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PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA.

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się przed dwudziestu 
z górą laty. Duszno wtedy, niezdrowo było w Królestwie. Z po- 
picliska krótkich złudzeń szło zwątpienie i rezygnacja. Carska 
Rosja po przebytem wstrząśnieniu znów niezmożoną stawała się 
potęgą. Nierozłączność z nią Polski stawała się aksjomatem, sa
morząd celem, zaś konstytucyjny ongi byt Kongresówki rajem utra
conym i niedościgłym ideałem.

Owóż wydało się potrzebnem uderzyć historycznie w tę fik
cję, i to a fortiori, ponad samorządy czy autonomje, w sam naj- 
górniejszy, przedstuletni jej punkt wyjścia. Trzeba było, inne 
odkładając prace, obnażyć do cna ów ideał, ów raj kongresowy. 
Naprzód poszła rzecz zwięzła, ,,Rosja-Polska 1815-30“. Ale inale
żało sięgnąć głębiej. Tam, w najczarniejszej głębi, w podziemiu 
nadnewskiem, w ręku wszechmocnego wroga, konający mówił 
wyznawca: „Polska koniecznie musi być i będzie odłączona od 
Rosji... nie może być nietylko pod rządem, lecz pod wpływem 
Rosji“. Tak powstała ta książka.

Było z nią dosyć biedy. Nader trudnem było zdobycie niezbęd
nych do niej, zakazanych świadectw, zamkniętych pod kluczem,

5



lub nawet osobistą carską pieczęcią, po archiwach rządowych ro
syjskich. Trudniejszem jeszcze — samo w tak zakazanej materji 
wypowiedzenie się, pod dławiącą wciąż, mimo t. zw konstytucji, 
cenzurą warszawską. Wypadło w wykładni i źródłach wiele przy
ćmić, byle przemycić, wiele zgoła poświęcić. A i tak okrojone ledwo 
ocalało dzieło. Naprawa tych zniekształceń dopiero po wojnie 
stała się możliwą. Po długiej jeszcze, z winy innych zajęć, zwłoce, 
dawno wyczerpana książka pojawia się obecnie w nowej, okrzesa
nej i dopełnionej postaci.

Warszawa, w listopadzie 1928.
A.



W S T Ę P .

„...O  swoich cierpieniach sam j u ż  nic me w iedział. 
A ie  pomniał. Jego pamięć, zap ijana  cała,
J a k  księga herkutańska pod ziem ią  spróchniała...”.

Dama młoda: , ,Czemu to o tern pisać me chcecie panowie?”
Dziady.

Któż w Polsce nie słyszał o majorze Łukasińskim? Ale któż 
o nim ściślejszą powziął wiadomość? On był z szarego tłumu. Nie 
był wodzem, był tylko sługą swego narodu. W tej służbie on zgi
nął dla spółczesnych i potomnych. Odtąd pokryło go milczenie.
0  jego sprawie śledczej niewiele więcej dziś ogółowi wiadomo 
ponad półgłośną rozmowę salonową z Dziadów. Pozostał on po- 
dziśdzień czemś w rodzaju Maski Żelaznej. Imię jego dzwoni głu
chym brzękiem wiecznych kajdan. Sama postać błąka się na ubo
czu naszych dziejów porozbiorowych, jak blady, mglisty, zagad
kowy cień. Pewnego dnia wzięto tego człowieka od swoich, od lu
dzi. gdzieś go męczono, gdzieś pogrążono na półwieku, nazawsze,
1 gdzieś wreszcie pochowano. Ciemnia więzienna, która go pogrze
bała za życia, pochłonęła również wszelkie po nim ślady zagrobo- 
we. Odnaleść je, rzecz niełatwa, w części tylko wykonalna; tak te 
ślady zostały głęboko zaryte, tak starannie zatarte.

A jednak trzeba to uczynić, i nie dla prostego tylko pietyzmu. 
Łukasiński sam przez się ostatecznie człowiek mały, dzieło jego
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osobiste zniszczone w zarodzie, męka bezpłodna. Ale był on w usi
łowaniach swoich i cierpieniu wykładnikiem pewnych mniej zna
nych a najistotniejszych cech bytowania Królestwa Polskiego. Był, 
właśnie w szczupłym swoim życiowym i publicznym zakresie, tern 
dobitniejszym wykładnikiem wyższych dziejowych czynników, 
jakie kaziły w samem poczęciu i rozsadzić w końcu musiały to, 
skazane z góry na rozkład i zagładę, połowiczne tworzywo kongre
sowe. Okropny, bezprzykładny los tej jednej niepokaźnej ofiary 
związany jest tajnemi węzły z całokształtem pierwszorzędnych 
spraw i zagadnień, stanowiących o losie ówczesnym narodu. Tu 
spoczywają w ukryciu, przesłonione dotychczas, zjawiska i sprę
żyny, warunkujące w znacznej mierze przebieg widomych dziejów 
Królestwa. O te rzeczy powszechniejsze chodzi tutaj najgłówniej. 
Zapomniane, zaginione imię Łukasińskiego służyć tu winno jako 
właściwe godło, jego postać, osnuta na szarym, skąpym wątku bio
graficznym, jako żywa pochodnia, oświecająca mroki tej histo
rycznej widowni, na której rozgrywały się losy Polski kongre
sowej.



R o z d z i a ł  P i e r w s z y .

Ł U K A S I Ń S K I .

I.

Walerjan Łukasiński urodził się w Warszawie 14 kwietnia 
1786. Ojciec jego, Józef, stanu szlacheckiego, skromnej 
fortuny, poślubił Łucję-Marjannę Grudzińską z Płockie

go. Z tego małżeństwa, oprócz najstarszego syna Walerjana, uro
dziło się dzieci czworo, dwie córki, Tekla i Józefa, i dwaj synowie, 
Antoni i Juljan, ten ostatni, najmłodszy, niedołężny kaleka. Ro
dzice, wśród rosnących z biegiem czasu kłopotów materjalnych, 
przemieszkiwali naprzemiany bądź w Warszawie, na Starem Mie
ście, gdzie zmarł ojciec, bądź też na wsi w Płockiem, gdzie w Pa
włowie zmarła matka.

Chował się Walerjan w trudnych warunkach domowych a w do
bie najcięższych katastrof publicznych. Dzieckiem kilkoletniem 
patrzył się na rzeź Pragi, wjazd Suworowa, ostateczny upadek 
kraju. Urastał na młodzieńca pod jarzmem rządów pruskich. Ale 
mógł też z miejsca swego urodzenia zaczerpnąć dosyć czynników 
ożywczych i krzepiących. Niedarmo był warszawiakiem krwi 
drobnoszlacheckiej, napoły mieszczańskiej, zrodzonym w dobie 
schyłkowej XVIII stulecia. Wprawdzie przez cały niemal prze-
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ciąg tego klęskowego stulecia słabo jeszcze biło tętno narodowe 
stolicy. Zaledwo przelotnie burzyła się trocha podczas dwóch osta
tnich, sromotnych elekcyj. Biernie, bez oporu, prawie bez czucia, 
znosiła gwałty zadawane w jej oczach narodowi, porwanie sena
torów, pierwszy sejm podziałowy. Skoro jednak Warszawa mie
szczańska i ludowa raz zbudziła się do samowiedzy w czasie wiel
kiego sejmu, skoro raz porwała się do czynu w godzinę insurekcji 
Kościuszki, odtąd nowego nabyła nastroju, wielkie swoje odkryła 
posłannictwo. Została potężnym źródłem nowożytnej energji na
rodowej, acz znów tłumionej do czasu i niezdolnej wyładować się 
w ciągu następnych ciężkich lat kilkunastu, lecz niemniej żywot
nej, czerpiącej moc w świeżej tradycji i nadzieji lepszego jutra. 
Tym swoistym duchem insurekcyjnym warszawskim, jakim na
sycone były zwłaszcza wszystkie kąty rodzimej staromiejskiej 
dzielnicy, chłopięciem już na każdym kroku musiał przejmować 
się Łukasiński.

Pomimo ciasnoty majątkowej w domu rodzicielskim i utrud
nień edukacyjnych przy niemczącem szkolnictwie pruskiem, wy
chowanie odebrał nader staranne. Władał dobrze, w słowie i pi
śmie, językiem francuskim i niemieckim. W późniejszych urzędo
wych zaświadczeniach służbowych wyróżniany będzie ze swoich 
wiadomości w zakresie matematyki, statystyki, geografji. Posiadał 
dość rozległe i gruntowne oczytanie, i ło zarówno w piśmiennictwie 
swojskiem, jak i obcem, zwłaszcza francuskiem. Zamiłowany w na
ukach ścisłych, nie zaniedbywał też poważnej lektury treści histo
rycznej, społecznej, prawnej. Znał dobrze i trafnie z pamięci po
woływał Plutarcha, Montesąuieugo, Roussa, Volneya, Czackiego. 
Podstawy tego duchowego dorobku jeszcze zamłodu, w domu za
łożył. Potem, w wojnie i pokoju z dużą ścisłością zawodowe pełniąc 
obowiązki żołnierza, pod koniec pochłonięty odpowiedzialną ro
botą spiskową, nie mógł o porządnych myśleć studjach. Ale i wtedy
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każdą chwilę wolną na dokształcenie się głębsze obracał. To samo- 
uctwo nie przychodziło mu łatwo. Pracować nad sobą musiał tern 
usilniej, że nie był bynajmniej człowiekiem talentu. Uzdolnienie 
miał mierne, umysł raczej ociężały i powolny, choć na swój spo
sób, kosztem większego wysiłku, dostatecznie otwarty, przenikli
wy, niekiedy bardzo nawet subtelny. Umiał też, bez intuicji, drogą 
natężonej refleksji, dochodzić do pomysłów głębszych, inicjatywy 
kierowniczej. Cechowała go nietyle lotność, ile spokojna, oględna 
rozwaga, cechowało nadewszystko wielkie poczucie odpowiedzial
ności. Myślał logicznie, surowo, ściśle, a co raz w myśli przetrawił, 
to z żelazną konsekwencją, bez litości dla siebie i innych, wcielał 
w czynie. W tern tkwiło niebezpieczeństwo. Ta konsekwencja lo
giczna mogła kiedyś, w chwili beznadziejnej, doprowadzić go do 
zwątpienia. Mogła naprężoną jego wolę nagłej poddać depresji, 
i tym sposobem, czego żaden zewnętrzny nie dokonałby nacisk, 
złamać go raptem przez wewnętrzne przesilenie i własną de 
cyzję.

W stosunkach z ludźmi była w nim z natury, a bardziej jeszcze 
z czasem wyrobiła się przez doświadczenie, trzeźwa i sceptyczna, 
czasem wprost wzgardliwa nieufność, niedopuszczająca spospoli- 
cenia się i poufałości. Była też pewna zaciętość, we własnej twar
dej prawości mająca swe źródło, a niedarująca nikomu, aż mściwa. 
„Kuty charakter“, tak określano go już w rodzinie, gdzie zresztą 
przed jedną tylko, szczególnie umiłowaną siostrą Teklą wywnę- 
trzać się był skłonny. To też częstokroć do niego się zrażano, nawet 
śród najbliższych towarzyszy i spółpracowników. Wyrzucano mu 
obejście „zimne“, maniery „tyrańskie“. W rzeczywistości, pod 
chłodną powłoką gorzał w nim skupiony zapał, chowała się tajona 
tkliwość. Niełatwo oddawał swój szacunek, ale wtedy chętnie ser
cem i głową się korzył. Czczej ambicji osobistej wyniesienia się, 
przewodzenia, nie miał, żywił tylko szlachetną służenia w pierw
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szym szeregu. Biło z niego duże sumienie, wytrawność, hart, duch 
zupełnego poświęcenia dla sprawy narodu i wolności. Te cechy 
skarbiły mu zaufanie i wysuwały go na czoło, aczkolwiek znów 
brak istotnej umysłowej przewagi, obok wad temperamentu, od
bierał mu możność utrzymania rządu dusz w całej pełni i równo
wadze. Był zamknięty, małomówny, a kiedy głos zabierał, bez
względny; zwykle panujący nad sobą, lecz znienacka wybuchający 
niepohamowaną zapalczywością. Typowa to, z wielu względów, 
była dusza mazurska. Wzrostu średniego, bardzo szczupłej, ko
ścistej budowy, rysów był regularnych, twarzy ściągłej, nosa mier
nego, czoła wysokiego, oczu szarych, włosów ciemnoblond.

II.
Rozbicie Prus przez Napoleona w 1806, a wraz wyzwolenie 

podległej im dzielnicy, otworzyło młodemu Łukasińskiemu drogę 
służby wojskowej. Tędy, pod odrodzony znak narodowy, prowa
dziły go odezwy Dąbrowskiego i Poniatowskiego. Dochodził 
wtedy pełnoletności, a bawił u swoich w Płockiem, gdzie w Pa
włowie i Wyszynach Kościelnych, niedaleko Mławy, miał krew
nych po matce śród miejscowej drobnej szlachty dzierżawczej. 
Formował się tam pod dowództwem Ignacego Zielińskiego bata- 
ljon strzelców pieszych, złożony z leśniczych, borowych, gajowych, 
lasów skarbowych departamentu płockiego i okolicznych dworów 
obywatelskich. Do skromnej tej formacji w pierwotnem miejscu za- 
kładowem, w Płocku, zaciągnął się Łukasiński (15 kwietnia 1807), 
,,z ochoty, jako furjer“. W tym bataljonie, późniejszym pułku pią
tym strzelców, przydzielonym do legji drugiej generała Zajączka, 
odbył kampanję letnią przeciw Prusakom i Rosjanom. Postąpił 
wkrótce (7 czerwca) na adjutanta podoficera, a następnie, już po 
zawarciu pokoju w Tylży, na podporucznika (1 lutego 1808). Przy 
reorganizacji wojska Księstwa Warszawskiego przeszedł nieba



wem (1 marca 1808) do szóstego pułku piechoty, sformowanego 
z Kaliszan, pod komendą Juljana Sierawskiego, dokąd już wcze
śniej wcieloną była część strzelców Zielińskiego. Kantonował odtąd 
w Częstochowie i Kaliszu. Tutaj zawarł pierwsze bliższe znajomo
ści i przyjaźnie kaliskie, które później wydatną rolę miały ode
grać w jego życiu. W tym też czasie powołany został do Łomży 
na adjutanta przy inspektorze popisów, Konstantym Jabłonow
skim.

Ale pokojowe prace organizacyjne trwały niedługo. Wybuchła 
wojna austrjacka 1809. Arcyksiążę Ferdynand na czele przewa
żających sił wiosną t. r. wtargnął do Księstwa Warszawskiego. Ks. 
Józef, po walnej z nim rozprawie raszyńskiej, przerzucił się z ar- 
mją polską do Galicji. W początkowym już okresie działań wojen
nych, w kwietniu, maju i czerwcu, pułk szósty piechoty zdołał od
znaczyć się w bitwie pod Raszynem, w nocnych szturmach bagne
towych na przedmieście Góry i przyczółek mostowy sandomierski, 
a zaraz potem przy obronie Sandomierza. Trudno określić dokła
dnie, o ile zajęcia biurowe w inspekcji rewiów pozwoliły Łukasiń
skiemu uczestniczyć osobiście w pierwszych pięknych akcjach 
swego pułku. Rozwijała się tymczasem coraz szerszym i świetniej
szym tokiem kampanja galicyjska ks. Józefa, zagarniając wkrót
ce wszystką niemal dzielnicę austryjacką. Natychmiast też wzięto 
się do organizacji wojsk narodowych w oswobodzonej Galicji. 
Wnet kilkanaście nowych pułków, kilkadziesiąt tysięcy nowoza- 
ciężnych stanęło tutaj pod bronią. Trudniejsze to poniekąd było 
dzieło, aniżeli dokonane przed dwoma laty w dzielnicy pruskiej. 
Teraz bowiem własnym wyłącznie, bez obcej pomocy, zdobyte było 
wysiłkiem, pod samej tylko polskiej, nie francuskiej broni prowa
dzone osłoną. Było to dzieło z natury swojej rewolucyjne, w naj- 
lepszem słowa znaczeniu.

Formacja galicyjska 1809, robota nietyle czysto wojskowa,
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ile narodowo - powstańcza, porywające wrażenie wywrzeć musia
ła na młodej duszy Łukasińskiego. Zeszedł się on podówczas w Ga
licji z kołem ludzi, zbliżonych do dawnej emigracji kościuszkow
skiej, lub osobiście do niej należących. Ci ludzie myśl powstańczą, 
utożsamioną ze związkową, spiskową, byli piastowali przez długie, 
ciężkie lata na obczyźnie, na bruku paryskim i w legjonach. Po
tem przenieśli ją stamtąd napowrót do wyzwolonego kraju, do 
Księstwa Warszawskiego. Pozostali oni jednak ustawicznie, z tem
peramentu i zasad, w jawnej lub tajnej opozycji do rządu Księstwa 
wogóle, a naczelnego w niem wodza, ks. Józefa, w szczególności. 
Teraz z zapałem przyłożyli się do insurekcyjnej roboty galicyj
skiej, trafnie ocenili jej doniosłość, ale też ze stronniczem uprzedze
niem i przesadą przeciwstawiali ją rządowej, regularnej, bądźco- 
bądź najgłówniejszej, akcji organizacyjno-wojskowej.

Wydaje się wielce prawdopodobnem, że Łukasiński, jako 
oficer inspekcyjny, zetknął się tutaj z jednym z głośniejszych 
działaczów owej opozycji warszawskiej, Andrzejem Horodyskim. 
Ten rzutki, ambitny galicjanin, po upadku insurekcji członek 
Centralizacji lwowskiej, pośrednik między nią a legjonami na Wo 
łoszczyźnie, stały w kraju spółpracownik „jakobińskich“, zespo
lonych w Deputacji, emigrantów paryskich, gromiących tam na- 
przemiany a podniecających starego, zgorzkniałego Kościuszkę, 
wnet po utworzeniu Księstwa znalazł się w Warszawie, sprzągł się 
z przeszczepionymi tu z Paryża przyjaciółmi, zwłaszcza z przyszłym 
z jakobina cenzorem Szaniawskim, obtoczy wraz z nimi sta
rego, zgorzkniałego Kołłątaja, i wraz z nimi osiadł na urzędzie, ja
ko członek Izby administracyjnej warszawskiej. Obecnie, podczas 
wyprawy galicyjskiej, został narzucony Poniatowskiemu tyleż na 
pomocnika, co dozorcę, przez rzeczone żywioły opozycyjne war
szawskie. Miał stanowić niejako urzędową ich placówkę w zdo
bywanej dzielnicy, na wpływowem stanowisku referendarza cy-
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wiino - wojskowego w sprawach galicyjskich. Horodyski, jeden 
z ruchliwszych myślowo, jeśli nie czynnie, tej grupy przedsta
wicieli, a nietylko wtedy za Księstwa, lecz i później za Króle
stwa, cicha a wpływowa sprężyna wielu tajnych w kraju robót, 
wywarł niewątpliwie pewien wpływ na następne ukształtowanie 
się duchowe Łukasińskiego. Zdaje się też, że wówczas już wprowa
dzony został Łukasiński do wojskowej loży wolnomularskiej. Zna
lazł w tem wszystkiem płodną dla siebie podnietę, skąd świeża i tę
ga jego dusza umiała wydobyć i przechować zdrowe ziarno, od
rzucić fakcyjne plewy.

Tymczasem, wraz z całem gronem nowych swych przyjaciół, 
przeszedł Łukasiński niebawem do pierwszego formującego się puł
ku piechoty galicyjsko-francuskiej (1 maja 1809), posunięty tamże 
zaraz (7 maja) na porucznika. Nietyle chyba żołnierską, ile obywa
telską powodował się pobudką, opuszczając swój szósty pułk linjo- 
wy warszawski, mający już reputację ustaloną, a wstępując do no
wej, bardzo wątpliwej wartości, formacji. W istocie, ów, wybrany 
przez Łukasińskiego, pułk pierwszy galicyjsko-francuski, później
szy trzynasty pieszy Księstwa, organizowany początkowo w samej 
Łomży, sumptem obwodów siedleckiego, bialskiego i po części lu
belskiego, przedstawiał osobliwszą zbieraninę ochotników, dezer
terów i jeńców. Składał się w pierwszym bataljonie z cudzoziem
ców, Niemców, Francuzów, Włochów, w drugim — z Litwinów, 
w trzecim — z Rusinów, przeważnie nawet nie mówiących po pol
sku. Samym już bodaj strojem łatanym, przerobionym po- 
prostu z austryjackiego, białym z granatowemi wyłogami mundu
rem, wyróżniał się niekorzystnie od reszty wojska. Ale, być może, 
właśnie naoczny widok tej różnolitej rzeszy prostego żołnierskiego 
ludu pod jednym wyzwoleńczym sztandarem, tych chętnych głów 
rusko-litewskich, silących się zrozumieć polską komendę, był dla 
Łukasińskiego szczególniejszą podnietą i zachętą, może oświecił go
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i rozgrzał tem bardziej do wielkiej sprawy zjednoczenia, zestrzele
nia wszelkich zróżniczkowanych, rozdartych żywiołów we wspól- 
nem narodowem ognisku.

W podobnych głębszych myślach mógł go utwierdzać i wogó- 
le silny wpływ na nim wywrzeć musiał człowiek niepospolity, 
z którym poznał się przed rokiem w Łomży, za swej służby w ta
mecznym inspektoracie popisów, a teraz spotkał się i kolegował 
nadal pod bronią, z którym mocną zawarł przyjaźń, któremu jed
nemu spełna powierzał się i ulegał, którego może jednego aż do 
końca bez zastrzeżeń szanował. Człowiekiem tym był Kazimierz 
Machnicki. Ze szlacheckiej rodziny wielkopolskiej, syn Antoniego 
i Zuzanny z Twardowskich, Machnicki urodził się w Poznaniu 
w 1780. Głowa samoistnie myśląca, wyższego ukształcenia, po
święciwszy się nauce prawa, uzupełnił edukację zagranicą przez 
studja poważne na uniwersytetach w Heidelbergu i Hadze. Poza 
swym zawodem prawniczym, wszechstronne zebrał wiadomości. 
W jego stanie służby zaznaczono, że zna „języki francuski, niemiec
ki, łaciński, matematykę, fizykę, historję, statystykę i geografję“. 
Niektóre, dochowane w aktach śledczych, pisma jego własnoręcz
ne świadczą o głębszem zwłaszcza oczytaniu w naukach politycz
nych oraz dziejach narodowych i powszechnych. Powróciwszy do 
kraju, wstąpił do sądownictwa, zamieszkał w Łomży i urzędował 
tam, za czasów pruskich, jako sędzia trybunału. Po zjawieniu się 
Napoleona, został w stopniu podpułkownika dowódcą gwardji na
rodowej departamentu łomżyńskiego. Czynny brał udział w prze
pędzeniu stąd Prusaków, poczem został członkiem sądu departa
mentowego białostockiego. Po likwidacji władz tymczasowych 
w Białostockiem, ustąpionym w Tylży na rzecz Rosji, Machnicki 
powrócił do Łomży na dawne stanowisko sędziego trybunału.

Tędy już może, z Podlasia, pierwsza o nim wiadomość trafiła 
na Litwę, zanim bliższa wyryje się kiedyś w bolesnej wizji Mickie-
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wieża. „Był on wtenczas młody, Żywy, dowcipny, wesół i sławny 
z urody. Był duszą towarzystwa; gdzie się tylko zjawił, Wszyst
kich opowiadaniem i żartami bawił; Lubił dzieci...“. Nie był to 
jeszcze wtedy ów jego imiennik „warjat Machnicki“, obłąkany 
„Król zamczyska“, jakiego, w dowolnej transpozycji odmaluje 
Goszczyński, wyniszczonego po tylu przebytych mękach, ponurego 
dziwaka i szaleńca, a jeszcze z piętnem niezwykłości na czole. Był 
to w istocie, ile dziś sądzić można, bo zawsze uparcie trzymał się 
w cieniu, na drugim planie, umysł niezwyczajny, niezawisły, roz
legły, charakter z natury i wyrobienia jak stal hartowny. Jeśli 
był przystępny i rozmowny w towarzystwie i z dziećmi, w spra
wach publicznych natomiast był milczek, nadzwyczaj ostrożny, 
wróg próżnej gadaniny, „nieprzyjaciel niepotrzebnego gryzmole- 
nia“. Takim przedstawia go Łukasiński, będący w najściślejszych 
z nim stosunkach i nawykły w każdej trudniejszej potrzebie prze- 
dewszystkiem „naradzić się z Machnickim, którego mnie jedynie 
zdanie obchodziło, bo o resztę hałastry (canaille) nie dbałem“. Bę
dzie on następnie w rzeczy samej nietylko doradcą, lecz właściwie 
kierownikiem moralno-politycznym Łukasińskiego w głównych 
sprawach związkowych. Potem, w najcięższych chwilach prześla
dowania i zguby, wytrzyma bez drgnienia wyszukane katusze wię
zienne. Z zimną przenikliwością uniknie misternych sideł indaga- 
cyjnych. Wzgardliwie odepchnie łaskawe pokusy wielkoksiążęce. 
Tak wytrwa aż do końca, dłużej i bezwzględniej od wszystkich, 
od samego nawet Łukasińskiego, zgoła niemy i nieporuszony, 
zamknięty w denegacji prostej i bezwarunkowej. Zaś później jesz
cze, w przededniu rewolucji listopadowej, on to właściwie, „czło
wiek nieugiętego charakteru, dzielnego umysłu i serca“, upatrzo
ny będzie pierwotnie na najsposobniejszego naczelnika powstania 
wojskowego. W ostatniej przecie chwili pominięty, ujrzy zdaną na 
traf noc listopadową, a nazajutrz losy powstania złożone w niepe
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wne Chłopickiego ręce. Zaproszony dla pozoru do półrewolucyjnej 
Rady administracyjnej, wręcz odmówi w niej udziału. Gotów 
pójść na wszystko, tylko nie na połowiczność, w dziwnie śmiałem 
piśmie otwartem, pośrodku powszechnego rozgardjaszu pierw
szych godzin rewolucyjnych, wraz uzasadni swą odmowę i wy
tknie dwuznaczność krzywionych przez Chłopickiego i Lubeckie- 
go poczynań. Milcząco stanie na uboczu i oddali się od wytrąconej 
z właściwych torów rewolucji. Aż wreszcie na beznadziejnem wy
gnaniu, na dalekiej obczyźnie, odosobniwszy się ze wstrętem od 
hałasu i swarów emigracyjnych, w głuchej rozpaczy nad losem 
kraju, sparaliżowany zemrze nędzarzem w samotnym marsylskim 
kącie, we własnowolnem milczeniu i zapomnieniu. Postać to pra
wie bezimienna, a uderzająco silna i nieposzlakowanie czysta. 
Tutaj paroma ledwo dysami znaczona, wysunie się ona na 
miejsce przednie w całym toku następnych przedsięwzięć Łuka
sińskiego.

Obecnie, wiosną 1809, Machnicki, na pierwszy odgłos wo
jenny, rzucił ponownie krzesło sędziowskie i jako prosty żołnierz, 
już w kwietniu, zaciągnął się do szeregów narodowych. Był mia
nowicie jednym z pierwszych ochotników w owym pierwszym po
wstańczym pułku pieszym galicyjskim. Zapewne też on to spowo
dował gremjalne do tegu pułku wstąpienie przyjaciół, a śród 
nich przedewszystkiem Łukasińskiego. Odtąd też między nimi 
ścisła ustaliła się zażyłość. Machnicki uczestniczył w kilku 
ostrych z Austryjakami potyczkach, był w bitwie pod Pawłowica
mi, posunięty szybko na kapitana (29 maja 1809), ozdobiony 
przez ks. Józefa krzyżem wojskowym. Tymczasem jednak na 
głównym terenie wojenym położenie wciąż bardzo było krytyczne. 
Napoleon, związany pod Wiedniem, był narażony jednocześnie 
na zdradę rosyjską u swego boku, i na pruskie w plecy ude
rzenie. W tym mętnym, niebezpiecznym okresie, między Asper-
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nem a Wagramem, i z polskiej również strony przemyśliwano
0 ubezpieczeniu swych losów. Wtedy to, w początku lipca, 
tegoż samego dnia, liczne grono młodych oficerów, wraz 
z Machnickim, skupiło się na liście nominacyjnej zreorganizo
wanego pierwszego pułku galicyjsko-francuskiego, przyczem 
młodszy od Machnickiego o lat sześć Łukasiński postąpił na ka
pitana (5 lipca 1809). Przypadło to w sam dzień walnej batalji 
wagramskiej, która z największej opresji, acz nie wszystkich 
jeszcze kłopotów, wydobyła Napoleona i Księstwo Warszawskie. 
Owóż rzeczone grono oficerskie, objęte wspólną powyższej daty 
lipcowej, naminacją pułkową, miało kiedyś ciężko zaważyć na 
losach Łukasińskiego. Stąd bowiem rekrutować on będzie pierw
szych uczestników przyszłej akcji związkowej. Tern samem zaś 
jej przebieg i wynik w znacznej mierze od wartości tych ludzi 
uzależniony został.

Jednym z ciekawszych był tu Jakób Szreder. Nieco starszy od 
Łukasińskiego, pochodził z Wyłkowyszek obwodu maryampolskie- 
go, z rodziny kalwińskiej, ojca spolszczonego Niemca kolonisty,
1 matki Polki. Zdolny, rzutki, odbył studja prawne na uniwersy
tecie w Królewcu. Za czasów pruskich urzędowrał wt sądownictwie 
jako referendarz i asesor; za Księstwa został patronem przy try
bunale łomżyńskim, gdzie poznał się z sędzią Machnickim. Za je
go przykładem obecnie, w 1809, zaciągnął się do wojska, bił się 
dobrze, odznaczony krzyżem złotym, postąpił na porucznika, w ro
ku następnym na kapitana; odprawi jeszcze w 1812 kampanję 
nad Bugiem, w 1813 oblężenie Zamościa, przejdzie w 1815 do 
wojska Królestwa, skąd na własne żądanie, już z końcem t. r., we
źmie dymisję, do prawniczego wracając zawodu. Był patrjota go
rący, pojęć postępowych, głębszej nawet myśli politycznej, zwła
szcza w doniosłej sprawie włościańskiej, którą, sam z pochodzenia 
bliższy wiejskiego ludu, tern żywiej brał do serca. Wywierał też,
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w zakresie tego szczególnie i pokrewnych zagadnień narodowo- 
społecznych, pewien wpływ dość wydatny na Łukasińskiego i Ma
chnickiego. Mniejszej jednak nierównie od nich obu tęgości i roz
wagi, swarliwy, gadatliwy, niewytrzymały, załamie się potem 
w chwili próby, i w strachu o los własny i młodej żony będzie ze 
śledczej ratował się matni kosztem sprawy i towarzyszów. Odkupi 
się później za powstania, wstąpi do armji rewolucyjnej, dosłuży 
się majorostwa, i wzięty do niewoli, pójdzie na zesłanie do To
bolska.

Dwaj inni, w temże pułkowem gronie bracia Kozakowscy, 
Franciszek kapitan i Władysław podporucznik, byli żoł
nierze odważni, ludzie dość niepewni. Pierwszy, starszy 
z nich, uczestnik kampanji 1806-7, 9, 12-3, i rewolucyjnej 
1831, należał pierwotnie do zaufanych przyjaciół Łukasińskie
go i Machnickiego. Jednakowoż okaże on w śledztwie mniej
szą jeszcze od Szredera wytrzymałość, a nawet wystąpi w świetle 
conajmniej bardzo dwuznacznem. Czystszym niewątpliwie ty
pem był podporusznik Tomasz Skrobecki. Dobry oficer, dziel
ny adjutant połowy generała Haukego przy obronie Zamościa, su
mienny przez szereg lat kapitan kwatermistrzostwa za Królestwa, 
był to człowiek honoru, służbista wzorowy. Ale dla formalnej po
winności służbowej, potrafi też, salwując siebie z śledczej opre
sji, wyższy poświęcić obowiązek.

Najfatalniejszym nabytkiem niniejszego, z 1809, zespołu ofi
cerskiego, był sam pierwszy dowódca tego pierwszego pułku gali- 
cyjsko-francuskiego, zresztą po kilku już miesiącach szczęśliwie 
usunięty z komendy i wojska, pułkownik Augustyn Sznayder. 
Znacznie od kolegów starszy, w początku doby barskiej urodzony 
w Warszawie ze spolszczonej ewangelickiej rodziny mieszczań
skiej, uczestniczył w powstaniu warszawskiem pod Kilińskim, 
bił się pod Kościuszką, po upadku powstania emigrował na
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Wołoszczyznę, skąd dostał się do Włoch do Dąbrowskiego, 
wszedł w stopniu kapitana do legji pierwszej, trzeciego pułku Gra
bińskiego, bił się i wałęsał po Włoszech przez blisko dziesięciolecie. 
Za Księstwa Warszawskiego wróciwszy do kraju, wstąpił do ósme
go pułku piechoty dawnego z legjonów kolegi, Godebskiego Cyprja- 
na, w randze kapitańskiej, posunięty wkrótce na piajora. Stąd, 
podczas kampanji austrjackiej 1809, pod ową wspólną datą lip
cową, przeszedł z awansem na pułkownika do pierwszego regi
mentu galicyjsko-francuskiego. Już jednak z początkiem następne
go roku, wydalony mocą wcale niezaszczytnej dymisji, przesiady
wał odtąd bez zajęcia w Warszawie. Był tęgi rębacz, dobry kom
pan, upodlona z gruntu figura. „Stary rabuś, — powie o nim potem, 
poznawszy go lepiej Łukasiński, — chcący skorzystać z zamiesza
nia“. Brudy prywatnego jego życia, nieznane kolegom, jedna z wie
lu, a niemałego w następstwie wpływu na los tych kolegów i same
go Łukasińskiego, odsłania okoliczność. Sznayder za swych czasów 
legionowych poślubił w Rzymie młodą Włoszkę i porzucił ją; po 
powrocie do kraju ożenił się powtórnie, a dla pozbycia się pierw
szej żony, posłał jej do Włoch sfałszowany akt o własnej śmierci. 
To się później za Królestwa wyda; Włoszka zwróci się ze skargą 
do władz sądowych warszawskich; zaś Sznayder, za dwużeństwo 
i fałsz dokumentu zagrożony kryminałem, znajdzie sobie skutecz
ną w biedzie radę, odda się w ręce Nowosilcowa i policji tajnej, 
i nietylko się ocali, lecz obłowi, gubiąc swym donosem towarzy
szów broni i spisku.

Innego zupełnie gatunku był poczciwy, nieskazitelny, nieszczę
śliwy Ignacy Dobrogoyski. Rodem z Leśniewa w Poznańskiem, 
wszedł z ochoty jako kadet do tworzącej się armji Wielkiego sejmu, 
bił się w kampanji ukrainnej pod Dubienką, był w insurekcji już 
pod Racławicami i Szczekocinami. Po zjawieniu się Napoleona 
wrócił do szeregów, odbył kampanję 1807 jako kapitan i szef ba-
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taljonu w pułku Godebskiego, gdzie spotkał się z Sznaydrem, otrzy- 
mał krzyż kawalerski wojskowy. W obecnej kampanji austria
ckiej odznaczył się pod Raszynem, gdzie był przy śmierci Godeb
skiego, pod Zamościem i Sandomierzem, poczem przeszedł do or
ganizacji galicyjsko-francuskiej. Później w kampanji moskiew
skiej, z pułkiem szesnastym Księstwa, znajdzie się pod Smoleń
skiem, Możajskiem, Woronowem, Wiaźmą, Krasnem, Berezyną; 
w saskiej, na czele szczątków pułku czwartego, w stopniu podpuł
kownika, będzie pod Lipskiem przy śmierci ks. Józefa; weźmie 
krzyż kawalerski legji honorowej za Smoleńsk, oficerski za Lipsk. 
Był wyborny patrjota, świetny oficer, kochany człowiek, lecz tro
chę. jak wyraża się o nim Łukasiński, ,,bałamut, gdzie zajedzie, to 
w karty gra“, niewybredny w doborze towarzystwa, łatwowierny, 
nieznający się na ludziach. Z Łukasińskim poznał się przez swego 
spółziomka, też Poznańczyka, Machnickiego. Starszy od nich wie
kiem i doświadczeniem, ale głowa słaba, weźmie udział serdeczny 
w ich pracach i niebacznie do wspólnego przyłoży się nie
szczęścia.

Na osobną wzmiankę zasługuje podkomendny Dobrogoyskiego, 
związany potem z Łukasińskim bliskiem rodzinnem powinowa
ctwem, Karol Wierzbołowicz. Rodem z Orszańskiego, gubernji mo- 
hylowskiej, z dość znacznej tam rodziny obywatelskiej, odebrał sta
ranne wychowanie, podróżował zamłodu po Niemczech i Wło
szech. Podczas wojny 1809 znalazł się w Galicji i wstąpił do two
rzonego przez Konstantego Czartoryskiego pułku piątego piechoty 
galicyjsko-francuskiej, gdzie czas jakiś służył pod Dobrogoyskim. 
Po zawarciu pokoju i reorganizacji wojska zostanie adjunktem 
kapitanem przy sztabie dywizji drugiej Dąbrowskiego, pod którego 
odtąd przyjacielską pozostanie opieką. Przeniesiony na adjunkta 
sztabu głównego przy generałach Fiszerze i Rautenstrauchu, posu
nięty na podpułkownika, w kampanji moskiewskiej znajdzie się
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znów jako adjutant przy boku Dąbrowskiego aż pod Berezyną, zaś 
po powrocie z Francji, użyty przez niego w organizacyjnym Ko
mitecie wojskowym warszawskim, jeszcze w następstwie, po wyco
faniu się Dąbrowskiego do swego wielkopolskiego zacisza, zachowa 
aż do jego śmierci życzliwość starego wodza. Pozatem jednak, człek 
zręczny, mający stosunki, zyskawszy sobie względy namiestnika 
ks. Zajączka, przejdzie do służby cywilnej Królestwa i dzięki na
miestnikowskiej protekcji zdobędzie sobie wrychle wysokie sto
sunkowo miejsce referendarza stanu. Potrafi umiejętnie na tern 
stanowisku łączyć wygodny lojalizm urzędniczy i dworacką dla Za
jączka układność z pozorami ofiarnego oddania się niebezpiecznej 
robocie wyzwoleńczej. Potrafi też w rzeczach związkowych ni
by należeć a nie narazić siebie, narażając innych, odżegnać się od 
zguby szwagra, Łukasińskiego, i z jego sprawy obronną wyjść rę
ką, nieposzkodowany nawet w karjerze służbowej. Potrafi nawet, 
jak wiele innych podobnych mu figur, aż do końca długiego ży
wota wobec najbliższych sobie osób młodszej generacji, więcej 
od niego wartych, lecz nieświadomych istotnego stanu rzeczy, oto
czyć się fałszywą aureolą ofiarnej zasługi patrjotycznej, znikającą 
bez śladu w nielitościwem świetle aktów urzędowych.

