialal skutecznie na rozwini<tcie 
honorowych uczu6 zolnierzy ; lotr6w i nikczemnik6w nie 
cierpieli mi<tdzy sob�, skladali Si%dy w kompanjach karz�c 
wyst<tpnych , a jezeli to nie pomagalo, prosili o wyklu
czenie jec1nostki, wstyd im przynosz�cej. To tez z uczu
ciem dumy wdziewalo si<t mundur paradny przed rewj� 
lub w dniu zapowiedzianej bitwy. 
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W skutek olbrzymiego ubytku w ludziach , podczas 
ostatnich karnpanij, zaczynalo jednak juz wtedy do armji 
na:plywaé duzo zywio:téw nowych, niezdrowych ; zrazu 
trzymali je dawni Zülnierze na wodzy, leuz gdy i z gory 
zacz�to dawaé przyklady demoralizuj�ce, szczegolniej przez 
wojskowych francuskich, poiniejszej kreacji, bezczelnych 
cz�sto lotrow i wyzyskiwaczy, i naszego wojska duch 
ucierpial; byly to jednak zawsze tylko pojedyncze wy 
padki, a nawet w najci�zszych przejsciach, calosé armji 
naszej ani o karnosci ani o honorze nie zapominala , 

Pierwszym wypadkiem zajscia mi�dzy przcloz1mym 
a podwladnym, ktory si� za mojej sluzby zdarzyl, byl 
wlasnie po balu w Lomzy. Kapitan Zapolski, cioteczny 
brat mojej matki, oficer dzielny, lecz niezmiernie gwalto
wny, uderzyl we froncie palaszem wachm1strza swego, 
Baranowskiego. Od dluzszego wi�zienia fortecznego wy
bawilo kapitana tylko to, ze wachmistrz przyj� polubo
wne zagodzenie sprawy, w formie przeproszenia przed 
frontem, a pomimo zagodzenia, ojciec podyktowal szwa 
growi dwumiesi�czny scisly areszt. Po przyj�ciu w Lomzy, 
stan� sztab z jednym szwadronem w Szczucinie, a reszta 
pulku zostala :tnniejszemi posterunkami rozstawion�. wzdluz 
granicy rosyjskiej i prnskiej, gdyz owczesny departament 
Lomzynski dlugim w�zkim pasem mi�dzy terni dwoma 
panstwami si� ci�gn�l, l�cz�c Krolestwo z Augusto�sk iem, 
Slu:iba byla doSé ucü1zliwa z powodu cü�glego patrolowa
nia dniem i noc�. 

Gc1y nabylem dostatecznej wprawy i 

sluzby praktycznej , odkomenderowal mnie 
szkoly inzynierji i artylerji w Warszawie. 

znajomosci 
ojciec do 

W lntym 1S10  rozpocz�em ten kurs, s�orzystR.lem 
dosyé z wykladow matematycznych, lecz najwifêcej cJ:1asu 
uzywano w szkole, aby nas dokJ:adnie z musztr� piechoty, 
z musztr� i uzyciem broni artylerj i  pourzyé . 
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W marcu 1 8 1 1. zostalem przez ks .  Jozefa miano
wany oficerem w dawnym moim pulku bmym ulanow, 
bylo to zaraz po owym slawnym balu z 1 9  marca; ojciec 
przybyl takze wowczas do Warszawy ; ruptura, ktorej na
bawil si� w potyczce pod Wieniawk!J:, ci�zkie mu spra
wiala cierpienia i przeszkadzala w pelnieniu sluzby, a nie 
mogl si� zdecydowaé na USt!J:pÎenie ze sluzby czynnej . 
Do tego zaliczenia, jakie ojciec na formacj� pulku poczy
nil, dotychczas uregulowane nie byly, i malo bylo na
dziei, aby skarb to uczynil. KsiflZ� Jozef widz!J:C i waha
nie si� i zaklopotanie ojca, zaprosil go do siebie wraz 
z ks. Dominikiem Radziwillem, ktciry do armji wstflpié 
pragn!J:l. 

Za posrednictwem i namow!J: ksi�cia Jozefa, stan�a 
wtedy umowa, ze ojciec poda si� .o uwolnienie ze sluzby 
czynnej, ks. RadziwiU dostanie nominacj� na pulkownika, 
obejmie pulk Smy ulanow, ale zaplaci panu Horodyskie
mu, kasztelanowej Bieùkowskiej i innym drobniejsze sumy, 
jakie ojcu na formacj� pulku pozyczyli. Wrociwszy do 
pulku, zastalem juz nowego kome1idanta i zostalem przy
dziP.lony do szwadronu kapitana Godzkiego, dawnego, 
wojskowego kolegi mojego ojca, ale starego , chorego, 
zgryzliwego sledziennika. 

Czasy juz byly inne, sposob wojowania si� zmienil, 
wi�c i wojskowo, moj kapitan byl zupelnie niezdatny. 
Nieznosnem mu to bylo, ze mnie, tak mlodego wowczas 
oficera, jak rnnie :p.azywal, srnarkacza, przeznaczono na 
instmktora jego kornpanji (szwadronu) . On byl dokuczli
wy i zgryzliwy, ja pr�clki i zuchwaly, nie moglisrny si� 
zgodzié na kwaterze, nota bene, bylismy sami, w clwoch 
tylko, bo porucznik byl adjutantem pulkowym, a starszy 
poclporucznik odkomenclerowany do magazynow pulko
wych; rozmyslal tedy Godzki, jak mnie si� pozbyé, pr,zed
stawil poufnie nowemu pulkownikowi, ze ojciec zwierz yl 
si� jemu, jako dawnemu koleclzc, iz nie zyczylby so hie, 
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abym ja byl teraz uzyty w szwaclronach, maj !Jicych wy
st!Jipié na linj� bojow!Ji, gclyz jestem za mlody etc. etc. 

W szystko to Goclzki po pro::;tu zmyslil , lecz pulko
wnik, ChClJ:C ojcu memu okazao SW� zyczliwoSé 1 S!Jidzil, ze 
w jego mysl trafi i przeniosl mnie do 4-go szwaclronu , 
ktory miaJ: pozostaé jako kaclry rezerwowe pulku. Zrazu 
mi to bylo bardzo przykrem , lecz nie stracilem nie na 
tem, bo rezerwy jazdy staJ:y w Poznaniu pod komend!Ji 
generaJ:a DlJ:browskiego; tam miaJ:em zaszczyt poznac i 
zblizyé si� do tego bohatera, b�dll:c przy nim oficerem or
dynansowym przez kilka tygoclni. 

Nast�pnie bylem cztery razy z depeszami w Dreznie. 
Przez caJ:y ten czas gdy ja duzo interesuj!Jicych rzeczy 
widzialem Î slyszalem, puJ:k moj stal Ci!Jigle na dawnych 
posterunkach , tluk�c si� po dawnemu po nocnych patro
lach bez oznaczonego celu. Goclzki si� mnie pozbyl , ale 
mnie z tem dobrze bylo. Nowi moi przeloieni nabrali 
przekonania ,  :le jako bojowy oficer zupelri.ie uzclolniony 
jestem i w kwietuiu 1 8 1 2  roku przeszedlem napowrot do 
szwadron6w czynnych. Maszenlj!Jic do Plocka , gdziesmy 
si� z pulkiem pol!Jiczyé mieli , miaJ:em sposobnosé poznaé 
Gniezno i Torm1 , te dawne kolebki naszego naroclu, pelne 
pami!Jitek i wspomnien naszej slawy. 

W kwietniu 1 8 1 2  r. wyruszyl pulk nasz ku granicy 
rosyjskiej. Sztab wyruszyl z Plocka , zabienij!JIC po drodze 
rozlokowane pojedynczo szwadrony, w miar� jak my po
suwalismy si� naprzod, nast�powaJ:a armja francuzka. W No
wem miescie nad Niemnem pol!Jiczylismy si� z 6-tym pul
kiem ulanow, z kt6rym przez callJ: kampanj� roku 1 8 1 2  
tworzyliSmy jedn� brygacl� pod komend!Ji generala Niemo -
jowskiego. W N owem miescie stalismy przez trzy dni , po 
raz ostatni w tym roku w kwaterach. Trzeciego dnia po 
polnocy ruszylismy ku Niemnowi. Przed dojsciem do rzeki 
spotkalismy armj� francuzk!Ji , a juz nad samym brzegiem 
Niemna sformowawszy si� brygada nasza zostala wcielon� 
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do 1 -go korpusu jazdy rezerwowej pod dowodztwem ge
nerala N ansouty; do dywizji generala Bruliere, ktora skla
dala si� z osmiu pulkow, 7-my i 8-my huzarow oraz 1 6-ty 
szasserow francuskich ' 9-ty pulk ulanow holenderskich, 2 
pulki huzarow pruskich i nasze polskie 2 pulki ulanow. 
Generalami brygady w tej dywizji : Piret, J aquinot, Rous
sel, Dour bel i Niemojowski. 

Druga dywizja tego korpusu sklada!a si� z szesciu 
pulkow kirasjerow pod dowüdztwem generala Jairmin. 
Ohociaz policzeni do korpusu jazdy rezerwowej, obj�lismy 
zaraz awangard� armji. Stalismy jeszcze nad brzegiem 
Niemna, grly przyjechal przed nasz front cesarz Napoleon. 

Na rzece nie bylo mostu, kazal naszej brygadzie 
szukac brodu; niedlugo szukaj�c trafi.lismy na miejsce , 
gdzie nie wiele plyn�c trzeba bylo, przeszlismy w brod, 
a za nami reszta dywizji ; na drugim brzegu stan�lismy 
zaraz w szyku bojowym, oslaniajitc budow� mostüw i prze
praw� armji. Do dnia wyruszylismy z kwater na czczo, 
caly dzien siedzielismy na koniach , a jak tylko CZftSC 
armji przeprawila si� , ruszylismy dalej nie karmi�c ani 
koni, ani ludzi. Juz dnialo gdysmy pod jakiems miastecz · 
kiem stan�li na odpoczynek, czekaj�c na rozdani.e zywnosci 
i furazu z magazynow, o ktorych nas zapewniano; ale ma
gazyny te egzystowaJy tylko w raportach; brac sami zywnosci 
nie smie lismy i nie chcieli, i tak znowu ani my ani konie 
nie do g�by wlozyc nie mielismy; a okolo dziesi�tej nad
lecial do nas Murat , krol neapolitanski :  na k011 ! i dalej ! 
Po drodze widzieliSmy juz rozpasane rabunki Francuzow, 
a sami maszerowalismy znowu caly clzien o glodzie az do 
p oznej nocy, dotarlszy az do wzgorz pod Wilnem. 

Z musu, z potrzeby, zdecydowalismy · si� juz furazo
wac, ale Francuzi zwawiei ocl nas si� uwin�li, a przed 
niezrabowanemi domami i spicblerzami, stawiali warty, 
niby to zajmuj�c je na kwatery dla marszalkow a w rze· 
czywistosci oszukuj�c nas, abysmy z tych zapasow nieko-



2 2  

rzystaj�c, dla n i  ch wyll1cznie j e  zostawiali ; dosyé ze z 
naszych malo kt6ren zdofal schwycié cos dla siebie i konia ;  
to  tez przyrnieraliSmy prawie z glodu, ja przynajmniej z 

natury nie lubi11cy }1chaé siEt naprz6d, a jeszcze skr0mniej
szy. jako najmlodszy wiekiem oficer, przez trzy doby ani 
sam nie nie jo d 1em , ani koniom moirn nie daé nie mia
lern. Do tego 7.abraniano nam i wody p1é, z obawy des
sente1ji, bo byl wielki czerwcowy upal. Trzeciego dnia 
po przejsciu Niemna ruszylismy na wzg6rza wilenskie. 
Dwie armatki, trzy szwaclrc,ny jazdy, i zwykla czern ko
zak6w, oto byla sila, jah a, Moskale kr6tka, obronEt Wilna 
demonstrowali. To tez ze strata, tylko dw6ch huzar6w 
z 8go pulku. podsta,pilismy pod samo Wilno, nasza bry
gada na czele a za nami · Cesarz z gwardjami. Kazano 
nam siEt przebraé, oczyscié i oczekiwaé deputacyj, kt6ra, 
z rniasta zapowiadano. 

Reszta na szej dywizji poszJa w pogon za ta, garstk� 
kawalerji rosyjskiej; okrl1faj�c miasto, id�,c na oslep, po 
drugiej stronie rniasta na przedmiesciu zwanym Antokol, 
na drodze wioda,cej przez gEtsty lasek, wpadli :B'rancuzi 
nasi w zasadzkfi, i straciwszy kilkudziesiEtciu lud.zi, na 
Antokol sifi cofnEtli 

Oczekiwalismy deputacji z rniasta, ta nie nadcho
clzila, wreszcie nad wieczorem, przyslano, prosz�c o konie, 
gdyz konie jakie w miescie byly, Moskale wszystkie za
brali z soba,. Przed wieczorern, ruszylismy wreszcie do 
miasta; nasz pulk jako dowodzony przez litewskiego ma
gnata, w pamdzie i z muzyka, na czele. Nie widzialern 
oznak radosçi z naszego przybycia, ulice byly prawie 
puste, domy i sklepy pozamykane ; trochfi mlodziezy na 
ulicy i troch� ulicznik6w bieglo kolo naszych koni, wo
laj�c: Vivat! Teraz rozurniern dobrze t� obaw� i wstrzemifi·  
zli wosé mieszkanc6w, lecz w6wczas, ta rozs�dna ostro
znosc, gorycza, nas przejrnowala, rnirnowoli por6wnywa
lismy ten gluchy poch6d., z owacjami, jakie nas w inn) ch 
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miastach polskich spotykaly. Przechodzi:i:c przez Wilno 
spotkalismy pierwszy konw6j rannych, byli to ludzie 
z naszej dywizji, ranm w owej zasadzce za Antokolem 
urz!ldzonej. 

Przeszedlszy Wilno; roûozylismy si� obozem na An
tokolu, czekaj�c jakich oznak sympatyj, a bo·daj po pro
stu, nadeslania zywnosci od mieszkaùc6w bratniego nam 
miasta. Czekalismy napr6.Zno, daremnie! to nie pod War
szaw�! Dopiero p6.Znym wieczorem nadeslal nam ksia,z� 
pulkownik chleba i w6dki, dla koni zas musielismy si� 
sami postaraé o jaki:i: taki:i: zywnosé, .ZOlnierze znaleZli 
siano na przedmiesciu i to musieliSmy zabraé dla naszych 
koni. Kirasjerzy drugiej dywizji naszego korpusu, wpro
wadzili swe konie na lan zielonego zyta i zacz�li je spa
saé ; na nasze uwagi i przestrogi, .Ze konie swe struji:i:, 
ledwie gdzie niekt6ry z wr6cil uwag� i poshwhal, 1 eszta 
ze zwyklf! swa, francuek� zarozumialoscil'.! i uporem , prze
drwiwala nasze p r z e s i:i: d y. Tejze nocy padlo im w sku
tek tego paszenia 1 1 1  koni, a du.ZO, led wie z gwaltownych 
kolek odratowaé zdolano, ale do pochodu byly chwilowo 
niezdatne. Konie luzne i bagaze, szly zawsze na koùcu 
dywizji,  zatem i m6j sluz1cy nie poszedl z nami przez 
miasto, lecz okra,zyl je z druga, cz12scia, dywizji,  na przed
miesciach przychwycil gdzies ukryte pow6zki moskiew
skie i przyprowadzil mi dwie z nich do obozu oblado · 
wane owsem, herbati:i:. cukrem i innemi wiktualami. 

Jedni:i: pow6zk� zachowal sobie i od tego czasu jechal 
na niej , a konie moje prowadzil inny zolnierz , mniej o 
moje dobro dbaly, ktûry ie w kilka tygodni p6iniej dal 
sobie ukrasé w obozie. Wieczorem jak przyszlo ruszyé na 
grancl-gard� kolej byla po starszenstwie, wi�c dc\leki:i: ode
mnie, jednego z najmlodszych o:ficer6w, lecz w obozie po
sprzeczali si� starsi oficerowie , kt6rym si� tego dnia od
poczynku straèié nie chci lo z przeznaczaja,cym kolej sluzby 
adjutantem-majorem. W sprzeczce odezwal si� jeden z nich, 
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czemu to mnie do tej sluzby. nie komenderuje ; obnrzony 
rzucon!:!i tem odezwaniem insynuaci!:!i jakiejs niewlasciwej 
protekcji w sluzbie wzgl<tdem syna dawnego pulkownika , 
zglosilem .si<t natychmiast sam na ochotnil:a, co mi znowu I 
mi<tdzy kolegami i zolnierzami zyczliwych przysporzylo. 
Na grand-gardzie znalazlem si<t sam jeden oficer z odzia
lem .ZOlnierzy ; gdy podlug przepisow grand-garda powinna 
byla skladaé si<t z najmniej stu ludzi z trzema oficerami 
i pod komend� oficera sztabowego ; lecz w tych dniach 
lekcewa.ZOno Moskali , nie przypuszczano mozliwosé nie
spodzianego napadu , wi<tc zaniedbywano sluz b<t bezpie
czenstwa. Sztabowy oficer przeznaczony na komendanta 
grand-gardy, nawet nie wyst�pil do niej ,  tylko przyslal 
mi przez ordynansa rozkaz , abym go zast�pil Nazajutrz 
wyruszylismy z pod Wilna , a wieczorem stan�lismy nad 
brzegami Wilji ; na noc znowu mnie wyprawiono na pa
trol z 1 5-ma lud.Zmi, zebranymi ze wszystkich pulkow dy
wizji. Mialem lat 1 6, pierwszy raz bylem przed nieprzy
jacielem z zadaniem trudnego nocnego rekonesansu , bo 
kazano mi pqjsé brzegiem Wilji , lasami i manowcami , 
sztabowy oficer oznaczyl mi z mapy budy i chalupy w la
sach , a na koncu wies do ktOrej mialem dotrzeé i zreko
gnoskowaé. Na to dano mi kilkunasi,u ludzi zupelnie nie
znajomych i mnie i pomi<tdzy sob� : byli Francuzi , Pru
sacy, Holendrzy, a tylko dwoch swoich , Polakow, podo
ficer dodany byl Francuz , ani slowa innego j<tzyka nie 
rozumiej�cy. Dzien byl gor�cy, wieczor parny ; wybralem 
SÎ<t w lekkim mundurze, zostawiwszy plaszcz przytroczony 
do siodla drugiego konia. Na moj� bied<t zerwala si<t bu
rza, deszcz lal jak z cebra; oslepiony, przemoczony do 
nitki, prawie na oslep jechalem , nie mog�c SÎ<i obronié 
przed uczuciem pewnego l<tku , bo juz zorjentowaé si<t nie 
bylem w stanie. Dotar:J:Am jeçl.nak szcz<tSliwie do owej za
kazanej wioski ; z powrotem juz mi rainiej bylo, bo i zo
rjentowalem si<t i spotykalem juz nasze patrule , poiniej 
wyslane. 
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Dopelniwszy poruczonego mi zadania i odmeldowaw 
szy si�, polozylem si� kolo obozowegd ogniska, aby troch� 
wypocz!Jic i przemokle odzienie o ile si� da wysuszyc ; 
nie czulem , spi!Jic twardo, ze mnie ogien nadto przygrze
wal, a obudziwszy si� rano, jak si� tylko ruszylem, odzie
nie ze mnie oblecialo, tylko w butach i w bieliinie sifJ 
znalazlem , sukno munduru zupelnie ztlalo i w proch si� 
rozsypah Rankiem rnszylismy dalej , teraz fora.Zn i zy
wnosci mielismy poddostatkiem , bo sami si� o nie stara 
lismy, nie ogl!Jidaj!Jic si� juz na nie. Za furazowaniem wy· 
seJ'.al pulkownik zwykle kapitana Inogrodzkiego, kt6ry 
mial do tego osobliwy spryt , tyle tez nam zywnosci do
starczal , ze pulkownik maj!JiC Z SOb!Ji kucharza , wyborny 
clawa! stol w obozie dia wszystkich oficer6w pulku. 

Moskali nie widzielismy przez trzy tygodnie, choc 
scigalismy ich tylne straze, maszen"lj!JiC pospiesznie od 
rana do nocy. Na szes6 mil przecl miasteczkiem Byszyn
kowce, stan�lismy na dwa dni do wypoczynku. Kapitan 
Inogrodzki pojechal naprz6d do Byszynkowiec, tam na
trafü niespodziewanie na wi�kszy oddzial kozak6w, ode
rwany ocl korpusu generala Bagrationa. i ci zabrali go w 
niewol�; jeden z jego Zülnierzy zdolal si� uratowa6 i ten 
uwiaclomil nas o tem co zaszlo . Natychmiast wyprawiono 
kompanj� kapitana Godzkiego, w kt6rej ja znowu sluzy
lem (na nieszcz�scie znowu bez zadnych wi�cej oficer6w 
chwilowo), aby dogna6 kozak6w i starac si� uwolni6 Ino
grodzkiego; wyruszywszy z oùozu Godzki jechal z dobr!Ji 
mÎn!Ji, lecz ujechawszy ze dwie mile, udal slabego i przy
zostal z kilkunastoma Zülnierzami w ostatniej wiosce 
przed Byszynkowcami, puszczaj!Jic mnie samego z od
clzialem. 

Podszedlszy pod miasteczko, zostawilem wachmistrza 
z jednym plutonem w rezerwie , a sam wpacUem do mia
sta. Kozak6w nie zastalem, scigac nie moglem, ho dowie
dzialem si�, iz to byla kupa nieregularna do zadnego od-
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dziaJu armji stale nie naleza,ca, nie wiedzieé bylo . kt6-
r�dy si� obr6cili., kt6r�dy ich scigaé. 

Przemaszerowalem przez miasteczko, usadowilem si� 
jakby na plac6wce, a uwaiajf:l;C kap�tana za nieobec11ego, 
rozselalem patrole na dwie mile w okolic� i zdawalem 
stosowne raporta do komendy pulku. O bywatele okoliczni 
zjezdiali si� do mojej plac6wki, fetowali serdecznie, to 
tez gel y po dw6ch nocach na koniu przep�dzonych , a 
dniach sp�dzonych w przyjafoei kompanj i ,  trzeci�j nocy, 
siedza,c na koniu, nadejscia trzeciej dywiz,ji oczeki walern . 
zasn�em na koniu tak éwardo, ze nadejscia wojska na
szego ni'3 slyszalem i dopiero oficer, icla,cy w awangardzie 
z trudnoscifl; mnie obudzié zdolal Szlismy tak, szÙkaj::i,c 
nadaremnie armji moskiewskiej, a spotykaja,c tylko male 
oddzialki lub 'maroder6w, az do miasteczka Dzisna, polo
Zünego nad Dzwina, o 9 mil od Witebska; tam dop�dzi
lismy ariergard� Bagrationa, kt6ren zdolaJ si� wymkna,é 
naszemu prawemu skrzydlu, dowodzonemu niedbale i nie
dol�znie przez kr6la W estfalskiego. PierwszRgo dnia sta · 
n�la do boju tylko nasza lekka dywizia jazdy, skonczylo 
si� tez tylko na rozpoznawaniu tereuu ; nazajutrz, gdy 
nadci�gn�li kirysjerzy i nasi zacz�li silniej nast�powaé za· 
Moskalami,  kazano naszei brygadzie (charakterystyczne· 
jako lekcewazenie sil i zycia swoich, a szczegolnie na
szych Zülnierzy, pr21ez generaJow Napoleonskich w owej 
kampanj i ;  w zarozumialosci swej sa,dzili, ze im wszystko 
wolno, w zystko mozliwe i wszystko uchodzi) B6g wie, 
z jak iej racji, przejsé wplaw na druga, stron� Dzwiny; 
duzy kawaJ plyn�y nasze konie, ale dzi�ki Bogu, bez 
szwanku i nikt si� nie utopil. Ledwie iesmy zdol:ali sta
n�é po irugiej stronie, otrzymalismy rozkaz, powracania 
wplaw, natychmiast W tym powrocie niebylismy jui tak 
szcz�sliwi, konie nasze oslabione zbytnim wysilkiem,  to
n�ly; z naszego pulkn nton�lo mamie 7miu, a z 6go pulku 
l l stu ;:,o{nierzy. Powr6ciwszy na lewy brzeg nie dano 
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nam n awet czasu z wody si� otrz�Snf! é, kazano ruszaé 
natychmiast clo atakn Iclziemy plutonami, lekkim klusem 
pod gor�, a tu widzimy, jak Hity pulk szasserow . fran
cuskich, party przez moskiewskich dragonow, w nielaclzie 
ucieka , a dragoni otoczyli juz krola · N eapolitanskiego 
wraz z jego swita,. Ksiq;.Z(J pulkownik kaze rozwijaé si� 
pulkowi we front , do ataku; nie czeka , az si� manewr 
skoùczy, lecz rozgor�czkowany, komenderuje : marsz ! 
marsz ! i sam wypusciwszy konia , nie ogl�daj�c si� na 
pulk leci naprzod. Jak si� wklinowal w mas� dragonow, 
znalazl si� w okamgnieniu otoczony zbitym walem ludzi 
i koni; sciskaj::i: go, wal::i: si� jeden przez drugiego, chc�c 
sciq;gn�é z konia, chwytai�c za szlify, za barki,

. 
bo tak 

ciasno ' ze r. roni uzyé nie poclobna ; ale w tej krytycznej 
chwili pulk dobiega, impetem swoim rozbija w puch ten 
ogromny kl::i:b dragonj i i w jednej chwili prawie oswobo
dziwszy naszego pulkownika i krola Neapolitanskiego, 
zacz�lismy juz lowié nciekaj::i:cych. 

Byl to pulk dragonow rygskich , dobrzy zolnierze , 
na wybornych koniach , wzi�lismy ich do niewoli trzysta 
kilkadziesi::i:t .ZOlnierzy, kilkunastu oficerow i dwoch sztabs 
oficerow. Po .wst�pieniu naszem na linj� bojow::i: , Moskale 
zacz�li si� cofaé i stan�li az �a miasteczkiem Ostrowno, 
gdzie my z jednej ,  a oni z clrugiej strony nocowali. W nocy 
przyl::i:czyl si� do nas pulk lekkiej p iechoty francuzki�j a 
z artylerji  mielismy z sobq; 1 2  lekkich armat 

Ostrowno oddalone jest od Witebska, jak to juz mo
wilem mil 6. Kraj bard7.o lesisty, tak zé clroga do Wi
tebska prawie ciqgle w lesie , lub w p_osrod mniejszych 
laskow prowaclzi. Krol Neapolitanski , ktory nami dowo
dzil , jak pod Ostrowm1m zaangazowal si�, nie czekaj::i:c na 
piechot� , tak i teraz m aj::i:c tylko jeden pulk piechoty i 
ten zostawil w tyle, bo za nami nacla,zyé nie mogla i pu� 
scil si� prawi!'J po szalonemu na Witebsk 
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Moskale , wyzyskujflc rozumnie polozenie , ci�gle 
piechot� si� oslaniali , a nasz dzielny wprawdzie , lecz do 
szalenstwa ambitny i lekkomyslny dow6clzca parl ci�gle 
dalej i dalej, nie ogl�daj�c si� na sw� piechot� , kt6ra da
leko za nami zostawszy, .zadn� nam nie mogla byé po · 
moc�. Kirasjery szli w rezerwie; jedna brygada lekka ase
kurowala dziala , a nasze trzy lekkie brygady p�dzily 
pï·zed so b� cal� arj ergard� rosyj sk� , walcz�c caly dzien 
zajadle i z wysileniem. Za:raz rano pulk nasz rozbil czwo
robok piechoty tamuj�cej nam drog� , rozbitych piecb.ur6w 
musielismy potem pojedynczo wyp�dzaé z krzak6w ; okolo 
godziny 1 1 -ej przywital nas na duzej polanie lesnej usta
wiony drugi czworobok. Pulkownik nasz choé czlek bar
dzo od wazny i smialy, tym razem mial dosyc pierwszego 
czworoboku, przyzostal przy szwadronach rezerwowych , a 
z nim i wi�ksza cz�sc oficer6w. Nie dla milosci wlasnej , 
ale dla chwaly moich walecznych koleg6w, wymieni� tu 
nazwiska tych , ktOrzy i w tym ataku komencly swej nie 
porzucili. Adjutant pulkowy, p o r u c z n i k  S z a w l o w s k i  
p r o w a d z i l p u l k  d o  s z a r z y ;  pierwszym szwadronem 
dowodzil niepor6wnany kapitan B e r e z o w s k i, komend� 
drugiego szwadronu obj�em j a, trzeciego wachmistrz 
0 w s i  a n  y, a czwartym clowodzil pulkownik S t a n  o w s k i. 
Po twardym boju rozgromilismy i ten czworobok. porucznik 
Szawlowski byl mocno ranny, a luclzi rannycn mn6stwo, choc 
zabitych dzi�ki Bogu bylo niewiele. Po rozbiciu tego czwo
roboku spieszono cz�sc brygady i rozsypano j� w lesie na 
flankiery (tyraljery) zamiast piechoty. Pod oslon� flankie
r6w uszlismy dobr� mil� naprz6d bBz zbyt wielkich tru
dnosci. Moskale przyspieszali raj terad� ; po poludniu opie
rala si� piechota, zbijaj�c si� na drodze wsr6d lasu w male 
kupy, gdyi miejsca nie bylo nawet na rozwini�cie i sfor
;r:nowanie si� prawidlowe. Te kupy mueielismy rozb\jac po
j edynczemi szwadronami . jedntt po drugiej , i trwala ta 
robota az do wieczora. Choc naj mlodszy z ofi.cer6w mego 
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szwadronu i wiekiem i rang::i:, przez cary dzien ten sam 
szwadron prowadzilem , kapitan Godzki okazal siEt do ni
czego, a tamci oficerowie nie dose przytomnymi siEt oka
zali , wiEtc pulkownik mnie komendEt obj::i:6 kazal , to tez 
podczas dnia ksi::i:zEt pulkownik ci!lgle lm nmie podjezdzal, 
chwalil , zachEtcal , otuchy dodawal i zachowanie siEt nasze 
do osobistej wiadomosci cesa.rza poda6 obiecywal , mnie 
osobiscie krzyz przyrzekaj!lc. 