• Pokaz tych kilku narazie, niezbyt ciekawych, podrzędnego 
pokroju ludzi głębsze posiada znaczenie. Przy bliższym wglądzie 
w niniejszy pierwszy zawiązek genetyczny przyszłej roboty Łuka
sińskiego, okazuje się, że przeznaczony do niej materjał ludzki du
żo pozostawiał do życzenia. Leżało to zresztą w samem już zało
żeniu podobnej roboty, wychodzącej z tworzonych od dołu orga- 
nizacyj tajnych wojskowych. Siłą ich jest koleżeństwo, ale jest też 
słabością, narzucając, a tern samem ścieśniając dobór. To też 
w brakach tego materjału ludzkiego, jakim od początku rozpo
rządzał Łukasiński, w pewnej mierze tkwił już z góry zaród nie
powodzenia przyszłych jego przedsięwzięć związkowych.

23



Tymczasem wojna austro-francuska wraz z wyprawą galicyj
ską miały się ku końcowi. W tydzień po wstąpieniu Łukasińskiego 
do wojsk galicj^jsko-francuskich nastąpił rozejm na głównym te
renie walk naddunajskich. Po dwóch tygodniach i w armji 
polskiej ustały wszelkie czynności wojenne. Po kilkumie- 
sięcznem, wciąż jeszcze dość niespokojnem wyczekiwaniu, za
warty został pokój wiedeński. Księstwo Warszawskie zwięk
szone o przyznaną sobie w traktacie pokojowym część swo
jej zdobyczy galicyjskiej. Pułk Łukasińskiego konsystował 
odtąd w Lublinie, potem w Zamościu. W odzyskanej dziel
nicy odrodziło się zakazane pod Austrjakiem życie naro
dowe. Między innemi wznowiono tu również dawne pla
cówki wolnomularstwa polskiego. Z początkiem 1811 r. 
powstała w Lublinie loża Wolność odzyskana. Jednym z jej za
łożycieli był Machnicki, mianowany następnie, po zatwierdzeniu 
przez Wielki Wschód warszawski, jej „dozorcą“. Równocześnie 
przez niego był wprowadzony do tej loży Łukasiński (10 maja 
1811). Zarazem weszli tu Szreder, Kozakowski Franciszek i Skro- 
becki. Loża lubelska była bardzo liczna, skład jej nader różnolity. 
Dużo tu było wybitnych wojskowych, generałowie Kamieniecki 
i Żółtowski, pułkownik Tarnowski, późniejszy członek Towarzy
stwa patrjotycznego, Baworowski, Drohojowski, Koziebrodzki, ka
pitan Aleksander Fredro i t. d.; sporo też poważnego obywatelstwa, 
Potocki Ksawery, Rojowski, Świdziński, Poletyłło, Estko i inni. 
Łukasiński w tern gronie skromną odgrywał rolę; niebardzo zresz
tą, jak się zdaje, w zwyczajnem zasmakował wolnomularstwie; 
nie wzniósł się też do wysokich w niem godności, do trzeciego tyl
ko doszedł stopnia. Pod koniec 1811, z przeniesieniem swego 
pułku do Zamościa, wstąpił do świeżo utworzonej tam loży pod 
nazwą Jedność, okrywającą hasło złączenia całej rozdartej oj
czyzny. Weszli tu również ci sami pułkowi jego koledzy. Stąd to
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Łukasiński, pełniący w pułku obowiązki płatnika, został nieba
wem, przez zastępcę ministra wojny, generała Wielhorskiego, 
ściągnięty do Warszawy, gdzie w ministerjum wojny użyty był 
w dyrekcji popisów i biurze funduszów. Nie brał też udziału 
w wyprawie moskiewskiej, w której wszyscy niemal pułkowi 
uczestniczyli towarzysze.

Zaskoczony w Warszawie przez katastrofę wielkiej armji, 
uczestniczył w gorączkowych pracach nad reorganizacją szczą
tków wojska polskiego. W początku 1813, wyruszył z ks. Józefem 
do Krakowa, a po dłuższym tam postoju do Saksonji. Odbył kam- 
panję saską, był pod Lipskiem, po śmierci ks. Józefa był przy 
obronie Drezna, gdzie dostał się do niewoli austrjackiej (12 
listopada 1813). Wyprawiony etapem na Węgry, był tam więzio
ny przez przeszło pół roku. Po upadku Paryża, abdykacji Napo
leona, wojsko polskie, odtąd pod władzą Aleksandra, miało sobie 
otwarty swobodny pod bronią powrót do kraju. Skończyła się tym 
sposobem i Łukasińskiego niewola. Wypuszczony przez Austrja- 
ków (8 czerwca 1814), tegoż lata został z Węgier na Kraków ode
słany z powrotem do Warszawy.

III.

Wracał do kraju pośrodku długiego, ciężkiego przesilenia 
sprawy polskiej, pomiędzy klęską moskiewską z końca 1812 
a ostatecznem utworzeniem konstytucyjnego Królestwa kongreso
wego w końcu 1815. To trzechletnie przesilenie, rozgrywające się 
na tle powszechnej przebudowy europejsckiej, miało swoje odbicie 
w równoległych nastrojach zdanego na łaskę obrotów wojny świa
towej i wielkiej polityki mocarstw, obezwładnionego narodu i roz
bitego wojska polskiego. Podejmowane też były w tym okresie, 
w politycznych i wojskowych środowiskach polskich, pewne do
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rywcze, nieskładne, lecz bądźcobądź znamienne, usiłowania tajne, 
celem jakiegoś przynajmniej uniezależnienia się od tamtych prze
możnych czynników obcych, oraz własnego oddziaływania na 
własne losy. Te rzeczy, o których niżej będzie mowa, stanowiły 
chronologicznie i psychicznie, jeden z punktów wytycznych 
późniejszej roboty Łukasińskiego. Ale obecnie odbywały się one 
ponad jego głową; nie mógł jeszcze i nie miał czynnego w nich 
udziału. Wejść dopiero i wrosnąć musiał w nowe życie i stosunki 
Królestwa Polskiego.

Łukasiński po powrocie do Warszawy odszukał rodzinę i ko
legów. Przez pół roku jeszcze zostając w stanie nieczynnym, po
dał się do służby w reorganizowanej armji Królestwa. Rozkazem 
dziennym w. księcia Konstantego (2 lutego 1815) przeznaczony zo
stał w stopniu kapitana do czwartego pułku piechoty Iinjowej, pod 
komendę pułkownika Ignacego Mycielskiego. Pułk ten należał do 
drugiej brygady drugiej dywizji piechoty. Brygadą dowodził na
przód generał Stefan Grabowski, z kolei pułkownik kościuszkow
ski, uczestnik kampanji moskiewskiej, minister sekretarz stanu 
Królestwa, człek wartościowy, acz zbyt układny; następnie generał 
Ignacy Blumer, świetny żołnierz legjonowy i napoleoński, acz zbyt
niego rygoru służbista; obaj dobrze położeni u naczelnego wodza 
Konstantego. Pułk czwarty kwaterował stale w Warszawie. Dyz- 
lokowany był w koszarach pałacu Sapieżyńskiego przy ulicy Za
kroczymskiej. Czwartacy uchodzili za ,,dzieci Warszawy“. Rekru
towali się przeważnie z poborowych stolicy, rzemieślników, wy
robników, służby prywatnej i t. zw. „brukowej młodzieży“. Byli 
też naogół niższego wzrostu od innych pułków linjowych, lecz prze
wyższali wszystkie, nie wyłączając gwardyjskich, zgrabną posta
wą, sprawnością ruchów, precyzją w mustrze, doprowadzoną do 
doskonałości, „do elegancji“. Natomiast nie brakło śród nich „fi
lutów, figlarzy, oszustów, nawet złodziei“. Wiadomo, że razu je-
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dnego świsnęli dla dowcipu płaszcz bobrowy samemu w. księciu. 
Ale grzechy swoje okupywali taką wesołością i sprytem, że mimo 
wszystko byli zdeklarowanymi ulubieńcami Warszawy. W. ksią
żę poprostu miał słabość do tego pułku „oczajduszów i urwipoł- 
ciów“. Dawał mu wszędzie pierwszeństwo, stawiał go za wzór sa
mej gwardji. Wywoływało to aż kwasy w innych pułkach, gdzie 
oskarżano czwartaków o wysługiwanie się cesarzewiczowi, o prze
kupywanie jego szpiegów. Twierdzono nawet, że sam w. książę 
„we wszystkiem im pomagał i zawczasu ostrzegał, jak co ma 
być wykonane na rewji, paradzie, manewrach“.

Łukasiński, warszawiak z urodzenia, znalazł się w tym pułku 
czysto warszawskim śród żywiołu dobrze sobie znanego. A choć 
surowością zasad i ostrą powagą usposobienia odbijał od lżejszej 
atmosfery pułkowej, zyskał sobie wkrótce szacunek i przełożonych 
i kolegów, przywiązanie podkomendnych, a zwłaszcza szeregow
ców. Niebawem (30 marca 1817) posunięty został na majora. 
Z sumiennością drobnostkową zajęciom służbowym oddany, pę
dził szare życie skromnego, utrzymującego się ze szczupłej pensji, 
oficera linjowego. Żył zdała od świetnego wiru salonów warszaw
skich, gdzie bardziej uprzywilejowani majątkowo lub przez sto
sunki koledzy łatwy mieli przystęp, a poniekąd łatwiejszą też dro
gę karjery, bliżej będąc rządu, Komisji wojny i wielkiego ołtarza 
w pałacu Briihlowskim i Belwederze. Skromny major czwartacki 
znajdował się poza obrębem tego kołowrotu. Nie brakło zresztą 
w tym czasie Łukasińskiemu smutków domowych. Stracił matkę. 
Opiekować się musiał bratem Juljanem kaleką, „garbatym mędr
com“, jak go zwykle nazywał, którego charakter cenił i któremu 
potem powierzy do przepisywania najtajniejsze papiery spisko
we. Drugi brat, Antoni, z którym mało miał wspólności duchowej, 
jako podporusznik artylerji umieszczony został od 1818 w dy
rekcji artyleryjskiej w Modlinie. Nie będzie on później ani wtaje
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mniczony w niebezpieczne prace Walerjana, ani dotknięty jego 
zgubą. Kochana siostra, Tekla, wyszła zamąż za Jana Łempickie- 
go, trzymającego w dzierżawie Pawłowo, i opuściła Warszawę. 
Żyła tam odtąd w małżeństwie bezdzietnem i nieświetnych warun
kach materjalnych. Ciężkiem też zapewne dopustem dla człowieka 
honoru była drażliwa sprawa sercowa drugiej siostry, Józefy, 
z dawnym towarzyszem broni Wierzbołowiczem, obecnie referen
darzem przy Radzie stanu, pokryta wreszcie spóźnionym związ
kiem małżeńskim.

Sam Łukasiński w tym czasie przechodził pewne opały serco
we, które po swojemu, bardzo w gruncie uczuciowy, brał aż nadto 
naserjo. Jeśli jego koledzy napoleończycy wzorowali się raczej na 
lekkim ,,Kawalerze Faublasie“ nieboszczyka Louveta i „Stosun
kach niebezpiecznych“ generała Laclosa, on rozczytywał się w czu
łych przygodach „Adolfa“ i rzekomej Polki „Ellenory“, świeżo 
właśnie (1816) wydanym i niezmiernie popularnym romansie gło
śnego mówcy i polityka Benjamina Constanta. Związał się dość 
długim i burzliwym stosunkiem serdecznym z młodą aktorką Tea
tru narodowego, Melcerówną. Ewa Melcer, urodzona w Warszawie 
w 1798, była od 1811 uczennicą szkoły dramatycznej Bogu
sławskiego. Po raz pierwszy, bardzo jeszcze młodziutka, wystąpiła 
na scenie latem 1814, jako Elżunia w komedji „Syn marnotra
wny“. Odtąd na stałe zaangażowana do Teatru narodowego, do 
ról drugorzędnych, grywała przeważnie kochanki w komedjach, 
czasem jednak występowała również w tragedjach klasycznego 
repertuaru. Jako artystka miernem cieszyła się powodzeniem; 
miała podobno więcej wdzięku, niż talentu. Łukasiński podziwiał 
ją jako lady Klarę w „Młodości Henryka V“, Betsy w „Henry
ku VI“, Elizę w „Skąpcu“, Fulvię w „Cynnie“, Julję w „Horacju- 
szach“. Gorąco pokochali się oboje; niebawem pewne wynikły obo
wiązki. Sumiennie troskał się o nią, pomagał jej Łukasiński; ona
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później w jego nieszczęściu serdeczny brała udział, pisała mu już 
po wzięciu go, że „żyć bez niego nie może“. Jednak stosunek ten 
pod koniec inne z obu stron pokrzyżowały sentymenty. Łukasiń
ski, poważniejszem zajęty uczuciem, zaręczył się w 1819 z panną 
Fryderyką Stryjeńską. Ale z roku na rok musiał odkładać mał
żeństwo, bądź tamtym krępowany stosunkiem, bądź też czekając 
awansu i lepszego uposażenia. Nie doczekają się też ślubu oboje; 
i napróżno potem przez długie lata, aż do zgonu, wierna wypatry
wać będzie narzeczona powrotu więzionego żywego trupa, zabra
nego jej nazawsze.

Miał pozatem Łukasiński w Warszawie kongresowej sporo 
ściślejszych przyjaciół, przeważnie dawnych towarzyszów broni. 
Machnicki, który w oblężonym Zamościu został szefem bataljonu, 
a z upadkiem twierdzy dostał się do niewoli rosyjskiej, 
wszedł w początku 1815 do armji Królestwa. Wstąpił spół- 
cześnie z Łukasińskim- do tegoż pułku czwartego piechoty w ran
dze majora. Przeniesiony jednak po roku, podobno wbrew swej 
woli, do pułku piątego, wobec rozpętanych tymczasem, brutalizu
jących zwłaszcza korpus oficerski, nieznośnych wybryków Kon
stantego, otrzymał na własne żądanie dymisję (15 marca 1816), 
z prawem noszenia munduru. Osiadł w Woli Studzienieckiej, 
w powiecie krasnostawskim województwa lubelskiego; miewał 
tu jako posesor rozliczne zatargi z władzą wójtowską miej
scową; dojeżdżał stąd często do Warszawy. Od św. Jana 1819 
mieszkał w Warszawie na stałe aż do wiosny 1820. Słabował i le
czył się na oczy. Potem wziął dzierżawę w Nasielsku w Płockiem 
do św. Jana 1821, skąd znowuż dojeżdżał do Warszawy. Latem 
1821 zamierzał wyjechać w rodzinne Poznańskie, lecz wciągnię
ty w sprawy związkowe i śledzony przez policję, otrzymał od w. 
księcia odmowę paszportu na wyjazd. Szreder, również wzięty jeń
cem w Zamościu, wszedł także do pułku czwartego tegoż dnia
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co Łukasiński i Machnicki, w stopniu kapitana. Lecz wnet ustą
piwszy z wojska, wrócił pierwotnie jako patron trybunału 
cło Łomży. Tutaj gorliwie wiejską opiekował się klijentelą. Zbli
żył się też z głośnym podówczas ,,trybunem gminu“, Janem 
Rupińskim, i wspólnie z nim występował energicznie w obronie pra
wnej włościan tamecznych, krzywdzonych nieraz przez obywatel
stwo a zwłaszcza przez rządców wielkopańskich. Następnie jed
nak, po ożenku, przeniósł się do Warszawy, praktykując 
odtąd w stolicy jako adwokat przy sądzie apelacyjnym. 
Kręcił się wtedy stale po Warszawie dwuznaczny Sznayder, 
w pogoni za napitkiem, groszem i osłoną od grożącego 
mu kryminału. Bawili tu również bracia Kozakowscy, którzy po
dobnież jak Łukasiński przeszli do armji Królestwa. Starszy, Fran
ciszek, był dostał się na wydatniejsze stanowisko podpułkownika 
kwatermistrzowstwa. Pozatem odgrywał on teraz wybitną rolę 
w wolnomularstwie, czynny od 1815 przy Wielkim Wschodzie 
warszawskim, jako ,,przewielebny deputowany pełnomocny“ sym
bolicznej loży litewskiej Palemon w Rosieniach. Przebywał tu 
także Dobrogoyski, teraz podpułkownik w pułku czwartym strzel
ców pieszych. Wszyscy oni stałymi byli gośćmi w skromnem, bar
dzo często zmienianem mieszkaniu Łukasińskiego. Nadto, poza ni
mi, zażylszą przyjaźń zawiązał w tym czasie Łukasiński z muzy
kiem Fiszerem, dymisjonowanym oficerem, byłym urzędnikiem 
dyrekcji popisów za Księstwa. Bywał u niego podobno „codzień“. 
rl’en cichy, nieznany skądinąd przyjaciel, któremu niejedno po
wierzał, musiał być powiernikiem tern pewniejszym, im mniej 
o nim wiadomo, im bardziej przeto dyskrecję zachować po
trafił.

Do byłych oficerów Księstwa, dotychczas mniej znanych Łuka
sińskiemu, a obecnie zbliżonych do niego w Warszawie, należeli 
jeszcze Wroniecki, Kiekiernicki i Cichowski. Major piątego pułku
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piechoty, Antoni Wroniecki, rodem z Poznania, szesnastoletnim 
chłopcem zaciągnął się do wojsk narodowych w 1806. Waleczny 
uczestnik kampanji 1807, 1809, 112, w tej ostatniej ranny 
ciężko pod Borysowem, był zaliczony do weteranów. Przyjęty na
stępnie z powrotem do służby czynnej w armji Królestwa, utalen
towany oficer, autor cennych prac o wojskowości, wynalazca ulep
szeń w fabrykacji broni karabinowej, później dzielny generał 
brygady w czasie rewolucji, należał wtedy, pomimo pewnej wro
dzonej egzaltacji, do poważniejszych umysłów w gronie przyjaciół 
Łukasińskiego. Kapitan Piotr Kiekiernicki zaciągnął się w 1809 
do formacji galicyjsko-francuskiej. Wyobrażał on żywioł ra
czej sercowy, zapalny; czuła, ofiarna dusza, zginie następnie 
podczas wyprawy rewolucyjnej na Litwę, kiedy pod Kownem, sa
dzając na swego konia Emilję Plater, sam odda się w ręce ściga
jących kozaków. Nie przeniesie przecie niewoli, skróci ją sobie 
ręką samobójczą i w pożegnalnem piśmie przedśmiertnem tę smut
ną położy skargę: Widok rozszarpanej i uciśnionej ojczyzny mo
jej nie pozwolił mi od samych dziecinnych lat żadnego szczęścia 
na tym świecie zakosztować. Wszystko tu było dla mnie zatrute 
i zawsze me serce było rozdzierane nieszczęśliwym tym obrazem“. 
Cichowski Adolf, syn Antoniego, pułkownika wojsk polskich, i Jó
zefy z Łukasiewiczów, pochodził ze znanej rodziny obywatelskiej. 
Urodzony w Warszawie w 1794, pierwsze nauki pobierał we 
Lwowie, kształcił się potem w korpusie inżynierów warszawskim. 
Po skończeniu nauk, młody chłopak wstąpił w 1809 do wojska 
Księstwa, wprost do sztabu, z rangą podporucznika. Pełnił służbę 
adjutanta przy generale brygady Krukowieckim. Odbył kampanje 
galicyjską, saską i francuską. Ranny w saskiej, otrzymał 
krzyż kawalerski legji honorowej; w 1814 był przy obronie 
Paryża. Powróciwszy do kraju, rzucił służbę wojskową, biorąc na 
własne żądanie dymisję z powodu kalectwa. Wszedł do służby cy
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wilnej w wydziale Komisji skarbu, jako sekretarz prezydjalny, póź
niej inspektor dochodów solnych. Wyższego ukształcenia, o na- 
ukowo-artystycznym zakroju, był zawołanym zbieraczem naro
dowych pamiątek i zabytków sztuki. Zamożny z domu i spowi
nowacony z wpływowemi w rządzie osobami, cennym był infor
matorem o bieżących sprawach publicznych, a z łatwem, mownem 
obejściem łącząc niezłomny charakter, był towarzyszem bardzo 
kochanym i zupełnie pewnym.

Oprócz tych stosunków, nawiązanych przez dawne lub nowe 
koleżeństwo broni, Łukasiński w tym czasie poczynił niektóre je
szcze nowe znajomości zażylsze, związane bezpośrednio z dalszą 
jego działalnością. Wszedł mianowicie w bliższe obcowanie z wy
bitnymi działaczami wolnomularstwa warszawskiego. Jednym 
z nich, z którym najwcześniej, jako z byłym wojskowym, się ze
szedł, był młodszy od niego o lat kilka Kazimierz Brodziński. 
Galicjanin z pochodzenia, zaciągnąwszy się do armji Księstwa War
szawskiego, pod mundurem porucznika artylerji zachował mięk
kie, pobłażliwe serce sielankowego poety. W czułym wierszu, kre
ślonym na borodyńskim biwaku, litował się nad „białemi brzoza
mi“, zwieszającemi się ,,nad zielonym Moskwy biegiem“. Bolał nad 
zbiedzonym ludem moskiewskim, sam poczuwał się winnym na- 
jezdnikiem, ,,który z bronią w ręku burzę obcą mi krainę“. Osiadł- 
szy następnie w Warszawie, pokojowym oddany zajęciom, skrom
ny urzędnik Komisji spraw wewnętrznych, wrócił do umiłowanej 
poezji. Niebawem wsławił się tyleż poetyckim sukcesem, ile wy
niesieniem wielkiej sprawy między romantyzmem a klasycyzmem. 
Pod wpływem Warszawy wyzwolony nieco od czułostkowości 
polsko - rosyjskiej, przystosował się mimowoli do energicz
nego tętna przeniknionej poczuciem swej krzywdy i prawa, 
narodowej myśli stolicy. Wtedy, z sielankowej jego fletni, 
odzywał się „Legionista“, groźną, na sposób niemieckiego
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Arndta, inwokacją do ziemi rodzinnej, „gdzie nam góry że
lazo kryją na obronę“, albo cienie poległych na „Polu ra- 
szyńskiem“, „po grobie matki w krwawej przechodząc się szacie“, 
w niecierpliwem czekaniu na „ran swoich owoce“. Gorliwy wolno- 
mularz, brat loży Świątyni Izys w Warszawie, Brodziński rymem 
i prozą brał żywy udział w jej pracach. Używany tu pierwotnie 
do wierszy i pism okolicznościowych, wkrótce wspiął się wysoko 
po stopniach wolnomularskich. Został urzędowym redaktorem 
w najważniejszych wolnomularskich materjach; zaawansował 
do liczby „najpoważniejszych wielkich urzędników“. Wreszcie, 
po takim jak radca stanu Woźnicki, wiceminister spra
wiedliwości, dygnitarzu, Brodziński, mały sekretarz komisji li
kwidacyjnej, został „wielkim sekretarzem Wielkiego Wschodu“. 
Poznawszy się z Łukasińskim w kołach masońskich, zyskał jego 
szacunek i zaufanie, i wprowadzony zostanie przez niego do ści
ślejszych robót wolnomularsko-patrjotycznych. Łukasiński wyso
ko cenił Brodzińskiego jako poetę, i później w swych zeznaniach 
śledczych będzie wszelkiemi sposoby starał się zupełnie go po
kryć i wygarnąć.

Większe znaczenie posiadała dla Łukasińskiego zawarta przez 
braterstwo masońskie znajomość ze starym Stanisławem Wę- 
grzeckim. Znakomity prawnik i obywatel, Węgrzecki należał 
do mężów pokolenia wielkiego sejmu i powstania Kościuszki. 
Podwakroć, jako prezydent Warszawy, w 1794 na ręce Suworowa 
na Pragę, świeżo w 1813 na ręce Miłoradowicza pod Mokotowską 
rogatkę, nosić on musiał zdobywcom rosyjskim klucze stolicy. 
Obecnie w pierwszej zaraz przeprawie z nowym jej panem, w. księ
ciem Konstantym, miał odwagę wręcz odmówić mu żądanej bez
prawnie rekwizycji wojskowej od rzemieślników warszawskich. 
Miał nawet podobno niesłychaną wówczas śmiałość oświadczenia 
mu w żywe oczy, że „lud ma swoje prawa, Mości Książę, nie je
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steśmy tu w Azji“. Poważny, czerstwy, choć nieco zdziwaczały już 
starzec, jednoczył głęboką znajomość i umiłowanie prawnopoli
tycznej przeszłości narodu z myślą szczerze postępową i demokra
tyczną, nowożytną i europejską. Oryginał i weredyk, niemiłosier
nym był prześladowcą podszywającej się pod patrjotyzm staro- 
świecczyzny i wstecznictwa pojęć i energicznym rzecznikiem ro
zumnej reformy, choćby przeciwnej zadawnionym tradycjom i in
teresom. Durum nihil esse quod unquam Non verus patriae vin- 
cere possit amor, wypisał na czele słynnej swej rozprawy za obale
niem wyłączności cechowej. „Nie cofać się do konstytucji Trze
ciego maja, bowiem ta była w ten czas dobrą, dzisiaj zaś dla ogółu 
jest przestarzała“, odpowiadał zapytany o opinję względem 
konstytucji Królestwa. Ostro deklarował się w obronie zagrożonego 
prawodawstwa napoleońskiego: „Szlachcic boi się kodeksu, aby 
powoli nie stracił swego państwa nad chłopem; boli go, że w jed
nym trybunale z mieszczaninem i chłopem stawa, że jeden ko
deks do sukcesji dla niego i dla mieszczanina, że równy ma wstęp 
w duchowieństwie, cywilności i wojsku z mieszczaninem“. Z siłą 
i historycznem jurysty zgłębieniem rozstrząsając „znaczenie wła
dzy duchownej obok świeckiej w Polsce“, przychodził z sukursem 
Stanisławowi Potockiemu, postępowemu ministrowi wyznań i pi
sarzowi „Podróży do Ciemnogrodu“. Wykazywał dowodnie, że 
w dawnej Rzpltej „prawodawca polski, szanując Stolicę Apostol
ską, umiał być panem w swoim kraju względem poddanych, za 
których uważał biskupów“. Węgrzecki, z powodu zatargów z w. 
księciem złożywszy prezydenturę stolicy, urzędował obecnie jako 
prezes sądu handlowego i członek sądu apelacyjnego. Wolnomu- 
larz jeszcze ze szkoły Ignacego Potockiego i czasów sejmu czte
roletniego, był tam w bliskich stosunkach z młodszym bratem Igna
cego, Stanisławem, ministrem oświecenia i wyznań w pierwszych 
latach Królestwa, a zarazem głową wolnomularstwa polskiego.



Węgrzecki oddawna pracował w wolnomularstwie. Za Księstwa 
zasiadał w urzędzie „sędziego“, w loży matce warszawskie] 
Świątynia Izys. Posiadał najwyższe stopnie wolnomularskie, 
i na wyborach masońskich 1816 mianowany hył „wielkim pie- 
czętarzem“ Wielkiego Wschodu polskiego. Zostanie też stałym 
pośrednikiem pomiędzy Łukasińskim a wolnomularstwem war- 
szawskiem. Zostanie zaufanym rzeczoznawcą w sprawach 
technicznych, gdzie chodzić będzie o skojarzenie pomysłów naro- 
dowo-związkowych, z obrzędowością masońską. Był już jednak 
pod koniec przyciśniony wiekiem, spracowany, co odbije się potem 
w jego postawie podczas śledztwa, gdzie żadnej nie popełni niedy- 
skiecji, lecz pewną bierną okaże miękkość.

Należy jeszcze wspomnieć na tern miejscu o generale Kazimie
rzu Małachowskim. Patrjota i żołnierz niezłomny, miał za sobą dłu
gą, piękną przeszłość wojskową. Był w kampanji ukrainnej 1792 
i insurekcyjnej 1794; służył do końca w legjach włoskich, odbył 
i przetrwał okropną na San Domingo wyprawę; był w kampanjach 
galicyjskiej, moskiewskiej, saskiej, gdzie pod Lipskiem dostał się 
do niewoli. A miał jeszcze przed sobą spełnienie obowiązku aż do 
końca w rewolucji listopadowej, wzięcie naczelnego w godzinie 
klęski dowództwa na stare swe barki, i ciche, zaszczytne na emigra
cji biedowanie. Małachowski był przyjacielem osobistym rodziny 
Łukasińskich. Figurował jako świadek na ślubie siostry Waler jana. 
Stosunek ten, między innemi, i z tego jeszcze względu szczególniej
sze posiada znaczenie, że Małachowski dawniej, w 1802, za swej 
służby w Lombardji, miał w swej brygadzie do czynienia z pe
wną osobliwszą tajną organizacją lożową na sposób włoski, skąd 
mógł niejakich głębszych organizacyjnych udzielić wskazówek.

Ale głównym i najbliższym przyjacielem i doradcą Łukasiń
skiego i nadal pozostał podawnemu Machnicki. Wycofał się on, 
jak wskazano, zarówno ze służby wojskowej, gdzie zapewnioną
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miałby kar jer ę, jak i z sędziowskiego urzędu, na który łatwo mógł 
wrócić. Prywatyzował na prowincji, z ciągłemi do Warszawy na
wroty. Zaszył się w życiu prywatnem, lecz nie spuszczał z oka spra
wy publicznej. Rozstrząsał ustnie, samowtór z Łukasińskim, jej 
zmienne z dnia na dzień widoki i narastające niebezpieczeństwa. 
Rozbierał też z nim, na cztery oczy, sposoby samorzutnego przyj
ścia jej z sukursem. Niekiedy, nadzwyczaj rzadko, gdyż z zasady 
wszelkiego w tych rzeczach unikał pisania, z ogólniejszego stano
wiska rozważając położenie polityczne kraju i narodu, myśli swoje 
ułamkowo spisywał dla siebie i poufnie dzielił się niemi z Łukasiń
skim.

Dochowało się z tych czasów w brulionie własnoręcznym Mach
nickiego, z licznemi poprawkami i kreśleniami, jedno takie obszer
niejsze pismo. Znalazło się ono mianowicie w papierach Łukasiń
skiego, któremu powierzone było do odczytania i poczynienia 
swych uwag. Rzecz ta, nacechowana właściwym Machnickiemu 
duchem surowym i ostrym, nosi tytuł ,,0 dawniejszym i teraźniej
szym stanie Polski“. „...Zdać sprawę — wywodził tu Machnicki — 
z przeciągu pewnego zakresu bytu politycznego narodu, jest rzeczą 
dziejopisa, lecz dać rachunek z czułością otwartą przyczyn, które 
przez tyle czasów, a nawet istnie (spółcześnie), krępowały i krępu
ją odrodzenie się tegoż, jest smutną powinnością miłośnika prawdy, 
syna gorliwego ojczyzny“. Dalej szły uwagi ogólne o reformacji, 
sejmowaniu, losach narodowych w XVI i XVII, szczegółowe o prze
prawach i klęskach XVIII wieku, przeplatane dobitnemi wyjątka
mi z dotyczących Polski pism Fryderyka II, Roussa, Mablego, 
Rulhiera. Ustęp ten zamykał się twardem potępieniem magnaterji 
polskiej i Stanisława-Augusta. „Urojone to dobro, iż Stanisław był 
przyjacielem uczonych i sztuk nadobnych, że za jego panowa
nia ukształciło się kilku sławnych poetów, że naród jemu winien 
Komisję edukacyjną, korpus kadetów, szpital Dzieciątka Jezus...
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Lecz cóż zrobiliśmy dla podniesienia zohydzonego honoru narodo
wego?... Precz więc z przymiotami i dobrą chęcią zniewieściałego 
tego bałwana... Duch (sejmu czteroletniego) był niezaprzeczenie 
ożywiony, chęci dobre, lecz jakież sprzeczności w kierunku ogółu, 
jaka lekkomyślność w postępowaniu politycznem, jaka niedołężność 
w urządzaniu środków. Polska postanowiła siłę zbrojną wystawić 
w sio tysięcy regularnego żołnierza, co było w istocie zamało, zwa
żywszy zamożność, rozległość kraju, potrzeby polityczne i niebez
pieczeństwo ówczesne. Lecz i to skromne przedsięwzięcie ledwo 
w połowie przyszło do skutku. Nie było zapasów, ani dział, ani 
broni, ani nawet amunicji... Broń zakupiono od króla pruskiego, 
który tym sposobem wszystko, co tylko miał dla armji nieużytecz
nego, na nas szczodrobliwie przelał... Któż nie widzi niedorzeczno
ści postępowania w tej mierze ówczesnych wykonawców woli na
rodu? Kto ma gotową ludwisarnię i czynnych rzemieślników w tej
że, a mnóstwo bezużytecznych dzwonów, temu nie może zbywać 
na działach“. Następowały gorzkie uwagi o przymierzu z Prusa
mi, „co było jedno, jak z deszczu pod rynnę się schronić“, oraz 
o niedostatecznem przez naród poparciu powstania Kościuszki. 
„Wielki nasz Naczelnik musiał walczyć i z zewnętrznymi, a co naj
gorsze, i z wewnętrznymi wrogami. Zniewieściałe widmo króla, 
wraz z resztą dworu w stolicy, niechętne stronnictwa na prowincji, 
dwoiły umysły i usiłowania. Lekkomyślny naród zaczął stygnąć 
w zapale, a tak dzieło wybijania się tępym zaczęło iść krokiem... 
Rodacy, gdybyście zamiast kilkunastu przykładów potrzebnych, 
ze wszystkich, na karę hańbiącą zasługujących, bez żadnego wzglę
du ofiarę byli zrobili i przez to zarażenie nasze oczyścili!... Śmie
szna myśl bronienia wałów Pragi, które roztropny Naczelnik bar
dziej tylko dla zaostrzenia i utrzymania ducha wojennego, a oso
bliwie dla szlachetnego zatrudnienia rozhukanych rewolucją umy
słów, a najwięcej może jako zasłonę od pierwszego napadu barba
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rzyńskiego kozactwa, lecz nigdy w celu dzielne] obrony stolicy, 
przedsięwziął, również i samo niedołężne bronienie, najoczywiście] 
udowodniły, iż nie było ]uż w narodzie godnego następcy słusznie 
uwielbianego Naczelnika“. Tu, po napiętnowaniu szerzące] się 
z upadkiem powstania, po wszystkich dzielnicach, na wielkopań- 
skich zwłaszcza szczytach, pokorne] rezygnacji i trójlojalizmu, 
szły słowa wraz krytyki i uznania dla legjonów. „Uważano słaby 
ten związek za przytułek pozostałym bez sposobu do życia wojsko
wym, którzy zmuszeni byli podsycać swe istnienie pierwszymi lep
szymi przybyszami bez wyboru, prawie zawsze z pośród jeńców 
wojennych austrjackich. Dlatego też brak powoływał częstokroć 
na stopnie oficerskie ludzi prostych, bez wychowania i obyczaju, 
i stał się nieprzełamaną przeszkodą do utrzymania a nawet do 
utworzenia tego ducha korpusowego, którego niedostatek i później 
już tutaj, w kraju narodowym, częstokroć zgorszeniem dla młodych 
wojowników uczuwać się dawał... Wszakże nie możemy być nie
wdzięcznymi i zaprzeczać zasługi znakomitej niezmordowanemu 
naczelnikowi legjonów i walczącym pod nim. Oni stanowią ogni
wo łańcucha dziejów narodowych od 1794 do 1806“. W tern miej
scu przechodził Machnicki do pojawienia się Napoleona i do wa
runkowej, na przyjęciu deputacji poznańskiej w Berlinie, zapo
wiedzi cesarskiej odbudowania Polski, o ile naród niezwłocznie 
wystawi czterdzieści tysiący wojska, zapowiedzi, na którą mocno 
podówczas sarkano, a którą on uznawał za całkowicie uzasadnio
ną. „Znajomemu dziejów Napoleonowi nie były obce lekkomyśl
ność, niestałość, duch intrygi, stronnictwa możniejszych rodzin 
i tym podobne grzechy obywatelskie. Wydał więc wyrocznię. Wy
rocznia wprawdzie, lecz razem i zasłużenie poniżająca naród, stała 
się prawdziwym bodźcem mieszkańcom Wielkopolski“. Po odda
niu hołdu rozmachowi powstania w dzielnicy pruskiej, następo
wały postrzeżenia o Księstwie Warszawskiem. „Zaprowadzenie no
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wego rządu pod bacznem okiem wskrzesiciela odbyło się przyzwo
icie, może tylko dlatego, że rozwijanie się stronnictw niepodobnem 
było“... Z kolei szły uwagi o kampanji austrjackiej i wytykanem 
Napoleonowi częściowem tylko, bez Lwowa i Tarnopola, zwięk
szeniu Księstwa od strony galicyjskiej. „Lecz bezstronnie wyznać 
trzeba, że więcej dla nas nie mogło być zrobionem pod żadnym 
warunkiem. Wszelako i tego przemilczeć nie można, iż zapał mi
łości ojczyzny w nowoodzyskanej części kraju (galicyjskiej) nie 
wyrównywał wcale temu, który w 1806 Wielkopolska przed świa
tem objawiła. Było to coś zbliżonego, lecz już z pewnem wymusze
niem, z pewną próżnością, z pewnem wyłamywaniem się, słowem, 
więcej pozorów a mniej rzeczywistości. Duch znaczenia rządowe
go zajął wszystkich, a co najgorsza, przeniósł swe żądze niespokoj
ne (z Galicji) aż do składu dawnego Księstwa Warszawskiego... 
Odtąd w nowoodradzającym się narodzie dawne stronnictwa, da
wne intrygi, podszycia, upodlenie się nawet, swój początek wzięły. 
Odtąd Księstwo Warszawskie stało się żywym obrazem dawnej 
anarchji polskiej, i gdyby jeszcze nie powaga wskrzesiciela ówcze
snego naszego, który swego dzieła z bacznego nie spuszczał oka, 
kto wie, jak daleko poważonoby się posuwać bezczelności... Stąd 
niesmak, że tylko Księstwo zamiast całego Królestwa, że handel 
zupełnie upadł, a przeto obywatel nie jest w stanie ponosić tak 
znacznych ciężarów na wojsko, że ilość jego jest nad siły kraju, 
słowem, zupełny niesmak z politycznej odmiany, stąd stępienie 
gorliwości obywatelskiej...“. Bardzo surowo dalsze brzmiały uwagi 
o działalności Konfederacji generalnej warszawskiej w czasie wy
prawy do Moskwy: „Zgroza przejąć musiała, widząc tych niedołęż
nych, zajmujących się czczem rozprawianiem o wielkości narodo
wej, o patrjotyzmie, puszeniem się powagą urzędowania, i tym po
dobne nikczemności... Mówili zawsze „naród, naród“, lecz któż się 
pokazał być narodem w tej chwili? Oto nikt, prócz właściwych
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wojskowych, których honor wokoło zaprzysiężonych orłów gro
madził; ci tylko wierni ojczyźnie, wierni sojuszowi pozostali. Resz
ta radnych panów, na pierwsze doszłe wiadomości o niepomyślno- 
ści oręża, potrwożeni o swoje dostojne osoby, powyjeżdżali zagra
nicę; wyżsi urzędnicy, którzy płatnymi byli ze skarbu, zapłaciwszy 
siebie za kilka lat z góry, schronili się z nadzwyczajną skwapliwo- 
ścią takoż zagranicę... Zaledwo rozpłoszona Konfederacja i z nią 
władze tak nazwane ministerjalne zdołały ujechać, aliści utworzył 
się gatunek nowego zgromadzenia, który wybrawszy sobie nazwę 
deputacji, udał się za imperatorem moskiewskim z prośbą, aby 
zawojowane Księstwo Warszawskie w łaskawą swą przyjął pro
tekcję. Na opędzenie wydatków podróży wysokiej deputacji nałożo
no na dymy w kraju podatek, który najskrupulatniej siłą kozacką 
egzekwowano na obywatelach... Na czele stanął syn tejże samej 
rodziny (Czartoryski), z której podeszły już w wieku ojciec rodzo
ny dopiero co ustąpił z naczelnictwa upadłej Konfederacji gene
ralnej. Sprzeczność w uczuciach, a przynajmniej w działaniach, 
między synem a ojcem musi być uderzająca w oczy, i jeżeli nie daje 
prawa do domniemywaó, ubliżających honorowi i czystości za
miarów tej rodziny, to przynajmniej dowodzi nadzwyczajną jej 
lekkomyślność i zabija resztę ufności, którąby rodacy jeszcze do tej 
rodziny mieć mogli... Lecz spełniona już jest miara naszych wy
kroczeń publicznych. Mamy Królestwo, mamy senat, mamy sejmy, 
mamy sejmiki, mamy pokój żądany, mamy słowem wszystko, 
czegośmy sami chcieli i nacośmy zasłużyli“. Tutaj dopiero, na tern, 
piołunową przepojonem goryczą, przejściu do Królestwa kongre
sowego, rozpoczynały się obszerne lecz fragmentaryczne uwagi 
o rzeczach ściśle spółczesnych, w samym środku, w miejscu najcie- 
kawszem, bądź przerwane przez Machnickiego, bądź też może dla 
ostrożności zniszczone przez Łukasińskiego. Rzecz godna uwagi, 
że w pozostałych stąd ułamkach szczegółowo omawiał Machnicki



urządzenia polityczne i społeczne Królestwa, z zupełnem atoli po
minięciem najbliższych sobie spraw czysto wojskowych. „O samej 
tylko przemilczam wojskowości, — tak tę rozmyślną tłomaczy 
lukę — gdyż ta z rokiem 1815 przestała być stanem, i przemieni
wszy się w rzemiosło, nie zasługuje żadnej uwagi badacza politycz
nego“. Zaś pod bolesną tą anatemą kryła się głęboka wiara w wy
zwoleńcze posłannictwo tej samej poniżonej broni polskiej. „W na
rodzie naszym, — kończył Machnicki — gdzie wszelką miarę prze
pełniają występki obywatelskie, jedynie tylko zamiłowanie ducha 
prawdziwie wojskowego poprzedzić winno wszelkie inne usiłowa
nia, ten bowiem, określony w granicach ścisłych honoru i walecz
ności, tylko sławę ma za przedmiot, i dlatego zdolny jest nietylko 
do wzniesienia się szczytnego, lecz nadewszystko do udzielenia się 
czarodziejską szybkością wszystkim klasom mieszkańców“. W tern 
był rdzeń jego myśli: narodowa, pod wojskowym przewodem, 
przeciw Rosji rewolucja.

Łukasiński żadnych z tej epoki podobnych nie zostawił zapi
sek, w tych i pokrewnych sprawach zasadniczych, będących przed
miotem ówczesnej jego z Machnickim poufnej wymiany myśli. Zre
sztą tego rodzaju szersze, sięgające daleko wstecz, historyczno-poli- 
tyczne ujmowanie rzeczy mniej odpowiadało jego umysłowości, 
skłonnej raczej do bezpośredniego reagowania na poszczególne 
zjawiska chwili bieżącej. Z baczną i rozumną uwagą śledził Łuka
siński spółczesne życie Królestwa, i to nietylko w obchodzącym go 
najżywiej zakresie wojskowym, lecz także sejmowym, administra
cyjnym, społecznym, co jeszcze po upływie pół wieku odbije się 
w przedśmiertnych jego zapiskach schliisselburskich. Narazie, 
w niniejszej już dobie, interesującego świadectwa o żywem jego do 
bieżących zagadnień stosunku dostarczyło niewielkie, bezimiennie 
tern i czasy ogłoszone przez niego pismo, jedyne, jakie z pod jego 
pióra ukazało się w druku, dotyczące sprawy żydowskiej. Sprawa



la rozmaite i bardzo już ostre przechodziła koleje za Księstwa 
Warszawskiego. Zaogniła się mocno w ciężkim okresie prze
chodnim między upadkiem Księstwa a założeniem Króle
stwa. Obecnie, od pierwszych lat pokongresowych znowuż 
weszła na wokandę w prasie, opinji, prawodastwie i życiu. 
Już w początku 1815 zabrał głos w duchu naprzód dla żydów 
przyjaznym wpływowy „Pamiętnik Warszawski“. Na jego łamach 
wystąpił ks. Ksawery Szaniawski, kanonik katedralny war
szawski, zalecając ludzkość w obejściu z żydami, zrównanie ich 
w podatkach, żądając od nich wzamian przystosowania się do oby
czajów krajowych, a dla opornych dopraszając się od Aleksandra 
„wyznaczenia pewnych prowincyj na państwo żydowskie“. Wnet 
jednak na tern samem miejscu w duchu wręcz potępiającym ode
zwał się Staszic „O przyczynach szkodliwości żydów i środkach 
usposobienia ich, aby się społeczeństwu użytecznymi stali“. Środ
kującym i spokojnym sposobem wystąpili z kolei w 1816 
ks. Łętowski w Warszawie z rzeczą „O żydach w Polsce“, 
i Stanisław Kaczkowski w Kaliszu z „Rzutem oka na żydów“. 
Narazie wyczerpała się dyskusja. Tymczasem, w lutym 1817, 
przy pierwszym normalnym poborze z Królestwa, mieli wejść 
do wojska polskiego nowozaciężni żydzi, dotychczas, od pierw
szej nieudanej próby w początkach Księstwa, zwolnieni zupełnie 
od służby wojskowej, teraz ponownie w pewnym stosunku do niej 
pociągani. Zarazem w całej rozciągłości wchodziła sprawa żydow
ska pod obrady nadchodzącego pierwszego sejmu Królestwa 1818. 
Wnet na nowo w prasie otworzyła się dyskusja. Generał Wincenty 
Krasiński wydał w Paryżu po francusku, i ogłosił po polsku w „Ga
zecie Korespondenta Warszawskiego“, poświęcone namiestnikowi 
Zajączkowi ostre pismo, „Aperçu, sur les Juifs“. W czambuł piętno
wał żydów, jako „obywateli świata całego, nie przywiązanych do 
żadnego kraju, nie przyznających żadnej ojczyzny“ Twderdził, że
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żydzi polscy podlegają „naczelnikowi głównemu, rezydującemu 
w Azji z tytułem Księcia Niewolnictwa“. Wypowiadał powątpie
wanie co do skuteczności ich uobywatelnienia, jakkolwiek zresztą 
w zakończeniu podawał dość liberalne „wskazania ogólne“ celem 
reformy żydów polskich, wzięte z odpowiedniego projektu z cza
sów sejmu czteroletniego, oraz z pracy Czackiego o żydach. Za
strzeżenia generała doprowadził do ostateczności bezimienny au
tor „Sposobu na żydów“. Wypaczywszy pierwotną, przygodnie 
rzuconą myśl ks. Szaniawskiego, domagał się poprostu, aby 
zwrócił się do Aleksandra z żądaniem przymusowego wysiedle
nia wszystkich żydów z Królestwa i osadzenia ich „na granicach 
Wielkiej Tartarji“. W stosunkowo łagodniejszym, lecz pokrewnym 
naogół duchu, trzymane były wywody bezimiennej broszury 
„O żydach“. Nieznany jej autor, powątpiewając o wykonalności 
emigracji przymusowej, zalecał wzamian zamykanie żydów w oso
bnych siedzibach, „albo raczej nowych miastach“, obok stosownej 
przymusowej „reformy religji żydowskiej“. Z całkiem innych na
tomiast zasad, bardziej umiarkowanych, na głębszem poczuciu 
sprawiedliwości i interesu krajowego opartych, wychodził Józef 
Wyszyński, w rzeczy „O reformie ludu Izraela“, nawołującej trze
źwym, mocnym głosem do systematycznej, stopniowej pracy około 
podniesienia ludności żydowskiej pod względem kulturalnym 
i obywatelskim.

Owóż z powodu tych czterech mianowicie pism ostatnich, któ
re zresztą wywołały całą powódź innych w tym samym przedmio
cie, ogłosił Łukasiński w 1818 „ U w a g i  p e w n e g o  o f i c e r a  
n a d  u z n a n ą  p o t r z e b ą  u r z ą d z e n i a  ż y d ó w  w n a 
s z y m  k r a j u  i n a d  n i e k t ó r e m i  p i s e m k a m i  w t y m 
p r z e d m i o c i e  t e r a z  z d r u k u  wy s z l e m  i“. „Nie byłem 
nigdy — zastrzega na wstępie — autorem żadnego pisma. Za
trudniony ciągle wypełnianiem obowiązku mego powołania, nie
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mogłem nabyć tylko niektórych, i to bardzo ogólnych we wzglę
dzie prawodawstwa i administracji krajowej wiadomości“. Jednak 
Uwa g i ,  pisane dorzecznie, spokojnie, zwięźle, świadczyły zaró
wno o sumiennem zgruntowaniu przedmiotu, jak o dojrzałej, prze
widującej myśli obywatelskiej.,,Żydzi są szkodliwi krajowi, a nawet 
mogą stać się niebezpiecznymi“. Ale „trzeba nam przekonać się 
jeszcze, czyli mogą kiedyś stać się użytecznymi“. Na to pytanie od
powiadał Łukasiński twierdząco. Ostro wytykał żydom ich błędy 
i winy, ich „obojętność dla kraju, w którym mieszkają“. „Żydzi, 
naród przemyślny, zepsuty długiem oszukiwaniem naszych wło
ścian, nie prędko opuszczą to zyskowne rzemiosło“. Lecz zarazem, 
stwierdzając okropną nędzę mas żydowskich, nie wahał się Łuka
siński stwierdzić również odpowiedzialność społeczeństwa za 
„wzgardę, którą żydom okazujemy, wziętą w najobszerniejszem 
znaczeniu... Dopóki nie przestaniemy żydom okazywać tej pogar
dy, ...dopóty nie spodziewajmy się, aby mogli stać się czem innem, 
jak dzisiaj... Co to jest miłość ojczyzny i dlaczego te uczucia są ży
dom obcemi?... Połączenie się z pewnym narodem, przywiązanie 
się do pewnego kraju, są istotnemi i jedynemi ogniwami tych uczuć. 
Kto w całym kraju nie ma krewnych i przyjaciół, ten pewno nie bę
dzie do niego przywiązanym“. Takie pokrewieństwo, przyjaźń i ze
spolenie duchowe należy tedy wytworzyć. Dalej stawiał autor do
niosłe wnioski względem edukacji narodowej żydów, dopuszczania 
ich do cechów i korporacji zawodowych. Wreszcie podnosił z naci
skiem, że sprawa żydowska związaną jest najściślej ze sprawą szer
szej reformy społecznej, a mianowicie w zakresie sprawy włościań
skiej. „Epoka poprawienia żydów w naszym kraju zacznie się z epo
ką oświecenia włościan“. Go się tyczy owych czterech pism omawia
nych, Łukasiński surowo potępiał dwie powyższe broszury bezi
mienne, jedną jako „zupełnie niedorzeczną“, gdzie mowa o przy
musowej z kraju eksmisji, drugą jako przeciwną pojęciu tolerancji
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i wolności. Podnosił natomiast z uznaniem roztropne rady Wy
szyńskiego. Wreszcie ze szczególną ostrością zwracał się przeciw 
pismu Krasińskiego. W tonie bardzo bezwzględnym odczucał za
warte w tern piśmie wywody generała, jako z gruntu fałszywe 
i lendecyjne. Zaś co do jego wniosków, wykazywał, iż jedyne w nich 
dodatniejsze były przejęte żywcem z cudzych prac i pomysłów. 
Krasiński, mocno widać urażony, replikował natychmiast w odpo
wiedzi nader zjadliwej a dosyć niesmacznej. Z powodu uwag lito
ściwych Łukasińskiego o nędzy ubogiego żydostwa, drwił z niego, 
iż on chyba żydowskim „koszulom musiał się przypatrzeć“. Po
dawał w wątpliwość polskie jego uczucia, zarzucał mu karygodną 
„niechęć“ do szlachty i występowanie w roli judejskiego obrońcy 
„przeciw zdaniu całego kraju“. Niezwykłą, jak na owe czasy, była 
ta polemika biednego majora z wpływowym dowódcą gwardji, 
tegoż roku mianowanym generał-adjutantem cesarskim i marszał
kiem sejmowym, z którym bardzo się liczono w kołach wojsko
wych i rządowych, a nawet wtedy jeszcze i w opinji publicznej. 
To też, niezawiśle od samego przedmiotu, spór niniejszy 
zasługuje na uwagę, jako charakterystyczne świadectwo bez
względnej niezawisłości osobistej Łukasińskiego. Ale była to zara
zem okoliczność, w swych skutkach bardzo dla niego niepomyśl
na, gdyż w osobie Krasińskiego, mającego ucho w. księcia i ci
chy nad lojalnością ciała oficerskiego dozór, zyskiwał odtąd za
wziętego i niebezpiecznego wroga.

Zbliżała się tymczasem stanowcza w życiu Łukasińskiego 
pora. Powołany został do przewodnictwa w służbie narodowej, 
jednej z najtrudniejszych i najniewdzięczniejszych, do połączone
go z zupełnem zaparciem się siebie i odpowiedzialnością nie
zmierną, przewodnictwa w tajnej robocie związkowej.

Jednakowoż to jego dzieło: Wolnomularstwo narodowe i To
warzystwo patrjotyczne, w swojem poczęciu, wzroście i upadku
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pozostawało w zbyt ścisłej łączności z właściwemi dziejami poli- 
tycznemi Królestwa Polskiego, aby mogło być należycie zrozu
miane bez uwzględnienia, w ogólnych przynajmniej rysach, rów
noległego przebiegu tych dziejów. Pozostawało nadomiar w pew
nym szczególniejszym stosunku do monarchy, do Aleksandra I, 
oraz do dążeń i falowań jego polityki polskiej. Te sprawy po
wszechniejszego i wyższego rzędu muszą wprzódy otrzymać nieco 
świateł. Muszą mianowicie zostać prześwietlone w tych punktach 
wytycznych treści rzeczowej i osobistej, gdzie bądź przyczynowo, 
bądź niszcząco schodzą się i kojarzą z przedsięwzięciem Łuka
sińskiego
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R o z d z i a ł  D r u g i .
ALEKSANDER I. A KRÓLESTWO POLSKIE.

I.
tworzenie Królestwa Polskiego na Kongresie wiedeńskim
1814 - 15 dokonało się śród warunków bardzo ciężkich.
Odbudowywaniu Polski przy Rosji w szerszych granicach 

terytorjalnych oparła się pospołu Europa zachodnia i przeważ
na opinja rosyjska. Nie udało się uratować całości Księstwa 
Warszawskiego, skąd część rdzenną przyszło oddać Prusom wraz 
z Gdańskiem. Ani też nie udało się zyskać wcielenia Litwy, na
wet obwodu białostockiego. Wypadło poprzestać na szczupłej, 
wykrojonej z Księstwa, Kongresówce z tytułem Królestwa, imie
niem, rządem, wojskiem polskiem, i liberalną jak na owe czasy 
konstytucją.

Aleksander I, w sile jeszcze wieku, w 38 roku życia, rozpoczy
nał swoje królowanie polskie. Miał on pierwotnie na widoku wyko
nanie i rozwinięcie konstytucji. Miał, co główna, na myśli, poczy
nając od pomnożenia wojska, uzupełnienie terytorjum Królestwa 
od strony litewsko-podolskiej, a nawet, w dalszym planie, od po
znańskiej i galicyjskiej. Lecz równocześnie, wierny dwulicowej na
turze swego ducha i podległy obosiecznej naturze swego stanowiska, 
warował sobie możność zwichnięcia sprawy konstytucyjnej i za
tamowania tery tor jalnej. Te dwie dążności, postępowa a wsteczna, 
restytucyjna a represyjna, zawsze w mózgu jego były współobecne,



nigdy jedna całkowicie nie znikała przed drugą. Przeważały się na
wzajem obiedwie w kolejnem następstwie czasów. Pierwsza góro
wała we ws^pnej, wtóra w końcowej połowie tego dziesięciole
cia, przez jakie odtąd żyć mu jeszcze i królować nad Polską wy
padło.

Wnuka Katarzyny a króla polskiego ciągnęło do Polski, do no
wej jego polskiej stolicy. Aleksander odwiedzał Warszawę pra
wie corocznie, za dziewięcioma nawrotami, w 1815, 1816, 1818, 
1819, 1820, 1821, 1822, 1823 i 1825. Pierwsze odwiedziny inau
guracyjne, w listopadzie 1815, trwały do trzech tygodni. Upa
miętniło je nadanie ustawy konstytucyjnej. W obejściu monarchy 
widoczne było na każdym kroku pragnienie ujęcia sobie serc pol
skich od pierwszego zetknięcia. To też podówczas, zaraz na wstę
pie, w najdrażliwszej a najważniejszej sprawie litewskiej nieurzę- 
downe wprawdzie, lecz całkiem stanowcze dawał zapowiedzi. Żą
dał jeno cierpliwości i zaufania. Ale rozdwojenie jego wewnętrzne 
już wtedy, od samego początku, znalazło sobie wyraz znamienny 
przy nadaniu ustawy i osadzeniu rządu w Królestwie. Wyraziło się 
zasadniczo w niektórych nader dotkliwych restrykcjach, osobiś
cie przez niego samego wprowadzonych do tekstu konstytucji. 
Jednocześnie wcieliło się praktycznie w trzech mianowaniach 
głównych. Najniespodziańszem było dokonane znienacka, na sa
mem wyjezdnem cesarza, mianowanie generała Zajączka, zamiast 
Adama Czartoryskiego, na stanowisko namiestnika. Najdonioślej- 
szem, wprost decydującem, a ściśle z tamtą nominacją związa- 
nem, było oddanie Królestwa pod władzę w. ks. Konstantego i do
zór senatora Nowosilcowa.

W. książę Konstanty z czterech synów Pawła I. wdał się w nie
go najwięcej. Za jego też przykładem najmocniej nienawidził pa
mięci Katarzyny II. Do starszego od siebie o dwa lata Aleksandra 
przywiązany był szczerze. Znał jego winy i słabości, znał przewa-
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gę i wyższość. Kochał go po swojemu, wybuchowo, pokornie 
i znów opornie. Patrzył ku niemu w górę, ulegał mu nie bez pe
wnego, tajnego strachu, w ostatnich zwłaszcza latach, wychodzą
cemu zwycięsko ze strasznej próby napoleońskiej. Zbyt jednak 
różny od niego pojęciami i temperamentem, i dawniej i potem je
szcze czynił mu nieraz głuche wstręty, gryzł wędzidło, nieraz sta
wał mu dęba. Młodszego brata Mikołaja wprost nie znosił. Z naj
młodszym. pustakiem Michałem, wcale się nie liczył. Zawsze 
uchodził w rodzinie za enfant terrible; został postrachem ludzi, 
odkąd tylko jakąkolwiek wziął nad nimi władzę. Nie miał, jak 
Aleksander, krwi ojcowskiej na sumieniu. Niewtajemniczony 
w spisek, spał w noc mordu Pawła, czysty był w tej sprawie. Inne 
natomiast okropne miał z młodości plamy. Ciążyły na nim zbrod
nie tak zwierzęce, jak ohydna, całkiem autentyczna, śmierć „mło
dej Angielki“, z Kordjcina. Odtrąciwszy młodą żonę, bezdzietny, 
rozhukany, w nikczemnej nurzał się rozpuście. Wzięty wreszcie 
w kluby przez pospolitą awanturnicę, otoczony zgrają spodlo
nych ulubieńców, najlepsze lata strawił bez celu, oprócz chyba 
męczenia wszystkich, którzy mu podlegać musieli, a szczególnie 
podwładnych sobie wojsk. Od pierwszego już wejrzenia samym 
zewnętrznym raził i odstręczał wyglądem. Na ogromnem, barczy- 
stem, zwykle naprzód pochylonem tułowiu, na szyi krótkiej, gru
bej, zduszonej w sztywnym mundurowym halsztuku, wielka, łysa 
czaszka; nadmierne, wystające, tępe czoło; twarz szeroka, nabita, 
tłusta, rumiana, z drobnym rudym po bokach zarostem, prawie 
bez nosa; łyskające z pod ściągniętych krzaczastych brwi bardzo 
jasnych, prawie białych, podobnie jak i rzęsy, małe niespokojne, 
strzeliste oko bladoniebieskie; głos chrapliwy, ruchy gwałtowne. 
W tern nieskładnem ciele szamotała się dusza dzika, spaczona, 
nieokiełznana, popędliwa aż do szaleństwa. Dźwigał podwójne 
obciążenie dziedziczne, deprawację Katarzyny, tyraństwo Pawła.

Ł ukasińsk i 1 .1. — 4 .
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Od urodzenia na najwyższe przeznaczony stopnie, chowany przez 
babkę na cesarza Byzancjum, miał z Aten sprowadzone piastunki, 
biegle mówił po grecku. Kazała mu Katarzyna czytać w oryginale 
Plutarcha, życiem pokazywała Swetoniusza. Odbierał następnie 
od Pawła żywą naukę despotyzmu i niewolnictwa. Wtedy to, sam 
bez istotnego wojskowego ducha, nawet bez osobistej odwagi, na
siąknął ślepem zamiłowaniem, nie do prawdziwej służby wojen
nej, stojącej poświęceniem i honorem, lecz do żołnierki pokojo
wej, koszarowej i paradnej, pod znakiem żelaznej dyscypliny i nie
miłosiernego rygoru, jako najdoskonalszego wcielenia martwej za
sady niewolniczej. A jednak, z tern wszystkiem, były w nim zarody 
dodatnie, tłumione czadem bijącym z krwi i obyczajów, a przecie 
zdolne doraźnie dobywać się na wierzch a nawet rozwinąć. W cha
rakterze jego, chorobliwie porywczym a słabym w gruncie, były 
zadatki czystsze, szlachetniejsze, jak w ciemnej duszy ojca, do któ
rego ze wszystkich dzieci był najpodobniejszy i w złem i w do
brem. Było, w rzadkich coprawda chwilach opamiętania się i spo
koju, tajne poczucie sprawiedliwości, szacunek dla cudzej cnoty, 
wzgarda dla znikczemnienia, skrucha za własne winy. Był i zdro
wy rozsądek, trafne, nieraz bardzo głębokie o rzeczach i ludziach 
pojęcie. „Monstrum, — woła o nim skonfundowany, a całem ser
cem nienawidzący go stary Niemcewicz — człowiek ten wszystko 
raptusami robi, nic podobnego nie było pod słońcem, rozumny 
i szalony, okrutny i ludzki“.

I takie to zgoła wyjątkowe zjawisko, taki nieprawdopodobny 
zbiór najsprzeczniejszych właściwości natury i położenia, Konstan
ty Pawłowicz, wielki książę cesarzewicz, wszechrosyjski następca 
tronu i generał-inspektor wszystkiej kawalerji, został wodzem 
naczelnym wojska polskiego, a tern samem naprawdę wielkorząd
cą Królestwa. Dziwaczne też, paradoksalne zmiany przechodził 
w swoim do Królestwa, do Polski stosunku. Był kilkakrotnie,
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w 1788, 1794, 1807, 1809, 1814 i jeszcze w 1830, podawany na 
króla polskiego. Kochał się zamłodu na zabój w Helenie Lubomir - 
skiej, dla której w sekrecie przed Pawłem dał się portretować 
Orłowskiemu w krakowskim stroju kościuszkowskiego powstań
ca, a skończy jako rozkochany, obłaskawiony mąż Joanny Gru
dzińskiej. Będzie pastwił się nad Polską, a mocował się o nią 
z Mikołajem, o jej prawa do Litwy, nawet o jej rewolucję. I w tern 
właśnie objawi się najdosadniej potęga asymilacyjna kultury pol
skiej, że oddana w ręce takiego władcy, potrafi bezbronna, samem 
biernem swem ciśnieniem, przynajmniej poczęści ujarzmić zawar
tą w nim wybuchową mieszaninę psychiczną, przytępić w nim 
choć poczęści ducha złego, rozbudzić instynkty lepsze, w pewnej 
mierze oswoić go z sobą i w końcu nawet przywiązać do siebie. 
Nie na wiele to ostatecznie się przyda, bo przyjdzie zapóźno. Ale 
zawszeć będzie to rzecz nader znamienna i ważna. Ten zwrot 
w stosunku do Polski dokona się w Konstantym w kolei wręcz od
wrotnej, niż w Aleksandrze. Stanowisko cesarza, pierwotnie postę
powe względem sprawy polskiej, zamieni się następnie na wste
czne. W cesarzewiczu, wprost naopak, czysto negatywne w po
czątkach, przeobrazi się pod koniec na dodatnie. Przeznaczonem 
było Konstantemu, iż wnijdzie narzucony Polsce, pełen do niej 
nienawiści, a odejdzie przez nią wygnany, pełen za nią żalu.

Przy pierwszem jeszcze w Paryżu spotkaniu osobistem ze 
szczątkami armji Księstwa Warszawskiego, w kwietniu 1814, 
Aleksander był oddał ją prowizorycznie pod władzę naczelną 
Konstantego. Powierzył mu zarazem przewodnictwo w Komitecie 
wojskowym, mającym zająć się reorganizacją armji przyszłego 
Królestwa. Rozumiano to jednak pierwotnie w kraju, jako zarzą
dzenie li tylko tymczasowe. Spodziewano się natomiast, że osta
tecznie na czele wojska polskiego stanie wódz polski. Liczono mia
nowicie na nominację Kościuszki. Zawczasu wyraźnie upominał
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się o to u Aleksandra ustnie i pisemnie Czartoryski. W rzeczy sa
mej, ta nominacja Kościuszki, podczas obrad kongresowych 
w Wiedniu, była już najformalniej wygotowaną na piśmie do 
podpisu cesarza i w ostatniej dopiero chwili została zaniechaną. 
Tymczasem Konstanty we wrześniu 1814 zjawił się po raz 
pierwszy w Warszawie i objął dowództwo nad wojskiem. 
Pierwsze jego wystąpienia i czynności w komendzie i w Komite
cie organizacyjnym były cechowane umiarkowaniem a nawet pe
wną deferencją dla posiwiałych w ogniu wodzów polskich. Dał 
on już w Paryżu ostentacyjnie wyraz swemu uwielbieniu dla Ko
ściuszki i szacunkowi dla broni polskiej. Teraz w Warszawie za
czął najpierw od okazywania należnych względów Dąbrow
skiemu i generalicji, oraz dowodów troskliwości o dobro żołnierza 
polskiego. Ale trwało to bardzo niedługo. Nie było w tern szcze
rości, był poprostu przymus, pod naciskiem Aleksandra i chwilo
wych ówczesnych konjunktur politycznych. Wówczas jeszcze gro
ziło Rosji nowe starcie orężne o Polskę ze współuczestnikami koali
cji. Wypadało zatem koniecznie utrzymać po swojej stronie Pola
ków. Musiał narazie liczyć się z tern Konstanty. Ostry zatarg wy
nikły w tym czasie, jesienią 1814, między nim a Komitetem woj
skowym warszawskim, upominającym się o stosowną z góry po- 
rękę przyszłości narodowej, został też szybko i dość gładko zała
godzony. Co więcej, sam w. książę w grudniu t. r., jak się rzekło, 
w gorącej odezwie odwołał się do patrjotyzmu wojsk polskich, 
wzywając je do obrony ojczyzny pod opiekuńczym przewodem 
Aleksandra. Jednak pierwszy ten zatarg zasadniczy nie przemi
nął bez śladu. Po ustąpieniu części członków Komitetu, ci, co po
zostali, z Dąbrowskim na czele, w dość napiętym jeszcze znaleźli 
się stosunku względem w. księcia. Natomiast tacy, jak Wincenty 
Krasiński i jemu podobni, marni obywatele i żołnierze, utrwalili 
się na stanowiskach wydatnych i w łasce wielkoksiążęcej.
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W tym wstępnym okresie Konstanty, mimo łaskawych pozo
rów, był zdeklarowanym wrogiem sprawy i armji polskiej. Był nim 
może nietyle z przyrodzonego popędu, ile opanowany przez jawnie 
wrogą wszystkiemu co polskie, możną kamarylę dworską, gene
ralską, biurokratyczną Petersburga, Moskwy i okupowanej War
szawy, jakoteż przez ciche wpływy, idące z tajnego związku „Ros
sów“. W każdym razie, czy z własnego działał instynktu, czy z ob
cego podjudzenia, to, koniec końcem, wychodziło na jedno. Idąc 
na rękę dyszącej nieposkromioną do Polski nienawiścią partji 
rządowo-wojskowej, bardzo zaciekłej, bardzo zwartej, reprezen
tującej część najwpływowszą uświadomionej opinji rosyjskiej, 
w. książę, wbrew zamiarom cesarza, był za prostem wcieleniem 
zdobytych ziem warszawskich do imperjum, na wzór gubernji za
chodnich, sposobem trzech pierwszych podziałów. Był też prze
ciwny tworzeniu oddzielnego Królestwa, odrębnego wojska pol
skiego, a już wprost otrząsał się ze wstrętem na samo imię osob
nej konstytucji polskiej.

Tymczasem wiosną 1815 przesilenie wewnątrz koalicji zo
stało zażegnane przez przedugody wiedeńskie. Zarazem powrót 
Napoleona z Elby odnowił zawieruchę wojenną W tych warun
kach, z jednej strony, w stosunku do koaliantów. nie było już na
głej potrzeby odwoływania się do pomocy Polaków. Natomiast 
posądzać ich można było o recydywę napoleońską, o tajemne ze 
zbiegiem z Elby knowania, o rewolucyjne, w razie jego sukcesu, 
na tyłach armji rosyjskiej wystąpienie zbrojne. W. książę w tym 
czasie liczył się naserjo z możnością powstańczego w Warszawie 
wybuchu. W szczególności zaś miał na oku Dąbrowskiego, któ
rego wprost o zdradę w poufnych do Aleksandra oskarżał listach, 
i którego odtąd raz nazawsze postanowił niedopuścić do kiero
wniczego wr wojsku stanowiska. Odtąd też, a zwłaszcza od porażki 
Napoleona pod Waterloo, puścił wodze arbitralnej bezwzględ-
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ności i głębokiej podejrzliwości, odsłonił swój nastrój nieprzyja
zny, zdjął rękawiczkę z tej twardej pięści, którą nadal miał Pol
skę nękać. Objawiło się to najjaskrawszym sposobm już od po
łowy 1815, od formalnego ogłoszenia Królestwa i zapewnienia 
mu Zasad konstytucyjnych. W historycznej tej chwili jakgdyby 
śpieszyło się Konstantemu zabrać się bez straty czasu do podwa
żenia rzuconych dopiero podwalin budowy państwowej i ustawo
dawczej. Najwcześniej odczuło to oczywiście poddane mu bezpo
średnio wojsko. Zaczęto je wrychle na całej linji, od dowódców 
aż do szeregowców, w rzeczach dużych i małych, w ogólnym kie
runku i najdrobniejszych szczegółach służbowych, wdrażać i wcią
gać w żelazne tryby nowych rządów wielkoksiążęcych. Wyraziło 
się to już w przepisanej rocie przysięgi wojskowej: „Najjaśniej
szemu Aleksandrowi I, cesarzowi Wszech Rosji, królowi polskie
mu, Panu naszemu miłościwemu i Jego następcom wiernie słu
żyć będę... i wszelkie rozkazy zwierzchności z winnem wykony
wać posłuszeństwem“. Obok ubocznej tylko wzmianki o „ojczy
źnie“, żadnego nie było tu napomknienia o prawnej posadzie kon
stytucyjnej. Zarazem konstytucyjna przysięga cywilna bezwarun
kowo została wzbronioną wszystkim wojskowym, pochodzącym 
z Litwy i wogóle z dzielnicy polsko-rosyjskiej, których w szere
gach armji było sporo. „Nie omieszka Pan — głosił w tym wzglę
dzie ostry rozkaz okólny w. księcia do generałów komenderują
cych polskich — przestrzegać różnicy zasadniczej (essentielle) 
pomiędzy przysięgą wojskowrą, składaną dla wodza i sztandaru 
przez wszystkich bez wyjątku wojskowych, a przysięgą cywilną, 
obowiązującą jedynie tych wojskowych, którzy z urodzenia lub 
tytułu własności winni być uznawani za poddanych Królestwa. 
Żaden Polak z prowincji Cesarstwa nie może być dopuszczony do 
tej ostatniej przysięgi, pod groźbą pogwałcenia powinności, przy
wiązujących go do Rosji, a które nazawsze jako święte i nietykal-
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ne uważać musi“. Okólnik ten dotykał bezpośrednio mnóstwa 
oficerów i szeregowców tworzącej się dopiero z dawnych kadrów 
Księstwa armji Królestwa, którzy byli rodem z t. zw. gubernji za
chodnich. Oznaczał ze strony Konstantego wczesne a bardzo 
stanowcze zastrzeżenie przeciw pragnieniom i nadziejom narodu 
względem przyszłego przyłączenia Litwy. Coprawda, znamienne 
to zarządzenie możnaby kłaść nietylko na karb wyłącznej odpo
wiedzialności w. księcia. Jakkolwiek bowiem wyszło niewąt
pliwie z własnej jego inicjatywy, nie obeszło się jednak zapewne 
bez wyższej sankcji cesarskiej.

Ale .co już bezwarunkowo położyć należy wyłącznie na osobi
sty rachunek Konstantego, to cały sposób zachowania się despo
tyczny, gnębiący, raniący, niemal prowokatorski, coraz jawniej 
i bezwzględniej odtąd przez niego stosowany w Warszawie, z ja
kąś świadomą, celową konsekwencją i złą wolą. Wyglądało to 
istotnie, jakgdyby w myśl onej nieprzejednanej partji rosyjskiej, 
służąc powolnem narzędziem jej widokom, chciał sprowokować 
nietylko wojsko polskie, lecz kraj cały, wytworzyć nastrój i wa
runki, uniemożliwiające od zarania samą egzystencję Królestwa. 
Zrozumiano odrazu niebezpieczeństwo, zrozumiał je najja
śniej Czartoryski. Z właściwą sobie szlachetną śmiałością, choć 
wiedział, jak bardzo się naraża, stając pomiędzy braćmi, oskarża
jąc przed panującym następcę tronu, jutrzejszego monarchę, nie 
zawahał się ks. Adam odsłonić przed Aleksandrem postępowania 
Konstantego i wprost zażądać jego odwołania. ,,Żadna gorliwość, 
żadna uległość — pisał do cesarza w lipcu 1815 — nie są 
w stanie ułagodzić w. księcia. Zdaje się, że znienawidził on 
tego kraju i wszystkiego, co w nim się dzieje, i ta nienawiść rośnie 
sposobem zatrważającym. Ujawnia on ją w codziennych swoich 
rozmowach. Armja, naród, osoby prywatne, nic nie znajduje łaski 
w jego oczach. W szczególności (przyszła) konstytucja jest przed-
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miotem ciągłych jego drwin... Możnaby mniemać, iż istnieje plan 
formalny, aby przeszkodzić zamiarom W. C. M., unicestwić Twoje 
dobrodziejstwa i zwichnąć Twoje dzieło od samego początku. 
W. książę w takim razie byłby nieświadomie ślepem narzędziem 
tego zgubnego planu... Wróg nie mógłby bardziej szkodzić 
W. C. M.“. Dopraszał się Czartoryski całkiem otwarcie, aby Kon
stanty został niezwłocznie powołany z powrotem do Petersburga, 
a komenda nad wojskiem polskiem oddana, jeśli już nie Kościu
szce, to choćby najstarszemu generałowi rosyjskiemu, Wittgenstei- 
nowi. Te ostrzeżenia były potwierdzone cesarzowi również i ze- 
strony rosyjskiej, nawet przez strwożonego gwałtownością wiel
koksiążęcą, siedzącego wt Warszawie Nowosilcowa. Tak więc Ale
ksander nie mógł żywić żadnych wątpliwości ani co do stosunku 
Konstantego względem Królestwa, ani też co do uczuć, jakie on 
wzbudzał w tutejszej opinji publicznej. I mimo wszystko, zje
chawszy po raz pierwszy do Warszawy dla nadania liberalnej 
ustawy, jeszcze przed jej podpisaniem, przesądził najwalniejszą 
sprawę nominacyjną. Cesarz a król, dopiero ukazujący się nowym 
swym poddanym, zaczął od tego, że władzę prowizoryczną w. księ
cia zamienił na stałą, zatwierdzając go ostatecznie na stanowisku 
dotychczasowem. „Mniemam, — tak brzmiał wydany już w poło
wie listopada 1815 rozkaz najwyższy — że nie mogą temu woj
sku mocniej dowieść, ile cenię wszystkie trudy, które w tej mierze 
podjęła Jego Cesarzewiczowska Mość w. książę, jak mianując go 
wodzem naczelnym Naszej armji polskiej i oddając mu wszyst
ko, co należy do części wojskowej Królestwa“. Tym sposobem 
oddawał mu w rzeczywistości stanowienie o przyszłym rozwoju 
a właściwie o samym bycie kraju. Stała się rzecz nieodwołalna: 
panem Królestwa Polskiego ila cały przeciąg piętnastoletni jego 
trwania został w. książę Konstanty Pawłowicz.