Wieczorem zatrzymalismy siEt o dwie mile od Wi
tebska. Moskale okolo p6lnocy juz wyruszyli z obozu, a 
my, rano wyruszywszy, podeszlismy pod sam Witebsk, 
przed ktorym na wzgorzach, Moskale zajEtli siln::i: pozycjEt, 
zdawalo siEt,  ze s::i: zdecydowani przyj::i:c bitwEt; zaczEtla siEt 
JUZ i nasza armja sci::i:ga6, przybyl sam cesarz, kazal 
przed sob::i: wysti�pié naszemu pulkowi, odbyl przegl::i:d, 
przemowil z pochwalami, nazwal z naciskiem i kilkakro · 
tnie, najwaleczniejszymi z walecznych, i tak w rozkazie 
dzi1mnym umiesci6 i w biuletynie armji wydrukowa6 
kazal. 

Na plaszczyinie przed wzgorzami vVitebska zaczE:tlo 
siEt rozwija6 mnostwo naszej kawalerji. w zgorzami po . 
praw13j naszej stronie postEtpowala zwolna nasza piechota; 
Moskale otworzyli ze swoich pozycyj silny ogien dzialowy, 
a nas jako awangardEt posuniE1to naprzod pod ogien dzia
lowy moskiewski, dotychczas zrozumie6 nie mog�, w jakim 
celu; ze dwie godzin stalismy tak bezczynnie, ostrzeliwani 
silnie kartaczami, poki nasza piechota i artylerja, Moskali 
z pozycji zepchna,6 nie zdolaly. 

Obok mnie polegl wtedy pobocznik moj i kolega 
szkolny, sieriant Szczygielski, dzielny, honorowy czJ:o
wie k, pelen hartu i zimnej, spokojnej odwagi ; po batalji 
odszukalem go na pobojowisku, i zanioslem z pomoc::i: ko
legow do chalupy, gdzie na prEtdce urz::i:dzono szpital ; 
illO>yiÏ zupelnie przytomnie, zdawalo SÏEt, ze zyc moze i 
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bttdzie . gdyby nie WTIE(trznosci, ktore przez okropni'j; ral1E( 
od armatniego pocisku, znpclnie z niego wypad!y. 

Wieczorem poszlismy dalej, przeszli przez Witebsk, 
gdzie stanttla glüwna kwatera cesarska i obozowalismy 
na polu za miastem. Rano sformowawszy siE(, obliczylismy 
siE(; pr.?::ed Ostrownem jeszcze liczyl pulk nasz 450 glüw 
z okladem ; dzis znalaz:l:o SÎE( nas tylko 206 we froncie; to 
tez z czterech, sformowalismy si� we dwa szwadrony. 

Pulkownik podal cesarzowi listtt oficer6w maj�cych 
otrzymaé krzyze; przez niedyskrecjE( dowiedziano sitt, kto 
byl podany; wszczE(ly sitt swary, przytyki, i sceny zazdro
sci, szczeg6lniej wzglttdem mlodszych do tego odznacvmia 
zapronowanych; chc�c swary usmierzyé i mieé spokojn� 
glowE(, pulkownik cofn� z glüwnej kwatery swoj e  pierwo
tne przedsta.wienie; a podal, ze wedlug slüw samego ce
sarza, caly pulk odznaczyl sitt w spos6b niezwykly, nie 
moze podawaé pojedyùczych oficer6w do nadgrody, bo 
wszyscy na ni� zasluzyli, prosi zatem o nagrodtt dla ca
lego pnlku . W odpowiedzi nieurzttdowej,  obiecano narri 
daé na pami::i:tkE(, zdobyte pod Dzisn� na dragonach ryg
skich sztandary, zmieniwszy godla, a na sztandarach daé 
krzyze; w na.grodtt dla calego pulku P6foiejsze wypadki 
i klttski, kt6rych w6wczas nawet ra'Vdopodobienstwa me 
przypuszc zano, zepchnE(ly w niepamitté tE( dan� nam obie
tnicEt; malo kto zreszt� z tych, co na odznaczenie zash1-
zyli, koùca tej kampanji doczekat 

Z pod Witebska, po wypoczynku jednodniowym, 
mieliSmy ruszyé dalej, ci�gle w poscigu za cofaj�cym sitt 
nieprzyjacielem 

Siedzielismy juz na koniach do dalszego marszu 
gdy przyszedl rozkaz, by z pulku odkomenderowaé dwoch 
oficer6w i 50 koni, na ordynans do gl6wnej kwatery. Ks. 
pulkownik przeznaczyl kapitana Grabowskiego, jako zclol
nego, wyksztakonego oficera i mnie. m6wi�c, ze to w na
grodE( mego odznaczenia sitt, mam - byé zbliZünym <lo 
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osoby cesarza. Pulk nasz poszedl z awangard� lm Smo
leùskowi, ja z Grabowskim wrc\cilismy do Witebska, pod
o:ficerc\w i Zülnierzy rozprowadzilismy mi�dzy marszalkc\w 
i ministrc\w, kapitan zostal przy marszalku Berthier, a j a  
przy gen. Caulaincourt. Stoj�c kilka dni w vVitebsku, 
przypatrzylem si� calej gwardji cesarskiej, wloskiej, kor
pusom Davoust'a, wicekrc\la wloskiego etc. ; takich wojsk 
mc\j prajziacl nie widzial, a prawnuk m c\j widziec nie . 
b�clûe. (Nikt nie spodziewal si� i nie przewidywal, do 
jakich rozmiarc\w liczebnych, w krotkim czasie, armje 
dojd�.) 

Ozwartej nocy rozmawialem sobie z kapitanem Gra
bowskim , przychodzi zolnierz z wezwaniem dla mnie d o  
Oaulaincourt'a ;  id� tedy a _przed drzwiami marszalka za
staj� furgon , trzema koùmi zaprz�zony ; wchodz� , mar
szalek da.je mi rozkaz, abym poslal po moje siodlo z man
telzakiem ; claje depesze ; 1 0 0  napoleondorow i powiada , 
zebym tym furgonem iechal natychmiast do Miùska , 75 
mil, nakazuj �c, abym jechal tym furgonem czy konno czy 
pie chot� dopc\ki nie dotr� do m iejsca , gdzie urz�dzon� 
iest poczta regularna, ze clepesze s� barclzo wazne i glow� 
oclpowiem za spc\znienie. 'l\tk tedy jak stalem, musialem 
wyjechac, tylko z mantelzakiem, w ktorym zamiast efek
tc\w mialem siano ; depesza byla do Schwarzenberga z roz
kazem. aby nie l�czyl si� z wielk� armj�, lecz aby o brc\cil 
si� przeciw korpusom rosyjskim nadci�gaj::icym z Turcji. 
Terni chabetami francuzkiemi ujechalem z pol mili, potem 
wyprz�gl zy jednego z nich i osioùlawszy ; · 

na nim uje ·  
chalem spory kawal drogi, natrafüem na wies zaludnion ::i ,  
wzi�em konie chlopskie i ujechawszy niemi z e  trzy mile, 
znalazlem stacj� pocztow� , wzi�em konie pocztowe i trze
ciego dnia stan�em w Miùsku. 

Gubernator Miùska , genera1 Bronikowski , ktc\remu 
si.� zameldowalem , powiedzial m i , ze ksiititt Sch warzen
berg sam zwrc\cil si� juz byl z Nieswiefa przeciwko Tor-
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mansowowi i kazal mi do niego jechac, a widz�c jak bie
duj� na pow6zkach pocztowych , ulitowal si� nademn� i 
dal jak�s star� dor6zk� ; nie dlugo mi sluzyla , na pierw
szej stacji musialem j� porzuc16 , bo mi si� rozleciala. Po 
przejsciu przez Niemen pierwszy obiad zjadlem u gene
rala , bo zylismy przez caly czas niedogotowan� straw� 
albo suchym chlebem, a przez czas podr6zy. mojej, przez 
obaw� sp6znienia si� nigdzie si� nie zatrzymywalem, zgry
zlem tylko to, co mi na pow6zk� podano , chociaz kilka 
razy dziennie przejezdzaj�cemu po pod dwory szlacheckie, 
zachodzily drog� familje obywatelskie i zapraszaly abym 
si� czem posilil , lecz ua par� chwil tylko przystawalem, 
a podzi�kowawszy poczciwym rodakom , spieszylem dalej. 
Z jakiem uczuciem nas witano, niech objasni ten fakt : 
Gdy wracaj�c juz od Schwarzenberga , jechalem razem 
z pulkownikiem Flahault , adjutantem pod6wczas mar
szalka Berthier, ten wydziwi6 si� nie mogl zk�d ja mam 
tylu pr.zyja.ci6l i znajomych na Litwie , gdy sam , jak to 
wiedzial, bylem rodem z Galicji : nie moglo mu si� w glo
wie pomiescic dlaczego ludzie , kt6rzy mnie pierwszy raz 
widzieli , z tak serdecznem uczuciem mnie witali ; on wi · 
dzial tylko serdeczne uscisnienia' lzy, pocalunki od m�z
czyzn , jak od kobiet , lecz sl6w ich , lecz znaczenia tego 
powitania nie rozumial ; nawet tJumaczenia mego prawie 
zrozumiec nie byl w stanie. 

Wyjechawszy z Minska przed wieczorem , stan�em 
nadedniem w Nieswiezu , gdzie zastalem tylko arjergard� 
austrjack�; gdy si� meldowalem komendantowi, pu!kowni
kowi od Aurel Ohevauxleger6w, powiedzial mi, ze ksi�z� 
Schwarzenberg jest w S!onimie , a ze te szesc mil drogi 
prowadzi przez same lasy, po kt6rych wal�sali si� maro
dery, wi�c dal mi o:ficera i 24 szwolezer6w dla be�pie
czenstwa, musialem wi�c jechac z eskort� st�po, odpoczy
wa6, i az w nocy dooi�gn�em do Slonima ; ksif!Z� Schwar
zenberg juz ruszal ku Kobryniowi, gdzie general Régnier 
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dowodz�cy awangarcl� jego, zlo.ZOn� z Sasow, poprzeclniego 
clnia spot,kal si� byl z Moskalami. 

Ksil:!z� Schwarzenberg wychoclzil juz ze swojej kwa
tery; gcly mu odclalem clepesze, kazal mi poclaé konia ze 
swojej stajni , abym jechal w jego swicie, a jako goscia, 
oddal mnie i polecil staraniu porucznika od ulanow hr. 
Clam Martinie (ktory byl potem general- adjutantem przy 
cesarzu Ferdynandzie, i na tem stanowisku umarl). Dano 
mi ordynansa i feld poczt� pod moje bagaze, (ktore nb. 
sklaclaly si� z kulbaki z mantelzakiem wypchanym sianem). 

Wyjechalismy za Kobryn, gdzie wojsko austrjackie 
zaj�lo pozycje ; zacz�la si� maJ'a kanonada, a pulk Kaiser 
huzarow szarzowal na clragonow rosyjskich i zaraz w 
pierwszym momencie, komendant tego pulku, pulkownik 
Horvath zgin�, Moskale zas cofn�li· si�. Byla to wi�cej 
demonstracja jak hatalja, ktüra trwala. goclzirn�. Przyszlis
my do Pruzan, gMwna kwatera stan�la w zamku Jaclalem 
przy stole ks. Schwarzenberga z generalicj�, reszta sztahu 
i swity jaclala

. 
w drugim pokoju. J esé i pié mialem clo

syé, ale zebym mial gclzie si� przespaé, 0 to gospodarz 
moj nie clbal; wszyscy ofi.cerowie patrzali na mnie jak na 
psa, clziwnie ho tez mi�dzy nimi wygl�dalem; sztah zlo
.ZOny z magnatow, ludzi hogatych i elegantow, przy kor
pusie, ktory nie wojowal, ani razu nie hyl w boju, mane
wruj�c tylko w posrocl kraju dobrze zaludnionego, i h�
dl:!cego jakby wsrocl pokoju; ja, w wytartym munclurze, 
bez hielizny, ho mialem jedn� tylko koszul�, t�, co na 
sobie. Przyjemniej mnie si� robilo, jak si� zjawil ktoren 
z oficerow awangardy, troch� wi�cej do mnie podobny, 
to tez zaraz z nim sitt hratalem. 

W e trzy dni po mùim przybyciu, przyjechal pulko
wnik Flahault i odtitd hylem jego stalym towarzyszem, 
lepiej mi hylo, bo i sypialem z nim i mialem protektora,. 
Nakazal mi dowiadywaé si� przez Polakow, w sluzhie 
austrjackiej h�clt�cych, o duchu, jaki w korpusie panuje 

3 
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Rozmawialem z wielu o:ficerami, mi�dzy innymi z Kicin
skim, o:ficerem Kirysjerow (ktory si� przeniosl do naszych 
wojsk i pod Moiajskiem zgina,l) ; ten i inni zapew niali 
mnie, ze korpus austrjacki wrogo jest usposobiony dla 
Napoleona ; powiedzialem to pulkownikowi Flahault a w 
krotkim czasie on sam osobiscie mial sposobnosé prze
konaé si� o tem, bo mial w oczach samego Schwarzen
berga nader niemile zajscie i klütni� z rot m istrzem od 
ulanow, adjutantem i faworytem Schwarzenberga. Rot
mistrz zostal wprawdzie natychmiast aresztowany i przez 
dwa dni rniszego pobytu w kwaterze Schwarzenberga 
nie widzieliSmy go wi�cej .  Poznalem si� z o:ficerem od 
Kaiser-huzar6w, ktory wyjezdzal z depeszami do Lwowa, 
dalem mu list do rodzicow; poczciwy W �gier od wiozl list 
ten osobiscie rodzicom, az na wies, do Gl�boczka, gdzie 
ojciec wowczas m ieszkal. 

. Po kilkudniowym czekaniu tecly, dor�czyl mi ksif!Z� 
Schwarzenberg

· 
depe�ze i 1 20 dub1 to w na drog� ktore 

przyj�em, bo mnie general Bronikowski wysmial, ze, jak 
mi dawal pieni�dze, ja podzi�kowalem, mowi�c : Ze n ie 
potrzebuj�; bylo nawet istotnie tak, nie potrzebowalem, bo 
nawet prze pJ:acaja,c, za pienüi/lze nie dostaé nie bylo mo 
zna, tak wszystko Francuzi darrn o zabierali. Generul Bro
nikowski wr�cz mi powi edzial, ze gfopi ten, co nie bie
rze, gdy uczciwie wzi!J.é moze, co mu o:fiarnj!J.. 

Ruszylismy razem z pulkownikiem Flahault oso 
bnemi powozkami ku Smolenskowi , gdziesmy przybyli 
w w ilj� dnia szturmu ; oddalem depesze marszalkowi Cau
laincourt, chcialem mu zdawaé rachunek i oddaé reszt� 
pieni�dzy ; tych nie chciaJ'. przyj!j_é ' mowi�c : ze nie ma 
czasu si� rachowac Kazal mi naclal pozostaé przy sobie , 
lecz po kilku dniach, uzywaj�c rôznych instancyj , udalo 
mi si� uzyskaé pozwolenie powrotu do pulku. Przybywszy 
do regimentu , dowiedzialem si� , ze kapitan Grabowski , 
maszeruja,c od glüwnej kwatery do pulku , zostal napa-
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dniEtty przez znaczny ocldziaJ: kozakow, broniJ: s i Et  jak mogl 
rni.jdluzej, aby o bronic bagaze , ktore mial przy sobie 
z calej brygady i co chciwosc a wiElc i kuraz kozak6w 
glownie pobudzalo, ale z kilkunastoma nieclobitka.mi dostal 
siEl do niewoli. Mego czlowieka nikt w pulku od tego 
czasu nie widzia r ,  nie mog�c go odszukac , mialem za 
przepacllego wraz z rzeczami i konmi , a tu juz czwarty 
tydzien tEt samEt na grzbiecie nosilem 'koszulEl ; siacUem na 
konia Goclzkiego , tego raniono podemn9t , gdym sp!:ldzal 
tyraljerow moskiewskich , kryj9tcych siEl po przekopach , 
przesiadlem SÏEl na konia zolniersk iego . Flankierujl:!c, .spot
kalem gener,\l:a Sokolnickiego piechot9t , ho konia pod nim 
ubito ; ofiarowaJ:em mu mego ; konia kazalem przesiodlac 
a sam siacUem na pierwszego lepszego , ktory siEl nawin� 
i pozostalem w ogniu na flankierach az do wieczora. Tego 
dnia general Wincenty Krasinski tak nam spoil ksiElcia 
pulkownika ze lezeli oba dwaj na ziemi bez duszy. Pod 
Smole ù.skiem zobaczylismy siEl pierwszy raz z }rnrpusem 
ksiElcia Jozefa Poniatowskiego, ktory stanq,l m.. prawem 
naszem skrzydle , opierajq,c siEl o Dniepr. vV oczach na
szych piechota tego korpurn szla do szturm u ;  wieczorem 
ustala kanonada , przerlmiescia siEt palily, w nocy �liczny 
byl widok jak plomien ie z pal 9tcych siEl po obyclwoch 
stronach przedmies6 w gorze po nad fortec9t S ÎEl  la,czyly, 
kt6ra w tem oswietleniu wygla,daJ:a jak w ogni stej koro
nie. Do dnia cesarz i gwarclje weszly do opuszczonego 
przez Moskali Smolenska , a rny o bszecllszy miasto, idl:lc 
przez pal9tce siEl jeszcze przedm iescia , ruszylismy w brod 
przez Dniepr, ktory tam jest dosy6 plyt.ki i dalej klusem 
za Moskalami, ktorych o dwadziescia wiorst pod Valentino 
dopEldzil ismy. Tego dnia znowu bylem na :B.ank ierach , 
przykr9t mielismy roboJ El ,  wypElélzaj!J:c tyralj erow moskiew
skich z wysok iego zboza ; tutaj dotrzy mywali oni juz placu 
i broni.li siEl z ogromn9t zawziEltosci9t .  prawie z wscieklo 
SCÏ!j: , posuniElt9t do tego stopn ia, ze wielu z pomiEldzy Mo-
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skali' choc wiedzieli n a  pewno, z e  ich z a  t o  smierc me
chybna czekR. przer;uszczali na.s. przyczajaj�c siEt w zbozu 
i dopiero z t.ylu do nas strzelali; bylismy tam parEt go
dzin w bardzo przykrem poloileniu , bo z powodu bez · 
czynnosci Junot'a z W estfalczykami , my, korpus jego 
przeciw przewaznym silom moskiewski m zast�pic musieli
lismy, ustawiajl'!c nasze szwadrony w dwoch frontach bo
jowych ' tak ' ze te dwie partje tylarni do siebie byly 
zwrocone. 

Dla objasniPnia opowiem wkrotce, ze pod Valentino 
schodz� siEt trzy drogi , tern i drogami szly trzy korpusy 
moskiewskie ; przeciwko ka.zdemu z nich postawiony byl 
korpus armji naszej : Moskale szli bocznemi drogami, my 
zas blizsz� ,  prost� i tym sposobem odcinaliSmy dwa kor · 
pusy rosyjskie od trzeciego, dlatego byl to manewr bar
dzo wazny i doniosly; korpus Junot'a nie stan�l na prze
znaczonej sobie pozycji, wiEtc my musieliSmy. dziel�c swoje 
sily, jego na tych pozycjach zasL�pic. Mor 1ercza tam byla 
walka , trupow piechoty pelne byly wertepy, ktorych tam 
jest nie malo Ostatecznie Moskale cofnEtli siEt , a my sta
nEtlismy na pobojowisku na nocleg ; stalismy tam i drn
giego dnia ; 

. 
korzystalern z tego czasu , aby siEt trochEt 

oczyscic , 6 tygodni koszuli i munduru nie zdejmowalern , 
latwo mozna sobie wyobrazic jak bielizna moja wygl� 
dala ; to tez gdy usiadlszy za krzakiem , zclj�em kosznlit, 
aby j� z nEtdzy oczyscic , spostrzegl to porucznik Szu.
wlowski i dal mi zaraz swoj� , czyst�. Malo luclzi clobrzé\ 
zrozumie jak� czasem roskosz moze spra wic czysta ko 
szula. 

Dniem pozniej zjawil SÏEt moj czlowiek z rzeczam t 
rnojemi i z jednym koniem , bo drugiego mu ukradli ; do
piero moglern przebrac siEt zupelnie i siacHern na mego 
poczciwego skarogniadego konika ; dobry to byl kon ! 
silny, zdrowy, pewny i niezmiernie wytrwaly 
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Dopiero o d  Smolei11ska zaczttla Sl't n a  dobre nasza 
ci�zka praca, a co gorzej okropna nttdza ; nie mielismy 
ani 0hleba, ani nawet trochtt soli, zeby okrasié illÎttSO, 
ktore my, w awa11gardzie, mielismy wprawdzie; lecz reszta 
armji, zywila Sf<t juz mittsem ko:rlskiem 1)0 wittkszej czttsci. 
Oz!owieka, miejscowego mieszka:rlca nigc1zie sitt nie spo
tykalo; za furazem trzeba bylo daleko na boki poselaé, 
clostawalo sitt z niezmiernym trudem trochtt snopow siana 
a czasem tylko slomy c1la koni. Ozttsto po bitwie, caly 
dzie:rl do poinej nocy trwaji:i:cej, konie objadaly baraki, 
zostawione przez Moskali, bo nie bylo czasu za furazem 
posela é Z naszemi slugami i furazerami rzadko kiedy 
widywalismy siE}, bo ci pilnowali WÎEtcej rabunku na swoitt 
rttktt, jak dostarczania nam zywnosci, . furazerom trzeba 
bylo to lajdactwo tolerowaé i nie zmieniaé, to choé cos 
czasem ktory przywioû, a jak spodziewal siEt, lub podej
rzywat ze go zmieni!:l, fo j nz wiEtcej sitt przy pulku i nie 
pokazal ; w ten sposob formowala sitt ta podla z;,;raja tak 
zwanych maroderow. Furazerami nazywam ja podoficera 
i kilkn zolnierzy, ktürych sitt wyselalo dla wyszukauia -i 
sprowadzen1 a zywnosci dla ludzi, bo za tem trzeba bylo 
poselaé d1=t leko na boki i wielkiego przemyslu uzywa6, 
aby cos do taé ; za furazem dla koni jezdzilismy oddzia
lami. h·lejno Ze switem kazdego duia siadalismy na 
ko�1 ; Moskale bronili zacittcie kazdej pittdzi ziemi, przy 
kazdej strudze brali pozyqj <t ;  okryci dymem pali:i:cych sitt 
wiosek i karczem, odbywali rejteradEt, a my.  ustawicznie 
musielismy szukaé przeprawy przez blotka i rzeczki, kt6-
rych tam jest bardzo duzo ; tak, ZB CZ<tSto od switu do 
p6inej nocy siedzi:i:c na koniach, ledwie o p6l m ili zdola
li smy sitt naprz6d posuni:i:é ; takiemi drogami, taki:i: praci:i: 
i g:todem, najwittcej tracilismy koni, ludzi duzo sitt spie
szalo, i ci pomnazali liczbtt maroder6w : mniej daleko tra
cilismy od broni nieprzyjaciül, ktüremu jednak i my 
niewielki:i: szkodtt wyrzfldzaliSmy, chyba przez tych kilku
nastu je:rlcow, ktérzy codziennie w nasze wpadali rttce. 
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W szystkie wsie i buclynki przecl nami palili Mo -
skale. Kilka dni bylo takich, ze i po bokach wsie si� 
palily; mi�clzy zolnierzami krtJ:zyla wies6, ze to cesarz 
ocldajti:c Moskalom pifikne za nadobne, kazal zandarmerji  
obozowej pali6 wsie po bokach polozone ; faktem histo
rycznym jest jednak, ze to luc1nos6 sama, sfanatyzowana 
i zastraszona przez popow i agitatorow, wlasne siedziby 
podpalal:a, chronÎ'J:C si� z dobytkiem w lasy, jak poclcza · 
najazclow Tatarow i Mongolüw. Chlopi li:J!czyli si � w bandy, 
kt6re po bokach armji wrn.z z kozakami • kr'J:zyly, podczas 
marszu i zblifania si� naszego do Moskwy; a gdzie si<?. 
tylko dalo, .ZOl:nierzy i maroderow naszych wybijaly . 
Kilka stacyj poczty wojskowej, ktôre mi�dzy Moskwti: a 
Smoleùskiem umieszczone byly w opalisadowanych bu
clynkach lub okolnikach z zalogtJ: jednej kompanji piechoty 
i l 6tu j ezdnych napaclli, zdobyli i w piei1 wyci�li ; nam 
samym trafi.al:o si�, ze chodz�c za furazem, napotykaliSmy 
w lasach mieszka11c6w wsi okolicznych, obwarowanych 
wraz z dobytkiem zftsiekami, ktore szturmem >1dobywaé 
bylismy zmuszeni. 

Ruszywszy z pod Valentino, w par� dni mar zu za
stalismy Moskali w pozycj i  o mil� pod Drohobuz�; awan
garcla nasza zatrzymal:a si� czekajl],C nadejscia armi i; 
plynie tam jakas rzeka, ktorej nazwiska_ nie pomn�, za t� 
rzek� wyprawiono nasz szwadron, dla rozpoznania nie 
przyjaciela; stan�lismy na bloniu, pod pasiek� ; Godzki 
komenderowal szwadronem, wyslal podporucznika Brze
sciaùskiego na fl.ankiery, a mnie z plutonem w jegn ase
lrnracji, bo zacz�li s1� pokazywa6 kozacy. fl.ankiery od
dzial:u, ktorego widzie6 nie mogli smy. bo byl ukryty za 
g6rRt ; nasi fl.ankiery posuwali si� naprzod, a ja za niemi 
z wolna, bo mi wiclocznem bylo, ZP, kozacy umyslnie za 
sobRt pocii:J!gaj� ! Godzki z reszt� szwadronu za narni me 
post�powal, tak zesmy go wreszcie z oczu stracili. 
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Brzescianski widz�c , ze si� :flankierzy moskiewscy 
zg�szczaj�, rozkazal mi (jako rang� starszy) ohj�c dow6dz
two fl.ankier6w, a sam pojechaÏ z raportem i po rozkaz 
co ma dalej rohic ; poznalem od razu ze stch6rzyl, ho jako 
starszy i komendant nie powinien hyl opuszczac oùdzialu 
.iuz tez i wi�cej si� nie pokazat Zostawilem tedy m6j 
pluton w assekuracji pod komenc1� siedanta Wieluù
skiego_ a sam ohj:Vem komend� fl.ankier6w ; manewruj�c 
tak z godzin�, widz� ze kozak6w coraz wi�cej przyhywa, 
wzifylem kilku zolnierzy ze skrzydla, a uwa.Zaj�c ze szczyt 
g6ry hlizko, poskoczylem naprz6d i zohaczylem kilka 
szwadron6w jazdy podchodz�cych pod g6r� , ahy nas tym 
sposohem oskrzydlic i zahrac ; gdym powracal do swoich, 
kula mi u pra wej nogi mi�so przec1arla ; nie zwaialem 
jec1nak na to, Wieluùski podhiegl do mnie , ohradzilismy 
si� szyhko, i rozpusciwszy ohydwa plutony na fiankiery, 
ahy szersze miejsce zaj�c , rozpoczE:tliSmy odwr6t dwoma 
linjami, stE:tpo, z wielkim oporem ho nie mozna hylo ina 
czej , nie chc�c c1opusci6 hezladnej ucieczki. Tu podemn� 
mego poczciwego sk::irogniadego zahito, siadlem na innego 
konia a zolnierz mi szmat� nogE:t okr�cil , ahy krew zata
mowac ; tak manewrowaÏem z p6l mili , az spotkalem ka
pitana Zapolskiego, kt6ry odszedlszy od Godzkiego z 1 000 
krok6w, stal ukryty za pag6rkiem, nihy mnie assekuruj�c ; 
Moskale zohaczywszy ten oc1dzial, zatrzymali si� . Gdysmy 
wr6cili do ohozu zolnierze narohili krzyku ' ze hyli opu
szczeni od kapitan6w, od komenclanta i ze mnie tylko 
winni sw6j ratunek ; poclniesiono ten wypadek i od tego 
clnia kapitan Godzki i poclporucznik Brzesciaùski sluzyc 
przestali. 