Jakkolwiekbądź, pomimo wszelkich aż nadto bijących w oczy
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stron ujemnych takiej decyzji Aleksandra, zaprzeczyć się jednak 
nie da, że miała ona także za sobą pewne racje niemałoważne. 
Tkwiły tu pobudki, zazwyczaj zgoła niedopatrzone, a przecie nie- 
pozbawione głębszego znaczenia. Konstanty, wobec bezdzietności 
Aleksandra, był następcą tronu. Opozycja jego przeciw Polsce 
mogła dotkliwie zaważyć na szali w Petersburgu i Moskwie, gdyby 
tam został przeniesiony i uczynił się ośrodkiem akcji przeciwpol- 
skiej. Był on wtedy, gdy jeszcze mowy nie było o jego zrzeczeniu 
się korony, predestynowanym cesarzem i królem. Należało za 
wszelką cenę zmusić go do zżycia się ze światem polskim i ideą kon
stytucyjną, jeśli nie miał on w najbliższej przyszłości zburzyć dzie
ła swego poprzednika, skoro tylko po nim obejmie rządy. Ale
ksander nieraz w zaufaniu wynurzał się z temi pobudkami przed 
Czartoryskim. Tłomaczył, iż dla takich względów wyższego rzędu, 
im burzliwszą jest natura cesarzewicza, im nienawistniejszy jego 
obecny nastrój względem Polski, tembardziej jest pożądanem 
sprzężenie go na stałe z Królestwem i tembardziej koniecznem 
cierpliwe znoszenie jego wybryków i stopniowe oswojenie go 
z krajem i instytucjami krajowemi. Niejedno wprawdzie dałoby 
się powiedzieć przeciw podobnej argumentacji, liczącej się bar
dziej z temperamentem jednego człowieka, niż z prawami narodu. 
Warunkowe a nieziszczone korzyści, obliczone na jutro, nie zno
siły namacalnych krzywd dnia dzisiejszego. Konstantemu, który 
nigdy tronu nie dostąpi, nigdy też nie wypadnie powetować tych 
szkód, jakie zdążył wyrządzić Królestwu. Ale zawszeć niepodobna 
zlekceważyć pobudek powyższych. Miały one w szczególności nad
zwyczaj doniosłe znaczenie dla sprawy najgłówniejszej i naj
trudniejszej, której w ówczesnych warunkach bez Konstantego 
ruszyć z miejsca nie było sposobu: sprawy złączenia Litwy z Kró
lestwem i przygotowania jej przez sprzężenie z armją Królestwa 
korpusu litewskiego. Te względy arcyważne winny być brane nale-
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życie w rachubę przy ocenie niniejszego nominacyjnego postano
wienia Aleksandra.

W tym samym jednak czasie przypadła inna, stosunkowo nie- 
pokaźna, a wprost zgubna dla kraju nominacja. Tutaj żadne już 
głębsze pobudki dodatnie w grę nie wchodziły. Występowała tu 
natomiast nieuleczalna, niespokojna, obleśna dwoistość Aleksan
dra, negującego, krzyżującego samego siebie przez urząd szcze
gólny, tworzony tym fatalnym aktem nominacyjnym, a przede- 
wszystkiem przez fatalny wybór człowieka, przeznaczonego do 
piastowania tego urzędu. „Zważywszy, — głosił dekret najwyż
szy, podpisany przez Aleksandra na samem wyjezdnem z War
szawy — iż dla ułatwienia trudności, nierozdzielnych od ustano
wienia nowej postaci rzeczy i dla rozwiązania wątpliwości, mogą
cych wyniknąć z Naszej nieprzytomności przy wprowadzeniu no
wego porządku konstytucyjnego w Naszem Królestwie Polskiem, 
jakoteż dla pośpiechu w odbywaniu czynności rządowych, byłoby 
rzeczą pożyteczną delegować osobę, posiadającą Nasze zaufanie 
i upoważnioną należeć przez swe wdanie się do wszelkich przy
padków, gdzieby zależało na wiadomości o Naszych zamiarach, 
mianowaliśmy i mianujemy tym końcem, na pierwsze miesiące 
wprowadzenia nowej organizacji, senatora i radcę Naszego tajne- 

Uoy go Nowosilcowa Naszym delegowanym i pełnomocnikiem (dele
gué et fondé de pouuoirs), zlecając mu, aby przemieszkiwał w sto
licy Naszego Królestwa Polskiego i aby w Naszem imieniu 
i z Naszej strony, podług instrukcji jakie mu damy, czynił swe 
wdanie (d‘intervenir) przy Naszej Radzie stanu rzeczonego Kró
lestwa we wszelkich przypadkach, gdzieby tego wyciągało dobro 
Naszej służby, wprowadzenie porządku konstytucyjnego i po
śpiech czynności rządowych, chcąc, aby Nasza Rada stanu go 
uważała w znoszeniu się z nim jako wiadomego Naszych zamia
rów (comme le dépositaire de Nos intentions), i jako pośrednika,
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któregośmy obrali do ich udzielenia (lorgane choisi pour en don- 
ner connaissance)“. Motywy dekretu oczywiście były czysto fik
cyjne. Rezydent tego gatunku, jeśli kiedyś był potrzebny Napole
onowi w Księstwie, był zupełnie zbyteczny dla Aleksandra w Kró
lestwie, gdzie monarcha miał na czele swego brata, miał powol
nego namiestnika, mając nadto przy sobie polskiego ministra se
kretarza stanu. Nie chodziło też w tym wypadku bynajmniej o po
trzebę, o dobro kraju, lecz o wrodzoną nieufność cesarza. Chodziło 
o dozorcę i donosiciela, o odnowioną w innej postaci starą tradycję 
Repninów i Bułhakowów, o osadzone w Polsce czujne starorosyj- 
skie oko hosudarewo. Fikcją też była zapowiedź tymczasowości 
nowego dygnitarza. Był on wprawdzie mianowany rzekomo je
dynie „na pierwsze miesiące“. Lecz w rzeczywistości miał, podob
nież jak w. książę, pozostać w Królestwie przez cały czas jego ist
nienia, przez pełnych lat piętnaście, i ulotnić się dopiero w samą 
porę, po całkowitem wypełnieniu swojej misji niszczycielskiej, na 
dwa dni przed przewidywanym przez siebie i w znacznej części 
spowodowanym wybuchem rewolucyjnym.

Mikołaj Mikołajewicz Nowosilcow, kiedy obejmował godność 
pełnomocnego komisarza cesarskiego w Królestwie Polskiem, był 
już prawie starcem. Liczył lat pięćdziesiąt kilka, miał za sobą dłu
gą, już zdawałoby się zamkniętą karjerę. Bywał już na wozie i pod 
wozem, skończony napozór człowiek, a przecie pełen jeszcze pie
kielnej energji, którą miał wyładować na nowem stanowisku, na 
szkodę i zgubę Polski. Przez urzędowego ojca, gdyż był dzieckiem 
nieprawem, pochodził ze starej lecz niezamożnej rodziny służbo
wej rosyjskiej, spowinowaconej z arystokracją stołeczną. Przez 
matkę, Stroganowównę, był zbliżony do tego bogatego domu, 
przez ciotkę, Orłowównę, siostrę Paninowej, do głośnego męża sta
nu i spiskowca Nikity Piotrowicza Panina. Zaczął jeszcze za Ka
tarzyny II od służby wojskowej, od skromnego kapitaristwa. I)o-
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stał się zaraz do boku osławionego ks. Denasów, maczał ręce w jego 
brudnych robotach militarno-dyplomatyczno-szpiegowskich, to
warzyszył mu jako adjutant w kampanji szwedzkiej 1790. 
Uczestniczył następnie pod generałem Kreczetnikowem w kam
panji litewskiej 1792, w obaleniu dzieła Trzeciego maja i try
umfie Targowicy. Później był obecny przy oblężeniu i wzięciu 
powstańczej Warszawy w 1794. Tak więc już zamłodu zetknął 
się osobiście z Polską, wybijającą się z pod jarzma, której tak nie
miłosiernym na starość miał zostać szpiegiem i ciemiężycie- 
lem. Zdolny był bardzo, bardziej jeszcze chwytliwy, rzutki, spryt
ny, obdarzony świetną pamięcią, dużym zmysłem orjentacyjnym. 
Wielką miał płynność w dyskusji ustnej, rzadką łatwość i przej
rzystość w redakcji pisemnej, czy to w języku rosyjskim czy fran
cuskim. Był to umysł starorosyjskiego sprawnego djaka kancela
ryjnego, z połyskiem europejskiej ogłady. Zebrał istotnie mnóstwo 
nieporządnych, niestrawionych wiadomości z historji, prawa, ad
ministracji, dyplomacji, ekonomji politycznej, napoły ze źródeł 
życiowych rosyjskich, napoły z lektury zagranicznej. Wśród po
wszechnego naówczas nieuctwa najpierwszych w Rosji działaczów 
i statystów, wyrobił sobie tym tanim sposobem opinję człowieka 
wszechwiedzącego i wszechzdatnego. Istny, jak nazywali go przy
jaciele, „Pic de Mirándola“, prawiący de omni re scihili z nadzwy
czajną pewnością siebie i swadą. Wyrywał się też do wszelkich 
naczelnych stanowisk publicznych, zwłaszcza do najbardziej 
wpływowych a najlepiej płatnych lub dochodowych. Pod pozo
rami wielkiego męża stanu i patrjoty był żerującym kondotjerem 
politycznym wysokiej miary. Jakkolwiek dziecko miłości, odpy
chał szpetnością rysów, nikczemnością postaci. Ukazywał typ wy 
bitnie mongolski, nawet na pochlebionym wizerunku, zawieszo
nym w sali portretowej petersburskiej Akademji nauk, cieszącej 
się wątpliwym zaszczytem, że go niegdyś swoim miała prezesem.
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Na twarzy obwisłej, nieczystej, zwykle sponsowiałej, raptem zie
leniejącej od nienawiści lub strachu, na ustach zmysłowych i wy
mownych, wykrzywionych sardonicznym półuśmiechem, szcze
gólnie zaś w przeszywającem spojrzeniu mętnych, skośnych i ze
zowatych oczu, nosił wyciśnięte niekłamane piętno złej, zatrutej 
i spodlonej duszy.

Za rządów Katarzyny doczekał się zaledwie skromnego majo- 
roslwa i orderu Włodzimierza. Wysługiwał się tymczasem boga
temu wujowi, jeździł do rewolucyjnego Paryża, w pierwszej swej 
misji policyjnej, wyratować stamtąd, od jakobińskiej zarazy, swego 
kuzyna, młodego Pawła Stroganowa, szlachetnego młodzieńca, 
szczerze zapalonego do zachodnich haseł wolności. Pod Pa
włem I. Nowosilcow, skromny dotychczas major, zapoznał się 
przez Stroganowa z Czartoryskim i przez nich obu wprowadzony 
był do w. księcia Aleksandra, do poufnego kółka liberalno-opozy- 
cyjnego, otaczającego następcę tronu. Rychło zwąchał tutaj, 
co się święci; wyczuł nietrwałość rządów Pawła, możliwość a na
wet bliskość gwałtownego przewrotu. Mógł to przewidzieć tern 
łacniej, iż poza plecami Czartoryskiego miał styczność z najtaj
niejszą robotą spiskową, prowadzoną przez Panina w porozumie
niu z Anglją i w. księciem Aleksandrem. To też, idąc za trafnym 
instynktem karjerowicza i dworaka, odrazu przerzucił się do ci
chej frondy przeciw panującemu cesarzowi. Tak przeobraził się 
na poczekaniu na zdeklarowanego wolnomyśliciela i liberała. 
Uosabiał istotnie doskonały okaz fałszywego, na urząd, liberała 
rosyjskiego, jakich tylu napłodzi się potem zwłaszcza od drugiej 
połowy XIX wieku. Uosabiał swoiste tam plemię rzekomych do
broczyńców ludzkości, pod owczą skórą liberalizmu chowa
jących kły najbezwzględniejszej zachłanności i ucisku. Naraziw
szy się ostentacyjnie i rozmyślnie na niełaskę Pawła, Nowosilcow
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wyjechał do Anglji. Właściwie wyprawiony tam został przez Ale
ksandra i jego doradców, dla pośredniczenia w ryzykownych taj
nych robotach, nawiązanych wtedy między Londynem a Peter
sburgiem. Wprawdzie dotychczas znane są tylko niektóre zacho
wane ułamkowo, pisane atramentem sympatycznym, ustępy ów
czesnej korespondencji londyńskiej Nowosilcowa z końca 1800 
i początków 1801. Nie ulega jednak wątpliwości, że on wówczas 
ze swego pokoju hotelowego na Covent-Garden uczestniczył bez
pośrednio w najskrytszych rokowaniach przygotowawczych, któ
re poprzedziły noc zamordowania Pawła w Zamku Michajłow- 
skim.

Szczególniejszy miał posmak ten wstydliwy epizod z życia po
czątkującego Nowosilcowa. Stary senator będzie potem tropicie
lem i katem Łukasińskiego i towarzyszy za samo niedopełnione 
zamierzenie związkowe. Będzie za samą myśl narodową, za pio
senkę filarecką, męczył bez miłosierdzia, posyłał do turmy i na 
Sybir studentów i uczniaków Warszawy i Wilna, nieletnie dzieci 
polskie. Teraz, zamłodu, kładł podwaliny własnej kar jery przez 
spółuczestnictwo w zbrodni stanu królobójczej. Tutaj też istotnie 
tkwił w znacznej mierze sekret jego wyniesienia i zaufania 
pokładanego odtąd przez Aleksandra w wypróbowanym słudze. 
Na pierwszą wieść o zmianie rządów popędził Nowosilcow do Pe
tersburga. Zasiadł od 1801 w radzie poufnej przy boku Aleksandra. 
WTszedł do „trjumwiratu“ razem z Czartoryskim i Stroganowem, 
wolnymi przecie od wszelkiego w przewrocie udziału. Obsypany 
godnościami, został szambelanem, radcą tajnym, senatorem, to
warzyszem ministra sprawiedliwości, członkiem komisji prawo
dawczej, kuratorem petersburskiego okręgu naukowego, prezeM 
sem Akademji nauk, i, last not least, urzędnikiem do szczegól
nych poruczeń przy osobie cesarza w przedmiotach wyższej wagi 
oraz w sprawach i prośbach prywatnych. Ta ostatnia funkcja po-
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siadała w jego oczach najwięcej wdzięku. Pozwoliła mu bowiem 
zostać „opiekunem biednych wdów“, pani Szczęsnowej Potockiej, 
pani Rzewuskiej, hetmanowej Branickiej, księżen Radziwiłłowej 
i Zubowowej, i mnóstwa innych osób, zmuszonych odwoływać się 
do uczynnego jego pośrednictwa w poważnych sprawach mająt
kowych. Wytrysło stąd dla niego ciche a niewyczerpane źródło 
sowitych zysków. A pieniędzy było mu potrzeba bez końca, gdyż 
przy braku majątku znaczne nawet płace dygnitarskie nie star
czyły na wybryki nikczemnych namiętności. Cynik wyuzdany 
i wszechstronny, pod siwym jeszcze włosem pozostał niewolni
kiem chorobliwej a niewybrednej, salonowej i ulicznej rozpusty. 
Smakosz i opilec, wydawał krocie na stół i wino. Jeszcze przed 
samą śmiercią, sędziwy hrabia i prezes Rady państwa, będzie z sie
bie budującego dostarczał widoku, wynoszony w stanie nietrzeź
wym z klubu angielskiego w Petersburgu. A wieleż razy przedtem 
w takim stanie podziwiała go Warszawa i Wilno, gdy po obfitych 
libacjach, zazwyczaj przy najgodniejszym tak mocnej głowy umi
łowanym nastojaszczym jamajskim rumie, ukazywał się na ulicy 
wszechmocny pan senator, o twarzy purpurowej, ruchach nie
pewnych, z trudem przytrzymując rozwiewającą się i wlokącą po 
ziemi almawiwę, świecąc z pod niej uroczystym białym krawatem 
i blaskiem gwiazd orderowych na dygnitarskim fraku, i zata
czającym się krokiem podążał tam, gdzie go wysoki wołał obowią
zek, na sesję Rady administracyjnej, albo na śledztwo i sąd nad 
zdrajcami stanu, nad niecną, niemoralną, nielojalną młodzieżą 
polską.

To wszystko, kobiety, karty, kuchnia, piwnica, było kosztow
ne: zatem sprzedawał się. Przekupstwa i nadużycia, jakich do
puścił się w długim i pracowitym swoim zawodzie, tak były uroz
maicone, rozległe, i tak kunsztownie, z takim uskuteczniane geniu
szem, że dziś ledwo w przybliżeniu dają się wykrywać i ocenić. Nie
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ograniczał się bynajmniej do hojnych zasiłków, branych po 
przyjacielsku od tamtych dam wielkiego świata i podobnych mo
żnych interesantów i petentów. Nadzwyczaj wszechstronny, wolny 
od przesądów, wierny hasłu non olet, nie gardził również pokorną 
supliką kahałów żydowskich Królestwa. Wydusił od nich kilka
dziesiąt tysięcy dukatów za sprawę propinacyjną Pobierał też 
przy okazji doraźne skromniejsze łapówki od bogatych kupców 
wileńskich i biednych sklepikarek warszawskich za protekcję 
przy dostawach lub pozwolenie handlowania na pryncypalnych 
ulicach. Nadużycia, jakie popełnił przy regulacji spadku po Do
miniku Radziwille, szacowano na dwieście tysięcy rubli. Jest rze
czą niezawodną, że w czasie okupacji rosyjskiej w Księstwie, ma
jąc w swojem zawiadywaniu dozorczem finanse, ulżył skarbowi 
warszawskiemu na znaczną sumę, której wszakże nigdy niepo
dobna było sprawdzić dokładnie, tak sprytnie potrafił wszelkie 
końce tego rabunku w nierozwikłanej pogrążyć rachunkowości. 
Podobnież niema sposobu ściśle oznaczyć krociowych zysków, 
które ciągnął przez lat kilkanaście jako cichy wspólnik kradzieży 
z funduszów kwaterunkowych miasta Warszawy. Zresztą, w tej 
jednej dziedzinie wysoką zachowując bezstronność i żadnej mię
dzy Rosją a Polską nie czyniąc różnicy, równie gruntownie kradł 
po mistrzowsku ze skarbu rosyjskiego, coprawda zawsze najskład- 
niej na terenie dzielnicowym polskim. Z bogatej ekonomji Słonim
skiej, nadanej mu przez Aleksandra na lat kilkanaście a za Miko
łaja prolongowanej i zachowanej dożywotnio, miał w samych 
dzierżawach, wedle skromnego rachunku, stokilkadziesiąt tysięcy 
rubli asygnacyjnych rocznie. Niezaspokojony jeszcze tym docho
dem regularnym, a korzystając z prawa opalania się w tamecz
nych lasach rządowych, pod pozorem opału wycinał i wywoził 
stąd w ogromnych ilościach wspaniały budulec i materjał maszto
wy, którego mu tykać nie było wolno. Dopiero po jego śmierci



ujawnione zostały przez ministra dóbr państwa, Kisielewa, te nie
zmierne malwersacje leśne, dokonywane systematycznie w ciągu 
lat przeszło dwudziestu. Jest rzeczą stwierdzoną, że ze śledztw po
litycznych w Królestwie i na Litwie uczynił sobie stałe źródło po- 
kątnych zysków. W niektórych wypadkach dokładnie wiadomo, 
że np. podczas śledztw wileńskich, za uwolnienie prześladowa
nych zamożniejszych dzieciaków, wziął między innemi od Tysz
kiewicza cztery tysiące dukatów i od Makowieckiego dwadzieścia 
tysięcy rubli. Można stąd domniemywać się, jak wybitne miejsce 
ta dyskretna pozycja zajmowała w jego budżecie, wobec rozgałę
zionej jego działalności w tej dziedzinie. Wiadomo także, że nie- 
darmo trudził się tak gorliwie w sprawie zniesienia wolnomular
stwa w Królestwie. Po zwinięciu lóż tutejszych obłowił się sowicie 
na wziętych do depozytu znacznych funduszach Wielkiego 
Wschodu polskiego. Z kusych rachunków, jakie zdał w tej mie
rze, nadużycie jest widocznem, choć ślady, jak zwykle, zatarte 
i niepochwytne w szczegółach. Wreszcie istnieją poszlaki o tyle 
poważne, o ile wogóle w podobnych materjach jest to możliwem, 
że przez cały czas swego urzędowania w Warszawie pozostawał 
na żołdzie rządu pruskiego. W rzeczy samej, wysługiwał się temu 
rządowi już w sprawach delimitacyjnej i likwidacyjnej, przy wy
garnięciu Poznańskiego z Księstwa. Później adwokatował zawzię
cie pruskim roszczeniom pieniężnym do skarbu Królestwa z ty
tułu biletów kasowych. Wreszcie stale wydawał do Berlina doku
menty, będące najściślejszą tajemnicą stanu, np. własne swoje ra
porty poufne do Aleksandra, albo redagowane przez siebie z jego 
polecenia projekty konstytucyjne dla cesarstwa. Te i podobne pi
sma najsekretniejsze, do dziśdnia w oryginale chowane w najgłęb
szych skrytkach registratury archiwów państwowych petersbur
skich, odnajdują się niespodzianie, w pięknej kopji senatorskiej, 
w tajnem archiwum berlińskiem. Najdrażliwsze te interesa zała-
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twiał Nowosilcow za pośrednictwem wielkiego swego przyjaciela, 
konsula generalnego pruskiego w Warszawie, Schmidta, który też 
ze swej strony służył zapewne za pośrednika brzęczącej wdzięcz
ności pruskiej. Trudno bowiem przypuścić, aby Nowosilcow po
dobnych cennych usług podejmował się bezinteresownie. Z tern 
wszystkiem, równie „niezgłębiony w środkach nabywania pienię
dzy“, jak pozbywania się ich, „ponieważ jest marnotrawcą, ponie
waż także otacza się złodziejami“, nie zostawi nawet na własny 
pogrzeb.

W tym nikczemnym pościgu za rublem stępiła się pod koniec 
i żądza wyższej ambicji, jaką był żywił zamłodu. Istotnie, w pierw
szych latach panowania Aleksandra, niezawiśle od owej kumula
cji rozlicznych dostojeństw, jakie udało mu się zjednoczyć w swej 
osobie, miał nadomiar ambicję odegrania roli wybitnej w poli
tyce światowej. Dzięki zaufaniu cesarza i Czartoryskiego, ówcze
snego ministra spraw zagranicznych, do jego talentów dyploma
tycznych, otrzymał Nowosilcow, pod koniec 1804, wielką m’sję 
do Londynu. Dość śmiesznie jednak wyszedł z tej próby odrwie- 
nia Pitta. Latem 1805, niezrażony, zawsze pewien siebie, wybrał 
się z większą jeszcze misją dyplomatyczną do Paryża dla „zdema
skowania“ Napoleona. Miał przez tę dywersję dyplomatyczną 
wesprzeć wielkie plany odbudowania Polski, snowane wtedy przez 
Aleksandra wedle myśli ks. Adama. W tym to celu sprzągł się wte
dy w Berlinie, z polecenia Czartoryskiego, ze starym praktykiem 
w rzeczach polskich, księdzem Piatolim. Wyprawa do Paryża 
wprawdzie nie doszła; lecz wtajemniczenie przygodnego dyplo
maty w najpoufniejsze widoki sprawy polskiej nie wyjdzie na do
bre w następstwie, kiedy on zostanie dozorcą Polski. Tymczasem 
po Austerlitzu a zwłaszcza po Tylży, wraz z oficjalnym upadkiem 
Czartoryskiego i całej partji przeciwfrancuskiej na dworze rosyj
skim w 1807, tracił grunt pcd nogami i Nowosilcow. W tym to
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jedynym przypadku senator istotnie ,,wypadł z łaski“. Musiał na
wet na czas dłuższy wydalić się z Petersburga. W tej biedzie zna
lazł schronienie u wiernej przyjaciółki, Szczęsnowej Potockiej, 
w Tulczynie; potem czas jakiś wysiedział na uboczu w Wiedniu. 
Ale pomimo jawnej niełaski, przez cały czas trwania przymierza 
francusko-rosyjskiego, utrzymywał zdaleka ścisłą styczność 
z dworem petersburskim, a w szczególności z podkopującą to przy
mierze silną partją dworską, na której czele stała cesarzowa-ma- 
tka, Marja Teodorówna, partją antynapoleońską, starorosyjską, 
„patrjotyczną“. Miarę nadzwyczajnego jego sprytu daje właśnie ta 
okoliczność, że on jeden potrafił ujść nieubłaganej nienawiści, 
z jaką cesarzowa-wdowa, małżonka Pawła, prześladowała uczest
ników carobójczego spisku 1801. Co więcej, zyska sobie jej pro
tekcję, zostanie jej legatarjuszem i wykonawcą testamentowym, 
popierany przez nią będzie u Aleksandra i jeszcze w ostatniej jej 
woli polecony Mikołajowi.

Z chwilą wyprawy moskiewskiej i porażki Napoleona, znów 
wypłynął na widownię, w nowej roli, na nowym terenie. Dostał się 
w początku 1813 do Warszawy, zasiadł w Radzie najwyższej 
tymczasowej Księstwa, potem w Rządzie tymczasowym Króle
stwa, nakoniec został komisarzem pełnomocnym cesarskim. To 
przygodne zrazu stanowisko on uczyni stałem i niewzruszonem; 
nie da się z niego wysadzić ani ze zmianą polityki, ani panującego; 
wy!rwa na niem i zapuści korzenie za Aleksandra i Mikołaja, wie
czny, nieuchronny, jak trafnie orzekli spółcześni, „reprezentant 
nienawiści moskiewskiej“. Zasmakował w Polsce. Wyczuł tu pole 
dla siebie sposobne, uczepił się jak ssak szkodliwy i zabójczy, i nie 
odpadnie poty, póki swego nie wypełni posłannictwa, ruiny do
szczętnej Królestwa kongresowego.

Trzeba powiedzieć: była w tern część niemała winy Czarto
ryskiego. Pomylił się on gruntownie na tym człowieku, poznał się
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na nim zapóźno. Sam go w pewnej mierze „zrobił“. Forytował go 
u Aleksandra wtedy, gdy jeszcze miałby dość wpływu, aby go od
sunąć. Co najgorsza, wprowadził go ad intima sprawy polskiej, 
do planów odnowicielskich 1805-6 i 1813-4. Jako cennego w tej 
sprawie pomocnika, wspierał go nawet materjalnie, „pożyczył“ mu 
róznemi czasy do dwudziestu tysięcy dukatów z własnej kieszeni. 
Myślał mieć z niego ulepszonego Kayserlinga. Sposoby to były stare 
„Familji“ Czartoryskich“, zawsze wątpliwe, w tym wypadku fatal
ne. Wniósł nadomiar ks. Adam do tego stosunku właściwą sobie 
czułość, ufność, wiarę w ludzkie sumienie, jakiej nie żywili książęta 
Michał i August, trzeźwi jego dziadowie. Wziął za dobrą monetę, 
i liberalizm i przyjaźń Nowosilcowa, wdał się z nim w sentymen
ty, w humanitarne przysięgi i braterskie słowiańskie pakta. Miko
łaj Mikołajewicz dobrodusznie korzystał z jego protekcji, brał pie
niądze, słuchał wynurzeń. Był z nim, w rozmowach i listach, sen
tymentalny, liberalny, humanitarny, był dobry brat Słowianin, po- 
lonofil, słowem „dusza człowiek“. To wszystko było bardzo przy
jemne, ale któżby to brał na serjo i cóż to właściwie miało wspól
nego ze służbą, z interesem? Nowosilcow lepiej od Czartoryskiego 
rozumiał Rosję ówczesną i jej wrogie względem Polski tradycje. 
Lepiej też przeniknął Aleksandra i górujący w nim instynkt sa- 
mowładczy. „Zdaniem Nowosilcowa, — to postrzeżenie rosyjskie
go świadka jest szczególnie ciekawe, gdyż odnosi się do pierwszych 
zaraz lat panowania Aleksandra — wszystkie narodowości w pań
stwie należałoby zlać w jedną“. Był on także przeciwnikiem 
„emancypacji stanu włościańskiego i robotniczego. Taki był jego 
system. Dlatego też jeszcze w czasie największej jego zażyłości 
z Czartoryskim zauważyłem między nimi rozłam (razład) w tych 
punktach, tak drogich sercu księcia“. Tern gorzej dla Czartorys
kiego, że mimo to chciał się łudzić do ostatka. Nowosilcow nie od
mienił się znienacka, odmieniać się nie potrzebował. Był zawsze
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sobą, i odgadnąć go zawczasu nie"było trudno. Odgadł go odrazu 
trzeźwy Litwin, znawca działaczów rosyjskich tego kalibru, Lu
dwik Plater. Już wiosną 1813 ostrzegał ks. Adama, że Nowosilcow 
,,nie życzy sobie odbudowania Polski, jest napewno dwulicowy, 
...basuje każdemu, z kimkolwiek rozmawia“, należy do tego losyj- 
skiego typu, co to ,,liże się do Polaków a ich nie cierpi“. Czartory
ski mimo to jeszcze przez przeszło dwa lata widział w Nowosilco- 
wie szczerą podporę swoją i Polski. Utrzymał go w naczelnych 
instytucjach tymczasowych warszawskich, korespondował z nim 
z wylaniem w najważniejszych sprawach założenia i urządzenia 
Królestwa. Solennie zapewniał wszystkich wątpiących rodaków: 
„lak pewny jego jestem, jak siebie samego“. Błąd tak ciężki i dłu
gotrwały srodze pomścić się musiał.

W. książę Konstanty wodzem naczelnym, Nowosilcow komi
sarzem pełnomocnym, nie zostawiali w Królestwie miejsca dla 
Czartoryskiego. Jedyne dla niego miejsce stosowne byłoby u samej 
góry, namiestnikostwo. Ale na tern stanowisku on obecnie nie był
by do pomyślenia, bo nie do pogodzenia ani z burzącą gospodar
ką arbitralną w. księcia, ani z rozkładową robotą delatorską No- 
wosilcowa. Co główna, nie byłby w niezbędnej dla wicekróla zgo
dzie z samym monarchą, ani pod względem politycznym, ani na
wet osobistym. Struna całkiem wyjątkowej przyjaźni tak mocno 
zadzierzgnięta między nimi przed dwudziestoleciem, wprawdzie 
zupełnie nie zerwie się nigdy. Zawsze, aż do zgonu, odzywać się 
będzie szacunkiem w duszy Aleksandra, i długo jeszcze po jego 
śmierci drgać echem czułości w sercu Czartoryskiego. Lecz na
strojona niegdyś przez uniesienia młodości na ton nazbyt górny, 
ta struna zbyt napięta, zbyt cienka, nie wytrzymała brutalnych 
szarpnięć życia i dziejów, rozluźniła się, pordzewiała, i głębo
ką odmianę wzajemną oddawna już ostrym i fałszywym wyda
wała zgrzytem. Oddawna też rozleciało się zebrane pierwotnie
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dokoła nich obu przyjacielskie^rono, skąd teraz pozostał już tyl
ko demaskujący się Nowosilcow, a ubywał główny ongi łącznik, 
szczery przyjaciel, dogorywający Stroganow. Łącznikiem naj
główniejszym, najpierwszym między Aleksandrem a Czartory
skim była niegdyś w. księżna, obecna cesarzowa, śliczna, szlachet
na, nieszczęśliwa Elżbieta Aleksiejówna: teraz mimowolnie mię
dzy nimi niemym stawała wyrzutem. Onego czasu, młodziutka, 
ledwo poślubiona Aleksandrowi, z jego wiedzą i zgodą została ko
chanką ks. Adama, miała z nim dziecko. Nie ponosił w tern osta
tecznie winy nielojalności Czartoryski, nie miał tytułu do żalu Ale
ksander. Ale z dziwacznych umów wzajemnej sercowej swobody, 
ułożonych kiedyś aż na piśmie, w wygórowanej ponad zwykłość 
egzaltacji uczuć i pojęć, ulecieć musiał i zwietrzeć do cna sztuczny 
urok niepospolitości a został jeno niesmak gorzki, zatruty i karzą
cy. To jedno już, być może, niedopuszczałoby namiestnikostwa. 
Podobnież gmatwał się stosunek obustronny pod względem czysto 
politycznym. Aleksander od lat dwudziestu był dzielił się z Czarto
ryskim swemi wielkiemi zamiarami w sprawie polskiej. Ostatnio 
użył go czynnie do urzeczywistnienia ich w wykonalnej postaci 
na kongresie wiedeńskim. Z tych, pokrzyżowanych tam zamie
rzeń, poza odleglejszym widokiem rekuperacji Poznańskiego 
i Krakowa, pozostała realna, zastrzeżona poniekąd w samychże 
traktatach kongresowych, sprawa wcielenia Litwy do Królestwa. 
Aleksander, zostawszy królem polskim, nie wyrzekał się tej my
śli. Owszem, w pierwszym kilkoletnim okresie pckongresowym 
będzie przystępował do niej uparcie i bardzo naserjo; a nawet 
i potem, cofając się przed ryzykiem, nie zaprze się jej aż do zgonu. 
Ale od początku do końca, jak we wszelakich ważnych przedsię
wzięciach, tak i w tern polsko-litewskiem, podejrzliwy, skryty, 
ostrożny, ważąc szanse, bacząc na własne bezpieczeństwo, on 
strzegł zazdrośnie swej wolnej woli autokraty. Zawsze zwykł był

70



rezerwować sobie drogę dwoistą, wykonania lub zaniechania. Tak 
samo postępował w przedsięwzięciu niniejszem, dla cesarza ro
syjskiego najdrażliwszem. Tedy z góry bezwzględnie warował so
bie pełną swobodę wyboru i niedopuszczał żadną miarą, aby kto
kolwiek mćgł sforsować mu rękę, zamknąć odwrót, pchnąć go do 
rzeczy nieodwołalnych. A mógłby to najłacniej uczynić właśnie 
Czartoryski. Zatem wydał się nieprzydatnym nietylko na namiest
nika, lecz nawet na ministra polskiego. Umieszczony jedynie dla 
pozoru, bez teki, w Radzie administracyjnej warszawskiej, uległ 
zupełnemu wyłączeniu z rządu Królestwa.

II.

Tymczasem społeczeństwo, niebardzo świadome tych wszyst
kich zakulisowych powikłań, do nowej ery Królestwa wstępowało 
dobrej nacgół myśli i bez uprzedzenia. Kraj wyczerpany łaknął 
wypoczynku. Chciano ufać w zdrową ewolucję życia konstytu
cyjnego. Chciano wierzyć w urzeczywistnienie przyrzeczeń tery- 
torjalnych. Lecz twarda rzeczywistość z dniem każdym tłumiła 
tę wiarę. Jeszcze nie było powodu do zrozpaczenia. Już przecie 
mnożyły się objawy, rozsiewające niepokój, rozczarowanie i zwąt
pienie. Najwcześniej i najdotkliwiej odczuło to wojsko polskie. 
W. książę Konstanty rozpoczynał tu swe rządy żelazne. Po zatar
gu z Komitetem wojskowym i przesileniu Studniowem stosunki 
w wojsku pogarszały się gwałtownie. W. książę pozbył się najpo
ważniejszych wodzów polskich. Kalekę Zajączka wysadził z ko
mendy na krzesło namiestnikowskie, gdzie miał w nim powolnego 
sługę. Dąbrowskiego obdarzono rangą generała kawalerji, godno
ścią senatora wojewody, znaczną dożywotnią pensją retretową i od
dalono od służby czynnej. Wieihorski, ledwo mianowany ministrem 
wojny, przy pierwszym zaraz oporze przeciw samowoli wielko-
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książęcej, wyleciał z urzędu i wojska. Generał Hauke, piastu
jący odtąd zastępczo zarząd wydziału wojny przez cały czas trwa
nia Królestwa, był to zapewne żołnierz zasłużony i nieposzlakowa
ny. Należała mu się śmierć lepsza od tej, jaka go dosięgnie nocy li
stopadowej z ręki rodaków. Czyste jego imię niesłusznie zostało 
zjednoczone z nazwiskiem zbrodniarza jak Rożniecki. albo dwo
raka jak Krasiński Wincenty. Ale był tylko żołnierzem, czynił się 
z przekonania, z ciasnego pojęcia powinności służbowj, twardem 
i nieczułem narzędziem wykonawczem naczelnego wodza, niedo
ceniał obowiązków polskiego ministra wojny.

Armja tym sposobem pozostała bezbronną na łasce Konstan
tego. Niebawem rozpoczęły się sceny haniebne i tragiczne. W. ksią
żę zaczął systematycznie dopuszczać się gwałtów i zniewag na woj
skowych polskich wszelkich stopni, od generała do szeregowca. 
Generałowie Chłopicki, Krasiński Izydor, Sierawski Juljan, Kurna
towski, pułkownicy Szeptycki, Szymanowski, Bolesta, i wielu in
nych, przed frontem, w formie najdotkliwszej, bywali bądź kar
ceni, bądź wprost znieważani. Prości szeregowcy za lada drobnost
kę nielitościwie byli katowani. Z rozmysłu, dla tern sroższego zel
żenia, kazano kapralom rosyjskim zakuwać i batożyć winnych żoł
nierzy polskich. Osławione parady na Placu Saskim stały się po
strachem i męczarnią dla oficerów polskich. Konstanty przy lada- 
jakiej sposobności lżył ich i upokarzał, każąc im stawać z karabi
nem w szeregu, zdając na ich miejscu komendę oficerom rosyj
skim i t. p. Mnożyły się bez końca dymisje, urlopy nieograniczone, 
wydalania do reformy. Wzrastała dezercja, wreszcie rozpacz ka
zała szukać ratunku w samobójstwie. Przed Wielkanocą 1816 zel
żony przez w. księcia kapitan Wodziński pozbawił się życia. Za 
nim poszli liczni towarzysze, kapitanowie Biesiekierski, Nowicki, 
Wilczek, dwaj bracia Trembińscy, Herman i inni. Zabijano się 
w Łazienkach przed pomnikiem króla Jana, albo na wzgórku
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w Ogrodzie Saskim, w areszcie na odwachu głównym pod Białym 
Orłem, lub u siebie w biednej oficerskiej kwaterze. Dość powie
dzieć, że w ciągu pierwszych czterech lat rządów Konstantego na
liczono do 49 takich samobójstw samych tylko oficerów.

Położenie stawało się bardzo poważnem. Jeden z tych szlachet
nych samobójców, Wilczek, pisał w zostawionym przed śmiercią 
liście: „Nigdy panujący w Polsce, ani nawet bliscy ich, nie ginęli 
z ręki Polaka. Obelgi zadawane nam przez w. księcia są takie, że 
je krew tylko zmazać może. Przyjść może chwila, gdzie uniesienia 
mego nie będę mógł być panem. Wolę się więc zgładzić, niż na nie
szczęśliwy lecz nieskażony dotąd naród mój rzucić plamę zabój
stwa“. Tak szkodliwe, a jak się okazuje, dość także ryzykowne po
stępowanie Konstantego zapewne w znacznej mierze było odrucho
wym wynikiem dzikiej jego natury. Ale było też nainiezawodniej 
owocem zaszczepianych mu systematycznie wskazań i poduszczeń, 
płynących z celowej dążności prowokacyjnej. Osobliwsze w tym 
względzie postrzeżenia narzucały się uważniejszym obserwatorom. 
Tak np. kaprale rosyjscy, prowadząc przez Warszawę okutego 
w dyby szeregowca polskiego, „namawiali go, by się zatrzymywał 
po ulicach i pobudzał lud do litości nad sobą i skruszenia kajdan 
jego: cały w tern zakrój, by wywołać bunt i zamieszanie w mieście 
i oczernić potem przed imperatorem“. Sprowokowanie dorywcze
go rozruchu wojskowego, aby następnie przy jego zduszeniu wraz 
pogrążyć młode instytucje i przyszłe widoki Królestwa, — taką nie
wątpliwie była myśl tajnych podszczuwaczów, pchających w. księ
cia, a którym nawet zamach na jego osobę byłby wcale na rękę.

Na tę stronę rzeczy odrazu zwrócił uwagę Czartoryski. „Mam 
od niedawna pewność, — pisał on cesarzowi, — że w Petersburgu 
powitał rodzaj stowarzyszenia, złożonego przeważnie z wojsko
wych, które ma za cel główny przeciwdziałanie dobroczynnym za
miarom Waszej Cesarsko-Królewskiej Mości względem Polski. To
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stowarzyszenie wysłało do Warszawy swoich agentów i wpływa 
podobno na plan działania dotychczasowy i teraźniejszy w. księ
cia... Przygotowało już ono protest z powodu Polski, który ma być 
doręczony Waszej Cesarskiej Mości“. Te informacje Czartoryskie
go były zupełnie dokładne. W rzeczy samej, koło tego czasu dwaj 
wybitni przedstawiciele generalicji rosyjskiej, cieszący się wyjąt- 
kowem zaufaniem cesarskiem, generał-adjutant Aleksander Czer- 
nyszew i generał-major Michał Orłów wystosowali do Aleksandra 
szereg mocnych remonstracji pisemnych przeciw Królestwu, jego 
odrębności konstytucyjnej i wojskowej, zwłaszcza zaś przeciw 
wcieleniu doń Litwy. Czernyszew zgłosił się już w 1815 z pismem 
poufnem, w imieniu osobistem, lecz w tonie dobitnie świadczącym, 
że to niezwykłe wystąpienie generała, karcącego swego monar
chę, było wyrazem szerszej akcji zbiorowej. Co się tyczy Orłowa, 
to zredagowaną przez siebie protestację zamierzał on podać cesa
rzowi jako akt zbiorowy, opatrzony podpisami jednakowo z nim 
myślących dostojników wojskowych i cywilnych. Ale niedość na 
tern. ,,Będąc przeświadczonym, — takie zeznanie w następstwie 
poczynił sam Orłów, — że odbudowanie Polski nie mcgło tak sil
nie być popierane przez rząd rosyjski bez wpływu tajnego stowa
rzyszenia polskiego na zamiary i wolę cesarza, postanowiłem... 
przeciwstawić związkowi polskiemu tajny rosyjski“. W tym celu 
Orłów w ciągu 1816 z wspomnianych wyżej „Rossów“ stworzył 
tajne stowarzyszenie „Rycerzy rosyjskich“, którego zadanie głó 
wne miało polegać na tern, aby w imię jedności imperjum i niety
kalności jego zdobyczy, niedopuścić urzeczywistnienia zamysłów 
polskich opętanego przez Polaków cesarza.

Aleksander o tern wszystkiem doskonale był powiadomiony. 
Tembardziej obstawał przy utrzymaniu w Warszawie Konstantego 
i otrzaskaniu go z Polską. Lubił zresztą mieć w nim repoussoir dla 
siebie, jak w Rosji, tak i w Polsce. Łechtało to jego miłość własną,
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że w. książę przy nim odgrywa rolę „Domicjana obok Tytusa“, jak 
lapidarnie wyraził się Czartoryski. Położenie ks. Adama względem 
Aleksandra śród podobnych powikłań stawało się coraz drażliw- 
szem. Był on już w ciągu 1816 wprost denuncjonowany przed ce
sarzem przez Konstantego, Nowosilcowa i nawet Zajączka. Na
miestnik w maju t. r. posłał do Petersburga ustne ostrzeżenie, że 
„partja Czartoryskich przybiera postać konspiracji i może wywo
łać wszelkie konsekwencje spiskowe, jeśli nie będzie należycie strze
żona. Jakkolwiek zaś niema obawy za rządów monarchy, którego 
Poiska uznaje za swego dobroczyńcę, jednak przy jego następcach 
knowania Czartoryskich mogą wyjść na jaw“. Czartoryski w po
czątku t. r. w Radzie administracyjnej śmiało występował za mini
strem wojny Wielhorskim w jego z w. księciem zatargu, a jedno
cześnie posyłał Aleksandrowi swe alarmujące doniesienia o opła
kanych zajściach w wojsku polskiem. W końcu do tego stopnia 
naraził się Konstantemu, że zmuszony był wziąć urlop i czaso
wo oddalić się z Warszawy. „Sprawy idą źle — pisał mu po jego 
wyjeździe zaufany Ludwik Plater, który zostawszy radcą stanu 
Królestwa, obok swych zajęć urzędowych, poczynał rozwijać cichą 
a wpływową akcję patrjotyczną przez swoje stosunki wolnomular- 
skie i związki litewskie — ...Oczerniono nas w umyśle cesarza; jest 
to jeszcze robota kochanego niewdzięcznika (Nowosilcowa)... Wie
le na tern zależy, aby zyskać na czasie. Ale spać nie można. Polacy 
robią Polskę. Nie zginęła i nie zginie. Póki my żyjemy. Ale żyj- 
my... .

Z końcem września 1816 Aleksander ponownie zjechał do 
Warszawy i zabawił znów blisko trzy tygodnie. Za poprzedniej 
bytności stykał się z szerokiemi kołami społecznemi, towarzystwem 
warszawskiem, dostojnikami cywilnymi. Tym razem natomiast 
prawie wyłącznie zajmował się wojskiem. Odbywał wielkie para
dy, przyjmował i odznaczał mnóstwo oficerów, pragnął widocznie
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załagodzić rany zadane przez w. księcia. Zarazem w rozmowach 
poufnych, szczególnie z paniami, jak to miał w zwyczaju, podawne- 
mu wielce obiecujące czynił wynurzenia. Upewniał, że połączenie 
w jedną całość wszystkiej dawnej Polski jest nieodwołalnem jego 
postanowieniem, że z Królestwa chce uczynić „klejnot“ (un bijou), 
aby tern łacniej stworzyć z niego ośrodek przyciągający pozostałe 
dzielnice. Zalecał jednak jaknajwiększą ostrożność i cierpliwość. 
„Należy — mówił do sióstr Czartoryskiego, księżny Wirtember- 
skiej i Stanisławowej Zamoyskiej — zeskamotować Rosjanom Pol
skę (il faut aux Russes escamoter la Pologne)“.

Piękne te, lecz wciąż platoniczne zapewnienia nie powstrzy
mały Czartoryskiego od wypowiedzenia Aleksandrowi za niniej
szej jego bytności wielu prawd gorzkich i poważnych ostrzeżeń. 
Wytykał mu ulubioną jego metodę „półśrodków“ i „półcelów, 
planów połowicznych, które stają się zgubne“. Potępiał 
jawną rozbieżność między taktyką monarchy a postępowa
niem jego brata i rządu. Wystawiał trudne położenie kraju i roz
goryczenie ducha publicznego. „Poczucie sprawiedliwości, przy
wiązanie do konstytucji, trzymanie się litery prawa, opór przeciw 
samowoli, uchodzi za gorączkę fakcyjną w oczach namiestnika. 
Opór przeciw rusyfikacji, przeciw komorom i znakom wiorstowym 
rosyjskim, — w oczach komisarza cesarskiego. Wszystko — 
w oczach w. księcia“. Bardziej jeszcze znaczące były rozmyślania 
polityczne, jakie już po tym pobycie Aleksandra spisywał sam dla 
siebie Czartoryski. „Rzecz dziwna: Aleksander powtarza to samo, 
co czynił Napoleon. Pochlebia Polakom, izoluje armję, wyra
bia sobie śród niej ludzi oddanych. Ci sami, co dawniej z powo
dzeniem płaszczyli się przed Bonapartem, są obecnie używani 
przez Aleksandra. Polityka gabinetowa i instynkt gnębicielski ro
syjski wypaczają głębszą i liberalniejszą politykę Aleksandra. Tra
ci on cel i owoce prac swoich... Z drugiej strony zanosi się na to,
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jak gdyby on sam chciał posługiwać się formami liberalnemi i na- 
pozór najszlachetniejszemi koncesjami w tym jedynie celu, ażeby 
tein pewniej uśpić, zdemoralizować, ukorzyć i zrusyfikować Po
laków. Czyli dzieje się to samo przez się, czyli też z jego woli?... 
Trzeba tedy chwalić Aleksandra za wszystko, co uczynił dobrego, 
narodowego, konstytucyjnego, bez względu na to. dla jakich uczy
nił to potrzeb. Chwaląc, można go zachęcić, aby uczynił więcej. Ale 
równocześnie trzeba mu dać uczuć, że tak piękne początki muszą 
być dalej prowadzone, nie zaś paraliżowane na samym wstępie. 
Albo cesarz działa w dobrej wierze, i w takim razie należy go 
ostrzedz. Albo też działa w złej wierze, a w takim razie należy mu 
pokazać, że nie zdoła się oszukać Europy... Potrzeba wrazić Au- 
strji i Prusom, że leży w ich interesie, aby one dotrzymały słowa 
swoim Polakom. Wywarłoby to wpływ jaknajwiększy na zacho
wanie się cesarza i Rosjan względem Królestwa Polskiego, zmusi
łoby ich obchodzić się z nami lepiej i z większą szczerością. Na
reszcie, należy rozbudzić samych Polaków ze stanu odrętwienia 
(assoupissement), w jakiem są pogrążeni...“. W tych rozmyślaniach, 
trafiających w samo sedno dylematu cesarskiej polityki polskiej, 
występowało zarazem nowe znamienne do niej ustosunkowanie się 
ks. Adama. Nawiązywało ono do poprzednich jego usiłowań taj
nych z 1813-14, zarówno celem przeciwdziałania zorganizowa
nym wrogim czynnikom rosyjskim, jakoteż zapobiegawczego, 
w kraju i Europie, oddziaływania na samego Aleksandra. Obecnie 
z innej strony do tej samej powracał myśli. „Rozbudzać Polaków 
z odrętwienia“ politycznego, to podówczas innym niż tajemnym 
sposobem organizacyjnym nie było do wykonania. Tutaj też da
wał się wyczuwać jeden z duchowych odtąd punktów stycznych 
między Czartoryskim a następną tajną robotą związkową Króle
stwa. W rzeczy samej, od niektórych czynnych jej działaczy, 
w późniejszym już czasie, pośrodku rewolucji listopadowej, otrzy
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ma Czartoryski zaświadczenie, iż w poprzedzającej trudnej dobie, 
„pod ojcowską pieczą, a śmiemy wyznać, za wiedzą ks. Adama, 
zawiązały się, rozwijały, wzrastały patrjotyczne stowarzyszenia“. 
Brak coprawda w tej mierze dowodów namacalnych. Lecz nie mo
gło być inaczej, gdyż największa oczywiście oględność była tu ko
nieczną z uwagi na nadzwyczaj narażone stanowisko księcia. 
W każdym razie, w niniejszych rozmyślaniach Czartoryskiego, 
podobnież jak w spółczesnych słowach Platera, przebijała bardzo 
wczesna świadomość, iż w istniejących warunkach wdanie się 
czynne społeczeństwa polskiego, wcześniej lub później, w tej lub 
innej postaci, może okazać się koniecznem.

W 1817 doszedł nareszcie do skutku w Petersburgu pierwszy 
akt konkretny, wcielający zapowiedzi Aleksandra w sprawie li
tewskiej. Dopełniony został po szczegółowych naradach z w. księ
ciem i ściągniętym również do Petersburga Nowosilcowem, których 
opór musiał przełamać sam cesarz. Aktem rzeczonym był miano
wicie doniosły ukaz (13 lipca 1817) o utworzeniu Oddzielnego 
korpusu litewskiego. Korpus ten, oddany pod rozkazy Konstantego 
jako wodza naczelnego armji polskiej, rekrutowany był odtąd wy
łącznie z pięciu gubernji zachodnich: grodzieńskiej, wileńskiej, 
mińskiej, wołyńskiej, podolskiej, wraz z obwodem białostockim. 
Ten to był obszar, po dojrzałym namyśle, przeznaczony przez Ale
ksandra do złączenia z Królestwem. Restytucję tych mianowicie 
ziem był ofiarował cesarz Czartoryskiemu jeszcze w przededniu 
wyprawy moskiewskiej. Wcielenie ich do Królestwa głośno zapo
wiadał potem na kongresie wiedeńskim. Teraz, przez czas jakiś, aż 
póki sam pod naciskiem okoliczności nie nałoży sobie hamulca, 
będzie szedł na stopniowe, w tym mianowicie zakresie, rozwiąza
nie sprawy polsko-litewskiej. Najśmielszym po tej drodze, na jaki 
zdobył się krokiem było niniejsze zarządzenie wojskowe. Korpus 
litewski otrzymał na sztandarach i znakach herb od rosyjskiego
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odmienny. Otrzymał rozdartego wprawdzie, dwugłowego, ale 
srebrnego Orła, nadto z Pogonią litewską na piersi zamiast Św. 
Jerzego. Podobnież w kroju i barwach umundurowania zbliżony 
zoslał do ubioru wojsk Królestwa. Korpus ten, wedle pierwotnej 
normy ukazowej, składał się z XXVII i XXVIII dywizji piechoty 
i XXIX brygady artylerji. Następnie, w październiku t. r., dopeł
niony był przez stosowną reorganizację konsystujących w War
szawie cesarskich pułków gwardyjskich litewsko-rosyjskich. Zo
stały one odtąd poddane wspólnej komendzie naczelnej z gwardją 
królewską polską. Zarazem z pułków gwardyjskich petersburskich, 
nie wyłączając nawet kawalergardów, wyciągnięto wszystkich bez 
wyjątku wojskowych pochodzących z Litwy i sprowadzono do 
Warszawy. Korpus litewski był systematycznie nadal rozwijany 
i kompletowany przez całą pozostałą dobę rządów Aleksandra. Do
szedł pod koniec do poważnego stanu czynnego siedemnastu puł
ków piechoty, siedmiu jazdy, przy jedenastu baterjach. Przewyż
szył tym sposobem liczebnie całą armję Królestwa. Stał się pierw
szym od czasów rozbiorowych realnym wyrazem częściowego przy
najmniej wyodrębnienia Litwy od cesarstwa, a wraz etapem przej
ściowym powrotu jej do Królestwa. Znamienną przytem była ta 
okoliczność, że ukaz formacyjny Oddzielnego korpusu litewskiego 
podpisany został przez cesarza w sam dzień ślubu młodszego brata 
Mikołaja z księżniczką pruską Aleksandrą Teodorówną. Miał już 
wtedy na widoku Aleksander przeniesienie sukcesji tronu rosyj
skiego na Mikołaja. Równocześnie zaś, jakgdyby tytułem odszko
dowania, wyznaczał wyodrębniane dzierżawy polsko-litewskie ce- 
sarzewiczowi Konstantemu.

Rzeczą zewszechmiar zastanawiającą było przyjęcie lego uka
zu przez opinję rosyjską a polską. W Rosji odrazu oceniono jego 
znaczenie i z wściekłością uderzono na trwogę z powodu tak nie
słychanego zamachu na całość imperjum. To było zupełnie zrozu
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miałe. Lecz co mogłoby wydawać się niepojętem, ten akt tak do
niosły spotkał się z dziwnie obojętnem a nawet wprost podejrzli- 
wem przyjęciem w Polsce. Dawało to miarę tego pomieszania po
jęć, jakie wnosiła do umysłów kręta, klucząca polityka Aleksandra. 
Z nieufnością przyjęto w Warszawie „stopienie tak sprzecznych 
sobie kruszców... Moskale uważają krok ten za osłabienie całej 
monarchji; u nas... to uważanem jest za krok do zmoskwiczenia 
narodu polskiego: a tak niezrozumiana, może i do czego mądrego 
dążąca, głęboka polityka i tam i u nas nieukontentowanie spra
wiła“. Był to oczywiście pogląd z gruntu błędny. Aleksander w tym 
wypadku działał niewątpliwie w dobrej wierze. Wykonywał myśl 
swoją „uczynienia z Polaków swoich Węgrów“. Dawał im do ręki 
broń potężną. Ta broń, gdyby nie została w następstwie przytę
pioną przez Mikołaja i wprowadzone przez niego wyłomy w skła
dzie korpusu litewskiego, gdyby jeszcze mimo to została należycie 
zużytkowaną przez rewolucję listopadową, byłaby decydującym 
ciężarem zaważyła na szali losów narodu.

W początku marca 1818 zjechał Aleksander do Warszawy 
na pierwszy sejm Królestwa. Zabawił blisko siedem tygodni, do 
końca kwietnia. Przy otwarciu i zamknięciu sejmu wyjątkowo do
niosłe, obiecujące wygłosił orędzia. Tekst obu tych przemówień, 
każde ważąc słowo, sam ułożył i zredagował własnoręcznie. Sta
nowczo a nawet „gniewnie“ uchylił wszelkie zastrzeżenia Konstan
tego i swego ministra spraw zagranicznych, Gapo d lstrii. Posunął 
się w tych orędziach najdalej, jak nigdy przedtem ani potem nie 
ważył się uczynić. „Spełniają się — mówił do sejmu, w obliczu słu
chającej z natężeniem Polski, Rosji i Europy, — wasze nadzieje 
i moje życzenia... Podaliście mi sposobność okazania m o j e j  oj
czyźnie tego, co dla niej oddawna gotuję, i co otrzyma, skoro za
sady tak ważnego dzieła będą mogły osiągnąć potrzebnego rozwi
nięcia... Reprezentanci Królestwa Polskiego, wznieście się do wy
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sokości waszego zadania. Wezwani jesteście dać znakomity przy
kład Europie, wzrok swój na was zwracającej... Skutki prac wa
szych nauczą mnie, czyli, wierny swoim przedsięwzięciom, będę 
mógł dalej rozszerzać (fidèle à mes résolutions, je peux étendre) 
to, co już dla was uczyniłem“. Te ważkie słowa mieściły ni mniej 
ni więcej, jak zapowiedź nadania konstytucji Cesarstwu i złącze
nia Litwy z Królestwem. To była istotnie, wedle określenia spół- 
czesnych, ,,raca kongrewska“, wypuszczona na Polskę, Rosję i Eu
ropę. Ale sęk był właśnie w tern : czy mignie jedynie fajerwerkiem 
frazesu, czy też rozbłyśnie czynem? Naoczny tych przemówień 
świadek rosyjski, życzliwy Polsce ks. Wiazemski, pod świeżem wra
żeniem zapisywał sceptycznie w dzienniku: „Nie czyńcie Polakom 
dobrodziejstw rzetelnych, ale prawcie (witijstwujtie) im o dobro
dziejstwach... Mowa sejmowa cesarza jest im droższą od wszyst
kich jego dalszych uczynków. Bij ich w domu jak chcesz, tylko 
bądź z nimi grzeczny przy gościach“. Dobitniej jeszcze, z właściwą 
sobie bezwzględnością, wyraził się Konstanty. Nie wahał się na
tychmiast oblać zimną wodą bliższych sobie Polaków i oświadczyć 
wręcz, że jego zdaniem słowa cesarza są „fałszywą monetą“ (les 
paroles de VEmpereur sont de la fausse monnaie). Rzeczywiście 
lakierni miały okazać się w następstwie. Lecz napewno nie były 
niemi w chwili, kiedy zabrzmiały od tronu w sejmie warszawskim. 
Były istotnym wyrazem szerokich zamierzeń, które w tej najgór- 
niejszej chwili swego do Polski stosunku, łącznie z równoległą swą 
koncepcją rosyjską i europejską, pragnął wykonać Aleksander, od 
których niebawem miał się czynem oddalić, ale myślą nie miał od
wrócić się nigdy.

Sam Konstanty, wówczas na przeciwnym stojący biegunie, 
w późniejszych swoich wynurzeniach dostarczy pod tym wzglę
dem świadectw bardzo ciekawych. „Podczas sejmu w Warszawie 
w 1818, — są słowa Konstantego — ...ośmieliłem się czynić prze
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łożenia J. C. M. z powodu Jego zamierzeń... Na co Najjaśniejszy 
Pan, nawet z niejakim gniewem, raczył dać mi odprawę. Na
stępnie zaś przy każdej okazji raczył mi zawsze oświadczać: 
,,Czyliż ty nie pojmujesz, że to nie im daję zamiast żółtych koł
nierzy czerwone, ale wam zamiast czerwonych żółte“ (co miało 
oznaczać, iż polskość zupełna broni polskiej w obrębie dawnej 
Rzpltej wynikała wszak z samej natury rzeczy i właściwie winna 
była rozciągać się nawet do służących tu Rosjan, nie wyłączając 
samego w. księcia). Nadomiar we wszystkich gubernjach pol
skich, należących do Rosji, cesarz raczył mianować gubernato
rów* i wicegubernatorów Polaków. Potem we wszystkich tych gu
bernjach zaprowadził mundury z kołnierzem malinowym. 
Wreszcie, za ostatniej swej bytności w Warszawie, nakazał dla 
wszystkich generałów, adjutantów i innych oficerów korpusu 
litewskiego zaprowadzić na kołnierzach i mundurach barwę ma
linową zamiast czerwonej. Raczył nawet przepisać, aby na mun
durach generalskich był ściśle taki sam haft złoty, jak dla gene
rałów polskich, i ledwo uprosiłem, żeby to zostawić jak było. Na 
dowód, że taki był Jego zamiar, przechowuje się jeszcze w Garde
robie wojennej w Petersburgu kołnierz generalski, sporządzony 
z Jego rozkazu, z haftem złotym na suknie malinowem, na wzór 
polski. Słowem, Najjaśniejszy Pan nietylko we wszystkich swych 
orędziach sejmowych i czynnościach, lecz nawet w rozmowach 
z Polakami szarży wojskowej i cywilnej, w wielu wypadkach 
otwarcie wyłuszczał swoje względem nich zamiary. Cóż tedy dziw
nego, że zakręciło im się w głowie na punkcie nationalité? Im to 
nieustannie wdrażanem było. Oni do tej myśli przywykli i mnie
mali, że jestto rzecz pozytywna (czto sije jesV położitelnoje). Wi
nić ich zaś za to, zdaje się, niepodobna: któżby na ich miejscu te
go sobie nie życzył?“

Nie ulega wątpliwości, że podówczas właśnie, na pierwszym
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sejmie warszawskim, Aleksander szczerze był przejęty podejmo- 
wanem przez siebie wcieleniem idei narodowej polskiej, owej na
tionalité, którą wtedy przy każdej sposobności wystawiał jako ha
sło, przez siebie uznane, uświęcone i na całą rozciągane Euro
pę. Podczas tego, wyjątkowo długiego w Warszawie pobytu, ce
sarz bardzo był czynny, choć w najciekawszych może sprawach 
z tej ożywionej jego akcji osobistej mało zostać mogło śladów pi
semnych. Czyli śród tych spraw była również i tajna związkowa? 
Już wtedy taką inicjatywę był podejmował on w Petersburgu, na 
rzecz ówczesnych liberalnych swych zamysłów rosyjskich. Podej
mował ją także na wschodnim, bałkańskim terenie. Czyli ocie
rał się o nią również, za tej w Warszawie bytności, na rzecz ów
czesnych swych restytucyjnych zamysłów polsko-litewskich? Nie
podobna o tern nic orzec napewno. Wiadomo tylko, że bardzo 
śmiało i pobudliwie do wielu wtedy odzywał się osób i niejedną też 
rzucić musiał inicjatywę na przyszłość. Na osobne zaznaczenie za
sługuje kilkudniowa wycieczka, jaką w tym czasie, w początku 
kwietnia, przedsiębrał do Kalisza. Okazywał tam ostentacyjną 
łaskawość ludności i szlachcie miejscowej, jakgdyby pragnął de
monstrować sw7oje życzliwe dla Polski uczucia w obliczu sąsied
niej dzielnicy poznańskiej.

Pobyt warszawski 1818 oznacza punkt kulminacyjny w sto
sunku Aleksandra do Królestwa. Już w następnym 1819 rzeczy 
zaczynają psuć się i wikłać. Powodu albo raczej pozoru dostar
czyły drobnostki. Wiosną 1819 parę ostrzejszych artykułów opo
zycyjnych w pismach warszawskich, w Gazecie Codziennej Kiciń
skiego i Teodora Morawskiego, wywołało gwałtowną represję ze 
strony w. księcia. Sprowadzeni natychmiast przed niego wydawcy 
najsurowiej zostali zgromieni, ich drukarnia bezprawnie opieczę
towana. Co więcej, pod naciskiem Konstantego, Zajączek w maju 
i iipcu t. r. wrydał przepisy o cenzurze wydawnictw perjodycznych
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i książek. Uczynił to prostą władzą namiestniczą, bez sejmu, a pod 
rygorem prewencyjnym całkiem ogólnikowym i dowolnym, zatem 
podwójnie, w formie i treści, gwałcąc konstytucję.

Nadomiar równocześnie zaszedł wypadek w wojsku, który bar
dziej jeszcze rozjątrzył w. księcia, szczególnie czułego na sprawy 
dyscypliny wojskowej. W czerwcu wykryto w Zamościu, iż trzy
many tam w areszcie podporucznik drugiego pułku strzelców pie
szych, Ignacy Pogonowski, powziął plan opanowania twierdzy, 
porwania za sobą załogi i wtargnięcia z nią do Galicji. Był to „po- 
pędliwy młodzieniec, mający nabitą głowę pismami Schillera i in
nych zapaleńców i ekscentryków niemieckich“. Być może, był już 
pod wpływem kiełkujących śród młodzieży w Niemczech prądów 
rewolucyjnych. Szalony jego pomysł został wcześnie zdradzony 
i bez żadnej trudności udaremniony. Nieszczęsny Pogonowski wy
rokiem sądu wojennego skazany został na śmierć i ułaskawiony na 
wieczne więzienie celkowe z użyciem do ciężkich robót. Trzyma
ny naprzód w Warszawie, potem w Kalwarji w województwie su- 
walskiem, niedługo karną wytrzymał mękę i zmarł w szpitalu wię
ziennym w dwudziestym siódmym roku życia.

Sprawa ta, w związku z poprzednią aferą dziennikarską, obo
strzyła wrogą podejrzliwość Konstantego. Wnet poszły od niego do 
Petersburga doniesienia trzymane w barwach najczarniejszych, 
gdzie całe Królestwo wystawiane było Aleksandrowi w stanie nie
bezpiecznego wrzenia, niemal w przededniu wybuchu. Skutkiem 
tego już w lipcu wyszła do namiestnika surowa odezwa imieniem 
królewskiem od ministra sekretarza stanu Sobolewskiego. Zapo
wiadał tu wręcz Aleksander, że wobec złego nastroju umysłów 
w Królestwie, może nietylko zaniechać zamiaru przyłączenia pro
wincji litewskich, lecz nawet cofnąć i to, co już uczynił. Wpraw
dzie już po paru tygodniach, w początku sierpnia, postrzegłszy się, 
że był wprowadzony w błąd i posunął się zadaleko, zlecił Sobo
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lewskiemu w drugiej, łagodzącej odezwie udzielić zapewnień uspo
kajających i odwołać poprzednią groźbę; zawsze jednak tak rapto
wne wahania i rzuty już dawały wiele do myślenia.

W początku października 1819 Aleksander po raz czwarty 
na dwa tygodnie przybył do Warszawy. Zajął się tu tym razem 
przedmiotem wagi pierwszorzędnej: konstytucją dla cesarstwa ro
syjskiego. Jeszcze poprzedniego roku, w myśl zapowiedzi uczynio
nej w orędziu sejmowein, wygotowanie doniosłego tego dzieła był 
powierzył Nowosilcowowi. Ten, wedle wskazówki cesarza, winien 
był wziąć za podstawę konstytucję Królestwa. Wprowadził przecie 
do swego projektu cały szereg znieprawiających go z gruntu zarzą
dzeń; podobnież pierwotną myśl federacyjną cesarza umiał przy
brać w kształty nawskroś centralistyczne. W miarę postępu prac 
swoich, do których używał zaufanego sekretarza, Francuza Des- 
champsa, i przydanego sobie młodego ks. Wiazemskiego, komuni
kował je cesarzowi do Petersburga. Obecnie, po przyjeździe Ale
ksandra do Warszawy, zajęto się opracowaniem szczegółowem. 
Wtedy też istotnie, pod okiem cesarza, zredagowany został główny 
zarys konstytucji dla Rosji, wykończany następnie w dalszych 
szczegółach redakcyjnych. Byłby to więc napozór znowuż krok po
stępowy, gdyby nie dwie okoliczności. Przedewszystkiem, rzecz cała 
z góry już była skazana do pozostania na papierze. A następnie, ni 
niejszy projekt konstytucji rosyjskiej, ułożony wtedy w Warszawie, 
i który winien był pierwotnie stanowić spółczynnik dopełniający 
i ułatwiający postępowe i restytucyjne zamiary Aleksandra wzglę
dem Polski, już w tym czasie nietylko utracał takie znaczenie, lecz 
mógł nawet wyjść wprost na niekorzyść najżywotniejszych intere
sów polskich. W tym kierunku ze szczególną natarczywością i spry
tem zmierzał Nowosilcow. Już podczas tej bytności warszawskiej 
Aleksandra uczony senator przedstawił mu w przekładzie rosyj 
skim stare akty unji polsko-litewskiej 1413 i 1501, z czasów Jagiełły
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i króla Aleksandra. W przydanem od siebie wyjaśnieniu, podnosił 
szczególnie, z powodu unji horodelskiej, iż wówczas ,,król polski 
Władysław, ustępując bratu swemu W. Księstwo Litewskie, zacho
wuje sobie atoli zwierzchnią nad niem władzę i... przyłącza Litwę 
nazawsze do Królestwa Polskiego“. Prosty stąd płynął wniosek, 
że skoro obecnie car rosyjski Aleksander ustępował czasowo Litwy 
bratu swemu Konstantemu, jak ongi Witoldowi Jagiełło, winien 
podobnież zawarować wieczyste jej zjednoczenie z Cesarstwem ro- 
syjskiem. Niebawem Nowosilcow posunął się jeszcze dalej, i w zło
żonym Aleksandrowi tajnym memorjale wystąpił z propozycją 
wręcz już dla Królestwa zabójczą. Stwierdzał tu naprzód, iż „Kró
lestwo Polskie będzie zawsze krzemieniem, skąd przy najmniej- 
szem wstrząśnieniu wystrzeli iskra“. Poczem załączał formalny 
„projekt“ ukazu, orzekającego w kilku zwięzłych artykułach ani 
mniej ani więcej tylko zupełną kasatę Królestwa i całej jego odręb
ności konstytucyjnej i prawnopaństwowej, i to właśnie pod pre
tekstem powszechnej konstytucji rosyjskiej. Na samym wstępie 
tego projektu ukazowego wypisywał Nowosilcow, „że karta kon
stytucyjna Cesarstwa Naszego opartą jest na zasadach, uświęco
nych w konstytucji, nadanej przez Nas Naszemu Królestwu Pol
skiemu“, oraz, „że dwie konstytucje w tern samem imperjum 
(to jedno już wyrażenie dans le même Empire równało się bez
względnej, śmiertelnej niwelacji) są zbyteczne, albowiem szko
dzą jedności działania, niezbędnej w każdym dobrym rządzie“. 
Z takich wychodząc założeń, projektowany ukaz stanowił krótko 
i węzłowato, iż „Królestwo Polskie, uważane jako namiestnictwo 
zjednoczone z Naszem Cesarstwem, będzie w przyszłości organi
zowane, urządzone, rządzone i administrowane stosownie do prze
pisów karty konstytucyjnej Cesarstwa“; iż zarazem armja polska 
iworzyć będzie „armję zachodnią“ tegoż Cesarstwa; iż, słowem, 
i konstytucja polska i samo Królestwo jako takie przestaną istnieć.
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Ten morderczy projekt nie został oczywiście urzeczywistniony. 
Lecz sama możliwość sformułowania myśli podobnej i przełożenia 
jej monarsze przez zaufanego, świadomego jego nastrojów doradcę, 
była świadectwem aż nadto znamiennem. Był w tern dowód nama
calny, jak dalece Aleksander już zdążył oddalić się od pierwotnego 
swego punktu wyjścia w rzeczach polskich.

W istocie, już w tym czasie przekraczał on punkt szczytowy 
swojej dążności odnowicielskiej. Jakkolwiek nigdy nie zarzeknie 
się jej w tajni rozumu i sumienia, przecież w praktyce zstępował 
odtąd najwyraźniej na pochyłą płaszczyznę dążności wstecznej. 
Okazało się to dowodnie za następnego już pobytu w Warszawie, 
na drugim sejmie Królestwa. Bawił i tym razem Aleksander w sto
licy polskiej dość długo, siedem tygodni, od końca sierpnia do po
łowy października 1820. Ale w innym zgoła przesiadywał na
stroju, niż przed dwoma laty. Skłócony sam z sobą, niespokojny, 
nieufny, szukał już teraz pretekstu do wycofania się z własnych 
dawniejszych przyrzeczeń. Dostarczyła takiego pożądanego po
zoru hałaśliwa opozycja sejmowa z posłem kaliskim Wincentym 
Niemojowskim na czele. Była ona podejmowana w szczerej i słu
sznej myśli liberalnej, była potrzeba, a rzeczowo usprawiedli
wiona aż nadto przez mnożące się bezustanku, jaskrawe po
gwałcenia ustawodawcze. Została jednak przeprowadzoną w spo
sobie niedość rozważnym ani celowym, z zapatrzeniem się raczej 
na efekt słowny i naśladownictwo zagranicy, niż na istotę najważ
niejszych interesów narodowych. Została też natychmiast wyzy
skaną na niekorzyść kraju. ,,Zapytajcie się sumienia waszego, — 
tonem gorzkiego wyrzutu odzywał się Aleksander do sejmu w mo
wie zamknięcia,—czy w ciągu obrad waszych położyliście dla Pol
ski wszystkie te usługi, jakich od waszej oczekiwała mądrości, czy 
też przeciwnie, poświęcając nadzieję, którą przezorna ufność by
łaby ziściła, nie opóźniliście w jego postępach dzieła przywrócenia
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ojczyzny waszej? Ta ciężka odpowiedzialność na was spadać bę
dzie“. Tę odpowiedzialność, korzystając skwapliwie z nadarzonego 
pozoru, on poprostu zrzucał z siebie samego, gdy nie stało mu siły 
na dokończenie rzeczy napoczętej. Tern samem zaś, skoro nie 
śmiał iść naprzód, musiał obrócić się wstecz, podważając samo 
dokonane już dzieło. Wyjeżdżając nazajutrz po sejmie z Warsza
wy, Aleksander kazał Konstantemu towarzyszyć sobie do Błonia. 
Tutaj na pożegnanie rzekł mu krótko: „Carte blanche“. „Jakto, 
Najjaśniejszy Panie, carte blanche9—zapyał Konstanty,—a kon
stytucja?“ „Konstytucję ja biorę na siebie,—odparł Aleksander,— 
działaj swobodnie i nie troszcz się o resztę. Działaj, i carte blanche“, 
powtórzył kilkakrotnie. Zamykał swoje z liberalizmem rachunki, 
otwierał naoścież wrota reakcji i represji.