Wieczorem chirurg opatrzyl moj� ranliJ , a ze hyla 
lekka, w�adlem napowr6t na konia , od tego clnia jednak, 
niestety, nie mialem juz wlasnego, trzeha hylo hrac pierw
szego lepszego, jaki si� trafü ; kawalerzysta rozumie co to 
znaczy, w ci�glej sluzhie, codziennie w ogniu ni.eprzyjaciel-
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skim, nie m1ec swojego konia. N ocowalismy w tem samem 
miejscu. Po nadejsciu armji , rano stanfila nasza jazda na 
bloniu, brygada, w kt6rej sluzylem, byla w pierwszej linji, 
24 armat ostrzeliwalo nas ci�gle a gEiste ftankiery ci�gle 
nas droczyli. Ksi�zEi pulkownik napieral siEi caly dzieù 
szarzy na te armaty, ale bryga<ljer geueral Rouseille , 
kt6ry po rannym pod W itebskiem generale Niemojowskim 
obj!il dow6dztwo naszej brygady, pol�czonej z prmkimi 
huzarami, nie dopuszczal tego ; ale p0 poludniu, nie wiem 
dlaczego i w jaki spos6b kr61 neapolitai1ski zezwolil ; po · 
szlismy tedy do szarzy, ale zastalismy armaty przegro
dzone od nas bystr� , z wysokiemi brzegami rzek�, o kt6-
rej dow6dzcy nasi nie wiedzieli ; my ponieslismy straty 
mniej dotkliwe , a 11rnskie huzary, id�cy za nami , stracili 
od jednego kart�czowego strzalu majora , 27 ludzi i 43 
koni ; prowadz1cy nasze lewe skrzydl1.1 oficer, przytomny 
czlow ek , rzucil si1:t z najblizszym siebie oddziaîem , bez 
k omendy, na lewo, za niewielki pa�6rek . cal11 brygadEi 
za sob11 poci�gniJ:l: i ochronil ocl zguby 

Na tem miejscu stan�liSmy na noc; bylem na grand:. 
gardzie, tak blisko Moskali ze z plac6wek slyszalem ro
zmowEi w ich obozie. Ale trzebR. przyznaé generalom Na
poleona, doswiadczonym wojownikom, ze w podobnych 
pozycjach, nie spuszczali siEi na plac6wki i warty obozowe, 
lecz jedi;m za drugim objezdzal wedety; kolo p6lnocy krOl 
Neapolitaùski przyjechal do mojej plac6wki, niezwykla 
cichosé panuj�ca od niedawna w moskiewskim obozie, 
na kt6r11 zwr6cilPm jego uwagEi, uderzyla go, kazal mi 
z plac6wk11 p6jsé naprz6d, dotarlszy do ogni6w moskiew
skich, nie zastalem juz nikogo Przeszlismy przez puste 
Drohobuze. zolnierze nasi wyszperali tam w6dk1:t, nalewk� 
zwan11. kt6r11 jednak tylko lakomsi pili, bo og6l, me zna
j�c tej w6dki, bal siEi zatrucia, chociaz byl to czas, w 
kt6rym pozeralismy ledwie przypieczone miEtsO . osolone 
prochem, a zamiast chleba ziaruo cale, w wodzie zagoto
wane. 
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Ruszylismy ku Wiazmie, zwyczajnym, jak to powyzej 
opisywalem,.__ sposobem; nie tam nie zasûo godnego szczegol
nej uwagi tylko nadarzyla si� nam sposobnosé zaopatrzyé 
si� w sol, ktorej brak tak mocno dawal nam si� uczué. 
PrzybyliSmy pod Mo.zajsk, do wsi Borodino ; tego dnia 6ty 
pulk ulanow byl w pierwszej linji, stalismy uszykowani w 
schody (échelons) ; drngoni moskiewscy zaa.takowali Gty pulk, 
bylo to na suchej roli, ogromny, g�sty tuman kurzu ro
zbity konskiemi kopytami, zaslonil nas zupelnie, Moskale 
nie widzf!;C nas nacierali na 6ty pulk, ktory si� cofal umysl
nie; my dalismy si� min::i:é, a potem nagle, wzi::i:wszy 
lewe skrzydi.o ,,naprzod ! "  j ak nie wypadniemy z boku i z 
tylu, djablesmy ich strzepali! Przy jednym majorze dra
gonow przyzostal porucznik Strzembosz i wodzil si� z 
nim ; porucznik Stanowski rugowal go, ze porzucil sze
re.g, przyszlo do gorzkich przymowek , a w skutek te go 
do pojedynku mi�dzy nimi 

Po tej nocnej szarzy zeszlismy za lasek na dolin� 
i ujrzelismy id�cy juz klusem na nas pulk jazdy, zupelnie 
podobny do dragonow, ktorych dopiero co rozbilismy. 
(Teraz pulki nasz6 staly w kolumnach, jeden za drugim, 
dopiero brygady w schody byly ustawione). ·]\fazury 6go 
pulku rozzuchwaleni swiezym tryumfem, tak sobie lekce
wazyli tego nieprzyjaciela, ze przyj�li go st�p::i:, dopusci
wszy na ko:rlce lanc; az tu lance zamiast lezé w dragona, 
oparly si� · na kirysach; nasze Mazury dawaj w nogi! 
wpadli na nas, zep:::hn�li, my z niemi zlamali pruskich 
huzarow i dopiero druga brygada w schodach stoj�ca, 
poskoczywszy, atak kirysjerow sparla i wstrzymala. Wstyd 
nam bylo okrutnie, bo wlasnie ksi::i:z� Jozef, ktoren nas 
przez cal::i: wojn� dotychczas nie widzial wtenczas tamt�dy 
przejezd.zat 

Po odparciu kirysjerow, stan�lismy w tem samem 
miejscu, w assekuracji armat, z lewej strony z za plotow 
dochoclzily do nas g�sto kule ka,rabinowe1 jedn� z nich 
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ugodzony, padl o trzy kroki przedemn� jeden z najdziel
niejszych oficer6w naszych, m�czennik krymina!Ow lwow
skich z czas6w powstania Denyski, kapitan Berezowski; 
caly pulk dotkni�ty byl, formalnie przerazony jego strat�; 
ia sam osobiscie za nikim tak nie ialowalem jak za nim. 

Dop6ki on zyl, bylem pewny najlepszej rady i po
mocy, kazdym ka walkiem dzielil si� ze mn� ; gdy plaszcz 
stracilem; on dal mi sw6j ; prawie wszyscy oficerowie wy
jechali z frontu , by go pozegnaé i pochowaé cialo jflgo, 
ja jednak pocznwaltJm si� do obowi�zku pozostaé we fron
cie z zolnierzami , bo ogieù armatni byl barclzo silny i 
dokuczliwy, a i karabinowy byl g�sty' nie chcialem zeby 
si� w zolnierza0h wzbudzilo podejrzenie, ze wszyscy ofice
rowie korzystaj� z tego pretekstu , aby si� choé na jakis 
czas z tych g0r�cych opal6w usl.m�é. Trgo dnia st alismy 
w miejscu i w ogniu do p6imej nocy na koniach ; lm wie
czorowi zacz�li nas Mo1;kale rakietami ostrzeliwaé, ale bez 
wielkiego skutku. Nast�pny dzieù byl dniem odpoczynku 
i przygotowaniem do wielkiej batalji pod Mozajskiem. Poda
lismy wykazy rzeczywistego stanu wojska ; po zebraniu i 
wst!jpieniu do frontu przybylych z rezerwy .ZOlnierzy, 01·az 
i tych , kt6rzy r6znemi sposobami o konie si� wystarali i 
go liwosci� swoj� w szeregach stam1é zdolali , bylo nFLs 
w pulku ogolem 2 2 0  ludzi i 1 3  oficer6w z podpulkowni
kiem 0 buchem na czele. Ksi�z� pulkownik zachorowal na 
silne zapalenie oczu i od Valentino nie byl przy pulku ; 
podpulkownik Ozarnecki i kilku innych oficer6w ci�gn�o 
z tylu przy pulkowniku pod pozorem siabosci ; opr6cz 
tych brakowali we froncie kapitanowie : Kijaùski i Ko
zminski, bo ci od pocz�tku wojny trudnili si� przemyslem 
rabunku. 

W clzieù wielkiej batalii , pezed wschodem sloùca 
jeszcze, zaprosil nas, kilku koleg6w. porucznik Szawlowski 
na pozegualne sniadanie ' mow1�c iz ma przeczucie ) ze to 
ostatni dzien jego zycia ) ze dzis zginie; w chwil kilka 
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p62:niej bylismy juz na koniach i ruszylismy po pod lasek, 
na pochylosci wzgorza bf2d�cy a pomiEtdzy wzgorzem a 
bate1j� ode bran� Moskalom , ktoni: zaj�c miala nasza 
artyleija gwarclji. 

Z lasku piechota wypf2dzala pi echotEt a my oczysz
czalismy pole ; przyjEttO nas l'Zf2SÎstym ogniem kartacza
wym , a z lasku i karabinowe kule do nas dochodzily ; 
w ·pierwszych zaraz chwilach przedarla · kula karabinowa 
Obuchowi czapkf2 ulan ·k� ; krzycz�c ze ranuy, polecial 
cwalem w tyl ; pod kapitanem Zapolskim ubito koni a , a 
ten nie chcial ws1�s6 na innego, i tak uj rzal sif2 pulk o 
wschodzie slonca poél komend� porucznika Stanowskiego 
o 7-miu oficeraeh , a hylismy dnia tego sami , zupetnie 
oclclzielnie dzialajitcy, bo reszta dywizji poszia z prawej 
strony lasku. Ostat ecznie spf2dzilismy nieprzyjaciela a j ak 
tylko miejsce by:J:o oczyszczone , zatoczyla natychmiast 
artylerja starej gwarclji ces'arskiej, ubrana w pelnej para
dzie, 24 clzial CÎf2.Zkiego kalibru na rzeczon� baterj Et ; my 
zeszliS:my na dol przed ni� w asekuracjf2 , bo nieprzyjaciel 
byl bardzo blizko ; przez kilka godzin znosilismy ogromny 
ogien , dos ta waly siEt nam i kule pelne i granaty i karta
czo we strzaJ:y. Porncznik Szaw!qwski dostal w piersi kar
taczami ; porucznicy : Putiatycki i Starorypinski ci�zko 
ranni ; po trzech ludzi od razu wyrywaly nam lrnle z frontu, 
a od huku naszych wlasnych clzial konie nam zrazu klEt
kaly, poiniej tak bylismy ogluszeni , otumanieni, zobojf2t· 
nieli , ze bez wzruszenia liczylismy na to, iz zaden z nas 
juz ztamt�d nie wyjclzie ; doskonale pamiEttam j ak zupel · 
nie oboj�tnie czekalem na kolej, kiedy mnie kula zabierze, 
choc z razu gEtsto Sif2 ogl�dalem , czy nie ujrzEt naszego 
generala, aby nas z tego piekla wyprowadzil Z poludnia 
odsun� ·iEt nieprzyjaciel , wyszlismy na fl.ankiery ; granat, 
zarywszy SÎf2 w mokr� ziemiEt pod moj ego konia i mme 
i kouia wywrocil , lecz wstalismy oba bez szwanku. 
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Przed wieczorem, juz lm koncowi batalji ,  kazano 
nam przejsé klusem na lewo, na trakt, dla obj�cia awan
gardy. Przechodzq;c na to stanowisko, tracilismy ludzi od 
pocisk6w dzialowych i natrafüisrny na chwil�, gdy mo
skiewsr::y kirysjerzy, rozwijali si� do szariy na nasz� ba
terj�; wicekr61 wloski dal nam rozkaz, zeby ich odeprzeé, 
lecz widz11c, jak liczebnie slabi jestesmy, wsparl nas ba
taljonem grenadjer6w, kt6rzy przypusc1wszy nieprzyja
cielskq; konnic� na 50 krok6w dopiero dali ognia z po· 
t�znym skutkiern, bo zami�szanie i duzq; strat� nieprzy
jacielowi wyrzq;clzi wszy, dali nam moznosé wysunl:lé si�. 
rozbié ich do reszty i wziq;é w niewol� rannego podpul
kownika, dw6ch oficer6w i kilkudziesi�ciu zolnierzy. To 
spotkame zakonczylo batalj�. Przed naszym frontem, wie 
czorem sci�gn�a cala nasza dywizja na pozycje przez 
pulk bmy zaj�te; stan�liSrny wszyscy na pobojowisku g�sto 
truparni zaslanern; ten jeden raz podczas calej tej mor
derczej kampanji trafüo mi si� tak nocowaé; zolnierze, 
smiertelnie zm�czeni ledwie ze trupy od koni odci�gali, 
klad�c si� pomi�dzy nich i na nie, szukali we snie troch� 
pokrzepienia, bo tAj nocy, ani my, ani konie, nie w g�bie 
nie rnielismy, nawet ognia nie bylo z czego rozlozyé. 

Do dnia rnszyliSmy· pod same miasto Mozajsk; tu 
obliczylismy si�; z calego pu!ku zostalo 52ch Zülnierzy i 
50iu oficer6w, to jest: porucznik Stanowski i Strzembosz , 
podporucznicy: Boryslawski, ja i Niezabitowski, kt6ren 
wlasnie tego ranka do purku przybyt Tego dnia nie by
lismy czynni nocowalisrny pod lVIozajskiem, lecz tej nocy 
zawital po raz pierwszy nieproszony, srogi gosé, mr6z ; 
pierwszy raz nie mozna bylo ulezeé 11a golej ziemi, z po· 
wodu zamrozi Kr61 Neapolitanski, widz�c jak nasz korpus 
okropnie ucierpial. chcial mu troch� da é wyt,chn�é i po
slal na nasze miejsce, t. j. na awa.ngard�, korpus generala 
de Latour Maubourg. Korpus ten liczyl w swoîm skladzie 
te polskie pulki , kt6re juz byly sploszone pod Mirem, 
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mianowicie: 3ci, 7my i l Gty pulk ulan6w. Poszli tedy przoclem, 
lecz my niedlugo cieszylismy si� wzgl�dnym odpoczyn
kiem, bo o mil� za Mozajskiem kolo jakiegos l\fonasteru, 
kt6ry nasi, nie wiem czy prawdziwie, mienili Rozdestwom, 
kawalerja moskiewska natarla na pulki Latour Maubourg'a, 
ktcire szkaradnit? pierzchn�y. Nie wiem, jak si� to stalo, 
jaka temu byla przyczyna; ale opowiadano, ze kr61 Nea
politaùski z wsciekloscilJ: rzucil . kapelusz; 0 ziemi� i wy
krzyknqJ: to S!J! chyba inn�j matki dzieci Poslal natych
miast po nasz� dywizj�; mijalismy Husem i galopem r6zne 
ocldzialy wojsk i znown obj�lismy .awangard� ,  ale spokoj 
nie maszerowalismy a z  d o  Moskwy; o dwie mile o d  tego 
miasta natrafilismy na mocnf!i i obwarowana, silnie po?.:ycj�, 
lecz opuszczonlJ:, tu bylo juz wida6 rejteradf!! umyslnlJ:, 
z planu. 

Wieczorem stan�liSmy pod miastem Moskw!J! ; w po -
Srod przedmiejskich ogroclow roskoszowaliSmy SÎ�,  p ieklJ:C 
kartofle i gotuj!J!C karto:fle z mi�sem, lecz chleba jeszcze nie 
mielismy. W bramach miasta stala mocna straz gwardji i 
ni kogo nie przepuszczala. Cesarz nocowal w letnim car
skim palacyku, niedaleko ocl nas. Do dnia weszla piechota 
do miasta , kawalerja ruszyla po za miasto, oczyszczaj!J!c 
przedmiescia, a .nasza dywizja ruszy l a  dopiero okolo polu
clnia , cü1gn�c przez srodek miasta z dobytll: broni!J!. Lu
cluosci miejscowej nie wicla6 bylo zupelnie ; w otwartych 
sila, sklepach gospoclarowala piechota ; narn z koni zsiada6 
zakazano, zeby jak najpr�clzej stana,é za miastem w awan
garclzie ; maszeruja,c wiclzielismy juz w kilku punktach 
miasta wybuchaj!J!CY ogieù ; przechodz!J!cym kawalerzystom 
poclawala piechota najrozmaitsze wiktualy, chwytal kazdy 
co m6gl zlapa6 ; w przejezdzie dostal si� mnie woreczek 
z rodzynkami i daktylami ,  kt6ry mi podal zolnierz od 
piechoty na dlugiej ulicy wsr6d sklep6w korzennych ; zja
wil si� takze mi�clzy nami poczciwy kolega , Zülnierz 
z gwardji ulan6w Krasinskiego, wiozlJ:CY na w6zku beczk� 
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wina , sam sta.J: nad nil:J! z lewaczem w r�ku i kto s1� 
zgl'osil , dawal si� na pic. PocÎl:J!gnl:J!lem i ja dobrze tego 
wina i z razu nie nie czulem , lecz g ly wyszedlszy za 
miasi.o,  stan�lismy obozem , tak mnie to wino rozmarzylo , 
zem do bialego clnia spal jak zabity ; lecz obuclziwszy si� 
jakze mil� mialem niespoclziank� , pozbywszy si� djaryji 
barclzo clokuczliwei, ktôra mnie ocl kilku clni ogromnie 
m�czyla. Z miasta clrJstalismy ob:ficie wszelkiej zywnosci , 
caly dzie:D. stalismy na tem przeclmiesciu , rozumie si� , ze 
utrzymujl:J!c wart� polow� i rozsylaj!:lc patrole. Przybyl tu 
V"1reszcie i môj sluzilcy, mial powozk� zaprz�Zonl:J! trzema 
dobremi chlopski.emi konmi, pelnl:!! najrozniejszych zapasow 
zywno ' ci '  a opr6cz tego prowadzll z sob!! jeszcze krow� 
mlecznl:J! ; tych kilkarni.scie cl ni na niczem nam nie brako
walo i ze sluz�cym moim cz�sciej spotkac si� moglem. 

Moskale cofali si� dalej, wykonuj�c powzi�ty plan 
pi�c clni kr�eilismy si� za niemi, przechodzl'lc kilkakrotnie 
rzek� Moskw� ; closzliSmy nieprzyjaciela dopiero w Woro 
nowie , majl:J!tku hr. Roztopczyna , gubernatora Moskwy, 
kt6ry tak jak Moskw� spalic kazal , i sw6j wlasny palac 
zrujnowal i spalil, a w bramie umiesci.J: na tablicy po mo

skiewsku na pis : przygotowana kwatera dla Bonapartego, 
luclozercy (izwierga); w Woronowie zajEili Moskale pozy 
cj� i troch� si� nam opierali , lecz o mil� stamt�cl , pod 
Tarutino stanowczo stan�li. Tego clnia bylem znowu na 
flankierach ; od Woronowa ruszylismy, post�pujl:J!c za koza
kami, wi�cej manewrnjl:J!C jak ucierajl'lc si� , a ku wieczo
rowi stan�em z fiankieraini nad clolinl:!! , kolo nietkni�tego 
jes!ilcze jakiegos tolwarl.. u, dalem wi�c zna6 do pulku, aby 
przyslali po furaz. Sluzba moja na fiankierach z nocl:J! si�· 
koùczyla , przyslano tedy innego o:ficera z plutonem na 
moje mieJSCe , a mnie kazano fur�zowa6 ; przyjechal byl 
tego dnia do mnie na fiankiery na ochotnika sieriant 
·w oj narowski , wy borny Zülnierz , znakomity ka walerzysta, 
kt6ry jeszcze w roku 1 8 1 1 -tym wyslany byl do Francji 

•. 
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jako instruktor kawalerji, a potem zostawal jako ordynans 
przy marszalku Davoust ; zajechalismy tedy na teu fol
wark i zacz�lismy wi�zaé siano na wi�zki , linje nasze nas 
mijaly jedna po clrugiej ,  kirasjerzy nasi rozkladali si� obok 
folwftrku obozem, juz rozrywali ploty i budynki na ognie, 
gdy uslyszelismy wielki krzyk i strzelanin� g�st� na na
szej linji, kt6ra juz byla wysûa na pag6rek, a na koniach 
stala juz tylko nasza clywizja, czekaj�c na rozprowadzenie 
forpoczt. Uslyszawszy tedy te nagle krzyki, zroznmielismy, 
ze naszym nagle jakies niebezpieczeùstwo grozié musi, a 
znaj�c slaboSé liczebn� swoich , poczulismy, ze trzeba 
spieszyé na pomoc ; zostawiam tedy dw6ch zolnierzy przy 
wi11zkaC'h siana , a sam z Wojnarowskim i reszta,; ludzi 
przybiegam i zastaj� obydwa nasze pu!ki (6-ty i 8-my) , 
bo juz razem si� formowaly w jeden oddzial, uszykowane 
przez majora Suchorzewskiego w jeden szereg, wstrzymu
j�ce mn6stwo kawalerji  rosyjskiej . jednakze stoj�c na 
miejscu. Konie nasze tak byly oslabione, ze nie byly zda
tne do szariy, n ie byly w stanie ruszyé si� szybszym 
chodem ; kawalerja moskiewskft r6znego gatunku przyla
tywala az przed sam nasz fro!ft , strzelaj�c do nas , a my 
sil nie mielismy w koniach, aby j� rozgromié, lecz m�ztwo 
zolnierzy trzymalo t� ma;is� na miejscu prawie tylko sil� 
bezwladnosci , wspart.ej sü� i hartem ducha 

W prowadzilem oddzial m6j na lewe skrzydlo i sta 
n�em obok Boryslawskiego , kt6ry w kilka chwil potem 
zostal raniony; mnie kula kaszkiet na wylot przewiercila, 
Jrug� martw� dostalem w rami�. Poczuwszy uclerzenie, 
pierwsz� mysl� inoj� bylo podzi�kowaé Bogu, ze si� 
raz ta n�dza, te cierpie:p.ia i nieznosne trudy zako:Ilcz�, 
lecz poruszywszy ramieniem, poczulem, ze ko8ci cale, a 
pomacawszy, zobaczylem, ze krwi nie ma, nie ruszylem 
si� tedy z mego stanowiska. Wojnarowski i niekt6rzy 
Zülnierze czuj�cy pod sob� troch� silniejsze konie, nie 
mogli wytrzymaé i wybiegli z frontu, ucieraj�c s1� w 
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_ pojedynkEt, na ostre z nieprzyjacielem. Wojnarowski, nie 
wiem czy ranny od postrzalu, czy mu si� siodlo przewi
n�o, spadl z konia i nie moglem siEt clowiedzieé, co si� 
z nim stalo, bo choé plac boju · zostal w naszym r�ku, 
znalezé go na pobojowisku nie moglismy, zwlaszcza, ze 
clopiero, gdy Si� sciemniaé zaCZEtlO, walka ustala.. 

Moskale odsun�li si� ocl nas jeszcze o mil� my obo
zowalismy we wsi Tarutino przez dni 1 4, w koncu bu
clynkow we ws1 na materjal do ognisk obozowych 
zabraklo. 

Zà furazem i zywnosci� poselalismy ci�gle w jednEt, 
to jest praw� stronEt, bo na lewo poselaly korpusy lewego 
skrzydia, to tez zapasy szybko si� wyczerpywaly tak, ze 
po kilku clniach juz o trzy mile za prowiantem jezdzié 
bylo tr'l:eba. Bylo to juz ku sroclkowi . mie,;ü1ca pazclzier· 
nika, dzien krôtki, wyjechawszy do dnia, noc� juz po
wracalo siEt ze snopami, sianmn, czasem tylko ze slom[J, a 
rzadko kiedy z ziarnem, do tego rnusielismy braé konie
cznie piechot� i armaty dla oslony furazow. Bardzo to 
ci�zka byla sluzba, malo ofkerow, malo ludzi ,  a w sluz
bie liczono nas zawsze jako pulk ;  i tak: jednego dnia na 
warcie polowej drugiego za furazem, trzeciego na ordy
nansie u generala, a co mi najgorzej dok.1czylo, to wla
snie osobistosé generala komenclanta. Nasz general Nan
souty, byl pod MoZa.jskiem ranny, zast:wil go general St. 
Germain, stary, zgryZliwy, niewyrozmnialy sleclziennik, 
caly clzien trzymal niepotrzebnie orc1ynanse na nogach f 
i przy swoim boku, a w nocy trzeba byfo lezeé w bloeie, 
trzymaj�c konia w r�lm, malo ktora noc minEtla, .Zeby 
gc1zie tego nieszcz�sliwego oficera nie poselal; czasem, to 
jakby na farty, do tego lajal brutalnie za niepoprawne 
tlumaczenie siEt po francusku, slowem , przez te 14 dni 
spokojnego niby obozowania, ani jednego dnia spoczynku 
nie mialem w obozie. 'l'ak bylem znEtkany i zm�czony, 
ze knli jak zbawienia wygl[J,dalem, aby raz te rnEtki za-
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konczyé z honorem; b o  zeby nie ranny pozostaé w tyle 
chroniqc si� od uci�zliwej sluzby, na to mi przekonania 
moje odwazyé sitt n ie pozwalaly, a zreszt� fa1by mi bylo 
zepsué sobie wspomnienia i zasl:ugi, tylu trudami nabyte ; 
s.tracié wszystko to w jednym dniu rozgoryczenia . lub 
om.dlenia woli; czekaJ:em cierpliwie, jezeli nie na co in
nego, to bodaj tego zaszczytu, ze ostatni ofi.cer z pulku, 
z honorem z pola zejd�, bo codzien nas ubywalo ; juz od 
Moiajska, szykowalismy sitt w jeden szereg. Czulismy to , 
ze choé armisticjum nie przyszio do skutku, to obie armje 
koniecznie potrzebowaly wypoczynku; na placowkach sta
lismy przez te 14 dni, zupelnie spokojnie, zolmerze roz
mawiali z sob� i czttstowali si� wzajemnie , nawet gene
ralowie rozmawiali z sob�, gdy sitt przy objezdfaniu pla
cowek spotkali ; krolowi Neapolitanskiemu placowki nie
przyjacielskie oddawaly wojskowe honory, a z moskiew
skiego obozu dolatywal nas codzien odglos b�bnow, po 
ktorych oni swoich rekrutüw uczyli maszerowaé. 

Ks. Dominik Radziwi:tl , ktory pozbywszy si� gro
znego zapalenia ocz , a dowiedziawszy :;itt w Moskwie o 
ruchu annji, przybyl do pulku, przywiodl ze sob� wy
gojonego takze z otrzymanych ran kapitana Otwinow
skiego i kilku innych oficerow (trzech); tak ze pulk nasz 
znowu na 49 koni urosl. 

Niedaleko juz do krcsu czynnej sluzby mojej w tRjze 
kampanji, niech opisz�, jak w tej cb.wili ( 1 7  - go pazdzier
nika 181 2) bylem umontowany : na glowie kaszkiet,  d wa 
razy na wylot przestrzelony, kurtka wytarta i obcisla, bo 
z niej podczas kampanji wyroslem , kozuch chlopski, kto
rego dostarczyl mi moj sluz�cy, a na nim kolnierz od 
plaszcza niegdys bialego, szarawary biale , zdarte z pie · 
chotnego moskiewskiego .ZOlnierza, buty podarte a na golej 
nodze , gdyz na szkarpetki juz je wdziaé nie moglAm , 
obcasy z ostrogami poobrywane , palasz zawsze na tem
blaku, bo poch w� koù zlamal, kladqc sitt po'lemn!Ji z osla-
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bienia ; koù poclemn!:Ji byl ta.k slaby, ze, jak to juz wspo 
mnialem , kladl siEt za kazdem zatrzymaniem ; kulbaka 
okryta czaprakiem z oderwanym prawym bokiem. 

1 7-go pazdziernika okolo poludnia zacz!:Jil siPc ruch 
w obydwoch wojskach ; sierfant Wieluùski podal siEt jako 
chory,  a ze to byl porzfl:dny bardzo Ï t(}gi Zolnierz 1 WÏEtC 
i konia mial pod sob� dobrego i troskliwie karmionego . 
Korzystalem z jego nieczynnosci i konia , jako skarbo
wego, wzi�em pod siebie ; z jakq,z satysfakcj::ii sieclzialem 
znowu raz na dobrym koniu. Zaraz z wieczora bryga · 
clami , kolej!:Ji siedzielismy na koniach yr pogotowiu , a o 
polnocy juz cala dywizja , bo spodziewalismy siEt naglego 
napadu , ktory rzeczywiscie mial miejsce tej nocy, ale na 
nasz polski korpus , a na ktory ksi�zEt J 6zef zrEtczn!:Ji za
sadzk� odpowiedzial. 18 -go rano spostrzegl nasz komen
dant, kr61 neapolitaùski , ze Moskale manewruj!:Ji , aby nas 
otoczyc, wi�c zaczEtlismy wolny odwrot z clzial mi na pro
loniach , choc nas nawet bardzo z frontu nie atakowano. 
Ci�gn�lismy tak zwolna przez d wa pag6rki i mini:tlismy 
las , ktory zaraz piechota moskiewska zaczEtla obsadzac 
Za lasem , maj�c za sob� otwarte pole , stanEtliSmy w ase
kuracji armat ; wtem zaatakowala moskiewska kawalerja 
nasz� piechotEt wypart!:Ji z lasu ; kazano nam sp�dzic tEt 
konnicEt ; poszlismy klnsem , Moskale cofali siEt. podprowa
dzaj�c nas pod las , gdysmy juz byli blizko odkryli pie
chotEt , ktora na komendEt pulkownika : stoj ' dala do nas 
ognia na dystans bardzo blizki ; ja dostalem kulEt w lewe 
oko ; stalem wtedy na prawem skrzydle pnlku obok mnie 
wachmistrz Szygocki , syn ekonoma z Bialoboznicy, pelen 
szlachetnej ambicji , lecz niezmiernie nerwowy, w kazdej 
gorEttszej akcji tracil glow� , formalnie nie wieclzial co siEt 
z nim dzieje, pacierze klepal bez zwi11zku ale zawsze do
trwal do koùca , chocby w najwi�kszem niebezµieczen 
stwie ; ten niezmierny wysilek ducha i woli przeplacil 
vozniej chorobt:\ i smierci!:Ji ; po mojem zranieniu on jeden 
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i szesciu zolnierzy z calego pulku na koniach sitt zostalo, 
bo salwa tej piechoty nie mnie jednego tylko trafila ; ad
jutant podoficer Tadeusz Wylezynski , kt6ry dopiero co 
z ksittciem przybyl i pierwszy raz przed nieprzyjacielem 
stan�, jednocze8nie ze mm� postrzelony, utracif rttktt. Do
stawszy w oko, p rzy nadzwyczaj gwaltownym bolu, pierw
sz� moj� mysl� bylo, ze juz koniec wszystkiemu , ze od 
takiego postrzalu musztt byé zabity, bezwladnie opadla mi 
glowa na lmltt od siodla , czekaleru spokojnie co tu dalej 
bttdzie ; po dluzszej chwili czuj�c sitt przytomnym , zawo
lalem kilkakrotnie, ze jestem ranny ; ale m6j Szygocki nie 
wiedzial czy sam jeszcze zyje i zostawil mnie bez pomocy; 
dopiero porucznik Strz embosz wzi� konia mego za cugle, 
obr6cil w tyl i dwom iolnierzom odprowadzié mnie kazal; 
podnioslem glowtt i zaslanialem sobie twarz kolnierzem 
od plaszcza 1 lecz widz�c ' ze krew bardzo 0 bficie plynie ' 
odrzucilem plaszcz , bo mi go szkoda bylo ; pulk , cofajllec 
sitt, zblizal sitt do nas , za nim kartacze ; zolnierze ,  kt6rzy 
mnie prowadzili, · chcieli pospieszyé klusem ; nie pamitttam, 
czy nie chcialem, czy ruchu tego znies·é nie moglem , czy 
tez mnie sily opuscily, dosé ze puscilem cugle , opuscilem 
palasz i zsun�lem sitt z konia. , zostawiaj�c kaszkiet na 
ziemi ; przypominalem sobie tylko, ze zywilem gor�ce 
pragnienie, aby mnie dobito. 

N adjechali oficerowie z pulkiem , wsadzili mnie na 
konia i uprowadzili z sob�; otrzezwialem siedz�c na ziemi 
podtrzymywany przez koleg6w; od nich dowiedzialem sitt, 
.Ze po dwugodzinnym marszu tu sitt dostalem. Za frontem 
l 6go pulku nlan6w opatrzyl mnie chirurg, powieki mocno 
juz byly opuchnittte, zatkal wi�c dzinrs szarpiami, oban · 
daiowal i wsadzono mnie do bryki naszego generala bry
gady; buda tej bryki zarzuconlle byla r6znemi gratami, 
i mnie tam, prawie na sil� wepchano; huzar pruski kt6ry 
t� bryk� powozil, umykal o ile m6gl najszybciej ,  nie wy
szukuj�c drogi, jak to zawsze bywa w rej teradzie. T!uklem 
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si� wi�c niemilosiernie o graty tej budy i przeklinalem 
j�, poki nie stracilem przytomnosci; nie wiern jakim spo
sobem znalaûem si� w nocy, przyszedlszy do przytonmo
sci, mi�dzy swoimi oficerami i maj�c przy sobie swego 
slug�. w baraku , gdzie wzgl�dnie spokoj me noc przep'i
dzilem; l 9go rano juz i drugie oko tak mi opuchlo, ze 
nie nie widzialem; slysz�c .Ze ktos mnie przyszedl od wie -
dzié.. podnioslem palcam1 powiek� pra wego oka, lecz wi�
cej po glosie jak wzrokiem, poznalem gener. Wincentego 
Krasinskiego i naszego ksi�cia pulkownika, wzi�li mnie 
pod r�ce i zaprowadzili do apteki polnej krola N eapoli
tanskiego, zastalem tam doktora i samego krola, kt6ry 
znaj�c mnie dobrze osobiscie, gclyz przez cal� kampanj� 
codzien mnie wiclywal, a cz�sto ze mn� m6wil, pozalowal 
mnie i IJO wojskowemu pocieszal, doktor opatrzyl , lecz 
nie zdecydowal, czy kula siedzi w jamie ocznej, czy te.Z 
tylko uderzywszy bokiem, oko wysadzila i przeszla; Wy
lezynskiemu zaraz r�k� amputowano. 

Na wniosek pulkownika mojego, i za przyczyme
niem s i�  kr6la �eapolitailskiego, zosta.lem umieszczony na 
liscie kawaler6w krzy.za legji honorowej,  za odznaczenie 
si� kilkakrotne podczas tej kampanji; przyznano mi go 
za batalje: pod Valentino, Dorohobuzem, Mo.zajskiem i 
Tarutino ; w tej to ostatniej nieszcz�sliwej bitwie, poni6sl 
nasz polski korpus ogromn�. niepowetowan� strat�, stra
ci wszy bohaterskiego a tak zdolnego generala Fiszera, 
kt6ry tu polegl. Z pod Tarutino tylko korpus polski wy
prowadzil swoje armaty jaszczyki i kasy, wszystkie inue 
korpusy, nie wyl�czaj�c naszego swoje utracily w liczbie 
sztuk 1 2 '), a to w skutek braku zaprz�g6w i zarozumia
legQ uporu Francuz6w, iz z na.szych prv.estr6g, aby konie 
kué na ostro, wysmiewali si�, zowi�c to barbarzynskiem 
okuciem, i tutaj krwawo to odpokutowali, trac::�c armaty, 
jaszczyki, kasy etc. kt6rych konie na t�po okute, po go
loled�i i slizga wicy wycüign�é nie byly w stanie . 
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W pierwszej g?dzinie rejterady bylem ranny, rozpo· 
cz�li5my t� rejterad� nie wprost lm Wiazmie, lecz w kie
nmku na maly Jaroslawiec. przez ktéry zamierzal zrâzu 
Napoleon cii:i:gnfJ,é ku Ukrainie. Zeby byl si� odwazyl na 
wydanie jednej jeszcze bitwy, bylibysmy zùili ostatnie 
w tym roku wysilenie Moskali, bo woj sko ich zloZüne 
z samych niedobitk6w i rekrut6w, wynosilo w6wczas 
ni zem z opolczenjem t. j . pospolitem ruszeniem zaledwie 
1 00.000 luclzi Lecz NaJ:>Oleon clemoralizowany najgorszemi 
raclami swoich Marszalk6w, a jeszcze gorzej przez nich 
obslugiwany, nie smial juz zebraé reszty sil i uzyé osta
tniego, zupelnie dobrego , prawie nietlmi�tego wojska, to 
jest: swoich gwardyj, widaé ze ie uwazal za jedyn� swoj� 
podpor� a czul, ze generalom i Marszalkom idzie wi�cej 
0 wywiezienie i spokojne uzywanie zrabowanych zdobyczy, 
jak o los kampanji i armji. PrzezornoSé t� ob0r6cila Opa
t rznosé na jeszcze wi�ksz� kl�8k�. Jeden wice-kr61 wloski, 
sam jeden, bez pomocy zostawiony staczal b6j pod malym 
J11 roslawcem, przez dwa clni, stanowczego zwyci�stwa san1 
oclniesé i wyzyskaé nie m6gl, lecz plac b0ju utrzymal. 

Zacz�la si� rejteracla, jechalem na zaprz�zonej trzema 
konmi .pow6zce mojego czlowieka , a za pow6zkiJi biegla 
krowa nie przywi�zana cz�sto dobrym klusem za pow6zkl!i 
zd�zaj�c. Przez pierwsze trzy clni rana niezmierny bol 
mi sprawiala , bylem w gor�czce , nie jesé nie inoglem , 
pilem tylko mleko naszej krowy ; czwartef nocy puscila 
si� z rany materj a ,  · bol pofolgowal i oclt�d ci!lgle si� 
zmniejszal , opatrywano moj� ran� uzywaj�c wody z wi
nem, octem lub w6dk� ; tak tedy razem z krôw� doci�
gn�lismy az do Berezyny pod opi'ek� zacnego, poczciwego 
kapitana Otwinowskiego, ktory zbierai�c CO mogl zolnie
rzy na chlopskich konikach , uformowal porz�dny oddzia
lek , tak ze jegô odclzial jako punkt zborny uwa.iano i kto 
ty lko nie stracil duc ha, garrnJié si� do ni ego pocz� ; 
wkrotce wszyscy nasi o:ficerowie ,  a nawet o:ficerowie i 
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podoficerowie inny�h pulk6w, w naszej kompanji siEt zna
lezli. Ci�gnEtlismy na WiazmEt ,  gdzie spodziewalismy siEt 
pozostaé na zimowych lefach , bo nikt nie myslal , nikt · 
nie przypuszczal , aby i\'apoleon m6gl byé zrnuszony do 
ucieczki ; dotychczasowl'li rejteradEt wojsko zawsze jeszcze 
uwazalo za manewr ; choé to juz nie wojsko maszerowalo, 
lecz cil'!ignEtla siEt horda ùez porzl'lidku, WÎEtcej jak na dzien 
marszu dluga , a szeroka tak , jak zaskakuj�cy z bok6w 
kozacy dozwalali ;  my trzymalismy siEt bok6w, wybieraj11c 
na noclegi miejsca jak najdalej na bokach lez�ce , bo naj
mniej zniszczone j nieraz nam siEt tra.:filo, zesmy W jednej 
wsi z kozakami nocowali, lecz obie strony smiertelnie byly 
znuzone, wiEtc nawzajem spoczynek sw6j szanowaly. 

Mrozy nie byly jeszcze zbyt dokuczliwe, lecz zawsze 
doSé duze , zeby zamrozié ciala poleglych , kt6rych mn6-
stwo na wszystkich pobojowiskach znaleZlismy. Wszystkie 
ciala byly nie pogrzebane, nie wiem coby to bylo, gdyby nie 
mr6z ! Opr6cz tych co w walce polegli , zastaliSmy az do 
Smolenska drogEt naszEt okryt!Ji trupami zolnierzy naszych 
pomordowanych na tylach armji przez chlop6w i kozak6w; 
tym razem maruderom zle siEt powiodl.o, odniesli' zaslu
zon!Ji karEt ; duzo cial tak bylo wdept'anych w bloto, kt6re 
potem zamarzlo, ze kola naszych armat i pow6zek , prze
chodz!J!C przez nie , nie zaczepialy nawet. Gl6d dawal siEt 
czué coraz wiEtcej, bataljony Hiszpan6w, kt6rzy eskorto
wali niewolnik6w, wyrzynali pieczenie koniom a nawet 
ludziom nie wiedzieé od kiedy pob.itym i tem miEtsem siEt 
zywili ; nieraz odbieraly im nasze, polskie oddzialy, grozb!Ji 
i sil!Ji niewolnik6w moskiewskich, kt6rych te draby zabiJaè 
chcieli dlatego, iz z wycienczenia isé dalej nie mogli , ale 
rzadko kt6rego z tych biedak6w dalo siEt o tyle odzywié, 
zeby poszedl do swoich lub ich siEt mégl doczekaé. Lecz 
nietylko niewolnik6w stan byl tak okropny, ws?.yscy mlo
dzi Francuzi i Wiosi zupelnie z sil opadali ; Niemcy, sta
rzy francuzcy zolnierze i Polacy byli wytrwalsi , nie zle 

r 
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si� jeszcze trzymûi , ale ni kt nie pomy3lal nawet o tem, 
zeby ich zebraé i z sil ich korzystaé , a do Smolenska 
jeszcze mozna bylo z tych zolnierzy rozoych narodowosci 
czynny i silny korpus piechoty utworzyé. Doszlismy do 
Smolenska. U wejscia do miasta , od Dniepru do bramy. 
prowadzi droga podmurowana z obu stron bardzo wysoko, 
moze wyzej 1 0-ciu s�zni ; gdysmy si� wszyscy t� drog� 
lm bramom miasta tloczyli , banda Francuzow, w posrod 
ktorych si� znalazlem, wzictla mnie za kobiet�, bo mialem 
twarz i glow� owi�zan� szmatami, porwala si� na mnie ze 
wscieklosci� , bez zadnej przyczyny i chciala mnie wraz 
z powozki:i: wrzucié w przepasé. Szcz�sciem dla mnie wczas 
docisn�li si� do mnie nasi zolnierze z Michalem' Szygoc
kim na czele (Szygocki byl wowczas sergeant major 
w 3 cim pulku ulanow) i rozp�dzili broni� tych drabüw. 

Od Smolenska dopiero, plaga boska na dobre nad 
nami zaci�zyla, mrozy coraz si� wzmagaly; kraj szerzej 
spustoszony prze z nasze korpusa rezerwowe; zeby cos 
zywnosci pochwycié, trzeba bylo daleko na boki si� awan
turowaé ; juz i moralnie sily nas opuscily, kazdy szeèl.l 
z desperncji jakby obl�kany, dla przedluzenia godziny 
n�dznego swego .Zycia kazden gotow byl brata pozreé; 
na wlasne swoje oko widzialem , jak iolnierze zabijali 
swoich kolegow, pobocznikow, aby im kawalek chleba 
odebraé, j ak niedomarzlych jeszcze, j�czi:i:cych i blagaj�
cych o ratunek kolegow, obdzierali , aby czempr�dzej ich 
lachmanami okryé swoje wlasne czlonki. Kozacy uwijali 
si� ci�gle po obydwoch bokach tej ruchomej po wi�kszej 
cz�sci bezbronnej masy, prawie nie zaczepiaji:i:c; nie wiem, 
czy imponowala im ta ogromna masa ludzi, czy moze nie 
chcieli braé niewolnika, nie wiedzf!:C, co z nim zrobié, a 
wycinaé barbarzyùsko nie potrzebowali, woleli zehy mroz 
i glüd za nich dzielo zniszczenia przeprowadzit 

Cesarz trzyma.l si� zawsze jakiegos oddzialu gwardji 
pieszeJ; ci bohaterscy ludzie i t� plag� jakos znosié po-

• 

' 
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trafili; byl to przyklad dla calej armJ1, ale juz inni dosé 
sily ducha nie mieli, aby go zdolali nasladowaé; wielu 
z tych Zülnierzy przetrwalo spie koty w Egipcie i tu mo · 
skiewskie mrozy przetrwaé umieli, claj!J!C dow6c1, co hart 
ducha moze; nanczyli luclzi dowoclnie, ze sila duszy po
konuje :slabosé ciala. 

Czasami ukazywaly siQ wiQksze oddzialy kawalei:ji 
moskiewskiej, zagrafaj!J!CB oddzialom gwardji, eskortuj!J!cym 
cesarza ; wtedy. gdy cesarz zdawal siQ byé w niebezpie
czenstwie, rozjezclzali si� marszalkowie pomi�dzy kupy 
broÙ jeszcze maj!J!C6, Ï uzywali do skupiania si�, nieraz 
jeclnak samemu mnie widzieé si� wydarzylo, ze na we
zwanie do szykowania siQ, niejeden z zolnierzy, broni!J! 
marszalkowi pogrozil, a niejeden karabin o ziemi� zgru
chotal. Tak dobiedowalismy az do Bobra, miasteczka 
o dwie mile od Berezyny poloZünego , tam rozeszla siQ 
w wojsku wiesé, ze D!J!browski , ktory ze swoim polskim 
korpusem stal na przeciwnym brzegu Berezyny i bronil 
armji ocl oskrzydlenia i oclciQcia zupelnego od zachodu, 
zostal przewaznemi silami nacisni�ty i zmuszony do przej
scia na brzeg wschodni ; poploch si� zrobil ogromny, lada 
chwila sp odziewano si� zobaczyé rozbitki D!J!browskiego, 
a za niemi clrug!J! armj� moskiewsk!J! z zachodu , gdy 
pierwsza ze wschodu nas naciskala; tymczasem na poplo
chu tylko si� skoùczylo , bo gdy tu ciqgn�a horda zde ·  
moralizowana i zdezorganizowana , pocl D!J!"browskim, nie
wielki korpusik, z .Zelazn!J! wytrwaloscÏ!J! nieprzyjacielowi 
si� opieral, a zmuszony silami znacznie przewaznemi, 
cofn!J!é si� za Berezyn� , pojsé Moskalom za sob!J! niedo
zwolil i rzeki nawet przebyé im nie dal. W. Bobrze i 
kolo Bobra stalismy dwie doby, nadci!J!gn�li i ci, co na 
i,ylach armji si� wlekli, scisk si� zrobil nieslychany, tak 
ze jnz �zieù i noc w potoku ludzi naprz6c1 si� posuwajl:);c, 
ledwie do Berezyny dopchaé si� zclola.lismy. Na rzece 
staly trzy mosty, N apoleon sam stal na koniu i przepra-
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wia� wojsko pod broniii: jeszcze b�dii:ce , ktc\re przeprawi
wszy zebral i odpad niemi armj� Formansowa , resztki 
kirysjer6w sfo;mowal w jeden oddzial i caly pulk piechoty 
moskiewski

. 
zni6s1 niemi do szcz�tu. Szkoda ze energji 

tej nie rozwinqJ pod Jaroslawcem jeszcze, tam si� wahal, 
tam sluchal rad obcych, a tam mozna bylo claé inny 
obr6t kampanj i ,  gdy tu wysilek desperacki tylko chwi
lowo drog� odwrotu znowu otworzyl, lecz pozostal clowc\d, 
.ze to samo co teraz zrobiono , zrobié bylo mozna wcze
sniej ,  a z jakze innym skutkiem. 

Okolo 3-ciej po poludniu dwa mosty si� zalamaly, 
przy pozustalym ostatnim moscie stal ciii:gle jeneral i tylko 
armaty i ludzi niosl:1cych brou przepuszczal ; tak tedy sta
lismy nad samym brzegiem rzeki dwa dni i dwie noce. 
Jakby umyfilnie wszystko si� przeciw nam sprzysit:tgalo, 
mr6z tak srodze nas w marszu gn�bia.cy wlasnie wtedy 
pofolgowal , nastala nagla odwilz, a tak silna , .Ze locly n a  

Berezynie puscily, robi1:1c trudn!\:, bardzo niebezpiecznl:1 
przepraw� tam , gclzie kilka dni temu cala armja przejsé 
mogla, nie wiedz1:1c nawet .Ze r zek� przechoclzi. Po dw6ch 
dnia0h aijergarda nasza, a tu.Z za ni1:1 moskiewska armja 
zacz�la si� zbli.Zaé , nadedniem juz i kule dzialowe mo
skiewskie w z bit� nad brzegiem rzeki mass� ludzi ude
rzaé zacz�ly. Wtedy juz kapitana Otwinowskiego cierpli
wosé opuscila : zebrawszy swoich kilkudziesi�ciu na chlop
skich koniach siedz!\:cych ulan6w, wzi� we srodek po
w6zk� , na ktc\rej ja lezalem , kazal wzi1:1é brou do ataku 
i natad na serjo  na generala i zandarmc\w francuzkich, 
stoj!\:cych na moscie i niedozwalajl:1cych przeprawy; jednych 
rozp�dzil , drugich zepchn� w wod<t , kilku tylko zandar
m6w zostalo na moscie i jeden z nich chciat gdysmy go 
na moscie mijali , ci!l:é mnie palaiozem ze zlosci, ale graty, 
mi<tclzy kt6remi lezalem , wstrzymaly cios , tylko jednemu 
koniowi przeci�l krzyze , r1:1bi1:1c ze wscieklosci1:1 prawie 
na oslep, tak ze hidwiesmy nawet przejechaé zdolali1 kon 
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padl. Tym sposobem tedy, jedynie dzi�ki posw1�ceniu i 
energji Otwinowskiego przebylem Berezyn� powc\zk!Ji , -bo 
smialo twierdzié mog� ' ze ze stu wozc\w, ktc\re ciE1gn�ly 
z arrni!JI 1 lodwie jeden przeszedl , a tysi�ce ludzi. , armaty, 
kassy i bagaze najwyzszych dostojnikc\w na tamtyrn brzegu 
zostaly. 

Od Berezyny do Molodecznej , na drodze ku Wilnn, 
ci!Jign!Ji si� blota bardzo szerokim pasem , kilkanascie mo
stc\w jeden za drugim trzeba tam przebywaé ; zniszczenie 
tych mostow rnoglo dosé dlugo wstrzymac poscig armji 
mo�kiewskiej ; ale i tu nieszcz�scie nas przesladowalo, 
zaraz wzi�ly silne mrozy, blota zamarzly i nie stanowi!y 
juz zadnej przeszkocly. Francuzi tak byli sploszeni , ze na 
sam okrzyk ,,kozacy ! " uciekali, opuszczaj�c wszystko. My 
czasem korzystalismy z tego, bo gclysmy we wsiach ua 
boku lez::i:_cych ktc\re tu juz mniej byly zniszczone, miejsca 
na noc znalesc nie mogli , ci�gn�o kilkunastu naszych 
z lancarni na chlopskich koniach i w chlopskich kozu
chacn po nad wies ' my zas wpaclalismy do wsi z okrzy
kiem ,, kozacy !" Francuzi uciekali z izb , zostawiali przy
gotowan!Ji straw� , a my na ich miejscu do gotowego za
sia.dalismy, nie boj!Jic si� kozakc\w. Na tej przestrzeni no
wym scenom dzikosci i clesperacji si� przypatrzylem , 
wszystkie domy bez wyj!!tku rozbierano na ognie, nie 
zwa.fano na kwatery krc\lc\w i marszalkc\w, przeciwnie , 
prawie umyslnie zapalono im dach nad glowami. Ci po
tentaci ze snu ledwie otrzezwieni , czasem leclwie z dusz� 
uchodz�. a hultajstwo maroderskie przykpiwa sobie jeszcze, 
mc\wi�c : grzejmy si� razem, b�dzie nam weselej .  Przy tych 
ogniskach nocnych mnc\stwo zawsze pozostawalo trupc\w, 
bo niejeden jak zasn� przy ogniu , tak i nie spostrzegl 
si� jak zamarz!. Od Molodecznej cesarz nas opuscii ; krc\l 
neapolitaùski obj� komend� armji.  

Przywloklem si� tak z Otwinowslum i kolegarni az 
d0 Wilna; cal� noc trwalo, nim ulic� oa Ostrej bramy 
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dopchaé si� zdolalismy. Rano, juz w samej Ostrej bramie, 
spotkalem zolnierza, ktc\ry mnie znal dobrze, a ze byl 
dawniej kozakiem w palacu RadziwiUa, znal doskonale 
wszelkie zaulki miasta, zajfll si� nami i poprowadzil bo
cznemi uliczkami, po pod waly na lewo i inn11 bramll:, 
wprowadzil do miasta i do palacu Radzi winowskiego, 
zwanego Karclynalj11; ledwie wysiadlern z powc\zki sluzflCY 
mc\j zabral si� napowrc\t w stron�, ktc\r�cly armja wchodzila, 
pc\iniej przyznal mi si� dla czego Francuzi rzucali po 
droclze nietylko broù ale rnantelzaki, slowem wszystko, 
co ci�zyé moglo, aby choc z dusziJ! dosta6 si� do miasta; 
mc\j czlowiek, przemyslny stary wyga, byl to abszyto
wany zolnierz z Augustowskiego, pocljezdzal pow6zkiJ!, 
zbieral co inni rzucali, a spokojnie obrewiclowawszy, co 
mu si� godnem wyclalo, zachowywal. Musial on nie malo 
i to dobrze naladowanych mantelzakc\w obrewidowaé, bo 
si� nawet z tem nie tail, ze ma znaczne pieni11clze, s11dz�, 
ze musial zebra6 znçicznie wi�cej, jak 1 0.000 dukatc\w. 

W Kardynalji zastalem na szego ks. pulkownika, 
mocno chorego na clyssenterj�, wezwal mnie do siebie, 
lecz ujrzawszy, formalnie przerazil si� moim widokiAm. 
Zobaczyl mnie w lachmanach, z pod ktôrych gole cialo 
przezieralo, osmolonego mroznemi wiatrami, z odmroio 
nemi nogami, os11c1zil, ze bez osobnej opieki dalej jecha6 
nie bttd� w stanie. Z sobiJ! mnie WZÎiJ!C nie mc\gl, bo zo
stawszy majorem w pulku gwardji Krasinskiego, sam 
z Francuzami i z tyrn pulkiem na Krc\lewiec mial CÎiJl
gniJ!C, Polakom przeznaczono kierunek na W arsza w�. 

W drugirn pokoju obok nas byl tes6 ksi�cia, gene
ral (tak go tyt\1lowano) Morawski, stary juz czlowiek, 
ktc\ry wybieral si� wlasnie do Wa;pszawy, podr6zuj11c 
z ·wszelkiemi wc\wczas rnoZliwemi wygodarni ; jemu oddoJ 
mnie ksiiJ!z� pulkownik, aby rnnie dowic\zl do Warszawy, 
opiece jegv szczegc\lniej mnie polecajiJ!c, a mnie przyjainie 
przykazujilc, abyrn si� go trzymal Otwinowski i inni 



6 0  

koledzy odradzali m i  oddawaé si� tej opiece, zar�czaj�c, 
ze rnnie bezpiecznie dostawi� do Warszawy, a ze tej pe
wnosci przy niedol�znej opiece Morawskiego miec nie 
b�d�. Choé Otwinowskiemu zupelnie wierzylem i z calflj 
duszy ufalem , nie czulem si� jednak na silach aby wy
trt;ymaë pospiech i ostroznosci, jakie w marszu zachowy
waé musielismy, do tego ksi�z� pulkownik w serdeczny 
sposob mnie namawial , zebym z tej okazji korzystal, 
upewniaj�c. Z8 i bezpiecznie i wygodnie do Warszawy 
dqjad�. Przystalem tedy na propozycj� ksi�cia, dzi�kuj�c 
mu za pieczolowitosé i poczciwe serce dla mnie, a zacnego 
mego wybawc� Otwinowskiego i poczciwych kolegow 
pozegnalem, wybieraj�c si� ruszyé nazajutrz wieczorem 
z Morawskim. 