W tern miejscu jednak wypada zatrzymać się, aby linję dotych
czasową i niniejszy punkt zwrotny w polityce polskiej Aleksandra 
ująć pod szerszym kątem widzenia jego spółczesnej akcji euro
pejskiej. Wchodziły tu w grę nadzwyczaj zawikłane okoliczności, 
w nader rozległym rozgrywające się promieniu. Mogą one tutaj 
zostać jedynie wyznaczone w swych stycznych z właściwemi spra
wami polskiemi. Mieści się tu moment najciemniejszy i podziś- 
dzień najmniej wyjaśniony w całem panowaniu Aleksandra. A za
razem tutaj jest klucz do pewnych zagadnień, ściśle sprzężonych 
z jego stosunkiem do Królestwa wogóle, a związków tajnych pol
skich w szczególności. Te rzeczy, napozór dalekie, posiadają w isto
cie znaczenie bezpośrednie, poniekąd nawet decydujące, dla nale
żytego zrozumienia genezy owych związków i losu Łukasińskiego.

III.

Sprawa polska nie była bynajmniej jedyną, czekającą swego 
rozwiązania od Aleksandra w dobie pokongresowej. Wyszedłszy
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zwycięsko ze śmiertelnego pojedynku z Napoleonem, z chwilą po
wszechnej pacyfikacji kongresowej wiedeńskiej stanął on wobec 
trzech naraz, ogniskujących się dokoła niego spraw wielkich: 
wschodniej, rosyjskiej i polskiej. Szło tu naprzód o obalenie Porty, 
przez wyzwolenie pod egidą rosyjską narodowości słowiańskich 
półwyspu bałkańskiego i Greków. Szło dalej o prawnopolityczne 
i społeczne uporządkowanie własnego ogromnego imperjum i przy
stosowanie go do wymagań państwowości nowożytnej, przez re
formę rdzenną, wspartą na podstawach federacyjno- konstytucyj
nych, obok usamowolnienia włościan rosyjskich. Szło wreszcie 
o uwieńczenie dzieła zebrania Polski przy Rosji, wewnętrznie, przez 
rozszerzenie granic Królestwa od strony Litwy, zewnętrznie, od 
strony Galicji i Poznańskiego. We wszystkich tych trzech spra
wach miał Aleksander przeciw sobie reakcyjną Europę kongre
sową, zaś w dwóch ostatnich nadomiar — reakcyjne żywioły ro
syjskie. Wszystkie trzy piastował on w swej głowie po swojemu, 
t. j. gotując się wraz do ich rozwiązania, lub do wyrzeczenia 
się ich, stosownie do okoliczności. W pierwszym impecie zwy
cięscy, w początkach doby kongresowej, szedł na rozcięcie całego 
potrójnego tego węzła. Potężnem, niezbędnem narzędziem do pod
jęcia tych ogromnych, troistych zadań, winna była zostać w jego 
ręku opinja publiczna europejska, rosyjska i polska. Tę opinję on 
zrazu pragnął nastroić w duchu postępowym, wyzwoleńczym, aby 
takim jej pędem obracać młyny swojej wielkiej polityki i ułatwić 
urzeczywistnienie wielostronnych swoich widoków.

Wynikał stąd, w tych pierwszych latach po kongresie wiedeń
skim, osobliwszy stosunek Aleksandra do Europy, Rosji i Polski. 
Tak więc, na Zachodzie, dotychczasowy chorąży koalicji europej
skiej poczynał występować odtąd w roli chorążego liberalizmu 
europejskiego. Rolę taką odegrał przedewszystkiem wobec Francji. 
Już wchodząc jako zdobywca do Paryża, ogłaszał siebie z naci
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skiem pogromcą samego Napoleona, lecz przyjacielem Francji. 
Ostentacyjnie przyczynił się do nadania karty konstytucyjnej przez 
Ludwika XVIII. Później osobiście, i przez posła swego u rządu bour- 
bońskiego, Pozzo di Borgo, mocno występował przeciw reakcyjnym 
ultrasom francuskim. Utrzymywał przyjazną styczność z tamecz- 
nemi żywiołami liberalnemi, ściągał na siebie sympatje i nadzieje 
opozycji paryskiej, niecierpliwie znoszącej ciężkie jarzmo przy
wróconego ancien régime i gotującej się prędzej czy później zrzu
cić nieznośne rządy Restauracji.

W rzeczy samej, we Francji, po epizodzie Studniowym i po
wtórnym powrocie Ęourbonów, zaczęła się odwetowa gospodar
ka skrajnie reakcyjna. Rozpanoszył się ,,biały terror“, mściwe 
prześladowanie ludzi i rzeczy, związanych z przeszłością rewo
lucyjną i napoleońską, gnębienie żywiołów republikańskich i bo- 
napartystycznych. Zaczęło się masowe ,,czyszczenie“ wojska, bądź 
przez proste dymisje, bądź odsyłanie na reformę, t. j. wydalenie 
z armji na półżołdu. Dziesiątki tysięcy starych żołnierzy i prze
szło piętnaście tysięcy oficerów znalazło się na bruku, tworząc 
groźny czynnik opozycyjny i wybuchowy. Ta metoda paryska 
została zresztą pod niejednym względem naśladowaną przez w. ks. 
Konstantego w Królestwie. Ślepa zawziętość ultrasów francuskich 
wcześnie spotkać się musiała z oporem. Już od 1816 w Paryżu 
i na prowincji rozpoczęła się akcja spiskowa śród dymisjonowa
nych wojskowych. W maju t. r. nastąpiła nieudana próba powsta
nia w Grenobli. Rząd odpowiedział krwawą represją. Nadzwyczaj
ny sąd wojenny skazał na śmierć przeszło dwadzieścia osób; śród 
ofiar, oprócz żołnierzy, znaleźli się też robotnicy i chłopi. Ze strony 
opozycyjnej nie zrażano się jednak, a nawet żywiono daleko się
gające zamysły, obliczone między innemi, rzecz znamienna, na li
beralne skłonności Aleksandra. W tym kierunku zwrócili się 
mianowicie wygnańcy francuscy, zgromadzeni w Brukseli. Po
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wzięli oni myśl zrzucenia Ludwika XVIII i osadzenia na tro
nie francuskim najstarszego syna króla Niderlandów, Wil
helma ks. Oranji, który właśnie, w lutym 1816, poślubił siostrę 
Aleksandra, w. księżnę Annę Pawłównę. W Warszawie przebywał 
w tym czasie Łazarz Carnot, znakomity „organizator zwycięstwa“ 
z czasów rewolucyjnych, wygnany obecnie z Francji jako były 
członek Konwencji i „królobójca“, oraz jego przyjaciel, również 
wygnaniec republikański, Viel-Castel. Carnot bywał w najpierw- 
szych domach warszawskich, a miewał też częste narady z Kon
stantym. Nie przeszkadzało to zresztą, iż jego korespondencja była 
stale perlustrowaną przez tajną policję wielkoksiążęcą. Siedział on 
w Warszawie do końca 1816, poczem dla uniknięcia podejrzeń rzą
du francuskiego poradzono mu przenieść się na Śląsk. Otóż Carnot 
osobiście, a potem przez Viel - Castela, złożył Konstantemu dla 
Aleksandra w grudniu 1816 i lutym 1817, imieniem stronnictw 
opozycyjnych francuskich, szereg memorjałów poufnych, gdzie 
szczegółowo rozwijał ów plan detronizacji Bourbona i wyniesienia 
Orańczyka. Dopraszał się czynnego poparcia tej imprezy przez 
Aleksandra, w ten mianowicie sposób, aby korpus okupacyjny ro
syjski, konsystujący jeszcze we Francji aż do spłacenia kontrybucji 
wojennej, pod dowództwem ks. Michała Woroncowa, przyszedł po
wstańcom z sukursem i pomógł do wygnania Ludwika a obwołania 
królem szwagra cesarskiego, Wilhelma. Cesarz oczywiście odmó
wił wdania się w tak ryzykowne przedsięwzięcie. Bądźcobądź je
dnak, podobna inicjatywa, skierowana do niego ze strony człowie
ka tej powagi i doświadczenia, co stary Carnot, dawała dużo do my
ślenia. Dawała miarę tego zaufania, jakiem w ówczesnych liberal- 
no-rewolucyjnych kołach francuskich cieszył się cesarz rosyjski 
a konstytucyjny król polski.

Jeśli jednak Aleksander zręczną zmianą frontu tak szybko po
trafił dokonać tej sztuki nadzwyczajnej, iż ku niemu, wrogowi i po
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gromcy, nazajutrz po odwrocie z pod Moskwy i zdobyciu Paryża, 
zwracały się nadzieje żywiołów patrjotycznych pobitej Francji, iż 
do niego, głowy koalicji, garnęła się z wiarą radykalna opinja Za
chodu, to tem łatwiej przyszło mu występować w roli opiekuna 
i zbawcy na Wschodzie europejskim, na starym, wypróbowanym 
gruncie wpływów rosyjskich. Tutaj spoczywał jeden z celów głó
wnych własnej jego polityki. Do tego celu, „greckiego projektu“ 
babki swej Katarzyny, którego nigdy nie był spuszczał z oka w po
przedniej dobie napoleońskiej, obecnie z całą energją zabrał się 
Aleksander. Jego imieniem nowy rosyjski minister spraw zagra
nicznych, Grek-Korfiota Capo dTstria, rozwinął gorączkową i roz
ległą akcję, ogarniającą cały półwysep bałkański, prowadzoną ró
wnolegle w Serbji, Rumunji, Gzarnogórzu, Dalmacji, a szczególnie 
w Grecji. Była to, z samej swej istoty, podziemna robota spiskowa, 
mająca swój punkt wyjścia i oparcia w Rosji. Tutaj też, w Ode- 
sie, założoną została już w 1814 Heter ja Filików, t. j. Związek 
przyjaciół, stowarzyszenie tajne celem zrewolucjonizowania Gre
cji. Założycielami byli dwaj Grecy, Skufas i Xanthos, i Bułgar 
Cakałow; formy związkowe zapożyczone zostały przeważnie 
z wolnomularstwa, opracowane przez Xanthosa, mistrza loży 
wolnomularskiej z Patmosu. Przedstawicielami związku u boku 
cesarza byli bracia Ypsilantowie, zwłaszcza jego ulubieniec, Ale
ksander Ypsilanti, oficer armji rosyjskiej, uczestnik kampanji 
1812-3, gdzie dosłużył się rangi generał-majora jazdy i fligeladju- 
tanta cesarskiego. Komitet wykonawczy Heterji, przeniesiony 
w 1816 do Moskwy przez Skufasa, zreorganizowany po jego śmier
ci w 1818, złożony z ośmiu osób, miał stale jednego członka w Pe
tersburgu. Ścisłą styczność potajemną utrzymywali z Heter ją, 
wspierając ją pieniężnie i udzielając jej dyrektyw, ambasador ro
syjski w Konstantynopolu Stroganow, konsulowie i liczni agenci 
rosyjscy, rozrzuceni po całym półwyspie bałkańskim.
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Niedość na tem: sieć tej agitacji rozciągniętą została również 
na Włochy. Czyniono to, z jednej strony, dla ułatwienia rosyjskiej 
roboty bałkańskiej na sąsiedniem pobrzeżu dalmatyńskiem. Z dru
giej strony, zmierzano do zaszachowania, w tutejszych posiadło
ściach austrjackich, królestwie Lombardo-Weneckiem, dworu 
wiedeńskiego, naturalnego wroga „projektu greckiego“ i spółza- 
wodnika Rosji na Wschodzie tureckim. Głównemi sprężynami 
byli tutaj konsul generalny rosyjski w Wenecji, Naranzi, wicekon- 
sul Filii i konsul generalny rosyjski w Trjeście Pellegrini. Osobno 
działał stary wyga, kawaler Altesti, niegdyś przelotny „kaprys“ 
Katarzyny, pomocnik Zubowa przy trzecim podziale Polski, wy
pędzony z Petersburga przez Pawła, a teraz zamieszkały w Trje
ście i używany przez Aleksandra do misyj tajnych we Włoszech, 
Niemczech i Polsce. Ci panowie, wspomagani przez całą rzeszę 
agentów podrzędnych na żołdzie rosyjskim, usilnie podsycali nie
nawiść Włochów do tyrańskiej gospodarki austrjackiej. Zarazem 
starali się wpajać im nieograniczone zaufanie do zbawczego, woi- 
nomyślnego posłannictwa Aleksandra. Szerzyli takie pojęcia rów
nież i wybitni Rosjanie, odbywający półurzędowe po Włoszech 
wojaże, jak Orłów, Pahlen i inni. Latem 1818, po pierwszym 
sejmie warszawskim, zjawił się w Wenecji generał-adjutant Ale
ksandra, potargowicki Polak, Ożarowski. Rozpowszechniał on śród 
Wenecjan wiadomość o bliskiem „przyłączeniu innych prowincyj 
starożytnej Polski do obecnego konstytucyjnego Królestwa Pol
skiego“ ; a jednocześnie zagrzewał Włochów, aby brali sobie stąd 
przykład dla własnej ciemiężonej ojczyzny. W styczniu 1819 uka
zał się tutaj sam Capo d‘Istria, wybierając się do Korfu na na
radę z przywódcami Heterji. W drodze powrotnej zatrzymał się 
on znowu dłużej we Włoszech. Prowadził obszerne rozmowy ze 
szlachetnymi Wenecjanami, „fanatycznymi stronnikami gabinetu 
rosyjskiego i jego wpływu na losy Włoch“. Radził im poufnie
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„pokładać największe nadzieje w wielkim i przesiębiorczym ge
niuszu liberalnym Aleksandra“. Tegoż roku brat najmłodszy cesa
rza, w. ks. Michał Pawłowicz, w otoczeniu licznej świty, odbył 
również objazd po Włoszech.

Nieszczęśliwy naród włoski, podówczas pewnie najnieszczę
śliwszy w Europie, najsrożej był pokrzywdzony na kongresie wie
deńskim. Był rozszarpany na szmaty, porozdzielany w połowie 
między drobnych despotów, w połowie zagarnięty przez Austrję, 
która gnębiącą swą hegemonję rozciągała na całość. Nie tracił 
przecie ducha, nie przestawał dążyć do ratunku, do wyzwolenia. 
I e swoje nieposkromione, choć niemiłosiernie ścigane dążenia, pod 
wodzą wielkich i ofiarnych dusz patrjotycznych, ukrywali Włosi 
w rozgałęzionych organizacjach tajnych. Takie organizacje wcze
śnie powstały tu w znacznej liczbie, bądź równoległe do siebie, 
bądź sobie podporządkowane. Rodziły się i rozwijały w takiej 
skrytości i komplikacji, że nikt ani wtedy, ani podziśdzień 
wszystkich w całości nie ogarnął. Uczynićby to mógł podówczas 
jeden tylko przewodni w nich działacz i twórca, Włoch - Fran
cuz, Filip Buonarroti. Czynny jeszcze dawniej śród najgwał
towniejszych prądów rewolucji francuskiej, był uczestniczył 
w słynnym spisku Babeufa. Obecnie bezdomny tułacz, wynurza
jący się to w Paryżu, to w Londynie, to w Genewie, ścigany przez 
wszystkie policje rządów europejskich, trzymał nici wszelkich taj
nych oswobodzicielskich usiłowań narodów europejskich. Ten 
arcymistrz i doradca wszelkich robót spiskowych młodszej gene
racji, nauczyciel i pierwowzór Mazziniego, wnosił tradycje rewolu
cyjne końca XVIII stulecia do zarania XIX. Niezłomny, fanatyczny 
pod siwym włosem entuzjasta wolności, równości i braterstwa 
ludzi i ludów, ta potężna, granitowa, dodziśdnia niedość znana 
postać starca spiskowca, była praojcem wszystkich późniejszych 
robót spiskowych Młodej Europy, a w dalszym planie, pierw
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szej Międzynarodówki. W każdym razie tyle nie ulega wątpliwo
ści, że ówczesne związki włoskie, bądź to dlatego właśnie, że two
rzyły się śród najtrudniejszych warunków pod okiem wyćwiczonej 
policji austrjackiej, bądź też dzięki specyficznemu uzdolnieniu 
Włochów do czynności spiskowej, najwcześniej i najwszechstron
niej zostały rozwinięte pod względem organizacji wewnętrznej. 
Były one naogół blisko spowinowacone z wolnomularstwem, albo 
też wprost z niego wyszły, i stamtąd też zapożyczały stronę for
malną, ze znakomitem jednak udoskonaleniem techniki czysto 
organizacyjnej, w kierunku większej centralizacji w działaniu 
i lepszego zabezpieczenia przed wykryciem.

Do najwcześniejszych związków włoskich należeli t. zw. Rag- 
gionanti, „Promieniści“. Tajny ten związek powstał naprzód w Me- 
djolanie, pod koniec XVIII wieku, za czasów legjonowych pol
skich. Hasłem związkowem było oswobodzenie i zjednoczenie 
Wioch własnemi siłami narodu włoskiego, choćby bez i wbrew 
broni francuskiej. Założycielami związku byli oficerowie legji 
lombardzkiej. Nie jest wyłączonem, iż zaniesione do kraju przez 
legjonistę polskiego, może przez Litwina Małachowskiego, dalekie 
echo tych „Promienistych“ medjolańskich odbiło się na później
szych wileńskich. W okresie reakcyjnym, jaki nastąpił we Wło
szech po kongresie wiedeńskim, do najczynniejszych związków 
włoskich należał związek Braci (filadelfi), sięgający doby napole
ońskiej, będący właściwie pochodzenia francuskiego. Istotnie, tę 
samą nazwę nosiła gałąź tajna, oderwana od francuskiego wolno
mularstwa, gdy ono stało się instytucją rządową za cesarstwa, śród 
okoliczności, przypominających poniekąd genezę polskiego Wol
nomularstwa narodowego. Założycielem pierwszych filadelfów był 
pułkownik Oudet, zabity w 1809 pod Wagram, a wedle legendy ja
koby rozstrzelany tam na polu bitwy z rozkazu Napoleona. Z tych 
francuskich wyrośli podobno późniejsi ich imiennicy włoscy. Obok
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nich krzewili się na południu ruchliwi „kawalerowie welficcy“ (ca- 
ualieri guelfi), bardzo sprytnie osłonieni pozorami czysto religijne
mu Pracowali oni urzędownie pod godłem „ad majorem Dei glo
riom", w trzech stopniach „adherentów“, „przyjaciół“, „klery
ków“. Wreszcie, ponad obu temi i wszystkiemi wogóle związkami 
tajnemi włoskiemi, wygórowali t. zw. węglarze (carbonari), orga
nizacja najtęższa, powołana do zjednoczenia i wchłonienia tam
tych. Zreorganizowany związek węglarstwa (carboneria) miał 
swoje zaczątki jeszcze w czasach napoleońskich. Wówczas jednak, 
dość paradoksalnym sposobem, skojarzony z kotlarzami (ealde- 
rad), był organizacją klerykalną i bourbońską, walczącą z jarz
mem francuskiem. Potem wszakże, w dobie Studniowej i powsta
nia Murata w 1815, skroś się przeobraził pod nowożytnem hasłem 
narodowo-rewolucyjnem. Skierował się odtąd przeciw rządom au- 
strjackim i wysługującym się Austrji władcom włoskim. Uderzał 
także na władzę papieską w przywróconem przez kongres państwie 
Kościelnem. W ogólności węglarstwo za najtajniejszy i najwyższy 
cel statutowy stawiało sobie podniesienie „nieszczęsnej Matki Oj
czyzny“, wywalczenie niepodległości Włoch zjednoczonych. Ogni
sty duch patrjotyczny, ożywiający te stowarzyszenia, oraz wypra
cowana w nich, a osobliwie w karbonarji, wytrawna technika 
związkowa miały pod niejednym względem oddziałać na ukształ- 
lowanie się przedsięwzięć pokrewnych gdzieindziej, we Francji, 
Niemczech, a między innemi też w Polsce.

Owóż do niniejszych, najskrytszych, niedostępnych nawet dla 
oka policji austrjackiej, organizacyj włoskich bardzo wcześnie, 
w pierwszych zaraz latach po kongresie wiedeńskim, umiały trafić 
wpływy rządowe liberalizującej Rosji. Kanclerz wiedeński, ks. Met- 
ternich, śledzący te rzeczy z najpilniejszą uwagą, wprost oskarżał 
Aleksandra, że „agenci rosyjscy prezydują w klubach karbonar-
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skich“. Dochowały się istotnie pewne dość poważne w tej mierze 
poszlaki zarówno w aktach petersburskiego ministerjum spraw za
granicznych, jakoteż w aktach policyjnych austrjackich w Wene
cji, Medjolanie i Wiedniu. W 1819, z powodu włoskiej podróży 
w. księcia Michała, cesarz Franciszek I wystosował nawet wprost 
do Aleksandra pismo odręczne, gdzie żalił się „na nadużycie jego 
(Aleksandra) imienia“ we Włoszech. Jak dalece związkowcy wło
scy wtedy na rosyjskiego liczyli cesarza, o tern najlepiej świadczy 
to rozgoryczenie, z jakiem niebawem, po paru już leciech, zawiódł
szy się na nim, piętnować go będą jako „Judasza liberalizmu“ (il 
Giuda del liberalismo europeo). Obecnie, we wstępnym okresie 
pokongresowym, był on jeszcze dla nich liberalnym Mesja
szem.

Wreszcie, podnieść tu jeszcze należy, że Aleksander, mnożąc 
w ten sposób kłopoty włoskie Austrji na wypadek, gdyby miał ze
trzeć się z nią na Wschodzie, nie zapominał również o Słowianach 
austrjackich. Tak więc baczną jego uwagę zwracała Chorwacja, 
Sławonja, Czechy, a nawet „Ruś Ugorska“. Tamtędy, t. j. do Sło
wian zamieszkałych na Węgrzech, kierowała się już uwaga cesa
rza Pawła, gdy córkę swą ulubioną wydawał za palatyna węgier
skiego, arcyksięcia Józefa, warując dla niej pozostanie po ślubie 
przy prawosławiu. Obecnie akcję czynną podejmował w tym kie
runku Aleksander. Pełno jego agentów uwijało się po Bukowinie 
i sąsiednich komitatach węgierskich, śród tamecznej słowiańskiej 
ludności prawosławnej i unickiej. Sam Aleksander przejazdem na 
kongresy europejskie lubił zatrzymywać się na Węgrzech i gawę
dzić łaskawie z parochami dyzunickimi i unickimi, ożywiając 
w nich pamięć przynależności do wielkiej macierzy rosyjskiej.

innemi drogami, a w pokrewnych ściśle widokach, wyrabiał so
bie Aleksander równocześnie stanowisko wpływowe w opinji pu
blicznej Niemiec. Naród niemiecki, po krwawych wysiłkach wo
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jen t. zw. „oswobodzicielskich“ przeciw Napoleonowi, znalazł się 
nazajutrz po kongresie wiedeńskim podawnemu w stanie rozbicia 
i ucisku. W przebudowanej, chaotycznej Rzeszy, był ściśnięty po
między starą, zabójczą dla Niemiec, rywalizacją Austrji a Prus. 
Był pod tępą presją idącej z Wiednia, autokratycznej reakcji met- 
ternichowskiej, oraz dotrzymującej jej kroku, mimo konkurencyj
nych pozorów postępowszych, tern zawodniejszej, reakcji piety- 
slyczno-junkierskiej, idącej z Berlina. Był oszukany, wyprowadzo
ny dosłownie w pole przez swoje rządy. One spuściły go ze smy
czy na Francuza w 1813, a teraz, po 1815, napowrót zakłady na 
łańcuch. Społeczeństwo niemieckie z goryczą tę ciężką odczuwało 
krzywdę, złamane najuroczystsze przyrzeczenia swobód politycz
nych i urządzeń konstytucyjnych. I znowuż tutaj „aniołem świa
tła“ jawił się Aleksander. Nadawca liberalnej konstytucji w podbi
łem przez siebie Królestwie Polskiem, stawał się żywym wyrzutem 
dla monarchów niemieckich, niedotrzymujących obietnicy kon
stytucyjnej własnemu ludowi. Choć traktatowy ich sprzymierze
niec, postępowy car stawał się duchowym sojusznikiem narodu 
niemieckiego. Tern łatwiej przychodziło Aleksandrowi otaczać się 
podobną aureolą w Niemczech, że przez związki rodzinne swoje, 
braci i sióstr, miał tu rozległe wpływy dynastyczne, zwłaszcza 
w Niemczech południowych. Jak pod wieloma innemi, tak i pod 
tym względem, odmienną tylko metodą, obejmował on niejako 
sukcesyjnie, po wielkim swym przeciwniku Napoleonie, politykę 
oddziaływania na Rzeszę przez pomniejsze jej części składowe, na- 
przekór Austrji i Prusom. Szczególnie pomocnym okazał się młody 
król wirtemberski Wilhelm I, zaślubiony od stycznia 1816 z umi
łowaną siostrą Aleksandra, niedoszłą królową polską, ambitną 
w. księżną Katarzyną Pawłówną. Rozpoczął on rządy w Wirtem
bergii pod znakiem wybitnego liberalizmu, występując w obro
nie ludu wiejskiego przeciw przywilejom stanowym, znosząc
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cenzurę i policję tajną. Jednocześnie drugi szwagier cesarski, 
w. książę badeński Karol, brat cesarzowej Elżbiety Aleksiejówny, 
bezpośrednio po pierwszym sejmie warszawskim, zdobył się 
w sierpniu 1818 na obdarowanie swych Badeńczyków kartą 
konstytucyjną. Nie bez powodu Niemcy wolnomyślne w tym 
liberalnym zwrocie, ujawnionym nagle w Stuttgarcie i Karlsruhe, 
z wdzięcznością dopatrywały się natchnień wychodzących 
z Petersburga.

Aleksandrowi tembardziej zależało na skaptowaniu sobie epi- 
nji publicznej niemieckiej, że bardzo niedawno, podczas końco
wych zapasów z Napoleonem, przekonał się o jej sile i znaczeniu. 
Co więcej, w ówczesnych krytycznych przeprawach 1813, wy
padło mu wyzyskać jej porywy dla wywarcia ciśnienia na gabinety 
koalicyjne. W szczególności wyobraźnię cesarza uderzył Tugend- 
bund pruski. Słynny ten związek tajny był zapewne znacznie prze
ceniony pod względem swej bezpośredniej działalności realnej. 
Odegrał on jednak istotnie wydatną rolę pośrednią, moralną, 
w walce oswobodzicielskiej Prus przeciw Napoleonowi. Towarzy
stwo cnoty, filarecja, Tugendbund, albo właściwie Tugenduerein, 
powstał, jak wiadomo, w Królewcu, w kwietniu 1808. Powstał tedy 
w dobie najgłębszego poniżenia Prus, pod ostrym dozorem francu
skim. Wystąpił też zrazu, dla ostrożności, jako napozór bezbarwny 
„związek obyczajowo-naukowy“, wedle ustawy jawnej, złożonej 
do zatwierdzenia królowi Fryderykowi-Wilhelmowi III. W rzeczy
wistości zmierzał od początku do tajnej akcji patrjotycznej, pod 
hasłem odrodzenia narodu pruskiego i przysposobienia go do po
zbycia się francuskiego jarzma. Usiłowania te czynnie rozwinął 
Tugendbund ze szczególną energją już podczas wojny francusko- 
austrjackiej 1809. Było to jedno z ogniw w wielkim łańcuchu ro
bot spiskowych, jakim wtedy zamierzano spętać Napoleona. Go
dzono nietylko w jego politykę, lecz i na jego życie. O tych tajnych
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robotach przeciwnapoleońskich 1809, sięgających od Kadyksu 
do Petersburga, Aleksander, choć napozór jeszcze sprzymierzeniec 
francuski, miał wiadomość dokładną, a nawet przeważnie miał 
czynny w nich udział. Utrzymywał też bliską styczność z działacza
mi Tugendbundu, którego kilku najcelniejszych członków zjeżdża
ło potajemnie do Petersburga. Rzecz się nie udała; Napoleon z opa
łów wojny austrjackiej szczęśliwie się wydobył. Co nieco, choć 
bardzo niedokładnie, on o tych sekretach spiskowych wiedział. 
To też po wojnie zaczął represje. Już w grudniu 1809 Tugendbund 
urzędownie został zamknięty przez Fryderyka-Wilhelma III, na 
wyraźny rozkaz Napoleona. Założycielami tego stowarzyszenia by
ło grono gorących, głęboko planujących patrjotów, należących do 
wolnomularstwa pruskiego, a zawziętych wrogów Polski. 
W opracowaniu statutów, rozwinięciu i rozkrzewieniu związ
ku wzięli żywy udział wybitni urzędnicy i oficerowie pru
scy. Na czele stała Wielka rada, z siedmiu osób pod 
przewodnictwem wielkorządcy (Gewalthaber). Ten ostatni miał 
do pomocy „cenzora generalnego“, jako „dyrektora policji we
wnętrznej i afiljacji“. Osobno pracował wydział wojskowy (Pflanz- 
schule für Offiziere), najważniejszy organ związku, pod kiero
wnictwem majora sztabu generalnego, późniejszego feldmarszałka 
Boyena. Inny major sztabu, późniejszy generał komenderujący 
w Poznańskiem, Grolman, zasiadał w Radzie wielkiej. W liczbie 
ogolnej członków rzeczywistych, dochodzącej pod koniec 1809, 
przed urzędownem zamknięciem, do siedmiuset kilkudziesięciu, 
zorganizowanych w dwudziestu pięciu „Izbach prowincjonalnych“, 
prawie połowę stanowili oficerowie. Umieszczenie punktu ciężko
ści stowarzyszenia pośród żywiołów wojskowych odpowiadało wła
ściwym zamiarom związkowców, pod płaszczykiem platonicznej, 
„obyczajowo-naukowej“ ustawy jawnej. Podług autentycznej in
terpretacji tej ustawy przez głównego jej redaktora, profesora kró
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lewieckiego, Hansa Lehmanna, zadaniem Tugendbundu było stać 
się „wpływowem stowarzyszeniem narodowem w ręku króla, ma- 
jącem przygotować dla niego potęgę narodową (Volksmacht), na 
wypadek potrzeby“. Na szczególne zaznaczenie zasługuje okolicz
ność następująca. Inicjator i twórca Tugendbundu, oberfiskał i ase
sor sądowy, Fryderyk Mosqua, oraz jeden z założycieli, Teodor Jan
kę, nauczyciel w liceum warszawskiem, potem guwerner w domu 
ks. Antoniego Radziwiłła, wreszcie hofrat i denuncjant rządowy, 
byli poprzednio członkami loży wolnomularskiej w Warszawie za 
rządów pruskich. Uszli oni stąd dopiero przed Francuzami i Księ
stwem Warszawskiem. Mieli też obaj dość rozgałęzione stosunki 
z Polakami, które w późniejszym utrzymali czasie. W rzeczy samej, 
na „liście generalnej“ członków Tugendbundu znalazło się kilka
naście nazwisk polskich, głównie oficerów, pozostałych w armji 
pruskiej, jak porucznicy Piotr Prądzyński, Sikorski, będący nawet 
jednym z założycieli, Źelaziński i inni.

Nie ulega wątpliwości, że Tugendbund po swojem zwinięciu, 
jakkolwiek formalnie i faktycznie istnieć przestał, jednak i nadal 
pozostał żywem źródłem duchowem patrjotycznych zamierzeń taj
nych niemieckich. Tu mianowicie tkwił zaród następnego Związku 
Niemieckiego (Deutscher Bund), z jesieni 1810. Tu przedewszyst- 
kiem był punkt wyjścia projektów organizacyjnych wojskowych, 
celem zbrojnego powstania przeciw Napoleonowi, układanych 
w ciągu 1811 i 1812 przez Prusaków wielkiego serca i głowy, jak 
Scharnhorst, Gneisenau i inni, zdecydowanych, wedle słów ich wła
snych, dla zbawienia ojczyzny „sięgnąć do arsenału rewolucji“. 
Zaznaczyć też należy, że obok tych wybitnych patrjotów, zbliżo
nych do osoby królewskiej, był też stale używany przez rząd pruski 
w tych robotach związkowych, zarówno w poprzedniej dobie Tu- 
gendbundu, jak i w późniejszej kongresowej, dyrektor policji Grü
ner. W tern wszystkiem była uderzająca analogja do sposobów,
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stosowanych następnie w tej samej dziedzinie przez Aleksandra. 
Będą one podobnież polegały na używaniu bądź zbliżonych do sie
bie wybitnych działaczów, bądź też figur rządowych i policyjnych, 
jak Orłów, Łopuchin, Benckendorff, Rożniecki, dla zachęty i do
zorowania związków tajnych rosyjskich i polskich.

Ruch związkowy, wszczęty tym sposobem w Prusiech, w okre
sie 1809-13, następnie w 1814-5, a szczególniej w dobie Studnio
wej, rozpostarł się na całe Niemcy, niesiony odtąd wyższą ponad 
patrjotyzm pruski ideą narodowości i jedności wszechniemieckiej. 
Tę ideę już dawniej, za czasów napoleńskich, był podnosił wielki 
myśliciel i patrjota Fichte, we wspaniałych swych ,,Mowach do na
rodu niemieckiego“, w 1808. Fichte osobiście znał Polskę. Niegdyś, 
w dobie sejmu wielkiego, nazajutrz po ogłoszeniu ustawy Trzeciego 
maja, przybył on do Warszawy, jako guwerner młodziutkiego wte
dy Ludwika Platera, wybitnego później na niwie masońskiej i spi
skowej działacza narodowego. Wprawdzie wytrzymał Fichte 
w Warszawie niedługo i jedynym śladem ówczesnego jego 
pobytu było jego kazanie w kościele ewangelickim war
szawskim, ,,do ewangelickich obywateli Rzpltej polskiej“. 
Ale późniejsze jego słynne ,,Mowy“ musiały mocne wy
wrzeć wrażeniee na niejednym słuchaczu i czytelniku pol
skim, a napewno dotarły do niedoszłego jego wychowanka, 
ukształconego, oczytanego Platera. Najcelniejsza, ósma „mowa“ 
Fichtego, „O narodzie i miłości ojczyzny“, utrafiała wszak w rdzeń 
najżywotniejszych zagadnień Polski porozbiorowej. Głoszona przez 
Fichtego, pod panowaniem francuskiem, idea wszechniemiecka, 
po zwycięstwie nad Napoleonem na całe rozbrzmiała Niemcy. Za
raz też, jako środek najskuteczniejszy jej urzeczywistnienia, wy
stawiono rozległą organizację związkową na tle narodowem. Taką 
myśl rozwijał głośny publicysta i poeta Arndt, w wydanem w 1814 
piśmie „O tworzeniu związków niemieckich, jako najcelniejszym
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sposobie wzmocnienia miłości ojczyzny“. Myśl ta niebawem, 
w 1814-5, znalazła urzeczywistnienie w próbach organizacyj
nych jawnych i tajnych, podejmowanych przez Hoffmanna i to
warzyszy. Ten nowy ruch związkowy wszechniemiecki był wnet 
zużytkowany przez rząd berliński, za pośrednictwem policyjnego 
wygi, Grunera, na rzecz sprawy zjednoczenia Niemiec pod przewo
dem i berłem pruskiem.

Aleksander miał sposobność w tym czasie, za swego pobytu 
w Niemczech w ciągu dwóch ostatnich kampanji napoleońskich 
i narad kongresowych wiedeńskich, zbliska przyjrzeć się tym ro
botom. Nie ulega też wątpliwości, że to wszystko miało wpływ wy
datny na jego pojęcie o wyzyskaniu liberalnych i narodowych dą
żeń opinji publicznej dla celów rządowo-politycznych. Szczególną 
uwagę zwrócił on również na powstałe w tym czasie organizacje 
związkowe wśród młodzieży uniwersyteckiej w Niemczech. Jeszcze 
Fichte w 1811 był rzucił pierwszą myśl powszechnego niemiec
kiego związku akademickiego. Ta myśl, podchwycona następnie 
przez Arndta, została zrazu, w ciasnej staroniemieckiej postaci, 
podjętą przez twórcę sokolstwa niemieckiego, Turnvatern Jahna. 
Była pierwotnie popierana również przez rząd pruski dla swoich 
hegemonicznych na Niemcy widoków. Niebawem wszakże ten 
ruch akademicki miał potoczyć się całkiem odmiennem łożyskiem, 
rozwijany w kierunku radykalnym i republikańskim przez Niem
ców południowych. Już w czerwcu 1815 zawiązana została pierw
sza t. z. Burschenschaft niemiecka na uniwersytecie jenajskim. 
Mieściła w założeniu dużo zacofaństwa i barbarzyńskich zbo
czeń. Wkrótce rozszerzyła się na inne uniwersytety niemieckie 
i wyłoniła wspólny masowy zjazd w Wartburgu, jesienią 1817. 
Na następnym zjeździe październikowym 1818 zjednoczoną zo
stała przez Statut powszechnej Burschenschaft niemieckiej. Od
tąd streściła istotę swą i cele w statutowem haśle wytyeznem nie-
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rozdzielności idei akademickiej a idei narodowości. Fakt ten nie
małej był wagi dla rozwoju współczesnych stosunków i pojęć śród 
młodzieży akademickiej polskiej w Królestwie i na Litwie, ponie
kąd też w Galicji i Rzpltej krakowskiej. Oddziaływanie to odbywa
ło się przeważnie drogą najprostszą. Na kilku uniwersytetach nie
mieckich, najliczniej w Berlinie i Wrocławiu, powstały bardzo 
wcześnie t. zw. „landmanszafły“ Polonia, ze studjujących tam Po
laków, skąd potem wyłoniły się też „burszostwa“. Związ
ki te były w ścisłej styczności z Allgemeiner Verband, 
t. j. powszechnem Burschenschaftern niemieckiem. Stąd półjawne, 
a wnet i tajne hasła, sposoby i kształty związkowe niemieckie 
przenikały wprost do wszechnic Krakowa, Lwowa, Warszawy 
i Wilna.

Aleksander, pośród wielkich swoich zaprzątnień i planów, nie 
spuszczał z oka i tej znamiennej ewolucji w małym a na swój spo
sób wpływowym światku uniwersyteckim niemieckim. Śledził ją 
bacznie przez swoich urzędowych przedstawicieli dyplomatycz
nych i przez tajnych, jak popularny pisarz Kotzebue, 
młody Rumun Sturdza i inni. Był widzem czujnym, a pierwotnie ra
czej życzliwym, całego tego poruszenia umysłów w Niemczech po- 
kongresowych, w którem jeszcze dopatrywał się dla siebie więcej 
pożytku, niż niebezpieczeństwa.