Drugiego dnia liczono na wstrzymanie lVloskali, bo 
byl w Wilnie wypocz�ty zupelnie swiezy korpus, zlozony 
z zolnierzy wirtembergskich i wloskich, ale ci zaledwie 
uszykowa.li si� za m iastem. jak im zacz�ly dlonie do ka 
rabinow przymarzaé; rzucih bron i pouciekali 

Wieczorem wybralismy si� tedy z Morawskim jak�s 
ooczn� drog� ; nie byl to rzeczywisty general, lecz mozny 
szlachcic litewski , ktoremu cesarz , clla zach�cenia Litwi
now, nadal tytul genera.la ; nie chcialo mu si� i nie mial 
potrzeby z kraju wyjezdzaé , a na domiar zlego mial przy 
sobie jako faworyta towarzysza , wyp�dzonego z naszych 
kirysjerow awanturnika , · ekskapitana Budziszewskiego. 
Kto chcial, latwo dostawal si� za Niemen, w granice ksi�
stwa ·warszawskiego ; tam bylo juz bezpiecznie , bo Mo
skale nie rychlo zdecydowali si� przejSé Niemen ; my po
drofowalismy powoli , dopiero na trzeci� noc stan�lisiny 
w Janowie , a raczej we wsi pod miasteczkiem Janowem , 
o p6l mili od Niemna ; prawda , ze nocowalismy zawsze 
wygodnie i w cieplych budynkach ; ja od szesciu miesi �cy 
po raz pierwszy bylem w tem polozeniu, ze moglem buty 
zdj�é na noclegu, to tez jak mi si� nogi rozgrzaly, okro-
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pnie mnie boleé zacz�ly, nie moglem zasn�é inaczej , jak 
tr.7.ymaj�c nogi w naczynin pelnem sniegu , toz to byla 
dopiera m�ka jak przyszlo rano buty zaci�gaé. Na tym 
ostatnim noclegu przezorny sluz�cy m6j widz�c jak sit,; 
slamazarnie w leczemy, nam6wil mnie juz byl do opuszcze
nia generala Morav;:skiego,. aby dostaé si� jak najryuhlej 
za Niemen i sam w tym celu . pojechal naprz6d z koùmi. 
Nim zdolalem zebraé si� , a szczeg6lniej buty zaci�gn�é , 
r6wno ze switem jednak wychodz� przcd chat� , aby sia
daé na sanie , az tu widz� wymykaj� si� z po za budyn
k6w jeden za drugim jezdicy w bialych plaszczach ; po
znalem kozak6w ; juz do chalupy nie wracalem , �o nie 
chcialem , aby mnie gdzie z k�ta wyci�gali. Przyskoczyli 
do mnie , assaul na czele zeskoczyl z konia i spytal : ty 
oficer ? obszukal moje kieszenie , a nie nie zoalazlszy, po
wiada : jaki ty oficer, kiedy ty nie nie masz ! Pokazalem 

· mu szlify na moich ramionach , a on na to : to twoje od
znaki wysluzone , nie godzi mnie si� tobie ich zabieraé. 
Z trok \.v saniach b�cl�cych zabral tylko moje paradne 
oficerskie ozcloby, bielizny i mundur6w nie bral. 

Napad ten kozacki nie byl przypadkowy ; Budzi
szewski ci�gle po drodze awantury wyrabial , a na osta
tnim noclegu wybil ekonoma ; t� sam� drozyn::i: , co mysmy 
jechali , zjawili si� drugiego dnia kozacy, przez zemst� 
dal im znaé ekonom, ze general maj�tny z kilkoma ofice
rami nieopoclal nocuje ; kozacy chciwi zdobyczy, wyslali 
sw6j oclclzial umyslnie za narni , inaczej ,  pomimo naszej 
powolnej jazcly. bylibysmy sift bezpiecznie i spokojnie clostali 
za granic�, jak m6j slnz�cy kt6ry uszedl, podczas gcly general, 
kilkn oficer6w, mi<tdzy nimi i ja, oraz kilkudziesiftciu zol
nierzy r6znej narodowosci, kt6rzy w tej wsi nocowali, do- • 
stali si� w niewol�. Posaclziwszy rnnie z .Zolnierzem ordy
nansowym na mo1ch wlasnych saniach , wieZli mnie ko
zacy do swego kopusu ; po drodze ka.zdy oddzial , kt6ry
smy n'tpotkali , pr7-etrza.:sal rnoje rzeczy, do osoby si� nie 
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brali , moie miarkowali z ubioru , ze nie przy mnie me 
znajdf!! ; po kilku takich rewizjach juz moich torb nawet 
nie zbieraJ'.em, bo mi to przetrzi!sanie dokuczylo, a dobrze 
wiedzialem , ze z r�ki do r�ki wreszcie wszystko zabior11. 
M'.lsz� tu powiedzieé ku chwale kozakow, ze nietylko 
iaden jenca nie uderzyl, ale nawet zlego slowa zaden nie 
powiedziaJ'. , a kapitan kozacki dowiedziawszy si�, zem 
z pulku Radziwilla , kazal m i  ze swoich zapasow wlozyé 
w sanie prosi� , kilka sztuk drobiu i chleba. \iVieczorem 
dostawiono nas do glüwnej kwatery gen. Wittgensteina i 
umieszczono na folwarku pod straz11 dragonow, ktüremi 
komenderowal oficer Polak. Bylo nas tam kilkudziesi�ciu 
o:ficerow roznych narodowosci , z tego osmiu Polakow, a 
zo!nierzy bardzo znaczna ilosé. Nas osmiu Polakow umie
szczono w alkierzu , a reszt� w pierwszej izbie. 

Duzo oficerow rosyjskich odwiedzaJ'.o nas, wszyscy 
jak najgrzeczniej si� znachodzili ; pewien kapitan artylerji 
donskiej, czlowiek trzezwy i rozsi!dny, rozmawial z nami 
duzo i wyznal nam, .Ze gdybysmy byli pod maJ'.ym Jaro . 
slawcem odniesli zwyciEtstwo, to doùcy przygotowani byli do 
nas si� przyl11czyé, bo tam uwafali batalj� tEt za cioR sta
nowczy dla Moskali, z ktorych i oni nie bardzo byli kon
tenci i uwaiali, .Ze po tej bitwie przegranej, juzby byli 
nie mieli czem przeszkadzaé nam na zimowych lefach; 
z wiosn11 cala Polska mogla byé pod broni11, a Napoleon 
bylby mogl, albo dyktowaé pokoj z Paryia, albo z ko
rzysci� wojnEt dalej prowadzié ; mi!dre Doncy, cbcieliby 
byé po tej stronie, ku ktorej si� szcz�scie przechyli. 

Drugiego dnia, t. j. 14 grudnia 1 8 1 2, oclprowadzili 
nas dragoni o par� mil dalej,  do wioski, kt6rej nazwiska 
nie pami�tam , tam oddano nas pod straz pospolitego ru
szenia; wszyscy osmiu nocowalismy razem w jednej izbie, 
zylismy zywnosci11 ktor� nam dali kozacy, komendant 
byl surowy, ale nie nam zlego nie robil. Francuskich 
oficerow, ktorzy nocowali po chalu,pach, kilku tej nocy 
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umarlo; nast�pnego dnia opolczency nas eskortowali ; 
zaraz obchodzili si� z nami inaczej niz prawdziwi zdnie
rze, traktowali Zülnierzy naszych zle , a nieludako mordo 
wali tych, kt6rzy juz isé nie mogli, szcz�sciem , ze tylko 
jeden dziei1 marszu byl do Wilna pod straz� tego clzi
kiego bycHa., brodatych krzyfakow, bo chlopi moskiewscy 
skladaj�cy opolczenje, n osili krzyze na czapkach i siera
kach niby do wojny krzy.ZOwej w obronie wiary powo · 
lani. W Wilnie za.prowadzono nas do malej oficynki obok 
klasztoru panien Bernardynek, nas osmiu wepchano do 
alkierza, a do pierwszej izby Francuzow jak sledzie w sa
mym klasztorze byl szpital takZe bardzo przepelniony. 
Moje sanie z koùmi, ktoryuh mi nikt nie odbieral, zo
staly przed oficynk� , a gdy nazajutrz nie mialem im co 
daé jesé . wyp�dzilem na ulic� , a Zülnierzowi, ktory byl 
uwazany za mego slu.Zf!:cego i nie byl pc·d strazfj: pora
dzilem by sobie poszedl szukaé chleba. 

0 zywnosci clla nas nikt nie myslal. nikt do nas n ie  
zagl�dal, oprocz podoficera od warty ; zylismy szczf!:tkami 
zywnosci, ktÜrf!: przywiozlem w saniach , tylko · chleba 
braklo nam zupelnie ; wszyscy dostalismy silnej dyssen
terji; lecz w pierwszej izbie gorzej bylo, codzieù kilku 
zmarlych kolegow z tej izby wyrzucano na podworze, 
bo i jesc nie mieli co biedacy i zimno im dokuczalo. 
Pifj:tego dnia , gdym opuszczal to wi�zienie , widzialem 
pod oknami szpitala ogromne stosy cial 'ktore si� ufor
mowaly z wyrzucanych przez okna szpitala zmarlych. 
Przyczynf!: tej okropnej n�dzy mniej moze bylo niedbal 
stwo rz!!du, jak zupelny brak srodkow zaopatrzenia i nie
moznosé wprowadzenia dosé szybko porzfj:dku w zaopa
trzeniu ogrornnej massy jeùcow, do tego prawie wszystkich 
chorych. Pomalu zaczctli si� nasi wynosié do miasta; 
czwartego dnia juz nas tylko dwoch pozostalo, dob� calf!: 
nie nie jedliSmy; nie wiedz�c co robié, wyszlismy na 
dziedziniec; ogh\dAjitc si� , czy na mnie nikt nie uwa.za, 
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spostrzeglem za oficyn� furtkEt, wygl�tln�lem przez nie 
i przekonawszy siEt. ze nikt jej nie pilnuje. niesmialo za
cziJ:lem siEt oddala61 a pierwsz� babinEt, kt6r� spotkalem, 
prosilem aby mnie zaprowadzila na KardynaljEt· Na uli
cach widzialem mn6stwo podobnych do mnie postaci, pcha
j�cych sÎ<i do dom6w, odpycbano ich, kazdy odepchni�ty 
wywracal siEt, ale malo kt6ry juz powstawal, bo bezsilny 
pacUszy na ziemiEt, glow� o 16d uderzal i tem uderzeniem 
siEt dobijal. Z trupami rady sobie da6 nie mogli; obliczono na 
wiosnEt, ze przez zimEt wywieziono z Wilna 22 000 trup6w. 

DostawRzy siEt do Kardynalji, udalem siEt do Moraw
skiego1 kt6ry zajmowal czEts6 pomieszkania jednego z 
gracjalist6w RadziwiUowskich. W przedpokoju le.2al major 
Telatycki, chory na Z6ltaczkEt, drzwi na lewo prowadzily 
do dw6ch pokoi, zajmowanych przez rodzinEt gracjalisty, 
rodzic6w starych i 1 7-letmej ladnej .c6rki. Na prawo w 
pokoju lezal Morawski uclaj�cy slabego ; przyszedlszy pro
sz<i generala ,  aby dal k�cik i jak�kolwiek pomoc , abym 
z glodu nie zginiJ:l, ten mi szorstko wszystkiego odm6wil, 
co uslyszawszy Telatycki zbesztal go ostatniemi slowami 
a mnie powiedzial, ze sam nie nie maj�c, nie mi daé nie 
mo.Ze. lecz miejsce w swoim pokoiku mnie .ofiaruje. Zo
stalem wi�c tam i zylem przez kilka dni talerzem zupy 
na dzien, kt6ry mi kolejno. raz matka, raz c6rka odstEtpo
waly, poczciwe serca kobiece , wiEtcej mi daé nie mogly, 
bo same byly prawie w DEtdzy. Oslabiony bylem niezmier
nie, w kolanach zadnej wladzy niemialem , usiadlszy mu
sialem rEtkami siEt wspieraé. aby powstaé, do tego dyssen
terja przez parEt clni nadzwyczaj silnie mi clokuczala. 

W kilka dni p6iniej Morawski odjezdzal do clomu , 
lecz mnie wzi�é z sob� nie chcial Telatycki polozyl siEt 
na jego l6zku , a ja 'l'elatyckiego miejsce zabralem ; oby
dwa zostalismy bez sposobu do zycia , nawet str6ze nam 
w piecu zapalié nie chcieli Pewnego dnia djabli na,m 
nadniesli Jana Jablonowskiego, ten starniwszy we drzwiach, 
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udawaJ policaja , ze przychodzi po Telatyckiego ; tem tak 
go przestraszyl, ze biedny stary z zoltaczki wpadl w ma
lign�. Przez dwa dni sam bez pozywienia, w zimnej izbie 
musialem dogl::i:daé chorel?;O i wszystkie nieczystosci uprz�
taé, wymiataé, wynosié, bo w malignie wyskakiwal z lüzka 
i podlog� zanieczyszczal. Wy�alem i swojego konca , 
bo mi zaden sposob ratunku nawet do glowy nie przy
chodzil , ale wyraznie Bog wejrzal na mnie laskawem 
okiem, mialem bowiem takie zdarzenie : Drugiego dnia po 
mojem umieszczeniu z Telatyckim sprzedalem moje szlify 
za 10  zlp ; pol rubla zaraz obrocilem na zaspokojenie tra
püicego mnie glodu, a maj�c rubla w kieszeni prawie bez
wiednie, instynktownie poszed:tem do kosciola Dom Bozy 
zrobil na mnie wtedy wrazenie , jakiego w zyciu nie do
swiadczylem, bez namyslu dalem ostatniego rubla na msz�) 
wysluchalem mszy i zupelny spokoj we mnie wst::i:pil , 
nie czulem. niepokoju , nawet gdy moja n�dza z Telatyc
kim do najwyzszego doszla stopnia. Kiedy juz tylko 
smierci spodziewaé si� moglem ' zjawia si� u mnie kolega 
Lipinski i oznajmia, ze J �drzej Szumlanski jest w Wiinie 
i chce si� ze mn!J: widzieé ; jakZe nagly, niespodziewany 
ratunek przed chwil� bez nadziei ratunku, znajduj� przy
jaciela rodziny naszej, s::i:siada mojego ojca, ktory mi daje 
1 0  dukatüw (wi�c�j nie mogl, maj�c tak wielkie mnostwo 
naszych cierpi�cych jak ja do wspomozenia) i obiecuje , 
ze powracaj�c zabierze mnie z sob::i: do domu. 

Maj�c jakis fundusik na zycie, bylem przez par� dni 
spokojny, dawalem strozom na wodk� ' aby palili w piecu, 
zastauowilem si� jednak. .ze to nie na dlugo wystarczy, a 
dowieclziawszy si�, ze plenipotent radziwillowski , zarz!J:
dzaj!!,cy calym maj�tkiem mieszka w paJ'.acu (bo galgan 
Morawski ani mnie o plenipotencie, ani tez plenipoten
tow i o mnie umyslnie ani slüwkiem nie wspomnial) , po
stanowilem przedstawié si� i prosié przynajmniej o opal. 

Poszedlem i zostalem barclzo dobrze przyi�ty ; pleni-
5 
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potent, pan Pokubiatta, byl to zacny, uczciwy czlowiek, 
mial ladn� i dobq zon�. Oswiadczyl mi, ze ma wyrazne 
polecenie od ks. RadziwiUa, aby mial szczegc\ln� opiek� 
nad oficerami jego pulku, zas poczciwa Zona jego, widz�c 
mnie chodz�cego w lachmanach, zaraz z wlasnej mysli, 
przygotowala dla mnie odzienie , buty, bielizn�, wszystko 
az do surduta, ktc\re to efekta, mnie zaraz oddano; prze
bralem si�, wtedy weszla do nas sama pani, i zaprosili 
mnie raz na zawsze do swego stolu, rozporz�dzaj�c zara
zem, zebym mieszkal dalej razem z Telatyckim, ktc\remu 
zaraz dziada do uslugi i dla opieki dodano, 

Trwalo tak kilka dni, Telatycki dogorywal, daj�c 
si� mnie strasznie we znaki, bo byl bezprzytomny, zry
wal si� i bezwiednie okropnie mieszkanie zanieczyszczal; 
raz tedy, zegnaj�c si� wieczorem po kolacji  z zacnemi 
mojemi gospodarzami, odezwalem si� prawie bezmysln-i.e, 
bo bez iadnego zamiaru lub planu: ,,No, trzeba juz pc\jsé, 
polozyé si� do swego grobu" . - Gospoclyni, poczciwa pani 
Pokubiatta, tak to wzi�la do serca, ze si� rozplakala, 
posciel moj� kazala zabraé i przeniesé do swego przedpo
koju, gdzie tez juz ocl tego dnia stale nocowalem . Major 
Telatycki umarl tej samej nocy. 

Pan Pokubiatfa, a szczegc\lniej Zona jego, chciala 
mnie koniecznie wyprawié na wies, uwaiaj�c pobyt tam 
za bezpieczniejszy, a i dostanie si� do Warszawy ze wsi 
s�dzila mniej trudnem ja"k z Wilna. Upatrzyla juz nawet 
jedn� ze swoich kuzynek , ktc\ra mnie ze sob� zabraé i 
wywiezé miala; tymc:l:asem ja zacz�lem t:racié sily, klasé 
si� po sofach , tailem jednak moj� chorob� jak moglem, 
zrywalem si� ostatkiem sil , gdy kto nadchodzil , bo si� 
obawialem , aby mnie z obawy epidemji z domu nie wy
prawiono. 

Pewnego dnia byl na herbacie u panstwa Pokubiat
tc\w dr. Mianowski, ten jednym rzutem oka spostrzegl 
moj� chorob�, zbadal mnie , a panu Pokubiacie oswiadczyl, 
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ze  0 wyjezclzie i mowy bye nie moze, a zaznaczywszy, 
.ie choroba moja mo.Ze sitt da powstrzyma6 , ale moze 
i gwa.J'.townie wybuchn!l!6 , da.l lekarstwa na ten ostatni 
wypaclek. Tejze nocy zdeklarowal sitt tyfus, wpadlem 
w gwa.J'.town!l! malign<:t, a obudziwszy sitt przytomnym po 
kilku dniach, znalazlem sitt w mieszkaniu starego kawa
lera, Niemca, muzyka , gracialisty ksi!!!.Z!!!t Radziwillow. 
Pa.ùstwo Pokubiattowie przen:lesli mnie taro, nie z obawy, 
lecz dla tego, ze i dla mnie bylo tam spokojniej , i on 
sam, stanowiskiem swojem zmuszony du.ZO ludzi u siebie 
codziennie przyjmowa6, i to w pomieszkaniu closy6 cia
snem, musial mie6 przedpokoj wolny. Odwiedzali mnie 
oboie kilka razy dziennie ; ich troskliwej i przyjainej 
opiece zawdzittczam zycie ; · gdyz choroba uporczywie sitt 
mnie trzymala, kilkakrotnie wpadalem napowrot w mali
gntt i w sza.J'.. Podczas takiego napadu zerwawszy sitt, 
oderwalem nogtt od fortepianu, szukaj!l!c broni przecl wo
jennym napastnikiem. Naprzykrzylem sitt tem mojemu 
Nierncowi; gdy mnie w ci::1gu dnia pan Pokubiatta odwie
dzil, zapowieclzial mu Niemiec, .Ze mnie wittcej u siebie 
trzyma6 nie bttdzie. Pan Pokubiatta zacz� mu przedsta
wia6, tlumaczy6, na to Niemczysko upiera.J'. sitt jeszcze 
wiE:(cej przy swojem, a wreszcie powiada, .Zejezeli mnie za 
dwie godziny gdzieindziej nie przenios!l!, to on mnie �izis 
jeszcze na l.Ùictt wyrzuci. 

Tego bylo juz panu Pokubiacie za duzo, stracil cier
pliwosc, wybuchn�l gniewem, a wylajawszy go porz�dnie, 
zakonczyl : to ja ciebie, psiawiaro szwabie, prttdzej na ulictt 
wyrzuci6 ka.Ztt , nim ty sitt mi j ego dotkniesz. Niemiec 
rozirytowany poszedl na pociechtt do knajpy, upi:t sitt 
piwem na frasunek. a zaledwie wrociwszy do mieszkania, 
do:>t al apopleksii i na miejscu skonczy:t ; tak si� zisci:to 
dziw11ym tra±em do 24 godzin przeklenstwo pana Poku
biatty; ust!!!pil mi si� Niemczysko nieuzyty, wyjechawszy 
sam na cmentarz 

5* 
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Duzo klopotu mieli ze mm� moi poczciwi gospodar
stwo ; napady sza1:u cz�sto mi powracaly, do przyj�cia 
lekarstwa trzeba bylo mnie zmuszac ' czasem kilku ludzi 
bylo potrzeba , aby mnie utrzymac. Zrobifo mi si� zna
cznie lepiej , czulem ogromny gl6d, wbrew przepi::iowi leka
rza . napadem si� koniecznie mi�sa , zjadlszy dostalem re
cydywy. Wyzdrowiawszy nareszcie , odwdzi�czalem si� 
zacnemu panu Pokubiacie za wszystkie jego starania i 
trudy kolo mnie poniesione . dysputuj�c z nim zawzi�cie 
na temata polityczne i klüc�c si� z nim co dzieil prawie 
do upadlego. 

Nie �oglo bye inaczej ,  bo on byl rozs�dny , wytra
wny czlowiek , trzezwo i spokojnie ::;!1dz�cy rzeczy, a ja 
mlody, gwaltowny a zapalony. Napoleonista ; gdym siit 
najwi�cej unosil , to on , nigdy nawet nie rozgniewal si� 
na mnie ; klütnie nasze koilczyly si� zawsze tem , ze j a ,  
nagadawszy m u  mn6stwo im,t�v):iertynencyj, zaperzony' wy
latywalem z pokoju, a w par� godzin p6zniej ochlon�wszy 
zon� jego upraszalem ' aby w poselstwie odemnie m�za . 

przeprasza1:a ; w kl6tniach gniewalem si� na do bre , ale 
przeprosiny pewn� satysfakcj� mi sprawia1:y, choc bylem 
tak mlody i naiwny, ze kochac si� w tej pi�knej i dobrej 
kobiecie , ani przez mysl mi nie przeszlo. Ona te.Z jakby 
dziecko swoje nmie traktowala. 

Moje dawne protektorki, u kt6rych zrazu wraz z Mo
rawskim bylem umieszczony, takze o mnie nie zapomnia1:y; 
gdy mnie widzia1:y tak ci�zko chorego, · uprosily profesora 
akademji Dr. Michala Smadeckiego, aby mnie odwiedzil , 
nie chc�c polegac na zdaniu samego Dr. Mianowskiego . 
Dr. Sniadecki zyl w przyjazni z litewsk� gal�zi� Rozwa
dowskich i tak poczci wie si�· znalazl , .Ze wzi� wszy mnie 
w kuracj� i opiek� , nietylko nie przyj�c nie chciat , lecz 
do swego mieszkania mnie chcial zabrac , o co z mojemi 
poczciwemi Pokubiattami prawie si� poklücili. Odzyskaw
szy zdrowie i troch� sil , okrutny mialem apetyt , 
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nigclv do syta naJesc si'i nie moglem. Panstwo Pokubiat
towi� jadali obiad o 12-ej, Sniadeccy o drugiej. Zjadlszy 
n Pokubiatt6w, bieglem co pr<tdzej na obiad do Sniadec
kich. Dobrze mi bardzo bylo u tych zacnych ludzi, tylko 
nudzila mnie opieka kobiet dobrych. poczciwych, lecz jak 
sitt mi wyclawalo, zbyt drobiazgowo o mnie troskliwych ; 
chca.c uchronié mme przed uwag� policji , nie pozwalaly 
mi prawie wychodzié , widywaé sitt z kolegami ; wszystko 
to bylo przeprowadzone serdecznemi sposobami , milym 
przyn;iusem, lecz mnie mlodzika to krttpowanie mojej woli 
burzylo , i zacz�em sitt juz wewn�trznie buntowaé. Cza
sami gdy mnie pani Pokubiattowa brala na spacer, mu· 
sialem udawaé jej sluz�cego Gdybym sitt byl znalazl 
w tem polozeniu o parti lat pr:izniej, gcly juz zrozumieé 
moglem urok kobiecosci , bylbym sitt z mila. chttcia. pod
daJ: tej kobiecej niewoli , lecz wtedy tak mnie to nudzilo, 
tak mnie gniewala drobiazgowa troskliwoSé kobieca ' ze 
w chwili rozdraznienia zbuntowawszy SÎ<i na clobre , zro
bilem un coup de tete i zameldowalem sitt sam, clobrowol
nie do partji jeùc6w wojennych, ûozonej z 500 ludzi i 24 
o:ficer6w, przeznaczonej do Georgiewska . a kt6ra miala 
wyruszyé z Wilna w najblizszym czasie. 

Marszalek szlachty, Lapa, dal kazclemu o:ficerowi, ze 
skladek obywatelskich, oporz�dzenie i po 100  rubli na 
drog<t, ja niebralem wyprawy, tylko plaszcz, Witte mi do
dano, jako ekwiwaleut, jeszcze 1 OO rubli Pau Pokubiatta 
dal mi opr6cz tego jeszcze z kasy Radziwinowskiej 1 000 
rub1i ; byly to ruble tak zwane miedne (zreclukowanej 
wartr>sci) lecz i tak dobrze i sowicie zaopatrzony by:tem. 
Poszlismy do Minska, ztamt�d zemkna.l do Galicji kolega. 
porucznik Terlecki, a mnie zostawil swoj'i garderobtt. -
Pan Rejtan obywatel z okolicy, dal kolegom Woroniec
kiemn i Korejwie w6zek i jednego konia, ja dokupilem 
drugego i tak na wsp6lnym w6zku odbywalismy podr6z. 

Towarzysze moi, byli to ludzie swiatli, bardzo wy-
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ksztalceni, obyci i gladcy towarzysko ; choc obaj masony , 
mile i pouczaj!:Jice z nich mialem towarzystwo ; W oroniecki 
byl czlowiek co si� zowie wzrowy, Korejwa fi.lut i zapa- · 
mi�taly gracz ; wyperswadowal mi, zebym dla bezpieczen·· 
stwa jemu oddal w depozyt moje fundusze. Oddawszy, 
nie smialem potem upomina6 si� o zwrot lub o cz�ste 
rachunki, i tak si� stalo, ze ja nie graj!:Jic i nie prawie 
nie wydaj!:Jic, w krotkim czasie zostalem bez grosza, Ko
rejwa wszystko przehulal lub przetracil ; nie bardzo mnie 
ta strata obeszla, nie dbalem o pieni�dze, bo · zawsze 
umiaJem na malem poprnestawa6, a mlodosc moja i za
szczytne kalectwo, jednaly mi sympatj� ludzi ; nigdy mi 
na niczem nie zbywalo, wi�c pieni�dzy nie potrzebowa
lem. Przybywszy do Oharkowa, odebralismy rozkaz po
zosta6 tamze, a w.krotce wyslano nas do Achtyrki, miasta 
powiatowego, gdzie znajduje si� takze cudowny obraz 
Matki Boskiej. W Achtyrce zastalismy juz doktora Netlic
kiego, ktoren potrafil w krotkim czasie wyrobi6 sobie 
ogromn!:Ji reputacj� i klientel�. 

Zjezdzali si� tez licznie i cz�sto do Achtyrki oko
liczni obywatele, jedrii dla doktora , a drudzy dla cudo_ 
wnego obrazu. Stosunki zawi!:Jizywaly si� tedy latwo, bo 
okazje  byly codzienne. od dziecinstwa mowil em z latwo
sci� po rusku, w niedlugim czasie wyuczylem si� dosko
nale po rosyjsku, a mowi!:JiC z Moskalami ich rodzinnym 
j�zykiem, jednalem sobie ich sympatj�; i wchodzilem z ro
dzinami okolicznych obywateli w prawdziwie zazyle, pra -
wie przyjazne stosunki, zwlaszcza ze nie mialem dla nich 
.zadnej nienawisci narodowej, wrogiem bylo mi. dlawi!:Jice 
nas panstwo moskiewskie, ale Moskali znalazlem duzo 
ludzi dobrych i prawdziwie polubilem wielu. W karty 
nie gralem, tytoniu nie palilem, wi�c glûwnie w kobiecem 
towarzystwie si� bawilem, one byly ze mnie kontentne , 
a ja takze si� z niemi nie nudzilem. 