Rdzeń rzeczy jednak, strona walna ówczesnej sytuacji 
Aleksandra spoczywała oczywiście w samej Rosji, w stosunku ce
sarza do społeczeństwa rosyjskiego. Stosunek ten nigdy nie był 
jasnym ani zdrowym, od samego początku jego rządów. Obec
nie zaś, w drugiej połowie jego panowania, stawał się nadzwyczaj 
skomplikowanym i naprężonym. Społeczeństwo rosyjskie od wie
ków, a zwłaszcza od Piotra Wielkiego, trwało w zupełnej podległo
ści pod autokratyzmem carskim. Ale śród potężnych tam żywio
łów bojarskich, trwała też ciągle nieposkromiona, nieprzejedna



na, tajna dążność do zrzucenia samowładnego petersburskiego 
jarzma. Dążenia te występowały raz po raz z zaciętym uporem 
za samego Piotra I., za Piotra II., za Anny Iwanówny. Wznawia
ne bywały w rozlicznej postaci, bądź najwsteczniejszej, na domo
wą modłę starorosyjską, bądź postępowo-oligarchicznej, na są
siedzką modłę polsko-szwedzką. Zawsze nieszczęśliwe, krwawo 
tłumione te zakusy nigdy przecie nie były wytępione z korze
niem. Za Katarzyny II był ich przedstawicielem największy sta
tysta rosyjski, Nikita Iwanowicz Panin. Niegdyś, jako dłu
goletni poseł rosyjski w Stockholmie zapatrzył się on na po
rządki konstytucyjne szwedzkie, potęgę tamtejszej magnaterji 
i ścieśnienie władzy królewskiej. Potem, jako wychowawca odsu
niętego od tronu przez matkę w. ks. Pawła, spodziewał się 
przez niego dojść do urzeczywistnienia swych marzeń politycz
nych. Nareszcie, jako pierwszy minister carowej, wciąż uznawa
nej przez niego w duszy za nieprawą uzurpatorkę, kreślił tajemny 
„akt konstytucyjny“ dla swego wychowanka, „Najjaśniejszego ho- 
sudara Pawła Piotrowicza“. Wtedy też stary Panin skupiał tajną 
opozycję, głównie w możnych domach starej Moskwy, poczęści 
pod osłoną tamecznego wolnomularstwa. Obmyśliwał nawet i paro
krotnie wprost już gotował wielki zamach stanu, detronizację Ka
tarzyny. Po jego zgonie myśl konstytucyjna stała się dziedzictwem 
rodu Paninów, związanego powinowactwem krwi i pojęć z naj- 
pierwszemi domami rosyjskiemi, Repninów, Wołkońskich, Mamo- 
nowów i innych. Wszakże ta myśl, pierwotnie przez starego Pa
nina planowana przeciw Katarzynie, przy pomocy i na rzecz w. 
księcia, zaraz w następnem pokoleniu obróciła się przeciw Pawło
wi, skoro ten po śmierci matki stał się sam najdespotyczniejszym 
samodzierżcą. Bratanek tamtego Panina, głowa równie niepospo
lita, Nikita Piotrowicz, był rzeczywistym, najpierwszym inicjato
rem spisku, którego ofiarą padł Paweł. Ale pierwotnem założe
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niem tego spisku miało być ograniczenie samowładztwa carskiego. 
Aleksander, wiążąc się z Paninem, był przyjął z góry jego warunki 
konstytucyjne, lecz objąwszy władzę, uchylił się od ich spełnienia, 
oddalił Panina i wszystkich spiskowców, idących nietylko na prze
wrót pałacowy, lecz państwowy.

Jednak myśl konstytucyjna, której się był wyparł, nie odstę
powała odtąd cesarza. Piastował ją poufnie, na papierze, z bliższy
mi przyjaciółmi i doradcami, Czartoryskim, Stroganowem, No- 
wosilcowem, Sperańskim. Nie zdobywając się na jej urzeczywist
nienie, odczuwał w głębi jej konieczność. Czuł doskonale, syn za
mordowanego Pawła I, wnuk zamordowanego Piotra III, że auto- 
kraiyzm rosyjski, przy całej swej wszechwładzy, skutkiem tej 
właśnie wszechwładzy, zawieszony jest w powietrzu, pozbawiony 
oparcia, nawet bezpieczeństwa. Czuł to tern lepiej, mając osobi
sty swój autorytet i legitymizm rządów swoich nieuleczalnie nad
wyrężony w samem poczęciu, przez zbrodnię stanu, która otwo
rzyła mu drogę do tronu. Nieraz też doświadczał namacalnie sła
bości własnego stanowiska, zwłaszcza w pzededniu i podczas wy
prawy napoleońskiej do Moskwy. Znalazł się wtedy naprawdę 
przez czas jakiś zdanym na łaskę i niełaskę wielkich swoich bo
jarów. Nadomiar zdawał sobie dokładnie sprawę z opłakanego 
stanu całej administracji państwowej i stosunków społecznych 
w Rosji, powszechnego, pod pozorami świetnych na zewnątrz suk
cesów, rozkładu wewnętrznego, we wszystkich dziedzinach ol
brzymiego imperjum. O skutecznej naprawie nie mógł myśleć 
dotychczas; był na to za słaby. Dopiero po wielkiej nad Na
poleonem wygranej, wracając zwycięscą z Zachodu, czuł się na 
siłach do podjęcia takiego zadania. To też teraz szczerzej, niż 
kiedykolwiek, choć wciąż jeszcze bardzo warunkowo, przystępo
wał do zasadniczej reformy wewnętrznej w Rosji. Wyobrażał 
ją sobie w sensie bardzo wszechstronnym, konstytucyjnym, de



centralizacyjnym, wyzwoleńczym. W każdym razie warował sobie 
wyłączną własną, carską w tej mierze inicjatywę, przez siebie same
go podejmowaną, prowadzoną i strzeżoną. Jeszcze podczas odwie
dzin swoich w Anglji, w towarzystwie Czartoryskiego, latem 1814, 
rzucił naczelnikowi wigów, lordowi Grey, pytanie zdumiewające 
w ustach cesarza samodzierżawcy: „Jakby stworzyć w Rosji ogni
sko opozycyjne (un foyer d‘opposition)?“ Myślał widocznie o czemś 
w' rodzaju angielskiej „opozycji Jego Królewskiej Mości“, o oddanej 
sobie organizacji liberalnej, która mogłaby zostać dźwignią jego 
zamierzeń reformatorskich. Po powrocie do Petersburga zabrał 
się do tworzenia takiego „ogniska“, oczywiście nie wzorem ja
wnym, legalnym angielskim, niebędącym do pomyślenia w Rosji, 
lecz pokątnemi, podziemnemi sposoby. Postanowił mianowicie, 
z jednej strony, użyć w tym celu instytucji półtajemnej, już istnie
jącej, a jak mniemał, najmniej niebezpiecznej: wolnomularstwa. 
Z drugiej strony, umyślił spożytkować pochodną formację związ
kową, w rodzaju dobrze sobie znanego Tugendbundu, z wolnomu
larstwa wyrosłą i do celów rządowych podatną, przez którą, za- 
zaszczepioną mutatis mutandis na gruncie rosyjskim, chciał na 
wzór pruski oddziaływać na opinję publiczną w duchu politycz
nych swoich zamierzeń. Oglądając się za stosowanymi wykonaw
cami, poszukał dokoła siebie ludzi młodych, dobrej woli, czystego 
imienia, mających opinję szczerego patrjotyzmu i liberalnego spo
sobu myślenia, a znów z charakteru i stanowiska dających nieja
ką porękę, że z przepisanych sobie karbów nie tak łatwo się wy
łamią. Szukał napoły idealistów, napoły służbistów7, posiadają
cych, jak się mogło wydawać, najwięcej kwalifikacji do tak draż
liwej misji. W tym celu wybrał: fligeladjutanta generał-majora 
Michała Orłowa, ks. Pawła Łopuchina syna prezesa Rady pań
stwa i Komitetu ministrów, ks. IIję Dołgorukiego, braci Aleksan
dra i Michała Murawiewów, i kilku innych. Zresztą zlecenia udzie

107



lone w tym względzie osobom powyższym przez cesarza, czy też 
czynione im w jego imieniu, mniej lub więcej wyraźne insynua
cje, były zawsze załatwiane ustnie. To też ważna ta strona gene
tyczna daje się dziś jedynie w przybliżeniu odtworzyć w szczegó
łach, na podstawie śladów ułamkowych, posiadających jednak 
w swej zgodności wystarczającą siłę dowodową.

Tak więc naprzód nastąpiło obecnie pod egidą Aleksandra od
rodzenie wolnomularstwa rosyjskiego na wielką skalę, a w kie
runku, ściśle odpowiadającym dążeniom politycznym cesarza. 
Należy tu przypomnieć pokrótce, że wolnomularstwo, wprowa
dzone do Rosji w pierwszej połowie XVIII wieku (1731), rozwija
ło się tutaj dość ciężko i zwolna. Pierwsza loża petersburska, za
łożona w 1750, rozpoczęła stałe prace właściwie dopiero od 
1771. W roku następnym powstała loża prowincjonalna 
przewodem senatora Jełagina. Była ona 1776 podniesiona 
do godności loży wielkiej, czyli narodowej rosyjskiej, przy bez
pośrednim udziale kierowniczym starych braci Nikity i Piotra 
Paninów, przez których dostała się pod wpływ oficjalny masone- 
rji szwedzkiej. Zarazem punkt ciężkości prac wolnomularskich 
przesiedlono do Moskwy, gdzie poparto je znacznemi środkami 
materjalnemi, przenosząc akcję główną do dziedziny opozycyjno- 
poiitycznej. Wywołano tern wnet podejrzliwość Katarzyny i dotkli
we prześladowania, obostrzone później pod wrażeniem rewolu
cji francuskiej. Nareszcie Paweł, który mógł dobrze znać się na 
tych rzeczach, gdyż sam był wprowadzony do loży przez Panina, 
zatamował dalszy rozwój masonerji w Rosji przez ogólny i bezwa
runkowy zakaz wszelkich zebrań i towarzystw tajnych.

Za Aleksandra wolnomularze rosyjscy mogli odnowić przer
wane prace. Jednakowoż w pierwszej połowie jego panowania 
czynili małe tylko, dorywcze postępy. Stanowczego pomyślnego 
zwrotu doczekali się dopiero w 1815. Nastąpiło to po powrocie
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cesarza z Paryża, gdzie wtedy podobno, jeśli nie wcześniej, sam 
został przyjęty do loży. W tym też roku powstała w Petersburgu, 
na mocy zatwierdzonych przez rząd statutów, wielka loża Aslrei, 
szeroko rozgałęziona w następnych sześciu latach. Rozrost ten 
dokonał się zwłaszcza w ciągu 1818, t. j. w chwili najwyższego 
napięcia myśli postępowej Aleksandra, zaznaczonej na pierw
szym sejmie warszawskim. Wtedy też z ramienia Astrei rozkrze- 
wiło się kilkadziesiąt lóż filjalnych w różnych miejscowościach 
Cesarstwa, szczególnie w Petersburgu oraz gubernjach zachod
nich. Wtedy również potworzyły się w stolicy liczne organizacje 
masońsko - wojskowe, pod opieką samego cesarza. Jeszcze 
w 1815 był powstał samorzutnie w Petersburgu rodzaj swobod 
nych zgromadzeń pod postacią „arteli“ oficerskich, w mającym 
szczególne łaski u Aleksandra pułku Siemionowskim gwardji, co 
jednak nie zyskało aprobaty cesarza. Natomiast jednocześnie z je
go wiedzą i zgodą liczne grono najwybitniejszych oficerów gwar- 
dyjskich i sztabowych założyło dwie loże wojskowe. Pierwszą pod 
nazwą Przyjaciół zjednoczonych, przekształcono z istniejącej 
dawniej w Petersburgu formacji lożowej francuskiej tegoż imie
nia, i związano obecnie z Astreą. Orugą, pod nazwą Trzech cnót, 
otwarto w styczniu 1816, pod przewodem ochmistrza dwo 
ru Michała Wielhorskiego, jako zastępcy wielkiego mistrza. W lej 
ostatniej loży ukazywał się sam Aleksander. W obu, pod jego 
okiem, zasiadali tuż obok siebie późniejsi najcelniejsi spiskow
cy i najpierwsi dygnitarze rządowi, siadał przeznaczony na szu
bienicę Pestel obok Benckendorfa, przeznaczonego na szefa żan
darmów. Jak się zdaje, było wtedy myślą Aleksandra upaństwo
wienie niejako masonerji w Rosji na wzór napoleoński. Było też 
zamierzanem powierzenie wprowadzonemu już dawniej do loży 
i posuniętemu na wyższe stopnie w. księciu Konstantemu wiel
kiego mistrzowstwa nad powszechnością wolnomularstwa rosyj
skiego.
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Na oddzielne zaznaczenie zasługuje przytem znaczna stosun
kowo obecność i wydatna rola żywiołu polskiego w tych lożach 
rosyjskich, a nawet przeważająco polski niektórych skład i charak
ter, oraz bliska ich styczność organizacyjna i osobista z masonerią 
Królestwa Polskiego. Tak więc, w tym czasie, prawie naraz, a mia
nowicie dokoła pierwszego sejmu warszawskiego, powstały nastę
pujące loże filjalne Astrei rosyjskiej. W marcu 1818 otwarto 
w Kijowie lożę Zjednoczonych Słowian, z językiem lożowym pol
skim, rosyjskim i francuskim. Miała ona na swojej tarczy deko
racyjnej dwie ręce w uścisku, okolone polskim napisem ,,Jedność 
słowiańska“. Pracowała pod mistrzostwem marszałka szlachty 
kijowskiej, Walentego Rościszewskiego, potem sędziego Fran
ciszka Charlińskiego, z udziałem wybitnych Polaków i Rosjan, 
poczęści odgrywających później znaczną rolę w związkach taj
nych polskich i rosyjskich, jak trzej bracia Czarkowscy, kapitan 
Majewski, książęta Piotr i Aleksander Trubeccy, hrabiowie Mu- 
sin-Puszkin, Gudowicz i inni. W lipcu 1818 otwarto w Peter
sburgu lożę Orła Białego, z językiem lożowym polskim. Pracowa
ła ona pod wielkim mistrzem Adamem Rzewuskim (1818-9), 
następnie (1820-2), słynnym mistykiem, malarzem, członkiem 
petersburskiej Akademji sztuk pięknych, Źmudzinem Józefem 
Oleszkiewiczem. W sierpniu 1818 odnowiono w Białymstoku 
lożę Złotego Pierścienia, z językiem polskim i niemieckim. 
W styczniu 1819 otwarto w Kamieńcu Podolskim lożę Ozyrysa, 
z językiem polskim, rosyjskim i francuskim. Takie pobratymstwo 
wolnomularskie podtrzymywane było systematycznie nietylko 
w wymienionych, lecz i w innych lożach rosyjskich i polskich, 
przez ścisłe kojarzenie się osobiste wydatnych przedstawicieli or- 
ganizacyj obustronnych. Tak więc, już pierwszy wielki mistrz 
Astrei petersburskiej, hr. Musin-Puszkin-Bruce, został członkiem 
honorowym loży Tarczy północnej warszawskiej. Nawzajem
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znów, pierwszy wielki mistrz Wielkiego Wschodu polskiego, mini
ster oświaty Królestwa, Stanisław Potocki, został członkiem hono
rowym Astrei petersburskiej. Podobnież namiestnik wielkiego mi
strza Astrei, ks. Łobanow Rostowski, był członkiem honorowym lóż 
polskich w Warszawie i Krakowie. W następstwie, od 1820, wiel
kie mistrzostwo Astrei sprawował Polak, Adam Rzewuski. Stale 
zaś rolę wybitną w dyrekcji wolnomularskiej rosyjskiej odgrywał 
inny Polak, Michał Wielhorski. Jeden z najwpływowszych wolno- 
mularzy rosyjskich, generał Aleksander Żerebcow, mistrz loży pe
tersburskiej Przyjaciół północy, z której wyłoniła się loża Orła 
Białego, był członkiem honorowym głównej loży prowincjonalnej 
litewskiej, Jedność doskonała, w Wilnie, oraz loży symbolicznej 
Palemon w Rosieniach, i t. d. To wszystko oczywiście nie było rze
czą przypadku, a było zjawiskiem tembardziej znaczącem, że cała 
ówczesna regeneracja wolnomularstwa rosyjskiego w okresie 
1815-22 odbywała się pod bezpośrednim dozorem i kierun
kiem rządu. Ujawniała się tutaj wyraźnie dyrektywa polityczna sa
mego Aleksandra, w swojem stadjum początkowem zmierzająca 
i na tej drodze do zbliżenia polsko-rosyjskiego.

Niezawiśle jednak od tej rozległej, stosunkowo łatwej, utar
tej, ale też naogół mało skutecznej organizacji wolnomularskiej, 
podjętą została w tym samym czasie próba ściślejszej organizacji 
tajnej we właściwem znaczeniu słowa. Jak się zdaje, najwcześniej
sza w tym względzie zachęta już pod koniec 1814 wyszła od 
Aleksandra pod adresem Michała Orłowa, bądź wprost, bądź też 
ubocznie przez jego brata, generał-adjutanta Aleksego Orłowa. Ta 
pobudka jednakowoż wnet uległa szczególniejszemu zboczeniu. 
Uwydatniła się przytem śliska, obosieczna i nieobliczalna natura 
tego gatunku pomysłów związkowych tajnych, umieszczanych 
w cieniu samego tronu. W rzeczy samej, Orłowy biorąc na siebie 
misję założenia związku moralno-politycznego na sposób Tu-
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gendbundu, pod protektoratem Aleksandra, sam przecie był za
razem bezwzględnym wrogiem Polski i polskich zamierzeń cesa
rza. Postanowił przeto, służąc mu tajemnie, jeszcze tajemniej mu 
przeciwdziałać. W tym celu, niezawiśle od tamtej inicjatywy 
związkowej obliczonej na sankcję cesarską, obmyślił na własną 
rękę, jak wyżej wzmiankowano, organizację Rycerzy rosyjskich. 
Ten związek, pojmowany przez Orłowa przedewszystkiem jako 
palrjotyczne narzędzie antypolskie, został niebawem przez jego 
wspólników przeobrażony na narzędzie wielkiej akcji przeciw sa
memu caratowi. Orłów skomunikował się mianowicie z niektóry
mi przedstawicielami dawnej masonerji moskiewskiej, z hr. 
Dmitriew-Mamonowem na czele. Tutaj natrafił na żywe tradycje 
starorosyjsko-bojarskie i konstytucyjno-paninowskie. Tutaj też 
w Moskwie, w 1815 i pod koniec 1816, pomysły Orłowa rozwi
nięte zostały w kształcie formalnego tajnego Zakonu Ry
cerzy krzyża rosyjskiego. Projekt ten zmierzał już ani mniej, ani 
więcej, tylko do zupełnego wywrócenia caratu i przekształcenia 
Rosji na rodzaj republiki oligarchicznej, rządzonej przez senat 
i zasiadających w nim w pierwszym rzędzie dwustu dziedzicznych 
parów-magnatów rosyjskich. Jeden z najpierwszych punktów te
go projektu zapowiadał „bezwarunkowe i wieczyste zniszczenie 
(istreblenje) imienia Polski i Królestwa Polskiego, oraz obrócenie 
całej Polski, zarówno pruskiej, jakoteż austrjackiej, na gubernje 
rosyjskie“. Inny punkt stanowił „bezwarunkowe zwalenie, a jeśli 
można, śmierć cudzoziemców, zajmujących stanowiska państwo
we“. Inne jeszcze artykuły mówiły o „przyłączeniu Węgier, Serbji 
i wszystkich narodów słowiańskich do Rosji“, o „wygnaniu Tur
ków z Europy i przywróceniu republik greckich, pod protektora
tem rosyjskim“. Inne znów, bardzo liberalne przepisy, zawierały 
„zniesienie poddaństwa“, „wolność prasy“. Wszystko to zaś oparte 
było na myśli uprzedniego wielkiego zamachu stanu, który skoń

112



czyłby raz nazawsze z monarchją i domem panującym. Sam Za
kon, po wykonaniu zamachu, zostałby powołany do dominujące
go w państwie stanowiska, do objęcia na własność fundacyjną 
„dóbr, ziem ifortec, na podobieństwo zakonu Teutońskiego i Tem- 
plarjuszów“, a pod „błogosławieństwem Soboru patrjarchów 
greckich i metropolitów grekorosyjskich“.

Jakkolwiek te wszystkie interesujące szczegóły pozostały za
pewne tajemnicą dla Aleksandra, zdążył on przecie, już z jawnej 
opozycji Orłowa w sprawie polskiej, wyczuć, że na nim całkowi
cie polegać nie może. Zwrócił się przeto w inną stronę, do Aleksan
dra Murawiewa, Łopuchina, Dołgorukiego, choć znowuż sposób 
oddziaływania pozostaje w dziedzinie domysłów Ci zaufansi, 
wraz z gronem innych oficerów wolnomularzy, ogółem w licz
bie dwunastu, zajęli się, w 1816 utworzeniem tajnego związ
ku „prawdziwych i wiernych synów ojczyzny“. Wysadzili 
z pośród siebie, celem zredagowania ustawy związkowej, 
komisję trzech, do której weszli Dołgoruki, Sergjusz Trubecki 
i Paweł Pestel. Ten ostatni zbliżony był do tamtych, jako członek 
laży Przyjaciół zjednoczonych, później Trzech cnót. Była to naj- 
niepospolitsza z nich wszystkich głowa. Luteranin, syn generał- 
gubernatora sybirskiego, wtedy młody, dwudziestokilkoletni ofi
cer kawalergardów, uczestnik kampanji 1812-4, gdzie odzna
czył się pod Borodinem i Lipskiem, był on wyjątkowego, jak na 
swoją sferę ukształcenia, przenikniony pojęciami rewolucji fran
cuskiej, ożywiony ambicją służenia swej ojczyźnie i zapanowa
nia nad jej losem. Ustawa, wykończona w styczniu 1817 z wy
jątkiem wstępu, napisanego ostrożnie przez Dołgorukiego, była 
faktycznie dziełem Pestela. Wycisnął on na niej energiczne swe 
piętno. Nadał tern samem całkiem odrębną cechę, śmiałą, rady
kalną i naprawdę czynną, całemu stowarzyszeniu, pojętemu przez 
niego, wzorem rewolucyjnym francuskim, jako Związek ocalenia
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(Sojuz Spasenja). Przepisy ustawowe tego związku, zachowując 
uroczystą formalistykę wolnomularską, tworzyły organizację 
zwartą i dośrodkową. Członkowie dzielili się na trzy stopnie, bra
ci, mężów i bojarów. Na czele stał Zwierzchni sobór boi jarów, 
obierający z pośród siebie co miesiąc jednego starostę. Każdy sto
pień miał swoją, coraz surowszą, im wyżej, rotę przysięgi. Niższe 
stopnie zbierały się w Uprawach i Dumach okręgowych pod prze
wodnictwem delegowanego bojara. Obowiązywało posłuszeństwo 
bezwarunkowe dla władzy naczelnej związku. Taka nawskroś sa
moistna organizacja związkowa nie mogła żadną miarą odpowia
dać widokom cesarza. Co zaś główna, musiał mu wiele dawać do 
myślenia rzeczywisty nastrój związkowców a przynajmniej naj
wybitniejszych z ich grona.

Nastrój ten znalazł sobie wkrótce bardzo niezwykły wyraz, 
podczas zjazdu w Moskwie, jesienią 1817. Znaleźli się tam związ
kowcy niemal w komplecie, wraz z gwardją, w oczekiwaniu 
przyjazdu cesarza na uroczystość założenia cerkwi pamiątkowej 
w rocznicę wyjścia Francuzów z Moskwy. Tutaj Aleksander Mu- 
rawiew otrzymał nagle z Petersburga od Trubeckiego alarmujące 
pismo. Donosił w niem Trubecki, że „cesarz postanowił oddzielić 
gubernje polskie od Rosji, a wiedząc, iż takie przedsięwzięcie nie 
może być wykonane bez oporu, wybiera się z całą rodziną panu
jącą do Warszawy, skąd wyda manifest o wolności stanu poddań- 
czego i włościan, gdyż wtedy lud (rosyjski) chwyci za broń prze
ciw szlachcie, i podczas tej powszechnej zawieruchy gubernje pol
skie zostaną złączone z Królestwem“. W rzeczywistości tyle tyl
ko pewna, że Aleksander przed wyjazdem z Petersburga mówił 
o zniesieniu niewoli chłopskiej w Rosji z Łopuchinem, i na jego 
uwagę o niebezpieczeństwie takiego kroku i możliwości gwałtow
nego oporu ze strony szlachty, oświadczył: „Jeśli szlachta (ro
syjska) będzie się sprzeciwiała, w takim razie udam się z całą swo
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ją rodziną do Warszawy i stamtąd poślę ukaz“. Ale nie 
o to szło obecnym w Moskwie radykalnym członkom Związ
ku ocalenia, będącym wszak gorącymi zwolennikami znie
sienia poddaństwa. Natomiast w liście Trubeckiego była in
na jeszcze, całkiem ścisła wiadomość: o świeżem utwo
rzeniu korpusu litewskiego. Na to wzdrygnęli się związkow
cy rosyjscy. Rozpoznali w tern groźbę straty Litwy, groźbę polską. 
Uznali, że „cesarz zakochany jest w Polsce, której dał konstytucję, 
gdyż uważa ją (Polskę) za bardziej cywilizowaną od Rosji i uzna
je za część Europy“. Wywnioskowali stąd, że „nienawidzi on Ro
sji“, że niewątpliwie zamyśla „oderwać“ gubernje zachodnie od 
cesarstwa i podarować Królestwu, a nawet „zamierza stolicę swo
ją przenieść do Warszawy“. Zgromadziwszy się tegoż wieczora 
w mieszkaniu Murawiewa, wobec rzekomego niebezpieczeństwa 
polskiego, doszli oni do takiego stanu wzburzenia, iż gospodarz, 
Aleksander Murawiew, wystąpił z wnioskiem, „że dla zapobieżenia 
gożącym Rosji klęskom należy przerwać (prekratit‘) panowanie ce
sarza Aleksandra i wyznaczyć losem osobę, której wypadnie zadać 
cios monarsze“. Jeden z obecnych, gorąca i porywcza, zresztą 
szlachetna i ofiarna dusza, Jakuszkin, oświadczył towarzy
szom, iż dla uprzedzenia hańbiących i krzywdzących Rosję zamie
rzeń polskich cesarza, ofiaruje się z własnej woli, bez losu, „po 
przybyciu Aleksandra udać się z dwoma pistoletami do soboru 
Uspeńskiego, i kiedy cesarz będzie wychodził do pałacu, z jedne
go pistoletu strzelić do niego, z drugiego do siebie; w takim czy
nie upatrywałem nie morderstwo, lecz pojedynek śmiertelny dla 
nas obu“. Inny obecny związkowiec, ks. Teodor Szachowski, po
dejmował się wykonania zamachu przy pomocy pułku Siemio- 
nowskiego gwardji, kiedy ten będzie miał wartę w Kremlu. Roz- 
ważniejsi związkowcy, nie bez wielkiego trudu, uchwaliwszy 
sprawdzić wprzódy dokładnie wiadomość listowną Trubeckiego,
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wpłynęli na odroczenie, a następnie na zaniechanie tak gwałtow
nych postanowień i uspokojenie umysłów. W każdym razie to 
zajście było wcale niedwuznaczną wskazówką istotnego nastroju 
pewnej przynajmniej części stowarzyszonych i zapowiedzią nie* 
spodzianek, jakie mogły wyłonić się ze Związku ocalenia. Szcze
gólnie ważnym był ujawniony w tym wypadku wyjątkowo wrogi 
stosunek Związku do zamierzeń polskich Aleksandra. Nie ulega 
bowiem żadnej wątpliwości, że cały niniejszy incydens był wywo
łany przedewszystkiem wieścią o ukazie, dotyczącym korpusu li
tewskiego. W rzeczy samej, według świadectwa samego Jakuszki- 
na, rzeczony ukaz do tego stopnia „oburzył wielu naszych gene
rałów“, że w tym samym czasie zamierzali oni, z Orłowem i Wa- 
silczykowem na czele, poddać Aleksandrowi pisemną w tej spra
wie protestację, czemu zapobiegła jedynie interwencja uprzedzo
nego zawczasu cesarza.

Aleksander, zjechawszy wkrótce potem do Moskwy, otrzymał
niejaką wiadomość o powyższem zajściu. Miał z tego po
wodu burzliwą rozmowę z Aleksandrem Murawiewem, oso
biście odebrał mu szpadę, kazał pójść do aresztu i udzielił 
dymisji. Na tern poprzestał, nie wdając się w żadne dalsze ba
dania ani represje. Miał jednak aż nadto już powodów do nie
zadowolenia z organizacji, narzuconej przez Pestela a okazującej 
tak ryzykowne zboczenia. Śród samych członków Związku oca
lenia umiarkowańsi i ostrożniejsi, zwłaszcza zaś mający styczność 
zażylszą z cesarzem, nie bez żywego niepokoju znaleźli się w tej 
organizacji, zdolnej pociągnąć ich dalej, niż było ich zamiarem, 
i na wielkie narazić niebezpieczeństwo. Łatwo też udało się skłonić 
tę mianowicie przeważającą większość niepewnych związkowców 
do zwinięcia, już w 1818, Związku ocalenia i stworzenia 
natomiast, na innych zgoła zasadach, nowego Związku dobra 
publicznego (Sojuz Błagodenstwja). Tym razem przystąpiono
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do rzeczy z największą oględnością. Za wzór wzięto już nietylko 
pomysł ogólny, lecz same statuty Tugendbundu. Były one dostar
czone w oryginale niemieckim, w nieautentycznym zresztą tekście, 
przez Łopuchina, czy też, wedle innej wersji, przez Dołgorukiego, 
w każdym razie podsunięte najniezawodniej wedle intencji samego 
cesarza. Przekładem tych statutów na język rosyjski zajął się Mi
chał Murawiew. Młody ten, liberalizujący wtedy oficer, a już bar
dzo lojalny i zręczny, rozpoczynał w stowarzyszeniu tajnem wielką 
karjerę, którą skończy, jako generał-gubernator wileński, „Wiesza
deł“ Litwy. Na podstawie naśladowanej najściślej, niemal dosło
wnie przyjętej, ustawy Tugendbundu, ułożono ustawę Związku do
bra publicznego, czyli t. zw. od koloru okładki Zieloną Księgę. Na 
czele związku stanęła Rada główna z sześciu osób, pod obieranym 
co dwa miesiące prezesem, mającym przydanego sobie „cenzora“. 
Założyciele tworzyli Uprawę Zasadniczą, stanowiącą w ogólnych 
sprawach organizacyjnych. Członkowie, w liczbie 10 do 20, skła
dali uprawy lokalne pod kierunkiem rad drugiego rzędu. Zacho
wano i bardziej jeszcze podkreślono całą zbyteczną frazeologię 
moralno-społeczną Tugendbundu, tam osłaniającą, tutaj zaś roz
wadniającą cele czysto polityczne. Zalecono wyraźnie wstrzymy
wanie się od jawnego potępiania czynności rządu. Słowem, nadano 
związkowi charakter półoficjalnej, lojalnej, biernej instytucji taj
nej, kierowanej pobudkami etycznemi i patrjotycznemi w bardzo 
ogólnikowem znaczeniu słowa, i przeznaczonej do popierania ogól
nikowych zamierzeń reformatorskich cesarza. Na takim funda
mencie ustawowym, niewątpliwie z wiadomością i aprobatą Ale
ksandra, powstał i przez trzy lata następne krzewił się i pracował, 
zgoła bezbarwnie zresztą i bezpłodnie, Związek dobra pu
blicznego.

Z całokształtu wskazówek powyższych uderzający wyłania się
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wniosek: iż Aleksander, w okresie niniejszym, był największym 
konspiratorem czasów swoich.

W tym paradoksie głębsza, podwójna tkwiła konieczność. Był 
on sukcesorem Katarzyny, która na Krymie, Kaukazie, Bałkanach, 
Korsyce, Węgrzech, w Persji, Chinach, Egipcie, Grecji, Niem
czech, Finladji, Szwecji i Polsce, podziemną, rozkładową, poczę- 
ści wręcz rewolucyjną, szerzyła działalność, w interesie rozpie
rającej się, nienasyconej, zachłannej racji stanu rosyjskiej. Ta 
tradycja nie zamrze nigdy, będzie toczyła się i rozrastała, w coraz 
innych i nieskończenie paradoksalniejszych jeszcze kształtach, 
przez Aleksandrów i Mikołajów, aż do samej, po runięciu caratu, 
doby dzisiejszej. A był też Aleksander sukcesorem Napo
leona, który przez swoje rządy despotyczne i zdobywcze sam 
wprawdzie gwałcił nowożytną ideę demokratyczną i narodową, 
ale także ją wyniósł przez swoje prawodawstwo, system plebiscy
towy, koncesje Studniowe, oraz przez podniesienie Włoch i Polski, 
i samym nawet swoim popchnął naprzód upadkiem, torując jej 
drogę niewstrzymanej ewolucji dziejowej. Rzecz ciekawa, że w ni
niejszej właśnie dobie, więzień Św. Heleny, w jednym z niezwy
kłych swych monologów, wynurzał się z myślą, iż gdyby jeszcze 
kiedykolwiek przyszło mu wrócić do władzy, w takim razie oparł
by się na „wulkanie jakobińskim“, ufundowałby własne rządy na 
„swoim orężu oraz na potędze jakóbinizmu“. Było to w gruncie 
rzeczy wcale pokrewne spółczesnym, mętniej tylko, kryjomiej 
i trwożliwiej żywionym, dążeniom Aleksandra. Niedarmo też wte
dy Aleksandrowi, osamotnionemu na swój sposób pośród hamują
cych go podejrzliwie mocarstw, znamienne wyrwały się wyrazy: 
„Jeżeli mnie zmuszą, wypuszczę potwora (je lâcherai le 
monstre)“, t. j. Napoleona. Nie było oczywiście powie
dziane naserjo, ani nawet wykonalne, była tylko boutade 
pod adresem opornych gabinetów. Ale godnem jest uwagi,
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że w tym samym właśnie czasie, w styczniu i lutym 
1818, przed sejmem warszawskim i kongresem akwizgrań- 
skim, kiedy najwyżej podnosiła się fala liberalnej przedsię
biorczości w głowie Aleksandra, podejmowane były na Św. Helenie, 
między świtą wygnańca, Montholonem i opuszczającym wyspę ge
nerałem Gourgandem, a komisarzem rosyjskim, Balmainem, dość 
dziwne, bardzo zresztą niejasne, próby porozumiewawcze. Niewąt
pliwie też wtedy, dla Gourganda czy innego pośrednika, podykto
wał Napoleon rodzaj zwięzłej instrukcji, noszącej w każdem słowie 
osobiste jego piętno, w której widocznie przemawiał pod adresem 
Aleksandra i starał się odzyskać jego zaufanie, zgładzając dawniej
sze sprzeczności wzajemne i najdalsze dla niego zapowiadając 
ustępstwa, w najgłówniejszych, najsporniejszych zwłaszcza, ongi 
różniących ich obu, a teraz podawnemu różniących imperatora ro
syjskiego a mocarstwa kongresowe, sprawach polskiej i wschod
niej. Rzecz prosta, próżne to były wysiłki; nie mogło być mowy 
o porozumieniu między upadłym cezarem przykutym do atlan
tyckiej skały, a hegemonizującym w Europie carem. Wyrówna ich 
niezadługo przeznaczenie, w paroletnim ledwo dystansie równając 
ciężką na Longwood agonję z ponurą zagadką Taganrogu.

Co główna, Aleksander, jeśli siłą rzeczy, wraz z hegemonją eu
ropejską, objął sukcesyjnie po Napoleonie ciężar zagadnień naro
dowych i ludowładczych, nie był jednak na siłach do ich podźwi- 
gnięcia. Wynikało to zarówno z przyrodzonego psychicznego jego 
rozdarcia, jak z rozbieżności politycznych jego wcieleń. Występo
wał on jednocześnie w charakterze naczelnika koalicji a obrońcy 
Francji, głowy Świętego przymierza a opiekuna Grecji i Włoch, 
protektora Słowiańszczyzny a przyjaciela Niemiec, cara rosyjskie
go a króla polskiego. Akcja tak rozległa i takiemi nabita zgrzytami, 
była z samej swej istoty, mocą rozsadzających ją antynomij wew
nętrznych, skazaną zgóry na rozbicie. Nowe prądy duchowe, try
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skające z samorodnych źródeł nowoczesnej myśli narodowej i wol
nościowej, zegnane przemocą kongresową z powierzchni życia zbio
rowego, zmuszone iść głębią i chronić się do zespołów tajemnych, 
nie mogły być tam trzymane, niby w sztucznych śluzach, przez 
wyrachowaną, choćby najmędrszą hydraulikę carską. Musiały prę
dzej czy później zerwać narzucone sobie, względem sposobu, czasu, 
celu i granic działania, urzędowe czy półurzędowe pęta i ostatecz
nie puścić się własną drogą i rozpędem. Tak też stać się miało nie
bawem. Tern samem zaś w poprzek owych prądów, które pierwot
nie myślał sprowadzić do łożyska swojej polityki, w poprzek wła
snych pierwotnych zamierzeń, w nagłem i jaskrawem do nich i sa

mego siebie przeciwieństwie znaleść się miał Aleksander.

IV.

Raptownie i na całej linji dokonał się ten nieunikniony przełom 
wsteczny, rozejścia się Aleksandra z myślą liberalną i oswobodzi- 
cielską w Europie, Rosji, Polsce. Dokonał się z natury rzeczy, 
w miarę i pod bezpośrednim wpływem raptownego obostrzenia 
głębokich zatargów, istniejących pomiędzy tą myślą a będącym jej 
zaprzeczeniem porządkiem kongresowym i restauracyjnym.