Dla znajomosci j�zyka rosyjskiego dostalo si� mnie 

' 
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polecenie wybierania pieni�dzy miesi�cznych i wyzna
czania kwater dla calej partji ; to tez rozgl1.1dn�wszy si� 
juz w miescie po kilku miesi�cach , przeznaczy!em sobie 
kwater� u mlodej, ladnej kapitanowej, kt6rej m�z byl przy 
armji. Roinansiku nie prowadzilem z ni� fadnego, choé 
mi koledzy i wierzyé nie chcieli , i zazdroszcz�c wysinie
wali potrosze ; lecz byfo mi u tej poczciwej, dobrego serca 
kobiety jak to m6wi� : "jak u pana Boga za piecem " ;  
tylko z elegancj� byla bieda , bo garderoby odnowié lub 
dokompletowaé nie bylo sposobu , czasy byly takie , Ze 
maj�c jetlne tylko jasne szara.warki , sam je sobie praé 
musiaJ:em , a siedz�c w sadku na trawie czekaé p6ki nie 
wyschn�. Pienia.dze moje przepadly u Korejwy, grosza 
prawie przy duszy nie mialem , a postanowiwszy sobie 
zaraz pierwszego dnia nie przyjmowaé nie od nikogo 
z miejscowych , dla zachowania niezawislosci i wlasnej 
godnosci ' swi�cie tego postanowienia dotrzymaJ:em ' choé 
czasem , przyznam si� ze mi ci�zko bylo. Ale fadnego, 
nawet z moich przyjaci6l Moskali nigdy o nie nie prosi
lem i nigdy nie od fadnego nie wzi�em. 

Od pocz�tku kampanji nie daJ::em rodzicom zadnej o 
sobie wiadomosci , pr6cz biletu, poslanego przez owego 
oficera w�gierskiego ze sztabu Szwarzenberga ; najlepszy 
m6j ojciec dowiedziawszy si� o kl�skach i rejteradzie na
szej armji , wyjechal naprzec1wko mnie az do Warszawy 
ze swiefomi konmi i zasilkiem pieni�znym ; od nikogo nie 
m6gl si� d.owiedzieé , czym zgin�, czy zmarzl, czy do nie
woli si� dostal, bo nie wr6cilem, a koledzy z mojego pclku, 
o� Wilna jliZ mnie nie widzieli. Nie mog1c tedy zadnej 
o mnie dostaé wiadomosci , zabraJ: ojciec do siebie nomi
nacj� moj� na porucznika , wlasnie wtei:J.czas wydan� 
(otrzymalem j� maj�c lat 1 8); dalej dokumenta co do mo
jego krzyfa legji honorowej i krzyfa wojskowego polskie
go, i powr6cil do domu. Przez caJ:y rok nie przestawal 
ojciec dowiadywaé si� o mnie, nie szcz�dza.c trud6w oso-
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bistych pomimo cierpieni11. i wieku juz podeszlego, pisal 
na wszystkie strony, pytal kazdego wojskowego, ktorego 
spotkal , az wreszcie spotkal Stefana Zapolskiego, ktory 
brata swBgo Cyprjana w Achtyrce odwiedzal , i od niego 
dowiedzial Sift , ze ja zyjft Î W dobrem zdrowiu spokojnie 
w Achtyrce siedzft. 

Nie zwaiaj�c na moje niedbalstwo i lekkomyslne 
milczenie, wyprawila mi matka natychmiast bielizntt a 
ojciec 1 00 dukatow. Bielizntt odebralem w bardzo krotkim 
czasie , bo zostala wprost do mnie wyslan� , zas listy i 
pieni�dze daleko pozniej, bo te musialy kolowaé az przez 
biura petersburskie. Poki bylem bez grosza , bylem wesol 

. i bez troski , jak tylko otrzymalem zasilek ojcowski , za
cz�em sitt turbowaé i przemysliwaé , jakby te pieni�dze 
najbezpieczniej na podroz do domu w calosci przechowaé , 
bo wiedzielismy juz , ze w niedlugim czasie mamy byé 
uwolnieni i napowrot do kraju puszczeni ; nie ufalem so 
bie, czy tych pieni1tdzy w wesolem usposobieniu nie stracft, 
nie rozdam lub nie rozpozycztt N adspodziewanie szybko 
znalazl sitt opiekun na moje 1 00 dukatüw. 

Piotr Remiszewski, krewny W asilewskich, przyjaciel 
naszej rodziny byl razem ze mn� w Achtyrce, widz�c ze cho
dze zasumowany, wywiedzial SÎft odemnie latwo o przyczynie 
mego zaklopotania , a jeEzcze latwiej wytlumaczyl mi . ze 
u niego, znacznie starszego i stateczniejszego odemnie, pie
ni�dze daleko lepiei i bezpieczniej przechowane b1td�. Od -
dalem mu moje 1 00 dukatow w dobrej wierze , a on 
w krotkim czasie je  przetracil , zapewniaj�c mnie ci�gle , 
ze je ma w calosci. Kazaé je  sobie pokazaé wstydzilem 
sitt , niechc�c mu uchybié brakiem zaufania. 

Na partt miesÏftCY przed nadejsciem uwolnienia zo
staliSmy przeniesieni z Achtyrki do miasta powiatowego 
Sumy, robi�c miejsce w Achtyrce dla wzi1ttej do niewoli 
zalogi Gdanska. Maj�c w okolicy Achtyrki wielu znajo -
mych , od ktorych nawet dowody szczerej zyczliwosci otrzy-
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malem , nie moglem opuscié miasta nie pozegnawszy si� 
z niemi , jeZdzilem tedy z pozegnalnemi wizytami, goscin
nie przyjmowany a serdeczuie iegnauy od d woru do d woru; 
w tej peregrynacji zacz�lo mi puchm�é oko wysadzone 
pod Tarutino ; przypisywalem to zaognienie si� dawnej 
rany wstrz�snieniem kibitki w obecnych przejazù.ach. 

Z razu napuchui�cie bylo nieznaczue , lecz wkrotce 
si� wzmoglo, tak, ze na wieczorze u marszalka powiato · 
wego w Achtyrce por1eszla do mnie siostra gospodarza. 
moWil:lC : pozafojt.i es. glazo wam bolsze opuchlo (pozwol 
pan, ade oko panu mocno opuchlo) ; odpowiedzialem, ze 
odnawiauie si� rany jeszcze cz�sto mi we znaki si� daje, 
i nie zwracajl:lc uwagi na to , ze widok opuchni�tego oka 
(opaski wowczas jeszcze nie mialem) innym nie mily byé 
maie, zostalem do godziny dosyé poznej . Nazajutrz rano, 
przegl�drn�wszy si� w zwierciadle, zobaczylem dopiero, 
ze to kula. kt6ra dotychczas gl�boko w jamie ocznej sie
clziala, usun�wszy si�. juz z pod opuch11i�tej powieki do 
polowy si� pokazala. Z pewnym tryumfem obieglem ko
legow, pokazuj�c im ten dowod namacalny; bo podczas 
mojego pobytu w Achtyrce, kilkakrotnie mi si� wyda
rzylo, ze koledzy,.. nie chcieli mi wierzyé, jakobym stracil 
oko od postrzalu , uwaiaj�c tak� ran� za nieprawdopodo
bn�, wi�c mi przeczyli, a przeczeniem swym do gniewu 
doprowadzali. Teraz maj�c dowod oczywisty, gdyz kula 
do polowy w oku siedz�ca , wszystkim byla widoczna, 
tryumfowalem nad niedowiarkami. 

W kilka dni kula wlasnym ci�zarem o tyle si� wy
sun�la, ze tylko jednym dziubkiem oddartego olowiu 
w oku si� trzymala ; poszedlem do chirurga, aby mi j� 
wyjl:ll, ten zacz� dobieraé instrumentow, ja sitt zniecier
pliwilem, i palcami chwyciwszy, sam kul� wyrwalem. 

Objezdzaj�c dalej okolic�, z wizytami pozegnalnemi, 
nadjechaleII1 do jednego z okolicznych obywateli w chwili, 
gdy mu jeden z naszych wojskowych , niejaki Siodelkie-
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wicz, sprzedawaJ: w niewolE2 wsp6ltowarzysza broni , .ZOl
nierza, niejakiego Smolenskiego , kt6ren nie a nie po ro
syjsku nie r ozumiej�c, biernym tego targu byl swiadkiem, 
ani si� domyslaj�c, o co rzecz idzie. W siadlem z g6ry na 
podle indywiduum ' zbesztawszy nalezycie z�daJ:em, aby 
go wyrzucono za wrota dworku, a naiwn� ofiar� zabralem 
z so b� , iuz si� mnie biedaczysko trzymal potem i na 
krok nie odst�powaJ:; przywioûem go wracaj�c do kraju, 
z sob�, az do ::tosiacza , gJzie w6wczas stryj . m6j Franci
szek zamieszkiwal. 

Przyszedl wreszcie rozkaz , aby nas uwolnié . i do 
miejsca zamieszkania wyprawié. Nas Galicjan, kt6rych 
bylo kilkudziesi�ciu , pokierowan.o ku granicy do Radzi
winowa, lecz Ze marsz szedl bard2JO wolno, etapami, po
staraJ:em si� o pozwolenie podr6zowania poczt!J!, o wlasnym 
koszcie. Id� do Remiszowskiego , z�dam , aby mi oddal 
m6j depozyt , a tu. zdechl pies , ze stu dukat6w nie ma 
ani grosza. Kr�cil si� biedaczysko, aby to jakim sposobem 
zalataé, ze az mnie si� samemu go i:al zrobilo , chcial po
zyczyé, ale nikt mu zawierzyé nie chcial , dopiero na m6j 
podpis pozyczyl miejscowy gubernator 200 rubli 

Pozegnawszy si� jeszcze raz ze wszystkiemi, a czule 
z kobietami , ruszylismy obydwa z Remiszewskim, a ze 
Smoleùskim na kozle, na Poltaw� do Kijowa. W Kijowie 
zastaJ:em wuja Golejewskiego , i wielu znajomych mego 
oica dalszych i blizszych. Remiszowskiemu dalem 1 2  du
kat6w i pojechal sam dalej , mnie zas w Kijowie bylo tak 
dobrze, zem tu dopiero, jak to powiadaj� , o d u  z a l.· *) 
Najznakomitsi obywatele , sliczne i mile kobiety. nawet 
figury urz�dowe , na wyscigi mi dawaly dowody uprzej
mosci, pewnego starania , aby mnie uraczyé , zrobié mi 
przyjemnosé. Po odj�ciu bandazy, nalo.ZOnych na oko po 
wyj�ciu kuli. chodzilem z okiem nieprzewi�zanem , panny 

*) Oduial, znac11:y po rusku: przyszedl do sil, ozdro wial. 
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Proskurzanki zrobily i ofiarowaly m1 pierwsz11 przewi11zkEZ 
(do smierci j11 zachowam). 

Ja w zamian ofiarowalem im moj� kul� , kt6ra prze
pask� potrzebn� uczynila. Lekcewazylem sobie troch� t� 
pami11tk� , nie wiele o ni11 dbalem , bo maji�c w6wczas 1 9  
lat, a zamierzaj11c dal�j sluzy6 wojskowo, bylem tego prze
konania , ze niejedna kula jeszcze w eiele mojem uwi�
zn116 musi. 

Kalasanty Zag6rski dal mi cztery konie z obowi11z
kiem , abym mu za nie w Tarnopolu um6wion11 cen� za 
placil , lub konie mu do Bucniowa odstawil. Puscilem siEZ 
tedy w podr6.Z z Kijowa juz wlasnemi koi:uni ; w drodze 
wst11pilem do kuzyna matki mojej, Szczeniowskiego, nie
daleko Winnicy, ten wybieral si� do Kamienca na wy
bory · i mnie tam z sob11 zawi6zl. Marszalek , obywatele 
wszyscy z r11k mnie sobie wyrywali , goscili mnie tak 
uprzejmie , tak serdecznie , ze wyjecha6 nie bylo sposobu. 
1 4  dni tam siedzialem , dopie:ro 1 5-go dnia zam6wiwszy 
sobie cichaczem konie i wyprawiwszy je z rzeczami i 
Smolenskim w um6wione miejsce za miasto, formalnie 
ucieklem z obiadu u marszalka Raciborowskiego. 

Nadedniem przyjechalem do stryja mego, Franciszka, 
do Losiacza ; w domu wszyscy spali jeszcze , zaszedlem 
wi�c do ekonoma , pana Bilinskiego, kt6ry byl ozeniony 
z dawn::i, pann11 sluzqcq mojej matki ; oboje ludzie szcze
rze rodzinie naszej oddani , ktOrzy mnie jeszcze w pielu
chach na r�ku nosili. J eszczesmy si� nie ùspokoili ze wzru- . 
szenia pierwszego powitania , gdy nadeszli i sami stryjo
stwo, ktlirym ktos dal zna6 o mojem przybyciu , choc to 
bylo jeszcze przed switem ; przyszli oboje , oboje z razu 
mnie pozna6 nie mogli, i trzeba bylo pewnego czasu, nim 
si§ z mojq jednook::i, twarzq znowu oswoi6 zdolali. 

Od stryjostwa dowiedzialem si§ co si� w kraju i w ro 
dzinie przez czas mojej nieobecnosci zmienilo ; dowiedzia
lem si� , ze mi przybylo dw6ch braci, Wiktor w 1 8 12-ym, 
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a Franciszek w i 8 1 3-ym roku ; ze siostra moja Anna wy
szla za Jacka Czechowicza i iednqczesnie prawie z uro 
dzinami najmlodszego brata powüa cork�. Bawil:em kilka 
dni u stryjostwa w ::Loszniowie ; granica Galicji byla 
wowczas w Bucz;aczu ; stryj zawiozl mnie do Trybucho
wiec , do Dlugoborskiego, teu nas w Buczaczu przPZ gra
nic� austrjack!\: przewiozl i sam z nami do Krasiùski ego, 
kolegi i ojca i mojego, pojechal. Tarn przybyli i rodzice, 
ktorzy, uprzedzeni juz o mojem przybyciu, czekali w Pa
laiczach u Czechowiczow. Nie ma co wspominu6 o rozrze
wnieniu jakie towarzyszylo naszemu powitaniu , kazdy to 
latwo zrozumie i odczuje , jezeli si� w mojem poloz eniu 
postawi. Siostry mojej mlodszej , Tekli nie poznal:em , by
lem pewny ze to Anna , starsza , wowczas Jackowa . Cze
chowiczowa. Po kilku goclzinach wyruszylismy wszyscy 
ku Palaiczom. na mil� moze od tej wsi spotkalismy liczne 
towarzystwo, ktore na nasze spotkanie wyjechalo ; kilku
nastu m�Züzyzn na koniach towarzyszylo darnom , mi�dzy 
m�zczyznami kilku oficerow, huzarow z pulku Blanken
stein (obecnie Württemberg) , witano mnie jakby boha
tera jakiego , czem lllnie tak skonfundowali . ze zacisn!j:w
szy si� w k!j:t budki , z nikim nie rozmawialem, lecz cal:!\: 
mysl mialem skierowan!J: ku temu , aby mnie nikt nie 
widzial. 

Nigdy nie bylem fanfaronem, od najpierwszej mlo
dosci wystrzegalem si� tej wady, ktora u innych byl:a mi 
wstr�tn!\:, nieznosn!\: ; nie poczuwalem si� d • iadnych 
szczegolnych zaslug , widzial:em przeszlo miljon ludzi , 
ktürzy przebywali te s::i.me boje, te same trucly, te same 
niewygody co i ja, a wieluz to bylo daleko lepszych ode
mnie. Ze straciJ:em oko, nie wydawalo mi sii:t zasJ:ug:'.!, a 
nawet nie zbyt wielk!\: rzeczl:J!, bo wieluz to znalem, co 
daleko wi�cej przecierpieli ; mysl, ze tyle tysi�cy starych 
doskonalych zolnierzy, z ktürymi nigdy zr6wna6 si� nie 
smialem,_ nalozylo glow!\:, a mnie mlodzika , tu, iakby try-
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umfatora jakiego witaj!}:, tak mnie m�czyla i zenowala, 
ze krylem si� w budzie formalnie zawstydzony. 

Wypytywali si� mnie· o przebieg kampanji, a nie wiele 
si� odemnie dowiedzieé mogli ; mialem glow� natloczOn!Ji 
swiezem wspomnieniem tylu nadzwyczajnych obraz6w, ze  
n ie  wiedziaJem. oc1 czego zacz!}:é, co przedstawié jako naj · 
bardziej godne opowiesci ; obrazy walk. pola bitw, spo
wszednialy mi, i tak szukaj!}:c w pami�ci, coby tu opo
wiedzieé. nie na razie znalesé nie moglem Gdyby kto 
byl okreslone, kategoryczne stawial pytania, jak po nitce 
wszystko bylby mi wysnul z kl�ba wspomnieù , chaotycz
nie w umysle mi si� pl!}:CZ!}:cych. Tak to u mlodego, 
maj!}:cego oczy zwr6cone ku przyszlosci, a spodziewaj�c 
si� od niej , B6g wie czego. przeszlosé i dola przebyta, 
choéby najcift.Zsza i najbardziej pami�ci ""'warta , na razie 
malo znaczy 

W padlem do Palaicz w odm�t zabaw, jak w wir 
jaki. Siostr� moi� , swiezo · po pologu. odwiedzaly ci!}:gle, 
liczne a mile i ladne S!}:siadki ; szwagier m6j J acek Oze
chowicz nadzwyczaj goscmny, a lubi!}:cy towarzystwo 
wesole, nie wypuszczal z domu liczniejszego grona m�z
czyzn. Rawalkaty, polowania, r6zne igrzyska rycerskie, 
wieczorern taùce z g�sterni kielichami, i cz�sto szalonemi 
nast�pstwarni, w konceptach podchm.ielonych palek : oto 
o braz codziennego zycia 6wczesnych Pa.laicz ; mnie to 
bawilo bardzo, bralem udzial szczery w kazdej zabawie ; 
ale w gl�bi serca cüigle mnie dr�czyla mysl, jakby to 
najprftdzej znowu do pulku si� dostaé. 

W. ksi!}:z� Ronstanty zacz� w6wczas fo.rmowaé wojsko 
polskie; od kazdego z 9ciu pulkownik6w, kt6rzy podosta
wali pulki jazdy : Rurnatowski, Antoni Potocki , Sucho
rzewski, Marcin Tarnowski, Rossecki, 'l'omicki, Dwernicki,· 
Madaliùski i Kozietulski otrzymalern na r�ce ojca po
chlebne wezwanie z zapytaniem, czy mog!}: mnie zaliczyé 
do oficer6w swego pulku ; dowiedzialem si� p6.Z�iej dla· 
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czego, oto zwrocil uwag� w. ksi�cia moj stan sluzby z 

zaszczytnym wymienieniem calego szeregù. potyczek i 

wielkich bitew, ze twardo doslugiwalem si� mego porucz

nikostwa, a otrzymawszy je w l 9tym roku, by!em kilka

krotnie ranny, bez oka, i dwa razy dekorowany : krzyzem 
legji honorowej i virtuti militari. 

Gdy w. ksilJ:z� na kogo uwag� zwrücil, starano si� 

na wyscigi o pozyskanie tego indywiduum, i cz�sto wy
twarzala si� mi�dzy komendantami pojedynczych puJ:kow, 
prawdziwa w tym wzgl�dzie rywalizacja ; sti:l;d tez poszla 
i ta konkurencja o mnie. Mnie si� zdawalo, ze najstoso
wniej postlJ:pÎ�, trzymajlJ:C si� dawnego pulku, a raczej 
pulku, do ktôrego dawni moi koledzy z Sgo pulku ula
now, wraz z ostatnim komendantem A.ntonim Potockim, 
wcieleni zostali. Zglosilem si� tedy do pierwszego pulku 
strzelcow konnych , pod kornend� pulkownika A.ntoniego 
Potockiego, i z koncem li?topada 1 8 1 4  r. do Warszawy 
wyjechalem. 

Zastalem usposobienie oficerow w pulku bardzo przy
bite i bardzo nie dobre , wszyscy starsi o:ficero�ie nie 
mogli przenies6 na sobie mysli , ze sluzlJ: pod Moskalem , 
a nieznosnii: im byla mechaniczn·a, bezcluszna sluzba, skla
dajlJ:ca si� z rnusztry, sluzby garnizonowej i parad, wszystko 
to prowadzone z dokuczliwll: peda.nterj�, samowolll:, zapra
wionii: bezprawiem na kazdym kroku ; gnieciono kazdy 
objaw duchà , gcly clawniej , wszyscy, honor i duch woj
skowy za swoje bozyszcze uwazali ; teraz na bezduszne , 
niewolnicze rnaszyny nagiii:6 si� nie mogli. 

Pomijajll:C pierwszy szkopul : poczucie ) ze nie pod 
swoim wodzern sluz� , reszta sluzby, tak clokuczliwa dla 
starszych, rnnie wlasnie zajmowata i bawila ; lubilem nad
zwyczajnie akuratnos6 i porz!!!clki wojskowe"; wzi�em si� 
gorll:co do nauki regulaminow i przepisow sluzby, a .Ze 
pami�6 rnialem dobrll! , bylo mi to nie truclnem. Prezencj� 
mialem nie Û!!! ) konie clobre ' a ze zrobiwszy swoje, 0 nie 
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nie dbalem i niczego si� nie obawialem, nabylem spokoju 
i pewnosci siebie , zwlaszcza gdy mnie kilkakrotnie za 
doskonale pelnienie sluzby z odznaczeniem wymie.niono ; 
gdy inni koledzy turbowali si� co wielki ksil:l!z� powie , 
jaki b�dzie mial humor i z tego powodu glowy tracili, ja 
<;Obie spokojnie wyst'{powalem, bo sobie nie z tego wszyst
kif'g:-> nie robilem. Czulem za sobl:l! przeszlosé wojskowl:l! , 
ktürej mi nie odebraé nie moglo, teraz uwaii.:alem sluzb� 
za wojskowe éwiczenia , wyst�py i parad� za wojskow� 
zabawk� ; rnyslalem sobie : pewny jestem , ze zrobüem co 
do mnie nalezy, b�dzie kontent , to dobrze , a nie , to mi 
takze wszystko jedno. Gdy przyszlo pierwszy raz wystq,
pi6 przed wielkirn ksi�ciem , kapitan tak si� obawial hu
rnor6w wielkiego ksi�cia, ze zrobil si� slabym, a mnie po
lecono komenderowa6 i zaprezentowa6 szwadron. Kornen
derowalem sobie tak jak codzien , i dlatego wszystko po
szlo bardzo dobrze , od te go czasu zyczli wie rnnie pami� · 
tal wielki ksiq,z� ; nigdy przed naszym frontem nie prze
jechal , zeby mnie przyjaznie nie przywital ; a co roku , 
gdysmy przybywali na rewj� do Warszawy, dodawal mi 
pochwalami ochoty do sluzby ; ale i zazdrosnych mi robil, 
kt6rych potem godzi6 i pozyskiwa6 musialern ; gel y ode� 
zwal si� przed frontem swoim chrapliwyrn glosem : Patrz
cie na R ..  , lepiej pelni sluzb� i lepiej widzi jednym 
okiern jak inni dwoma. 

W rokn 1 8 1 5-tym gdy cesarz Aleksander pierwszy 
raz przyjechal do Warszawy, mnie wykomenderowano 
z pulku na pierwszq, konn!Ji wart�. Pluton od warty stal 
zwykle pierwszy na prawym skrzydle w ordre de bataille. 

Oesarz si� przedernn!Ji zatrzymal , pytal gdzie oko 
stracilem i zadal je:;izcze kilka innych pytan , na kt6re po 
cz�sci wielki ksi!lz� , nie dajllic mi przyjsc do slowa , jako 
dobrze rnnie znajq,cy odpowiedzial. Ledwie ze cesarz od
jechal , mn6stwo general6w rnnie obskoczylo, wyµytujq,c 
co cesarz do rnnie m6wil , kto jestem etc. etc , stalem si� 
czlowiekiem dnia w armji , wszedlem w rnod�. 
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General Kurnatowski zaproponowal mi tego samego 
dnia, ahym wszedl w tym samym stopniu do jego pulku 
gwardji, znaczylo to awans o jeden stopien. Podzi�kowa
lem mu hardzo pi�knie. ale nie przyj�em propozycji ; nie 
chciaJ:em opuszcza6 pulku, w ktorym mialem tylu przy
jaciol i w ktürym przyiemnie sluzylem, a potem zenowala 
mnie ta protekcja i awans raptowny, bez zadnej dohrej 
racji. Gdyhy propozycja hyla wyszla od mojego pnlko 
wnika, to hylhym j� prqj�l, ho to hylohy poniek�d uzna
niem i propozycj� komendanta na wyzszy stopien . a tak 
moglby czu6 si� dotkni�tym, ze rozporz�dzam si� moi� 
osoh�, jego zdania nie zasittgn�wszy. Zreszt� ial mi hylo 
i mego plutonu, ktory sohie z doskonalych zvlnierzy do
hralem, a moglem to zrohi6, bo de facto, ja komend� 
szwadronu prowadzilem juz od dluzszego czasu. 

Pierwszy kapitan Ma6kiewicz rozpil si� hyt Drugi, · 
D�hrowski, pochodzenia tatarskiego, nie mial konia i mun
duru paradnego ; wi�c z kolei mnie komenda szwadronu 
przypadla. 

PamiEttny to hyl rok, ten 1 8 1 5  dla naszej nowej 
armji polskiej ; hyl to pierwszy rok przehyty pod m.o
skiewskiem obucbem. pod tyranskim i dziko fantastycz· 
nym dowodzc�. Nie mog�c znief\6 brutalnego, haùbi�cego 
honor wojskowy postEtpowania zwierzchnikow. 74ch o:fi
cerow w jednym roku zycie sobie odehralo ; z naszego 
pulku strzelcow konnych pacUo o:fiar� czterech. IVIi�dzy 
zolnierzami '  wychowanemi w traclycjach napoleonskich, 
ceni::i,cemi swoj honor wojskowy na rowni z o:ficerami, a 
traktowanemi nierownie gorzej jeszcze , samobojstw bylo 
bez liku. Przytocz� tu kilka faktow, ktürych prawie bez
posrednim bylem swia,dkiem. W. ks1liz� kazal clac kije 
podo:ficerowi ocl warty za jakies male uchybienie w slu.Z
hie . ho dosé hylo zdj�c rEtkawiczki bEtd�c na warcie , 
cho6hy siadaj�c do objadu, a juz nawet i oficera ostra 
za to czekala kara. Poclo:ficer

. 
skrzywdzony harharzyùsk� 
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kani., powiesil SlEt przed koszarami , jak tylko zeszedl 
z warty ; gdy koledzy w najwyzszym stopniu wzburzeni, 
zdejmowali ofi.arEt. nadchodzi jakis Moskal i przekpiwaj!J:C 
odzywa - siEt: Niczewo! Niczewo! Tak wy wszystkie Po -
laczki musicie wisiec j w tej chwili kpi�cego Moskala 
zabito na miejscu, inni Moskale przyszli w snkurs, wszcz�a 
siEt b6jka miEtdzy wojskowymi , kt6ra przybrala ogromne 
rozmiary; kilknnastn bylo zabitych a kilkudziesiEtciu ran
nych, cala Warszawa wylegla na ulic� , chc�c stan�c po 
stronie swojego wojska, bo lud tamtejszy wojsko nasze 
jak braci uwazal i jak braci traktowal. W. ksi!!:z� obawial 
siEt wiEtc uzyé sily zbrojnej, aby nie wywola6 walki dw6ch 
armij na serjo ; lecz wyslal lubionego przez wszystkich 
generala Stanislawa Potockiego, a ten moralnym wply
wem swoim wzburzone umysly usmierzyl. Szkoda, ze tak 
nieszczEtSliwie pr6bowal tej samej roli p6.Zniej w nocy 29 
listopada; - Szkoda ! bo zyl poczciwie, kochal kraj i mial 
najlepsze chEtci. 

Drugi wypadek byl taki : Zolnierz stoj!!:CY na moscie 
pragskim na warcie , schowal siEt podczas ulewnego de
szczu do budki na ten cel przeznaczonej ; major moskiew
ski przechodzil tamtEtdy, a b�d!!:c zdaje si�, niezbyt trze
zwy. zacz!J:l .ZOlnierza beszta6 od ostatnich slow, ze mu 
nie dose szybko oddal honory wojskowe ; .ZOlnierz stal i 
milczal, a rozbestwiony Moskal uderzyl go w twarz. -
W tej chwili zolnierz przebil go bagnetem, a sam wsko
czyl do Wisly i uton�. 

Takich wypadk6w bylo mn6stwo ; a pojedynk6w, 
miE[dzy naszemi a rosyjskiemi wojskowemi codzien bylo 
kilka ; najczEtsciej konczyly si� te spotkania na korzys6 
naszych ; co fantastycznej , dziwacznej naturze w. ksiEtcia 

podchlebialo , bywal wtedy w dobrym humorze i mawial, 
ze mu nasi Moskali cywilizujlli i na rycerzy pasuilli· 

S luzbEt moj� pelnilem dalej z z amilowaniem , przez 
to mialem malo wolnego czasu , mniej pokusy do lampar-

6 
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terji , nieporz�dnego zycia i wk>czenia si� po miejscach 
publicznych ; w karty nie graJem · i tytoniu takZe nie pa
lilem ; wolny czas zabieralo mi platoniczne podkochiwanie 
si� w milych panieokach. W Warszawie wzdychaJ€m do 
panny Szymanowskiej 1 a w W arcie , na zimowych lezach, 
do panny Czarnkowskiej. Nie zaJuj� tych chwil mojego 
mlodego wi0ku , owszem do najmilszych je liez� , a towa
rzysko du.ZO tam zyskalem. Ojciec m6j nie byl kontent 
z mojej sluzby. Bolalo go i nie m6gl zniesé mysli , .Ze 
sluz� pod Moskalem, pod komend� wroga, przeciwko ktü
remu on przewalczyl cale zycie pelne trud6w ; patrz�c na 
slady swoich ran nieznosnem mu bylo, ze jego wlasna 
krew w nieprzyiaciela r�ku sluzy. Kilka razy wzywal 
mnie do porzucenia sluzby, z razu lagodniej,  bo nie wie
dziaJ, jakie w domu dla mnie stworzyé stanowisko, a po
tem w sposob co raz bardziej stanowczy. Gdy ja z razu 
prosilem si� by zostaé, a potem nie odpowiadaJem , ojciec 
chcial mnie zmusié posrednio, utrudniaj::i,c mi slU.Zb� i 
przez d wa la ta .iadnego zasillrn pieni�znego umyslnie mi 
nie przysylaJ. 

Wymagano od nas ci�glej parady, ja obdarlem si� 
powoli, kon jeden mi zdechl, dwa inne musiaJem sprzedaé 
aby zyé ; nie moglem juz cüign�é dalej i spusciwszy z tonu 
musialem ojca prosié o pomoc. Wtedy przyslal mi ojciec 
przèz jad�cego do Warszawy s�siada 1 Lewickiego z Bor
szczowa, 60 dukat6w na oporz�dzenie si� i na drog� , bo 
wzywal mnie , bym przyjechal za urlopem do domu , do
daj!J!C w liscie, ze mog� jednoczesnie podaé si� o dymisj�. 

B�d�c posluszny ojcu , podalem si� o ni� , lecz 6w
czesn y pulkownik m6j, J ankowski , general Rozniecki 1 a 

wreszcie sam wielki ksi�z� namawiali mnie, abym w sluz
bie pozostal i moje podanie o dymisi� cofn�l. Wielk1 
ksi�z� kazal mi daé 3-miesi�czny urlop, wyplacié caloro
czn� pensj� z gory, a zegnaj�c mnie , gdym si� na wy
jezdnem meldowal , tak mnie za serce uj� ,  ze nietyl·ko 
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zaniechalem mySli porzucenia sluzby, ale formalnie z pe
wnem uczuciem przywül>zania do niej i do osoby wielkiego 
ksi�cia zapominaj�c o wszystkich jego naduzyciach, z W ar
szawy wyjezdzalem. 

Na swi�ta Bozego Narodzenia w roku 1 8 1 8  wyje
chalf'lm do rodzicow, podowczas mieszkaj�cych w Gl�
boczku. Podczas swi�t zetkn�em si� z cal11 rodzin� i 
s�siadami , przyjaciolmi , krewnymi ; wszystkie rodziny, 
ktore na pocz�tku moich wspomnien jako patrjotycznych 
wspolpracownikow i przyjaciol ojca mojego wymienilem : 
Golejewscy, Horodyscy, Koziccy, :f'.odlewscy i inni g�sto 
w Czortkowskiem osiedli , wszyscy znaleZli si� podczas 
swü1,t pod dachem mojego ojca. w rozmowie chwalilem . 
sluzb� wojskow� i 'osob� wielkiego ksi�cia , na kt6rego 
oni, za jego tyranskie wybryki, nadzwyczaj byli oburzeni. 
Ojciec ogromnie si� zmartwil , slysz�c te moje pochwaly, 
bo dostrzegal w mojem owczesnem usposobieniu zarody 
sklonnosci do rzemieslniczej Zülnierki , bal si� bym nie 
wyszedl na bezmyslnego .ZOldaka , i w tej chwili powzi� 
stanowczy zamiar wi�cej mnie juz z domu nie wypuscié. 
Na jego sta.nowcze z11danie ponowilem moje podanie o 
dymisj�, a w otoczeniu domowem , w codziennej stycznosci 
z poczc.iwemi szlacheckiemi rodzinami mojej okolicy zmie
nilem sposob myslenia ; znalazlem znowu cel prawdziwy 
zycia i stalem si� napowrot prawdziwym Polakiem i oby
watelem kraju. 

Cllntoni 'R.._oz.wadowski. 



Czesé II. 



II. 
Kazawszy mi w domu pozostaé i wzi�sc dymisj�, 

ojciec staral mi si� uprzyjemnié wszelkiei;ni sposobami 
pobyt w domu rodzicielskim ; liczne a przyjaine i mile 
domy s�siedzki e  uprzyjemnialy zycie towarzyskie. 

W domu, siostra moja Tekla, z ktor�smy si1t bardzo 
kochali , pobyt milym mi czynila, przestalem zalowaé 
sluzby. 

Mily ten spok6j rodzinny, nieba wem zostal zakl6-
cony. 0 siostr� moj� Tekl�, zacz� si� staraé i uzyskal 
jej serce, mlody czlowiek niedaleko mieszkaj�cy A. M., 
przystojny bardzo i osobiscie dobry i poczciwy; lecz ojciec 
sluszne mial powody sprzeciwiaé si� temu zwi�zkowi. 
Biedna siostra moja cal� dusz� przywiq,zala si� do uko
chanego; zacz�la zapadaé na zdrowiu; a gdy matka wy-· 
mogla na ojcu zezwolenie, nie dlugo cieszyé si� mogla 
upragnionym ZWÎ!!zkiem; ho W trzy kwartaly po slubie 
umarla. 

W roku 1822 ozenilem si� z Tekl� Czechowicz6wn�, 
i razem z zo:r:i� osiedlilem si� najprz6d w Dawidkowcach 
w Czortkowskiem, po trzech leciech zamieszkalem w Pa
lahiczach w Stanislawowskiem, a po roku 1 83 1  w kupione 
maj �tnosci Tu:r6wce 

W roku 1 825  rozkrzewil si� byl w calej Galicji  tak 
zwany : zwi�zek patrjotyczny polski. Rz�d [austrjacki, po
s t�puj!\c dwulicowo, nie tamowal jego rozwoju, zdawalo 
si� nawet, ze mu sprzyja. Nalezeli do niego ludzie z11ani 
ze swojej oboj�tnosci dla spraw polskich, a usposobienia 
schlebiaj�cego wladzy, jak : Krosuowski z Zagrobeli Jozef 
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kownacki z Ponikwy i inni ''') .  A gdy zaaresztowano we 
Lwowie Strzelbickiego i znaleziono przy nirn papiery 
zwi�zku, kompromituj�ce prawie cal� szlacht� galicyjsk� 
a na czele ks. Henryka Lubomirskiego; konsyliarz guber
nialny Krauss (dzisiejszy minister br. Kraus�) potrafü tak 
pokierowaé sledztwo i umial rzeczy ubraé tak zr�cz-: 
nie w mewinn� form�, ze i ,Strzelbickie.go uwolniono · i 
nikogo wi�cej do odpowiedzialnosci nie poci�gano J a 
z razu nie nalezalem do zwi�zku, gdyz przykr� i upoka
rzaj!lc� bylo dla mnie iormalnosci� Z!ldana od przyst�pu
j�cych do _zwi�zku przysi�ga1 ze na kazde zawolanie stan� 
w szeregu obronc6w ojczyzny; trudno mi bylo decydowaé 
si� skladaé tak� przysi�g�, i to w r�ce mlodzikow, bo 
przeciez dalem dowody ze w szeregach stan�é jestem 
got6w, zmienié si� nie zmieni!em, po c6z wi�c t ·:i. upoka
rzajl\ca, a j ak siEG potem wkr6tce pokazalo, czcza formal 
nose; bo wlasnie z tych, kt6rz;y solennie przysi"'gali, le
d wie dziesi�ty do wojska narodowego wst�pil. Ostatecznie 
przelknf!lem pigulkEG, przemoglem si� i przyst�pilern do 
zwi�zku; podzielono nas na gminy; jedn� gmin� skladalo 
dziesi�ciu czlonk6w. 

Po wybuchu powstania w· roku 1830 z gminy, do 
kt6rej ja nalezalem, tylko ja i Laszows ki uwa.falismy si� 
za obowi�zanych wyruszyé do armji, reszta mimo przy
si�gi przycupn�a w domu , i ta.ki stosunek byl mniej 
wi�cej we wszystkich gminach tej niefortunnej organizacji. 

Polozenie moje bylo dosé niemile; chocia.Z interesa 
moje byly w porz�dku i dlug6w nie mialem ani grosz:a, 
bo zawsze mysl�c o moZliwym wybucirn powstania, pa
mi�talem o tem, aby byé z interesami w porz�dku ; lecz 
got6wki zapasnej w owym czasie niEl mialem. 

*) Za to stryjeczni bracia J6zefa , S 1ani�law i Konstanty 

Kownaccy byli gorliwi patrjoci i tçdzy ofic�rowie w armj i w 
roku 1880. 
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Nikomu nie nie mowi�e, zwiefzylem si� z moieh za
miarow i z mego klopotu fliostrze, Annie Czeehowiezowej . 
Jej sprzedalem miedz z aparatu mojej gorzelni za 1 20 du
kat6w ; z polowlJi tego funduszu wyjeehalem z domu 1 5�go 
grudnia , jakby na par� godzin , do rodzie6w, do Rozysk. 

Droga byla przedzimowa , fatalna , latwo wi�e zon� 
uprosilem aby zostala w domu ; wzi�em 4 mierzynki i 
2 ehlopakow ; list do zony i 60 dukat6w zostawilem u ro
dzieow, prosz!j;e aby to do Palahiez odeslano ; od ojea 
wzi�em dla siebie jeszeze fiO dukatow i tak bez konia 
wierzehowego puseilem si� w drog� , leez wprzod wstllipi
lem do' Milowiee , do brata mego Wineentego. kt6ry byl 
jeszcze kawalerem , duzo mial z ludzmi stosunk6w, SlJidzi
lem tedy, ze on wi�eej wie i jakies blizsze objasnienia o 
powstaniu mnie daé b�dzie m6gt 

Pojechalem do Milowiee z siostr� CzeehowiezOWlJi , 
ale brata Wincentego juz tam nie zastalismy, bo na pierw
sz� wiesc o wybuehu powstania w Warszawie wraz 
z mlodszym bratem Wiktorem , nie nikomu nie m6wi�c , 
natychmiast do Polski wyjeehal. Jad�e w kierunku ku 
grn niey Krolestwa , nâ Zloczow, Topor6w, ku Sokalowi , 

. nieraz rozmyslalem o przyszlosci, ktora mi si� ponuro 
przedstawiala. z gazet wiedzielismy, ze powstanie rozwija 
si� bardzo powoli , a rueh rewolueyjny jezeli nie post�
puje naprzod i to bardzo szybko, to fatalnie eofaé si� 
musi. Rzecz} wistych zamiar6w i usposobieoia rz!j;du au
strjackiego nikt nie znal i nikt nie byl pewny jak si� rz�d 
w najblizszym czasie w obee nas zaehowywaé bEzdzie 
Slowem jechalem naprzod pod presj� poczueia obowi�zku, 
ale bez zapalu i bez wielkiej wiary. 

W Tuturkowieaeh , u Chamea, przygotowywalem si� 
do przeJSC1a granicy, st�d poslalem do .ZOny jednego 
z ehlopakow z listem pozegnalnym i wiadomosci�, ze 
przeehodz� granic� Krolestwa. 

Opr6ez �woieh koni poprowadzilem z Tuturkowiee 
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jeszcze 8 koni wierzchowych ofiarowanych przez obywa
teli galicyjskich dia wojska narodowego, Chamiec dodal 
mi sluza,cego znaja,cego okolic� i z nim przebylismy gra
nic� kolo wsi Holubie, gdzie sucha granica do Bugu przy
tyka, a Bug na polnoc si� zwracaja,c, juz tylko rozgrani
czenie mi�dzy Krolestwem a W olyniem stanowi. 

Bug byl wowczas juz zamarzni�ty ; o 300 krokow 
od dworu holubskiego stali kozacy, patrza,c iak z konmi 
dalej "'. kraj odjezd.zam ; front armji moskiewskiej byl 
wyci::igni�ty wzdluz Buga. W zdluz tej rzeki i wzdluz ich 
frontu na Krylüw, Czumow, jechalem do Hrubieszowa ; 
nikt mnie nie zaczepial , bo nie Lylo za.kazu przekraczaé 
granic�. W Hrubieszowie zastalem kilku dawnych kole
gow z armji napoleonskiej : W!adysla.wa Rulikowskiego, 
iawnego oficera artylerji (byl w zalodze bronia,cej Gdan
ska), Bromirskiego oficera piechoty, ktory obecnie byl 
kom sarzem obwodowym w Hrubieszowie. Ci przyj�li mnie 
przyjaznie i serdecznie , ale z pewnem zdziwieniem , sa,
dza,c moje zjawieniA si� jako czyn niepotrzebny a co naj
mniei przedwczesny. 

Strasznie zimno i pessymistycznie zapatrywali si� 
oni nu. powstanie ; nie upatrywali szans powodzenia, wi�c 
moze te.Z i nie na r�k� im bylo, ze ja z dalekiej okolicy, 
z za kordonu pr:;1ybylem , gdy oni , w Krolestwie zamie · 
szkali , jeszcze w domu siedzieli ; poczuwali si� sami do 
wi�kszych obowi::izkow, a nie mieli ani wiary, ani te.Z , co 
zatem idzie, ochoty litczyé si� osobiscie z ruchem. Z Hru
bieszowa wyjechalem jeszcze w dobrej mysli , sa,dzilem ze 
to zapatrywanie si� osobiste, pojedynczych ludzi, tempe
ramentu wi�cej zimnego i powolnego, nie moze mieé za
dnego wplywu na uspo»obienie ogolu i na energj� ruchu ; 
tymczasem przybywszy do Lublina, gdzie spotkalem duzo 
kolegow dawnych, napoleonskich, nat,rafilem na takie same 
niedowierzanie i zwa,t:rienie w :romyslny skutek akcji 
roz:pocz�tej. 
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Zaden z koleg6 w starych do sluzby s1� Jeszcze nie 
byl zglosil; niek0ntenci byli z 'mego zjawienia si� wy
rzucali mi zbytni11: porywczosc i przesad� w gorliwosci ; a 
niekontenci byli tem wi�cej, ze ostatecznie musieli dla 
samego decorum, p6js6 za moim przykladem. 

Ja jednak z gorycz11: wyrzucalem sobie ze porwalem 
si� z domu, zostawilem rodzin� ua losy niepewne, s11:dzi
lem ze spelniam obowi!j:zek, niOS!J:C uslugi moje krajowi; 
a tu pokazuje si� zem prawie niepotrzebny. ze doskonale 
by si� bylo bezemnie obeszlo, bo dano mi nawet to 
uczuc, ze moglem pozostac w .lomu. w podraznione m  
juz usposobieniu , zacz!j:lem si� rozgl11:daé, gdzieby jak 
najrychlej w szeregach znalesé miejsce. Dowiedzialem si�. 
ze mlodsi bracia moi, Wincenty i Wiktor, umiescili si� 
w imlku jazdy lubelskiej ,  pod dow6dztwem pulkownika 
Jaraczewskiego, razem z Rulikowskimi , Kajetanem i Ja
nem, Ignacym Komorowskim, Radwanskim i innymi przy· 
jaci6Imi lub dobrymi znajomymi (brat m6j Erazm , kt6· 
rego rewolucja zastala oficerem w pulku szasser6w gwar
dji, pozoi;;tal przy swoim pulku) . 

Zrazu mialem zamiar wst11:pié do jednego ze sta
rych pulk6w jazdy, lecz sklad korpusu ofioe,r6w, a po ' 

cz�sci i ch�é jak najrychlejszego obj�cia sluzby, sklonila 
mnie, ze przedstawilem si� pulkownikowi Jaraczewskiemu, 
przedlozylem mu moje dokumenta sluzbowe i prosilem o 
przyj�cie do pulku. Pulkownik Jaraczewski przyj!j:l mnie 
bardzo dobrze i przyjaznie, leez zbyl mnie dyplomatycz
nie, ni tem ni owem, nie daj11:c stanowczej odpowiedzi; 
gdy nastawalem o stanowcze zalatwienie mojej prosby, 
rzekl mi nareszcie: ze podlug dawnego mego stanu sluzby 
nalezy mi si� ranga oficera sztabowego, takiej do rozpo
rz�dzenia w pulku nie ma, a stopnia kapitana ofiarowaé 
mi nie smie. 

J a na to rozdrazniony odparlem, ze nie przyszedlem 
tu po to, aby sz-q.kaÇ stopni lub karjery wojskowej, ze 
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chcialem um10sc1c si� w da wnym moim pulku lecz 
widz�c, ze w jezdzie lubelskiej nie ma i czterech starych 
oficerow, s�dzilem, ze tu lepiej si� przydam jak gdzie in
dziej. Tak skonczylo si� wszystko na niczem; · chcialem 
wyje.Zdzac natychmiast do W arszawy, s�dzq,c, ze tu si� 
nie umieszcz�; lecz pulkownik Jaraczewski naradziwszy 
sit;i z kilkoma oficerami pulku i rozmo wiwszy z bratem 
moim Wincentym, nabral przekonania,  .Ze ja rzeczywiscie 
o rang� nie dbam i przyjm� stopien, jaki b�dzie wolny; 
wezwal mnie do siebie i ofiarowal mi ·komend� 5go szwa
dronu z rangq, kapitana; przyj�em natychmiast i wyra
zilem pulkownikowi moj� wdzi�cznosc ;  cze� uj�ty nad
mienil mi jeszcze raz, ze nie smial mi ofiarowac rangi 
nizszej jak ta, ktOra mi si� wedlug jego przekonania na
lezala; zwlaszcza ze byl juz zrazony jako swiadek licz
nych scen niemilych, wyprawianych przez dawnych ofice
row, ktOrzy wst�puj�c na nowo, cz�sto uwaiali si� za 
pokrzywdzonych, ledwie nie obrazonych ofiarowan� im 
rang� , ktor� uwazali za zbyt nisk� dla swoich mniema
nych _z;aslug lnb zdolnosci 

Oprocz stalej komendy 5go szwadronu, obj�em w 
zast�p;:;Lwie podpulkownika Felicjana Fredry komend� 
dywi,-;jonu skladajq,cego si� z 5go szwadronu stoj�cego w 
L�cznie, i 6go, stoj�cego w Krasnym stawie. Nie zdola
lem jeszcze wyjechac z Lublina, (musialem doczekac si� 
munduru i niektOrych przyborow wojskowych) gdy nadje
chal do Lublina ojciec moj, przywoz�c ze sob� brata Jo 
zefa; czterech synow mial w armji, a przywiozl ze sob� 
pi�tego bratanka; przyjechal sam, aby pozegnac s1� z na
mi; lecz tak jak dawniej nie chcial, bym sluzyl w wojsku 
jakby dla rzemiosla , tak teraz z radosci� prawie, choc 
czule i serdecznie, zegnal nas wst�puj�cych w szeregi 
ojczyste, dla walki serjo, nie dla musztry na saskim placu . 
Kilkakrotnie powtarzal ze lzej mu b�dzie na sercu w 
domu, gdy miec b�dzie licznych zast�:i:icow w a:rmji naro 

. 
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dowej;  z pokor11: wyznam, ze 8. p. ojcîec nasz pomîmo 
zgrzybialej starosci wi�cej od wszystkich okazywal za
palu, a mial ojciec w6wczas juz 85 lat. - Po odje.Zdzie 
ojca wyjechalem do L�czny, aby obj11:é szwadron a za
razem mialem ogl!!cln11:é i 6ty szwadron , kt6ry dostal 
rozkaz wymarszu z Krasnego stawu do L�czny 

Komendantem tymczasowym oddanego mnie szwa
dronu zastalem niejakiego Piotrowskiego, bylego podcho
rllzego oficerami byli mlodzi ludzie z S!lsiednich szlachec
kich rodzin ; mi�dzy podoficerami kilku akademik6w, by· 
lych klubist6w ; jako kaclry kilkunastu starych zolnierzy, 
pijak6w i 1 50-ciu zolnierzy rekrut6w, .. swiezo zupelnie za
ci11:gni�tych. Udalem si� do kwatery Piotrowskiego, a o d
dawszy mu rozkazy upowazniaj::i:ce ml}Îe do obj�cia ko
mendy, zaz::i:dalem zdauia mi szwadronu. Na to moje we
zwanie odpowiedziano zwolaniem 'jakby sejmiku. M11:<!,re 
glowy polityczne swiezo kreowanych oficer6w ' po_�"ra
wione rozumem i deklamacjami bylych klubist6w, oswià'd
czyly mi, ze jako majora z najwi�ksz� ch�ci::i: mnie powi
taj::i: , ale komendantem szwadronu nikogo innego nie 
uznaj11: jak swego Piotrowskiego. 

Poùobna odpowiedz byla dla mnie tak!Ji niespodzian
k!} , ze opr6cz gniewu prawie mnie rozsmieszyla, a to po
rywczy m6j temperament umitygowalo 0 tyle, ze zdola
lem robié im przedstawienia w spos6b zrazu prawie spo
kojny, zeby rozwazyli na CO SÎ� narazajll: 1 ze to nie za
bawka, nie komitet ani pospolite ruszenie, ale wojsko na
rodowe, kosztem kraju formowane , kt6re ma byé jego 
obron11:, ze dyktator wol::i: narodu postanowiony rozkazuje, 
a wysluchanym byé musi , a nieposl:uszeùstwo podobne i 
niesubordynacj� zakrawuj!}C!Ji na bunt , juz dla samego 
przyHadu nadzwyczaj surowo ukarze Gdybym byl mial 
spok6j moich lat dzisiejszych lub doswiaclczenie tego roku 
wojny na wp6l z ruchawk!Ji prowadzonej, w cü�gl�j sty
cznosci z zywiolami niesfornemi, bylbym spokojnie zacze· 
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kal 2 4  godzin, a.Z si� umysly uspokoj�, a rozs!J:dniejsi g6r� 
wezm� , lecz w6wczas zanadto jeszcze bylem zolnierzem, 
niesubordynacj� zniesé nie moglem , zdawalo mi si�, ze 
z tak� rucLawk� niepodobna jest czegos dokazaé, i zaraz 
wieczorem puscilem si� noc� z powrotem do Lublina 
z zamiarem przedstawienia zajscia gdzie nalezy i prosze
nia o zwolnienie mnie od podobnej komendy. 

W Lublinie wzi� general Zoltowski i pulkownik, 
komendant pulku, zajscie to bardzo na serjo ; widz�c, ze 
zanosi si� na rzecz gorsz� nawet jak tamtym warjatom 
w L�cznej przepowiadalem (a gniew i obur.zenia moje juz 
wyszumialy, zawziE:ttym zas nigdy nie bylem), uleglem .Zy
czeniu generala Zoltowskiego i pulkownika i namowom 
starszych kolegow, aby komendy si� nie zrzekaé, lecz wy · 
prosilem sobie warunek, iz z rozkazem powoluj�cym win· 
nych do odpowiedzialnosci mog� post�pié wedlug wla
snegb uznania.  Jakze bylem sobie wdzi�czny za t� prze
zornosé ! Przybywszy do L�czny, zastalem juz obydwa 
szwadrony zebrane, a ta sama mlodziez, wczoraj krn�brna 
i rezonuj�ca , dzis przywitala mnie glosnym falem wczo
rajszego post�pku, serdecznem zapewnieniem szczerego, 
zupelnego poddania si� rozkazom wladzy wojskowej i naj · 
lepszych ch�ci sluzenia sprawrn krajowej. Przeczytalem im 
rozkazy generala, jakie mialem w ri:tkn ; ostrzeglem jeszcze 
raz przed podobnemi wybrykami, a zakoncz_ylem spraw� 
niszcz�c cytacj� winnych przed SlJ:d wojskowy, oczywiscie 
ku niemalemu zadowolnieniu tych, co si� do winy poczu
wali. W jakZe przykrej bylbym stanlJ:l pozycji, gdybym 
byl musial rozkazy wykonaé bezwarunkowo, winnych 
aresztowaé i odesla6 pod s�d do komendy pulku l ! ! 

W nocy odebralem sztafet::i: rozkaz, wyruszyé z oby · 
dwoma szwadronami do Lubartowa. Przy ogloszeniu roz 
kazu, mialem dziecinn� scen� arcyczulego zegnania · si� 
.ZOlnierzy, podoficer6w etc., ze swie.ZO zawartemi przyjaz· 
piami , a nazajutrz sam .ZOlnierzy od lil acyj pozegnal-
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nych odrywaé i z szynkowni wypEtdzaé musialem. W mar
�u zaczl1lem wprawiaé lndzi w poczl1tkowe obroty, ale 
na nieszcz!)_scie w kazdej wiosce witano nas traktamen· 
tem; panie rozpajaly mi ludzi ledwie w nocy dopchalem 
mojEt halastrEt do Lubartowa; halastra to wtedy byla a 
nie szwadrony, zlatywali z koni. lamali - lance jednego 
konia mi przebili; powoli wscieklosé mnie ogarnEtla, zapo
mnialem ze to wszystko ludzif� z pobliskich wiosek, 
wszystko zegnalo siEt i rozstawaio z zalem z rodzinl1, 
krewnemi i przyjaciolmi ; wreszcie juz i glosu m1 me 
stalo z ci!.}glego lajania, zachryplem jak stary pies i zno
wu bylem na punkcie , rezygnowaé z komendy takich 
wojakow. 

W obydwu szwadronach byl tylko jeden dawny 
podchor�zy Pi.otrowski, dalej kilku starych podoficerow, 
okrutnych pijak6w, reszta sami mlodzi nowozaciEt.Zni .ZOl
nierze; wyruszylismy z Lubartowa i maszerujl1c 1 0  dni 
z dwudniowym odpoczynkiem w Lukowie , éwiczl1c siEt w 
obrotach o ile mozna bylo podczas marszu, stanEtlismy w 
Siedlcach, na linji bojowej, bo Moskale juz byli wkroczyli 
w granice Krolestwa. 

Nazajurz w Lubartowie ludzie moi zmienili siEt 
jakby rofozklJi czarodziejskl1 tkniEtci, wszystko milczalo 
sluchalo i z ochotl1 wypelnialo rozkazy wszelkie, a nawet 
znosili chEttnie wyskoki zlego humoru, jaki mi jeszcze 
z dnia poprzedniego pozostal; wieczorem obchodz!\c stajnie . 
uslyszalem przypadkiem mlodego pod.oficera mowilJ!cego 
do StOjlJ!CJCh W kolo niego podoficerOW Ï zolnierzy: nniech 
tam nasz rotmistrz krzycze i laje , byle nas z tlli sam� 
energjl1 na nieprzyjaciela poprowadzil ; " poznalem wtedy 
poczciwego ducha tej mlodziezy i od tej chwili poczulem 
siEt miEtdzy swojemi , do konca pozostal stosunek m6j 
z obydwoma szwadronami jak najlepszy, jak to m6wilJ!: 
jakby ojca z dzieémi. 

KomendEt pulku obj� byl po Jaraczewskim, pulko� 
, 
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wnik Wierzbicki; podpulkownik Felicjan ]'redro, spodzie
wal si� tej komendy dla siebie; gdy go omin�la objawil 
dosyé wyrafoie swoje nieukontentowanie, komend� i èwi
czeniem llwego dywizjonu, zupelnie prze -tal si� zajmowaé, 
do tego pil ogromnie, tak ze byl komendantem tylko ty
tularnym a cale zaj�cie i praca wyrobieuia 8nrowego ma
terjalu mnie przypadla w udziale ; ale mialem t ez satys
fakcj� ze  juz w Siedlcach, éwicz�c si� t.ylko w marszu, 
gladko w kolumny sformowaé i szybko rozwin�é si� z 
mojemi dwoma szwadronami bylem w stanie. 

Pierwszych dni lutego zacz�lem z mojemi mtodemi 
zolnierzami uzbrojonemi w lance sosnowe i brou paln� 
n i e  k a l i b r  o w.� ,  pelnié sluzb� obozow11 przed nieprzy
jacielem Pierwszy raz zajrzelismy w oczy Moskalom 
wcieleni do korpusu jenerala Zymirskiego; przez 6 dni 
w ci�glych utarczkach przywiedlismy na sobie nieprzyja · 
cielsk� armj� pod Wielkie D�by, gdzie · czekal Ohlopicki " . . z arIDJ� SWOJ�· 

Od 17 lutego 1 83 1  pol11czeni w brygad� z lszym 
pulkiem ulanow utrzymywalismy przedni� straz armji i 
stoczyli kilka malych potyczek. 24 lutego bylismy z kor
puseru Krukowieckiego pod Bialol�k�. naprzeciw Szachow
skiego a 25 luty, dz\en pami�tnej batalji  Grochowskiej . 
Po batalji obj�lisrny z 3cirn pulkiem strzelcow konnych 
caly lancuch strazy i dopiero nadedniem, ostatni, prze
szlismy most na Wisle, do Warszawy 

Tarn bylo wowczas wszystko w najwi�kszym poplo
chu, zdawalo si� , ze juz wszystko stracone. Bywaj11c u 
generala Paszkowskiego spotykalem tam i rozinawialem 
z lud.Zrni rozumnyrni a niew�tpliwie gorliwyrni patrjotami : 
z Franciszkiem W�zykiem , kasztelanem Bienkowskim i 
innymi , i ci uwazali spraw� n11sz� za przepadl� z tej 
przyczyny, ze znaj�c wszystkich naszych generalOw, nie 
widzieli .zadnego, kt6ryby charakterem, ent3rgj11 i zdolno
sciami dorosl byl zadaniu naczelnego wodza, oprocz tego 
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dostrzegali u .wybitniejszych general6w i niewiarft i nawet 
zle chftci. W tych stosunkach brat m6j Wincenty, komen 
deruj11cy 3-cim szwadronem tego samego pulku , zaz�dal 
odemnie, abym wr6cil do donrn ; m6wil ze dosyc bftdzie 
jak nas tu czterech braci niefonatych pozostanie ty wra
caj do rodziny, bo choc dobrych szans dla nas malo, ko
niecznym tu nie jestes. 

Od os6b przybywaj11cyeh z Galicji dowiedzialem si� 
jednak o nadziejach , jakiemi tam wszyscy jeszcze byli 
przejEtci ; przyszly wiadomosci o powstaniu na Litwiè, po
tem bitwy pod Wawrem i D�bem, i juz nie dalem sobie 
m6wi6 o porzuceniu pulku. Spotkalem jednakze przypad
kiem pulkownika Ohmièlewskiego, dawnego kolegft z 8 go 
pulku ulan6w, ongi adjutanta mojego ojca ; komenderowal 
w6wczas pierwszym pulkiem strzelc6w konnych, pulkiem, 
w kt6rym sluzylem za czas6w W go ksÎftCÎa i w kt6rym 
duzo jeszcze bylo dawnych znajomych i koleg6w. Ci 
wszyscy koniecznie. mnîe do swego grona zapraszali , tak 
ze w koncu namowom pulkownîka i oficer6w uleglem i 
wnîoslem prosbft o przeniesienie nmie do 1-go pulku strzel
c6w konnych ; w kilka dni prosbie mojej stalo SÎft zadosc. 
Manewrowalismy w6wczas pod generalem Pacem w oko
licy Kozienic. W kilka dni jednak przybyl general Ohrza
nowski z brygad� piechoty, zabral nasz� brygadft sklada
j�c� sii:i z l -go pulku strzelc6w konnych i 1-go pulku 
krakus6w i poprowadzil na mîejsce Dwernickîego pod Za
mosc ; przechodzilismy pomîftdzy Lublinem , gdzie stal 
korpus rosyjskî generala Wit ·a  i pomîftdzy Lftczn� zajEtt� 
przez korpus generala Rüdigera. 

Pod Lubartowem natkn�lismy na MoskaU, po bardzo 
gon1:cej i zaciEttej walce, w kt6rej stracilismy kilku dziel
nych oficer6w, a najbardziei uczué SÎft nam dala strata 
pulkownika Ohmiel ewskiego i kapitana Siemonskiego, 
przebilismy si� przez tamuj�cych nam drogft Moskali, po
szli dalszym marszem ku Zamosciowi, a ostatecznie stan� 
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pulk nasz w Zwierzyncu pod oslon� fortecy Zamosda , 
wzglEtdnie spokojnie. Korzystaj�c z chwilowego spokoju i 
blizkosci granicy galicyjskiej , wzi�em urlop, aby doje · 
chaé do domu choé na parEt dni. 

0 wyprawie Dwerniekiego na Wolyn mialem <?d razu 
przekonanie ' ze skonczyé SiEt musi wkroczeniem do Gali
cji, fL niechc�c uchodzié za proroka post jestum ,  powolujEt 
siEt na listy moje ze Zwierzyùca do Züny pisywane. Przy · 
jechawszy do Galicji i do domu , bylem zdumiony, jak 
r6.Zowo opinja publiczna na sprawEt powstania naszego 
jeszcze siEt zapatrywala; naclzieje byly najlepsze, z wyprawy 
Dwernickiego obiecywano sobie B6g wie jakie , bajeczne 
korzysci ; nie chc�c psué ducha i udawaé zlowieszczego 
puszczyka. milczalem. 

Przekonalem SÎEt ze w CZEtSCÎ organa publiczne taily 
prawdziwy stan rzeczy i umyslnie swietnym go przedsta
wialy, a znacznie glosniej agitowali i rezonowali rozbici 
powsta:rlcy Kolyski. kt6rych pelna byla Galicja ; oni to, 
zrobiwszy niewiele, (ho zupelnie nie), a siedz�c chwilowo 
w miejscach bezpiecznych, udawali ze maj� wiarEt w po
wodzenie naszej broni; ze powstanie dopiero na dobre siEt 
rozpoczyna, etc etc., podobne brednie pletli, podtrzymuj�c 
niby ducha tanim kosztem; mnie i zal i gniew dlawil, bo 
widzialem , ze w armji sila moralna upadla, bo nie bylo 
juz zaufania w dow6dztwie , widzialem ze sily i zasoby 
SÎEt wyczerpywaJ:y; doczekaJ:em SÎEt, ze korpus Dwernickiego 
wkroczyl do Galicji ,  przez co sily niewielkiej armji na
szej tak znaczni>-J uszczuplone zostaly, a tu tlum krzyka
czy balamucil ludz.i, glosz�c i wpieraj�c, ze wszystko idzie 
jak najlepiej. Zabawiwszy tydzién w domu, powr6cilem do 
pulku. W kr6tce wyruszylismy pod dow6dztwem jenerafa 
Ohrzanowskiego, bior�c udzial w skombinowanym ruchu 
przeciw Rüdigerowi. 

Na przeprawie przez WislEt, we wsi Plotyczy, wy· 
brakowal j eneral 320 ludzi i koni, slabszych , mmeJ zda-
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chwilowego wypoczynku i ulatwienia dalszej formacji 
rezerw. Dostaw� broni, obuwia , mundur6w, amunicji, dla 
nowo formuj�cych si� oddzial6w, trudnil' si� ksi�z� Jozef 
Lubomirski ale z�dal od komendy naszej oficèra znanego 
nazwiska i pewnej firmy, aby te dostawy od niego odbie
ral. Przeznaczono mnie do tej czynnosci, wypraszalem si� 
jak mogl'em, Lo co to, to juz zupelnie nigdy moim zawodem 
nie bylo, ani i,ez usposobieniu memu nie odpowiadalo; 
lecz jeneral Weissenhof i prezes wojew6dztwa Wieloglow
ski, tak dosadnie mi przedstawili waznos6 tej czynnosci 
z�dali te.go jako uslugi patrjotyczneJ , zreszta, kazano: mu
sialem slucha6. 

Otrzymalem rozkaz uda6 si� do Nowego Miasta, po
rozumie6 si� z ks. J 6zefem Lubomirf?kim, co do transpor
t6w i sposobu odbioru dostaw, a do tego przeznaczono mi 
mie6 nadz6r .nad formuj�cemi si� nowemi oddzialami, 
mianuja,c mnie majorem (nominacja wydana przez jene
rala R6zyckiego). Niedaleko Nowego Miasta organizowala 
si� reszta pulku galicyjskiego pod niedol�znfJI komendf!i 
Strachockiego. Gl6wnym organizatorem galicyjskich po
silk6w byl ksif!i.Z� Henryk Lubomir:>ki; w Wawrzenczy
cach niedaleko Nowego miasta, mial zrobi6 przeglf!id for
muja,cego si� oddzialu kawalerji Strachockiego i mnie z 
soba, zaprosil. 

Oddzial ten skladal si� w6wczas z 230 ludzi; ksiiiz� 
Henryk spr6bowawszy odby6 przegl�d, przekonal si� od 
razu o zupelnem niedol�ztwie ·komendanta , odja,l mu za
raz komend� , a b�da,c w ambarasie, komu je, powierzy6 
prosil mnie, abym ia, przyjq1 i formacj� oddzialu dalej 
prowadzil. Tego uczyni6 nie Il).oglem bez wyraznego roz
kazu moich komendant6w, a nie chcialem,  bo bylem prze · 
ciwny formacji wszelkich nowych odr�bnych korpusik6w 
i oddzialikow, b�d!\C teg.o przekonania, ze daleko lepiej i 
praktyczniej bylo, ludzi i konie troch� poduczyc, urobic, 
i niemi ubytek w istniejitcych juz pulkach zapelniaé. 
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Ksi�ztt Henryk postawil jednak na swoim ; w kilka 
dni zaledwie odebralem od jenerala Weissenhofa rozkaz 
objttcia komendy nad tym oddzialem , wtedy przyl�czyli 
sitt do mnie natychmiast z wlasnej wôli Grocholski i So
banski z oddzialikami, kt6re swoim trudem zebrali; i tak 
wyst�pilem w 300 koni, porzucaj�c Wawrzenczyce a id�c 
na linjtt bojow�. Zaraz drugiego dnia marszu jednak spo· 
tkalem Karola R6zyckiego z pulkiem manewruj�cego w 
kierunku Krakowa; lecz wezwal mnie do siebie, powie
dzial ze wszystko stracone a on pulk do Galicji prowa
dzi i muie wzywa bym sitt do niego przyl11czyl. Na takie 
dictum i to z ust ta}üego czlowieka jak Karol R6zycki, 
nie bylo co robié, jak poddaé sitt jego komendzie. Z nim 
razem przeszedlem Wisltt pod Krakowem. 

Ze Zwierzynca jeszcze a potem z Nowego miasta 
nie krttpowalem sitt juz fadnemi skrupulami , aby powie
dziec w listach moich do rodziny i do przyiam6l otwar
cie jak zle rzeczy stoj� i jak bezpodstawnemi s� prze
chwalki owych agitator6w ku podtrzymaniu ducha ; listy 
te narobily mi mn6stwo nieprzyjaciül mittdzy tymi, kt6-
rzy sitt czuli dotknittci lub zdemaskowani. To tez zaraz 
po upadku powstania, a nawet przed koncem wojny je
szcze zaczttli glosié, ze ja wyobrazenia o przebiegu akcji 
mieé nie mogtt , bo nawet na linji bojowej nie bylem, lecz 
przez caly czas wojny magazyn6w w N owem miescie pil -
nowalem. Jttzyki to byly gi�tkie, gtthY wyszczekane, wiEtc 
choé z razu na takie insynul;cje tylko pogardliwym usmie
chem odpowiadalem, to przyznaé sitt mUSZlt 1 ze mi tych 
bajek p6foiej bylo za duzo , niecierpliwily mnie i gnie
waly te gadaniny, kt6rych w�tek byl niepochwytny. 
Wzi�em wprawdzie i mialem swiadectwo i stan sluzby, 
w kt6rym wymieniono wszystkie potyczki, w jakich z pul
kiem bralem udzia.l, opuszczaj�c pulk krakus6w czyli jazdy 
lubelskiej ; lecz komuz mialem sitt legitymowaé ? Poczucie 
godnosci nie pozwalalo ni temu ni owemu prezent9wa6 
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siEt z dokumentam.i w rEtku. Przeciez bylem dobrze zhany 
w szerszych kolach obywatelstwa, tylu koleg6w,  zyjl!cych 
swiadkow CO dzien spotykalem, a jednak bajka plotkarska 
przyj�la si� i kilkakrotnie w latach p6.ZUiejszych z jej po
siewem si� spotkalem. 

Do roku 1846 siedzialem spokojnie w Tur6wce, do 
zadnych spiskow lub rob6t potajemnych nie nalezalem ; 
takie przygotowania niech prowadz� ludzie pot�zni glow� 
lub maj�tkiem, jak si� tlum do tego wci�gnie, to moze 
byé duzo szumu, duzo kl�sk, ale dobr�go nie nie b�dzie ; 
naszem zadaniem przechowaé ducha milosci ojczyzny, du
cha poswi�cenia osobistego, a o ile mozna na wszystkie 
warstwy go rozszerzyé. 

W poczll:tkach roku 1846 zjawila si� u mnie depu
t�cja, przyslana przez ubozsze warstwy dobrze mysl�cych 
rodak6w, obrabianych przez emisarjuszy paryzkich w celu 
wywolania ruchu powstailczego ; przyszli do mnie z pro
pozycj�, abym w razie powstania obj� nad nimi dowodz
two. Nie odmowilem, lecz zapytalem: z ilu i z jakiemi 
lud.Zmi b�d� mial do czynieni8'.. Nie odpowiedziano mi na 
to i dot�d nie jU.Z o niczem nie slyszalem. J ak si� pozniej 
dowiedzialem, dostali nagan� za 6w krok od emisarjusza 
prowadz�cego agitacj� ;  gdyz, jak utrzymywal 6w pan, 
wci�gni�cie takiego elementu jak ja, moglo tylko zepsué 
i sparali.ZOwaé czynnosci ; za to raczyl pozwolié, .Zeby, 
jezeli juz zajm� zbrojnie miasteczka: Skalat, Grzymalow 
i Touste, mnie wezwali i kazali si� prowadzié na Tar
nopol. 

Wspomnienia roku 1 809-go wielkll: graly rol� w ula
twieniu tej agitacji na korzysc tych bezsensowych pla
now; jezeli si� komu,juz uj�temu, przedstawialo trudnosci, 
nie trudnosci, ale niemoZliwosé akcji zbrojnej bez .Zadnych 
srodkow wewn�trz i bez poparcia z zewnll:trz, otrzymy
walo si� zawsze t� samEt odpowied.Z : ,,A jak w r. 1809-ym 
bylo ? •  Czosnowski zaj� Tarnopol, Strzyzewski Czortk6w 

8 
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Rozwadowski Monasterzyska i Nifoi6w bez oporu prawie ; 
taka byla obawa przed powstancami przed . rewolucj�. Za
pominaly te gor�ce ale nie bardzo bystre glowy, ze nie 
postrach imienia rewolucji, nie zawsze brou powstanc6w, 
ale urok zwyci�ztw Napoleona. Armja i zwyci�ztwa ks. 
J6zefa, znaki tej armji naprz6d wydane i na czele ruchu 
stoj�ce ulatwily ruch i zrobily od razu jaki taki sukces 
moZhwym. 

Nie wiem, czy starostwa 6wczesny tarnopolski, osla
wionej pami�ci satrapa, Sacher, dowiediial si� o propo
zycji mnii:< uczynionej,  czy tez w og6le mial mnie za czlo
wieka niebezpiecznego, koniec konc6w kazal mnie, mego 
brata Wiktora, E razma i Wincentego, Samuela Golejew
skiego Malachowskich Mochnackich i ze 2n-stu innych 
obywa.teli aresztowaé bez fadnego z naszej strony puwodu 
i odstawié do Tarnopola. 

Gdy landsdragon zjawil si� w Turowce i gruchn�a 
po wsi wiesé, ze mnie maj� aresztowaé, wyroil si� tlum 
ludzi ; na czele tlumu powazniejsi g0spodarze wyszli na
przeciwko urz�dnika i landsdragona i oswiadczyli im, 
bardzo pokornie si� klaniaj�c ale bardzo stanowczo, ze 
mnie aret:ïztowaé nie dadz�. Urz�dnik i lanclsdragony od
jechali z kwitkiem ; lecz ja chlop6w zebralem, podzi�ko
walem im. za przywi�zanie do mnie i okazane dobre 
ch�ci , lecz zarazem przedstawilem im bezskutecznoSé 
oporu i niebezpieczenstwo takich zaburzen, polecilem im 
by si� spokojnie zachowali, a sam siadlem na bryczk� i 
z wlasnej woli pojechalem do Tarnopola. Byloby to si� 
na tem skonczylo, ale msciwy z natury i despotyczny 
Sacher. podbechtany jeszcze przez urz�dnika ktory przed 
chlopami musial si� rejterowaé. chcial koniecznie : ,,ein 
ExempE>l statuiren'' jak si� to wowczas m6w1lo ; . chcial 
znalesé gMwnych sprawc6w oporu, aby ich powsadzaé 
brevi manu do kryminalu. Przyslal komisj� sledcz� do 
Tur6wki, lecz ta niczego od chlop6w wyci�gn�é nie mo-



.J. 

1 03 

gla ; a gdy komisarz kaz� aresztowaé na chybil trafil, 
najstarszych � najzasobniejszych gospodarzy, powt6rzyla 
si� ta saura scena, jak przy zamierzonem moim areszto
waniu, i komisja znowu musiala daé drapaka; wtedy 
przyslano pluton huzar6w, aby kilkunastu gospodarzy sil� 
zaaresztowaé i · do Tarnopola przyprowadzié. Chlopi zata
rasowali si� w chatach i bronili si�, rzucaj�c ze strych6w 
na wywaiaj�cych drzwi huzar6w, co si� pod r�k� nawi
n�o. Kilka chalup zdobywali caly dzien. jedn� po dru
giej, zrazu dosé spokojnie, lecz rozj�trzenie roslo z obu 
stron; tak ze wieczorem juz wyl�glo ze stukilkudziesi�ciu 
chlop6w z cepami i kosami. w groznej postawie naprze
ciw plutonu huzar6w. Komenderujl%CY o:ficer ludzki i ro
zwazny czlowiek wyslal uport o sytuacji do starosty i 
do jenerala komenderuj�cego wojskami w Tar�opolu. Ja 
tymczasem siedzialem z innymi s�siadami w kozie, gdzie 
mnie natychmiast po przybyciu do Tarnopola zamkni�to. 
W kilka dni zjawia si� urz�dnik prowadzi mnie do Sa
chera, kt6ren mi z bolesn� min� oswiadcza, ie poszlaki, 
z powodu kt6rych zostalem aresztowany, qkazaly si� 
plonne, .Ze mog� jechaé do domu, a jakby od niechcenia 
wspomnial, .Ze s�dzi, iZ zburzone umysly chlop6w uspo
koié potrafi�. Widaé bal si� podra.inié chlop6w, bo wieSé 
o Turowieckiej historji gruchn�la po calym Tarnopol
skiem ; dla tego mnie uwolnil, a reszt� obywateli, tyle 
winnych co i ja, kilka miesi�cy w aresztach przetrzymal. 

Przybycie moje do domu polozylo koniec zaburze· 
niom, chlapi kontenci ze na swojem postawili, cz�stowali 
przyja.inie odchodz�cych huzar6w, a mniemanych prze
w6dzc6w ju.Z nie szukano. 

Nigdy nie schlebialem chlopom ani tez nie stara
lem si� o popularnoSé, ale dbalem o nich jak dobry prze
lozony dbaé powinien, karalem niedbalc6w. hultaj6w lub 
pijak6w, i to dosyé ostro ; lecz dobry gospodarz i porz�· 
dny czlowiek, nigdy ze zlym slowem si� nie spotkal; 
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owszem staralem si� przy okazji odszczeg6lnié go i oka
zaé mu pewne powazanie. A jak kt6ren byl w biedzie, 
to znalazl we dworze natychmiastowy i skuteczny ratu
nek, to tez choé czasem w gniewie wyburczalem ostro, 
skutek pokazal', ze mie.lem w chlopach prawdziwych przy
jaci6l. Stosunek nasz zostal do dzis dnia ten sam, lata po 
48-mym roku nie nan nie wplyn�y. Wida6 ze lepiej moim 
sposobem byé dobrym s11;siadem i opiekunem, jak z chlo
pem kokietowaé, zlym instynktom folgowaé a zbywaé go 
slowami bez pomocy jak jej potrzebuje. Bo nie m6wi� tu 
o takich, kt6rzy krzywdz11; chlopa, lub pozwalaj11; krzywdzié, 
bo tych i prawo i opinja publiczna ostro pot�pié powinna. 

Gdy ia siedzialem spokojnie w domu, Sacher wypra
wial harce po calym obwodzie, rewizje po domach, kt6-
rych wlascicieli w wi�zieniu trzymano ;  podzegania chlo
p6w przez platn11; holot�, szykany na kazdym kroku ; przy 
rewizjach zabierano brou pami11;tkow11;. ksi�zki, r�kopisy, 
pamil\tki rodzinne, cz�sto w razie nieobecnosci wlascicieli 
zabierano i inne rzeczy, a wszystko to przepadlo, nie a nie 
nie zwr6cono. W Rozyskach zabral cal� zbrojowni� pa
mij\tkow!Ji ojca i pami�tniki jego obszerne w kilku tomach 
od roku 1 796 pilnie spisywane "') ;  dorywcze tylko notatki 
przypadkiem siostra moja Anna przechowala i z wlasnych 
wspomnien je u:mpelnié usilowal'a. 

W owe czasy przypada takZe morderstwo popelnione 
na Samuelu Golejewskim w Ohlebowie; byl to m6j blizki 
kuzyn i zylismy z sob� w zazylej przyjaini, niezwyklej 
sily i zapami�talej odwagi czlowiek, przytem troch� dzi
wak i szukaj11;cy awantur impetyk, ale prawy, zacny i 
otwarty charakter. 

*) Jeden tom tych zebranych r�kopis6w znaleziono w Wie
dniu w roku 188"4 przypadkiem u antykwarjusza mi�dzy maku

latur!b. Jak!b drog!b tam si� dostal ? chyba przez godaego spad• 

. kobiercEJ zacnego Sachera. 
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Sacher i jego zaciq,gn� w ow� matni!Ji, kt6r!Ji liczne 
grono obywateli do wi�zienia wpakowal. Przyczyn i pod
staw do µwi�zienia nie bylo fadnych, wi�c przetrzymaw· 
szy jakis czas w wi�zieniu1 jednego po drugim uwalniano. 
Komunikacje byly w6wczas trudne i kosztowne, opieki 
przy centralnym rz!J:dzie dla szlachcica nie bylo fadnej, a 
despotycznemi rz!Jidami Metternichowskiemi, gnitbiSecemi 
nas systematycznie, duch og6lu tak byl przybity i zla
many, ze nikt nawet skadyé si� na te ci!Jigle bezprawia 
nie mial ochoty. Samuel Golejewski wypuszczony z wi�
zienia, oburzony niesprawiedliwosci!Ji i samowol!Ji Sachera, 
glosno m6wil. ze skarzyé si� b�dzie w sferach wyzszych, 
a w licznem gronie cywilnych i wojskowych towarzyszy 
odezwal si" : .Zebym mial boso o zebranym chlebie isé 
do Wiednia, to p6jd� i trafi" gdzie nalezy, z e b y t e  g o  
. . . . .  z a s k a r.z y é, apy krzywdy nasze przedstawié. " 

Doniesiono o tem natychmiast Sacherowi, ten przyslal Go
lewskiemu wezwanie, aby natychmiast z Tarnopola wyjez
dzal; zyjq,c jednak w przyjazni z pulkownikiem huzar6w, 
w6wczas w Tarnopolu konsystuj!J,cych, Golejewski zakwate
rowal si" u pulkownika, gdzie go wladze cywilne juz ata· 
kowaé nie smialy. Po dw6ch dniach wyjechal z Tarno
pola do domu i zaraz w podr6z do Wiednia wybieraé si� 
pocz�. 

W kilka dni p6iniej znaleziono go zamordowanego 
we wlasnym domu. Napadni"ty we snie i ci"ty siekier!Ji 
w glow" borykal si� z mordercami przez 4 pokoje. Slady 
zakrwawionej r"ki na SCÎanie wskazywaly, ze SZaIDOCZ!J:C 
si� z kilkoma ludZmi s;zukal palasza, kt6ry zwykle stal 
za piecem, lecz nie znalazl go, bo domownik nalez!JiCY do 
zb6j6w usun� palasz, i uzyl go jako broni ku dokonaniu 
morderstwa. Rano zastano Samuela zapartego w drzwiach 
czwartego pokoju od sypialni, jut skostnialego, na ciele 
1 7  ran, zadanych siekierl!i, palaszem i r6znem kuchennym; 
w jednej r"ce kurczowo zacisniEttej mial peln!!i garSé wlo-

.. 
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s6w blond mocno napomadowanych, z rzeczy i pieni�dzy 
nie nie ruszono. 

Brat m6j Wiktor, mieszkajl.JiCY w6wczas w Rozy
skach, przyjechal w dzien po dokonanem morderstwie 
przypadkiem do Chlebowa, chc11ic odwiedzié przyjaciela i 
krewnego. Zdziwiony <Zam�tem panuj1:1cym na obejsciu do
mu napotyka na dziedzincu miejscowego mandatarjusza i · 
pyta co si� tu dzieje?  Mandatarjusz wznosi oczy do nieba 
i powiada : Wielkie niesacz�$cie ! pana hrabiego szlak 
trafü. " Wiktor poszedl zobaczyé cialo, a ujrzawszy niebo
szczyka okrytego ranami, z rozci�t!} glowl\:· i przebitego 
na wylot, krzykna) : ,,Jak to szlak ! toz to morderstwo 
oczywiste ! Poselaj pan natychmiast do Tarnopola po ko
misj�;  • - a sam nie czekajl.Jic ruszyl do Tarnopola domagaé 
SÎ� sledztwa ; nie wiem CO komisja zesfana znalazla, ale 
raport podano, ze hr. Samuel Golejewski umarl w skutek 
ataku apoplektycznego. A o sledzwie zadnem ja przynaj
mniej nie slyszalem. Duzo nacierpielismy si� w tych 
latach, to tez gdy gruchnttla w rokû. 1 848 wieSé o wypad
kach wiedenskich, o wyp�dza i.u Metternicha, o nowej 
konstytucji, wszystko odeylo, spodziewajl\:c si� lepszej 
przyszlosci 

Nakoniec w roku 1848, gdy po rewolucji wiedenskiej 
cale panstwo Austrjackie na drodze rewolucyjnej post�
powalo, my Polacy, kt6rym najwi�cej o zmian� stanu 
rzeczy chodzil:o, zacz�liSmy mysleé o zbrojeniu si�. Mia
nowano mnie naczelnikiem gwardji narodowej obwodu 
ta.rnopolskiego. Powagi kQmendanta uzywalem, aby uor
ganizowaé j1:1 w calym obwodzie. Wyszedlem z og6lnych 
wybor6w calego obwodu w koncu wrzesnia do gwardji 
narodowej tarnopolskiej. Bombardowanie Lwowa i oglo
szony stan obl�zeniit polotyly koniec wszystkiemu i mojej 
sluzbie publicznej, kt6r1:1 w czterech okresach zyoia mo
jego przedsi�bralem. 

. "' 
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