Najpierw i najmocniej zaostrzyły się te zatargi we Francji. Mia
ło to tern większą doniosłość, że Francja w niniejszym okresie Re
stauracji nie przestawała, na inny tylko sposób, wywierać niemniej 
wydatnego ciśnienia na ducha publicznego Europy, jak w poprzed
niej epoce rewolucyjnej i napoleońskiej. Należy przy tern podkre
ślić w szczególności rzecz dotychczas niedostatecznie uwzględnioną, 
że to ciśnienie wyjątkowo silnie odczuwane było w Królestwie Pol- 
skiem. Bez dokładnej znajomości spraw francuskich doby restaura
cyjnej, niepodobna zrozumieć należycie spółczesnych spraw Króle
stwa. Jeśli porażka Francji w 1812-5 i rewolucja lipcowa pa
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ryska 1830 stanowiły o początku i końcu Królestwa kongreso
wego, to i leżące pośrodku dzieje francuskie za Restauracji, ogól- 
nopolityczne, parlamentarne, nawet spiskowe, stale i wyraźnie od
bijały się na równoległym rozwoju wypadków warszawskich. Fran
cja w tym czasie, między 1815 a 1830, podobnież jak poprzednio 
za rewolucji a sejmu czteroletniego i powstania Kościuszki, jak za 
Napoleona a Księstwa Warszawskiego, zachowała wpływ niepo
śledni na nastroje i losy Królestwa Polskiego. I to w najwszech- 
slronniejszem znaczeniu, duchowem i rzeczowem. Zachowała 
wpływ na osoby, urządzenia, opinję, na króla, w. księcia, rząd, 
sejm, na opozycję, piśmiennictwo, prasę, cenzurę, policję, kościół, 
wojsko, wreszcie na związki tajne.

Powtórna, po Waterloo, Restauracja bourbońska 1815 pocią
gnęła za sobą zrazu, jak się rzekło, bezwzględny terror reakcyjny. 
Wywoływało to z kolei odwetowe usiłowania rewolucyjne. Zaczęło 
się od drakońskich praw wyjątkowych z października-grudnia t. r. 
o zawieszeniu ustawodawczych poręk wolności osób. słowa i dru
ku, o skróconem postępowaniu w sprawach rokoszowych, o nad
zwyczajnych sądach prewotalnych. Wnet wszczęto liczne a krwa
we procesy polityczne. Po karnem rozstrzelaniu „najmężniejszego 
z mężnych“, marszałka Neya, w grudniu t. r., nastąpiły liczne egze
kucje skromniejszych ofiar z wojska i ludu. Mnożyły się dymisje 
cywilne i wojskowe. Prześladowania podobne, będące na po
rządku dziennym, postawiły wkrótce rząd Ludwika XVIII na 
stopie wojennej względem narodu francuskiego. Sam stary król, 
doświadczony ćwierćwiekowem blisko wygnaniem, pragnął za
pewne po tylu przeprawach nareszcie umrzeć spokojnie na tronie. 
Był właściwie zwolennikiem znośniejszego modus vivendi ze 
swoim narodem, nie smakował w tern niebezpiecznem wyuzdaniu 
reakcyjnem. Skłaniał się do umiarkowańszej gospodarki, z zacho
waniem głównych przynajmniej poręczonych zasad ustawodaw-
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czych. Ale obok starego bezdzietnego Ludwika stał jego brat i na
stępca, hrabia Artois, późniejszy Karol X., wyobrażając, wraz 
z otaczającem go nieprzejednanem stronnictwem ultrasowskiem, 
zakulisowy rząd w rządzie, potężniejszy od króla.

To stronnictwo zapamiętałych szaleńców reakcyjnych zmierza
ło wprost do tego, by obalić wstrętną sobie Charte konstytucyjną, 
wyrwać z korzeniem ostatnie ślady urządzeń pozostałych po re
wolucji i Napoleonie, i dojść do Restauracji najdosłowniejszej i bez
względnej, do pełnego przywrócenia ancien régime. W takich wi
dokach nie cofano się przed najgwałtowniejszemi środkami, czy 
to dla zgnębienia znienawidzonych żywiołów liberalnych, czy też 
nawet dla wywarcia nacisku na samego króla. Potężnem w tym 
celu narzędziem, a zarazem wpływowym inspiratorem był rodzaj 
stowarzyszenia tajnego, t. zw. Kongregacja. Był to związek da
wniejszej jeszcze daty, czynny w czasie walki kościelnej Napoleona 
z Piusem VII. Miał on wtedy pewną styczność z pierwotną klery- 
kalną formacją karbonaryzmu. Teraz zaś Kongregacja, popierana 
przez hr. Artois, pod dyrekcją corocznie zmienianych swych pre
fektów, a stałym kierunkiem naczelnym oo. Jezuitów, rozgałęziła 
się w licznych affiljacjach po całej Francji. Ośrodkiem tego zwią
zku było seminarjum Misyj zagranicznych w Paryżu, utrzymujące 
też, między innemi, dość ścisłe stosunki z Galicją i Królestwem. 
Prócz tego kongreganiści pod nazwą „małych seminarjów“ posia
dali punkta zborne na prowincji. Tworzyli towarzystwa pomocni
cze „dobrej nauki“, „dobrych książek“, „obrony religji“, zakła
dali szkoły specjalne, urządzali misje departamentowe, zgromadze
nia publiczne, pochody demonstracyjne, organizowali drobnych 
rzemieślników i robotników katolickich. Prowadzili też propagan
dę nawracającą w armji, zwłaszcza w pułkach gwardyjskich. Prze- 
dewszystkiem zaś, obok tej ożywionej akcji krzewicielskiej, za
pewnili sobie wszechobecne wstępy i wpływy u dworu, w rządzie,



parlamencie, administracji, nawet w policji i dyplomacji. Miarę 
przedsiębiorczości stronnictwa ultrasowskiego dawał planowany 
przez nie, i trafem tylko udaremniony, „spisek nadrzeczny“ (con
spiration du bord de Veau), w czerwcu 1818. Okazało się wtedy, 
że ci ultralojaliści, rozjątrzeni przeciw nazbyt ich zdaniem umiar
kowanemu gabinetowi ks. Richelieugo, gotowali się. przy pomocy 
dwóch pułków gwardji, pod wodzą kilku byłych szuanów-zatraceń- 
ców’, pochwycić ministrów przy wyjściu z pałacu królewskiego 
w Saint-Cloud, zamknąć ich w fortecy Vincennes i wymusić na 
królu mianowanego nowego, skroś reakcyjnego rządu. W razie 
odmowy mieli ogłosić króla obłąkańcem i ustanowić regencję hr. 
Arlois, słowem, na wzór rosyjski, tylko z innej beczki, „postąpić 
jak z Pawłem“ (agir à la Paul).

Wydanie się tej imprezy w dziwnem świetle ukazało ultrasów, 
spiskujących tak swobodnie na własną rękę przeciw prawemu 
monarsze. Nie przeszkodziło to im jednak pomstować bezustan- 
ku na spiskową groźbę jakobińską, napoleońską, a zwłaszcza 
orleańską. W rzeczy samej, bardziej jeszcze od cienia republiki, 
bardziej od gasnącego na odludziu Napoleona i usychającego 
w Schónbrunnie ks. Reichstadtu, był im solą w oku tuż obok, w Pa
lais Royalu, cierpliwie wyczekujący swej kolei, nienawistny kuzyn 
królewski, Orléans, późniejszy Ludwik-Filip I. Najdziwniejszą atoli 
specjalnością ultrasów była nadzwyczaj rozległa akcja czysto pro- 
wokatorska. Była ona obliczona na sztuczne wywołanie spisków 
i zamachów opozycyjnych, republikańskich, bonapartystycznych 
lub orleańskich, aby zalać je krwią, nastraszyć niemi króla, skom
promitować go przez wykonaną jego imieniem srogą represję, 
i zmusić w końcu do oddania się na łaskę i niełaskę w ręce ślepej 
reakcji. Ta wyszukanie podstępna robota prowokatorska prowa
dzoną była przy czynnym udziale policji tajnej.

Stara francuska policja przedrewolucyjna, była uporządkowa-
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ną i udoskonaloną w dobie napoleońskiej pod zarządem Fouchć- 
go. Ten niezrównany geniusz policyjny uczynił ją przedmiotem 
zazdrości i naśladownictwa innych rządów. Obecnie, w dobie kon
gresowej, stała się umiłowaną bronią reakcyjnego machiawe- 
lizmu. Oddzielne ministerjum policji, pierwotnie, dla zachowania 
pozorów konstytucyjnych, zniesione było w 1814, za pierwszej 
Restauracji, lecz niebawem, za drugiej, wznowione w 1815. Pia
stował je odtąd ks. Decazes, aż do końca 1818. Następnie, po cza- 
sowem włączeniu wydziału policyjnego do ministerjum spraw wew
nętrznych, ustanowiono znowuż w 1820, pod naciskiem wzmożo
nej fali reakcyjnej, oddzielną Dyrekcję generalną policji, t. j. wła
ściwą policję polityczną. Kierowaną ona była naprzód przez baro
na Mouniera, później zaś, kilka lat zrzędu (1821-8), przez osła
wionego Francheta. Franchet-Desperey zasługuje tutaj na szcze
gólne wyróżnienie, już z tego względu, że, jak się niżej okaże, miał 
wziąć pewien udział bezpośredni w zgubie Łukasińskiego. Był to 
jeden z wybitniejszych członków Kongregacji. Zarazem, dzięki za
żyłym swym stosunkom z ministrem policji berlińskiej, ks. Witt- 
gensteinem, był zaszczycany osobistą protekcją króla Fryderyka- 
Wilhelma III. Nie przeszkadzało mu to zresztą wysługiwać się rów
nież kanclerzowi austrjackiemu, Metternichowi i szefowi policji 
wiedeńskiej, hr. Sedlnitzkiemu, oraz dostarczać cennych wskazó
wek ambasodorowi rosyjskiemu, Pozzowi. Franchet, wraz z god
nym swym pomocnikiem i następcą, prefektem policji paryskiej 
Delaveau, trzymał w swym ręku nici najskrytszych, najbrudniej
szych robót policyjno-politycznych niniejszej doby.

Owóż, śród tych robót, nieprzerwaną nicią czerwoną, znaczoną 
we krwi coraz nowych ofiar, przewijała się zawodowa prowokacja. 
Już w styczniu 1816, policja paryska rozgłosiła o rzekomym 
spisku „angielskim“ na rzecz ks. Reichstadtu. Śród aresztowanych 
wtedy w Paryżu cudzoziemców, zwłaszcza wybitnych Anglików,
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jak generał Wilson, przyjaciel Czartoryskiego i sprawy polskiej, 
znajdował się też stary przyjaciel Kościuszki, Józef Sierakowski. 
Był to szczegół nie bez znaczenia. Istotnie, ze spółczesnych dono
sów policyjnych, dostarczonych posłowi rosyjskiemu w Paryżu, 
Pozzowi, przebijał wyraźny zamiar wmieszania do tej afery Pola
ków. W maju t. r., policja paryska wsławiła się wykryciem okru
tnego „spisku patrjotów“, mającego jakoby na celu wysadzenie 
w powietrze Tuilerjów i obwołanie Napoleona. Aresztowano w Pa
ryżu kilkadziesiąt osób, reformowanych oficerów, studentów, rze
mieślników. Trzem z nich, skazanym na śmierć za najwyższą zbro
dnię stanu, wedle kary kodeksowej na „parricidów“, wyprowadzo
nym na szafot boso, pod czarnym welonem, ucięto rękę, potem gło
wę, w lipcu t. r. Owóż dziś niezbicie wiadomo, że tym łatwowier
nym biedakom podsunął myśl spiskową agent prowokacyjny 
Schelstein, działający z ramienia policji tajnej, głównie celem skom
promitowania generała Lafayetta i marszałka Augereau. Tegoż ro
ku, śród dymisjonowanych oficerów byłej armji Loiry został wy
kryty i również przypieczętowany wyrokami śmierci związek 
„Przyjaciół ojczyzny“, czyli t. zw. spisek „Czarnej szpilki“, od ozna
ki emaljowanej noszonej przez związkowców. Owóż dziś najdo
kładniej wynika z własnego świadectwa prefekta policji i ministra 
sprawiedliwości, Pasquiera, że była to inscenizowana przez policję 
pułapka prowokatorska. W początku 1817, w taki sam zupeł
nie sposób został inscenizowany spisek bonapartystyczny w Bor
deaux, pociągając za sobą zgubę sześciu ofiar, skazanych na śmierć. 
Był między nimi główny sprawca, niejaki Randon, który towarzy
szył Napoleonowi na Elbę i z tego tytułu zyskał zaufanie spiskow
ców. Owóż dziś jest autentycznie stwierdzonem, że był on agentem 
prowokatorem, lecz w gorliwości swej tak daleko się zapędził, że 
musiano go ściąć dla przyzwoitości, by nie zdemaskować jego mo
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codawców, reżyserów policyjnych paryskich. W czerwcu t. r., wy
kryty został w Lyonie rozgałęziony spisek, z udziałem znacznej 
liczby oficerów i osób cywilnych. Wydano około trzydziestu wyro
ków śmierci, dwanaście osób poszło na gilotynę. Owóż dziś wyja
śniono ze wszelkiemi szczegółami, że była to machinacja policyjna 
na największą skalę, urządzona przez komendanta lyońskiego, ge- 
nerał-porucznika Canuela, przy pomocy dwóch prowokatorów, 
kapitana Ledoux i agenta tajnej policji wojskowej Bruneta. We 
wrześniu t. r., został wykryty spisek podoficerów drugiego pułku 
gwardji królewskiej, konsystującego w Wersalu, rzekomo celem 
zamordowania hr. Artois; dwóch winowajców skazano na śmierć 
i rozstrzelano. Owóż dziś niema żadnej wątpliwości, że wciągnięci 
byli przez prowokatora, sierżanta Faiseau, z natchnienia wyż
szych organów policyjnych. Możnaby te przykłady mnożyć bez 
końca. Do czego dochodziła czelność w tym kierunku, to najdo
bitniej może okazały skandaliczne „zamachy“ 1821, wybuch ba
ryłki prochu, w styczniu t. r., o zmierzchu, na schodach wewnętrz
nych samego apartamentu królewskiego w Tuileryach, a po paru 
dniach trzy podobne wybuchy w biurach ministerjalnych. Robota 
ultrasowsko-policyjna w tych wypadkach była tak czelnie i nie
zgrabnie oczywistą, że mogła natychmiast zostać napiętnowaną 
publicznie przez mówców liberalnych z trybuny Izby deputowa
nych.

Cała ta orgja prowokatorska posiadała znaczenie szersze, wy
kraczające daleko poza granice Francji i dlatego właśnie wyma
gała tutaj tern jaśniejszego oświetlenia: była bowiem skwapli
wie naśladowaną gdzieindziej, a przedewszystkiem na gruncie pol
sko-rosyjskim. W szczególności zaś była ściśle spowinowaconą 
z równoległą akcją Nowosilcowa i kompanji. Nowosilcow pilnie 
śledził działalność szpiegowską i procesy polityczne we Francji. 
Akta tych procesów były mu dostarczane z Paryża przez Pozza
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i zachowały się też w odpisach wierzytelnych, poczynając od akt 
sprawy Neya, śród tajnych papierów Nowosilcowa, opatrzone wła- 
snoręcznemi jego adnotacjami. Zarazem, również przez ambasa
dę rosyjską w Paryżu, z tamtejszej kwatery głównej policyjnej przy
chodziły denuncjacje w rzeczach polskich do kancelarji wielko
książęcej w pałacu Brühlowskim i Belwederze. Tak więc, wprost 
aż do tragedji śledczych warszawsko-wileńskich, przenikały temi 
podziemnemi kanałami jady reakcyjno-represyjne francuskie.

Jeśli we Francji ówczesnej posiew prowokacji mógł wzejść tak 
obfitym plonem, to dlatego, że trafiał tu na grunt podatny, na wa
runki sprzyjające, na stan ciągłego i istotnie groźnego wrzenia. Wy
żej już zaznaczono, jak wcześnie, zaraz u wstępu doby kongreso
wej, rozpoczęła się we Francji zażarta walka z Restauracją. Pier
wotnie była ona inspirowana z Belgji, gdzie po Stu dniach usadowi
ła się liczna grupa wygnańcza, i skąd też pewne pomysły spiskowe 
emigracji brukselskiej docierały aż do Warszawy. A dodać należy, 
że było tam sporo dawniejszych jeszcze punktów stycznych polsko- 
francuskich. W istocie, większość ówczesnej emigracji francuskiej 
w Belgji, wydatni działacze republiki i cesarstwa, jak Sieyès, Mer
lin, Cambacérès, Vandamme, Lamarque i t. d., mieli kiedyś oso
biście do czynienia z emigracją insurekcyjną i leg jonową polską. 
To też w ich kwaterze wygnańczej w Brukseli obcowali z nimi nie
którzy ruchliwi działacze polscy, jak pułkownik Jerzy Despot-Ze- 
nowicz i inni. Wkrótce jednak zakordonowa robota spiskowa emi
gracji brukselskiej, wracającej zresztą stopniowo do Francji, straci
ła na znaczeniu, a natomiast duch opozycyjny w samym Paryżu do 
otwartej stanął walki, odzywając się głosem potężnym z mównicy 
parlamentarnej i dziennikarskiej, i przenikając stąd do warstw naj
szerszych, a zwłaszcza do armji i młodzieży. Ta kampanja orator- 
ska i publicystyczna ówczesnego liberalizmu francuskiego, sprzy
mierzonego wtedy z bonapartyzmem przeciw wspólnemu wrogo
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wi, prowadzona była z niezwykłym impetem i świetnością. Zaś po
siadała ona znowuż szczególne dla dalekiej Kongresówki znaczenie, 
gdyż odbijała się bezpośrednio na spółczesnej działalności sejmo
wej i piśmienniczej warszawskiej. Bezpośredniość tego wpływu wy
nikała już z osobistej różnemi czasy styczności najwybitniejszych 
liberalnych przewodników parlamentu i prasy francuskiej ze spra
wami i działaczami polskimi. Najpoważniejsza, czołowa postać, 
Lafayette, niegdyś pospołu z Kościuszką walczył za wolność ame
rykańską. Potem, podczas wojen rewolucyjnych, zamknięty 
w twierdzy magdeburskiej, pisywał potajemnie do Stanisława-Au- 
gusta i gotował ucieczkę z więzienia przy polskiej pomocy. Teraz, 
stając na czele obozu liberalnego nietylko w samej Francji, lecz 
poniekąd w całej Europie, chętnie dopuszczał do siebie Polaków, 
którzy wtedy licznie zjeżdżali do Paryża, jak Sierakowski, Dzia- 
łyński, Podczaszyński, Chodźko i inni. Utrzymywał tędy stosunki 
z Warszawą, które później, po wybuchu listopadowym, bardziej 
jeszcze zacieśni, a jako rewolucyjny „gwardzista honorowy war
szawski“, zachowa aż do zgonu serdeczne dla Polski spółczucie. 
Podobnież rzecz się miała z innymi wodzami ówczesnej opozycji 
francuskiej. Należał do nich wymowny „doktór liberalizmu“, Con
stant, mistrz i wzór, naśladowany skwapliwie przez naszych opo
zycjonistów, Godlewskich i Niemojowskich. Należał uczony „ideo
log“ Destutt de Tracy, również kiedyś w Ameryce i Paryżu stykają
cy się z Kościuszką, a którego „Komentarz ducha praw“ został wy
rocznią nietylko naszych konstytucjonalistów poselskich, lecz 
i związkowców tajnych; ognisty generał Foy, porywający leader 
opozycyjny paryskiej Izby deputowanych, a towarzysz Chłopic- 
kiego z wojen hiszpańskich. Należał przenikliwy Bignon, dawniej 
rezydent i poseł Napoleona w Warszawie i Wilnie, szczery i mądry 
przyjaciel sprawy polskiej, kojarzący ją nierozłącznie z francu
ską i wszecheuropejską w obecnych swoich śmiałych wystąpie
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niach mówniczych i pisarskich. Należał cięty Etienne, dawniej se
kretarz marszałka Davouta i ministra Mareta w Warszawie i Tyl- 
ży, trzymający pióro w Dreźnie przy redagowaniu konstytucji Księ
stwa Warszawskiego, teraz wpływowy członek Izby deputowanych, 
lecz najczyniejszy w sztabie redakcyjnym dziennikarstwa opozy
cyjnego. Ostrzeliwał on stamtąd rząd swemi dowcipnemi „Listami 
paryskiemi“, a równocześnie zamieszczał w dziennikach paryskich 
oskarżycielskie rewelacje o stosunkach polskich, pod postacią ko- 
respondencyj, nadsyłanych mu potajemnie z Warszawy od osób 
zaufanych, między innymi od samego Łukasińskiego. Tym sposo
bem, niezawiśle od innych czynników pośredniczących, wytworzył 
się tu stały prąd indukcyjny pomiędzy żywiołami liberalnemi 
w restaurowanej Francji, a odnowiońem Królestwie Polskiem.

Po gwałtownem rozpanoszeniu się ultrasów francuskich we 
wstępnej dobie „białego terroru“, nastąpił z kolei zwrot bardziej 
umiarkowany. Ludwik XVIII., zrażony dziką ich taktyką prowo- 
katorską, stropiony własnym ich spiskiem przeciwrządowym, od
sunął się od nich i wstąpił na drogę pewnych ustępstw liberalnych. 
Ulubieniec królewski, ks. Decazes, z ministra policji zostawszy na
czelnikiem gabinetu, człowiek zręczny i giętki, policjant a liberał, 
legitymista a wolnomularz, środkując między ultrasostwem a rady
kalizmem, lawirując między wpływami rosyjskiemi a angielskie- 
mi, podjął się trudnej misji pogodzenia Restauracji z opinją publicz
ną francuską. Punktem wydatnym tego zwrotu była sesja parla
mentarna paryska 1819, a w szczególności uchwalone na niej, 
w myśl wniosków rządu, prawa o prasie z maja i czerwca t. r. Zno
siły one cenzurę, stanowiły dla spraw prasowych juryzdykcję są
dów przysięgłych, słowem, pomimo niektórych ścieśnień, przy
wracały moc konstytucyjnej poręki wolności słowa. Był to akt re
stytucji, od którego tern dotkliwiej odbijała spółczesna konfiska
ta tejże poręki w Królestwie Polskiem, dokonana przez nakazy
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cenzuralne Zajączka z maja i lipca t. r. Ale ten zwrot liberalny 
w Paryżu jeszcze nie zdążył się utrwalić, kiedy nagle został zluzo
wany przez tem ostrzejszą recydywę wsteczną. Stało się to nasku- 
tek raptownego zaognienia się dążeń rewolucyjnych w całej Euro
pie i samejże Francji. Naprzód, w styczniu 1820, wybuchła re
wolucja w najbliższem sąsiedztwie, w Hiszpanji. Tam, przeciw 
przywróconym absolutystycznym rządom bourbońskim Ferdy
nanda VIL, a w imię zniesionej przez niego liberalnej konsty
tucji Kortezów kadyskich 1812, podnosiły się od lat kilku kolej
ne, krwawo tłumione pronuncicimenta 1814 - 6. Te powstania 
wojskowe wybuchały raz po razie z ramienia pokrywających cały 
półwysep związków tajnych, powstałych na tle wolnomularskim, 
z zabarwieniem węglarskiem, a będących w styczności z pokrewne- 
mi organizacjami zagranicznemi. Nadomiar wchodziły tu w grę 
inne jeszcze powikłania bardzo rozległe. Takiem była spółczesna 
walka wyzwoleńcza kolonij hiszpańskich w Ameryce Południo
wej, odrywających się od metropolji pod rewolucyjnym przewo
dem Bolivara. Do egzotycznej tej sprawy dalszy zamieszał się czyn
nik, rywalizacja pomiędzy Anglją, a Stanami Zjednoczonemi Ame
ryki Północnej, które, zainteresowane najżywiej w tej kolonjalnej 
walce, wystąpiły z jej właśnie powodu ze słynną deklaracją prezy
denta Monroego o nieinterwencji europejskiej na zachodniej półku
li i nie omieszkiwały też wspierać potajemnie roboty powstańczej 
w samej Hiszpanji. Zarazem pokrewny, z przeciwnej strony, przy
łączył się czynnik, rywalizacja anglo-rosyjska. Pod jej znakiem 
Aleksander I. nawiązywał w tym czasie bliższe ze Stanami Zjedno
czonemi stosunki. Równocześnie jego poseł w Escurialu, Tatisz- 
czew, odgrywał podobną rolę liberalizującą przy dworze madryc
kim, jaka zleconą była Pozzowi przy paryskim, gdy zarazem nieu- 
rzędowny na półwyspie agent rosyjski, ks. Golicyn, wchodził wprost 
w porozumienie tajne z przywódcami opozycji hiszpańskiej. Zwy
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cięska rewolucja styczniowa 1820 w Kadyksie, pod wodzą gene
rała Riega, przy pomocy zbuntowanych wojsk ekspedycyjnych, 
przeznaczonych do poskromienia kolonij, przywróciła skaso
waną przez króla ustawę Kortezów. Przepisy wytyczne tej usta
wy, ograniczenie władzy wykonawczej, wyniesienie prawodawczej, 
system jednoizbowy, stała delegacja sejmowa i t. d., były wtedy 
ideałem całej Europy liberalnej. Wszędzie też na Zachodzie to 
pierwsze zwycięstwo myśli rewolucyjnej nad kongresową silnem 
odezwało się echem. Tak też nienajmniej stało się i w Królestwie 
Polskiem. W Warszawie, zwłaszcza w kołach wojskowych, z czasu 
niedawnych, przed dziesięcioleciem, kampanij na półwyspie, żywą 
miano wiadomość o ludziach i rzeczach hiszpańskich. Charakte- 
rystycznem świadectwem tego zainteresowania opinji polskiej dla 
odległych wypadków rewolucyjnych kadyskich, była ciekawa 
„Historyczna paralela Hiszpanji z Polską“. Niepospolite to pismo, 
natychmiast w 1820, pod świeżem wrażeniem tych wypadków, 
nakreślił w Warszawie, pomiędzy dwoma swemi pobytami w Wil
nie, głośny już badacz dziejowy, a ciążący ku polityce wpływo
wy kierownik młodzieży, Joachim Lelewel. Zestawiał on tu lapi
darnie, nietylko ciężkie obu narodów, Hiszpanji a Polski, dawne 
przeprawy historyczne, lecz uwzględniał też zobopólne polityczne 
powinowactwo w teraźniejszości, wspólne „narodowe i patrjotycz- 
ne poruszenia i nadzieje“.

Wypadki hiszpańskie, jeśli swym wpływem duchowym dota
rły aż nad Wisłę, tern silniej, rzecz prosta, ozwały się nad Sekwa
ną, i to sposobem odrazu czynnym i krwawym. Już po kilku ty
godniach, lutowego wieczora 1820, synowiec królewski, jedyna 
dynastyczna podpora Bourbonów francuskich, nienawistny opi
nji a szczególnie wojsku ks. Berry zasztyletowany został na Placu 
opery w Paryżu przez Louvela, byłego żołnierza napoleońskiego, 
robotnika a wolnomularza. To morderstwo spowodowało nagły
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powrót najskrajniejszej fali reakcyjnej, zupełną u strwożonego 
króla w}^garnę ultrasów. Natychmiast upadł Decazes, najmocniej 
od nich znienawidzony i wprost oskarżony o spólnictwo z Louve 
lem. Nastąpiła rozpaczliwa walka oratorska przywódców liberal
nych, podczas rozpraw wiosennych i letnich izby parowskiej, co 
też bezpośrednio wpłynęło na cały nastrój i przebieg najbliższej te
gorocznej sesji jesiennej sejmu warszawskiego. Lecz cała wymo
wa Lafayetta, Constanta, Foy, Manuela, nie zdała się na nic. Zno
wu ż  pogwałcono przepisy Charte, przywrócono cenzurę, wznowio
no wyjątkowe zakazy policyjne, okrojono prawo wyborcze. ¿\le 
wnet też, w odpowiedzi na te zarządzenia reakcyjne, wzmogła się 
czynność rewolucyjno-spiskowa w Paryżu. Nowej zresztą podnie
ty dostarczyła tymczasem rewolucja neapolitańska przeciw ta
mecznemu Bourbonowi, Ferdynandowi IV. Gotowana oddawna 
przez włoskie związki karbonarskie, wybuchła w lipcu 1820 
w Neapolu, pod wodzą byłego oficera Murata, a wybitnego węgla
rza, generała Pepego. Wkrótce ruch ten opanował całe królestwo 
Obojga Sycylji, proklamując, wzorem hiszpańskim, popularną 
ustawę Kortezów. To podwójne zwycięstwo przeciwkongreso- 
we i przeciwbourbońskie rewolucji hiszpańskiej i neapolitań- 
skiej, za któremi niebawem, w sierpniu t. r., poszła portugalska, 
potężną dla Francuzów było podnietą do okiełznania swoich pa
nów bourbońskich i rozprawienia się że świeżo obostrzoną gospo
darką ultrasowską. Inicjatywę w tym kierunku podjęły niezwłocz
nie tajne związki francuskie na tle wolnomularskiem.

Wolnomularstwo we Francji rozwinęło się i usamodzielniło 
bardzo wcześnie. Pierwsza loża paryska powstała w 1725, Wiel
ki Wschód francuski ukonstytuował się w 1773, z własnym od 
1787 rytuałem siedmiostopniowym. Wcześnie też, pod ks. Orleań
skim, Filipem Egalité, jako wielkim mistrzem (1771-93), wolno
mularstwo francuskie wkroczyło w dziedzinę czysto polityczną.
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Wprawdzie nie odegrało ono przypisywanej sobie roli górującej 
wyłącznego niemal źródła rewolucji, jak głosiły późniejsze bajki 
oskarżycielskie. Bądźcobądź jednak, w przedwstępnym i począt
kowym okresie rewolucyjnym, było pierwszorzędnym spółczynni- 
kiem, przysposabiającym umysły do powszechnego przewrotu. 
Jak okazuje się z niedostępnych od półtora wieku, i najnowsze- 
mi dopiero czasy, z archiwum Wielkiego Wschodu francuskiego, 
ujawnionych świadectw autentycznych, wolnomularstwo francu
skie na miarę wcale rozległą uczestniczyło zarówno w przygoto
waniu doktryny rewolucyjnej i wyborów przedrewolucyjnych, ia- 
koteż przez wpływy swoje w Zgromadzeniu narodowem, admini
stracji i wojsku, skutecznie przyczyniło się do przełamania oporu 
władzy królewskiej i szybkiego wstępnym bojem zwycięstwa re
wolucji. Najciekawszą z tych rewelacji stanowi ścisłe stwierdze
nie istotnej, liczebnie niższej wprawdzie od przesadnych przypusz
czeń, lecz w każdym razie bardzo poważnej akcji ówczesnej wol 
nomularstwa w armji francuskiej. Było tam w 1789 ogółem 69 
lóz wojskowych, z których w 43, mających dochowane etaty, by
ło niespełna 1400 członków; były w tern trzy loże podoficerskie, 
do których, jakoteż do pozostałych oficerskich, dopuszczani też 
byli, wyjątkowym sposobem, prości szeregowcy. Szczegóły te nie 
są pozbawione znaczenia dla pierwotnej organizacji lóż wojsko
wych polskich. Napoleon, przyjęty do loży około 1798, po obję
ciu rządów nad Francją uznał za bezpieczniejsze upaństwowić nie
jako wolnomularstwo. Wielki Wschód francuski uczyniony został 
przez niego instytucją półurzędową, rozmyślnie jaknajszerzej 
krzewioną, — liczba lóż w 1814 doszła tu do blisko 900, — a przez 
to rozwodnioną, pozbawioną wszelkiej samoistności i treści po
litycznej. Na czele postawiony został, w charakterze wielkiego 
mistrza, brat cesarski, król Józef Bonaparte. Faktyczne prze
wodnictwo miał jego ,,towarzysz“ (adjoint du grand maître), arcy-
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kanclerz cesarstwa, Cambacérès, na którego Napoleon włożył od
powiedzialność osobistą za działanie lóż, ścieśnionych też odtąd 
w swej autonomji i poddanych pod ścisły dozór władzy wielko- 
mistrzowskiej.

Jednakowoż przez cały okres napoleoński, poczynając jeszcze 
od konsulatu, ze strony żywiołów republikańskich w masonerji 
francuskiej podejmowane były próby wyzwolenia sie od kurateli 
rządowej, połączone z myślą obalenia cesarza. Stąd też te dążenia 
republikańsko-masońskie, pomimo biegunowych przeciwieństw 
duchowych, spowinowacone były z równoległemi rojalistyczno- 
koalicyjnemi. W rzeczy samej, weszły niebawem w pewną stycz
ność z wodzami opozycji przeciwnapoleońskiej, pierwotnie cho
rążymi obozu republikańskiego, a pod koniec sługami obozu ko
alicji, jak generałowie Moreau i Bernadotte, zbliżeni przedtem do 
skrajnych kół emigracyjno-wojskowych polskich. Rzeczone dą
żenia wyłaniały się już w 1802, w wojskowych lożach masoń
skich francusko-polskich we Włoszech. Później występowały 
w niejasnych i wątpliwych podziśdzień śladach organizacji Fila- 
delfów, w osobie wspomnianego pułkownika Oudeta, poległego 
podczas kampanji austrjackiej, oraz wyraźniej w spisku generała 
Maleta, rozstrzelanego podczas moskiewskiej. W tych dwóch mia 
nowicie ostrych przesileniach francusko-polsko-europejskich 1809 
i 1811-2 r., owe przeciwnapoleońskie próby podziemne dawały się 
wyczuwać najrozleglej. Sięgały wtedy z Francji, poprzez burzące 
się Niemcy, aż do Księstwa Warszawskiego.

Po upadku cesarstwa, Restauracja bourbońska zapragnęła, za 
jego przykładem, upaństwowić na swoje dobro wolnomularstwo 
francuskie. Wielkie mistrzowstwo wprawdzie zostawiono waku- 
jącem. Natomiast zarząd naczelny oddano Radzie najwyższej 
(Conseil Suprême), w której wzięły górę umiarkowańsze żywioły 
arystokratyczne, środkujące, liberalizujące, zwalczające ultrasów,



a dążące do utrwalenia Restauracji na gruncie ugody z opinją kra
jową. Główny przedstawiciel tego kierunku, ks. Decazes, dawny 
wolnomularz najwyższych stopni, staną od 1818, jako koman
dor naczelny (souverain grand commandeur), na czele wolno- 
mularskiej Rady najwyższej paryskiej, piastując równocześnie 
ministerjum policji. Było to połączenie, jak się niżej okaże, cał
kiem analogiczne do spółczesnego stanowiska Rożnieckiego, jako 
szefa policji i wolnomularstwa w Warszawie. Niebawem jednak, 
w Wielkim Wschodzie francuskim wytworzyła się, podobnież jak 
w poprzednim okresie, tajna opozycja przeciwrządowa, w odwrot
nym tylko kierunku. Większość lóż, przejęta teraz duchem bądź 
napoleońskim, bądź republikańskim, a naogół antybourbońskim, 
sprzeciwiła się dokonanej przez Decaza konfiskacie ma son er ji na 
rzecz Restauracji. Skutkiem czego, — znów z wielu względów ana
logicznie do spółczesnych stosunków w wolnomularstwie pol- 
skiem, — wynikła głucha scysja wewnętrzna między Radą naj
wyższą, a lożami Wielkiego Wschodu francuskiego. Zarazem 
zaś, — ciągle w uderzającej analog ji do stosunków warszaw
skich, — pod skrzydła Grand Orientu paryskiego, jako instytucji 
półjawnej, tolerowanej przez rząd i policję, poczynały rozmyślnie 
garnąć się związki przeciwrządowe o charakterze czysto spisko
wym. Korzystały one z pozorów wolnomularskich, jako najbez
pieczniejszego sposobu zgromadzania się i współpracy związko
wej. W rzeczywistości wszakże, jaknajmniej krępowały się prze
starzałą formalistyką masońską, przerabiając ją na swoją modłę, 
bezwzględnie upraszczając i przystosowując do właściwych swych 
celów.

Tą drogą, we wrześniu 1818, powstała w Paryżu i zyskała 
autoryzację Wielkiego Wschodu, loża Przyjaciół prawdy (Amis 
de la vérité). Zamiast sakramentalnych frazesów symboliczno- 
kosmopolitycznych zwykłego rytuału lożowego, zadawano w niej
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adeptom jedno tylko pytanie: „Co winieneś ojczyźnie?“ Od
powiedź brzmiała: „Wszelkie poświęcenie, od majątku aż do 
życia“. Ta rzekoma loża była w istocie niczem innem, jak 
utajonym związkiem republikańsko - rewolucyjnym, liczącym 
wkrótce do tysiąca członków, w czem wielu wojskowych. Na 
czele stało grono niepospolitych młodzieńców, jak Bazard, 
Carnot syn, Cavaignac. Mieli oni nadto bliższą styczność z mło
dzieżą akademicką, śród której, równolegle do stowarzysze
nia głównego i w ścisłej z niem łączności, utworzyli silną organiza
cję pochodną, złożoną ze studenterji paryskiej, przeważnie ucz
niów uniwersytetu i szkoły politechnicznej (Compagnie Franche 
les Ecoles). Ci ludzie czynu, nieznani a pełni ognia, wnet poszu
kali sobie wpływowych pomocników i wodzów. Ośmieleni bu
rzliwym przebiegiem rozpraw parlamentarnych wiosną 1820, 
przez energicznego Bazarda trafili do starego Lafayetta, ciskają
cego wtedy ostatecznie rękawicę Bourbonom z trybuny parlamen
tarnej. Porozumieli się też z wieloma wybitniejszymi oficerami, 
jak adjutant marszałka Marmonta, pułkownik Fabvier, kapitan 
Nantil i inni. Pozyskali również część załogi paryskiej. Poczem 
postanowili przystąpić wprost do czynu. Ułożyli stanowczy wy
buch powstańczy, parokrotnie odkładany, wreszcie wyznaczony 
na drugą połowę sierpnia t. r. Gotowano rewolucję w samej stoli
cy, wraz z równoczesną insurekcją wojskową w kilku miastach 
departamentowych. W Paryżu miano nocą wziąć szturmem Tuile- 
rje, zabrać rodzinę królewską, ogłosić detronizację Bourbonów, 
ustanowić rząd prowizoryczny. Wybadywano już z góry popular
niejszych generałów, których po pierwszem powodzeniu postawio- 
noby na czele ruchu. Jednakowoż, podobnie, jak później w War
szawie z Chłopickim, gdyż obadwa przedsięwzięcia, nieudane pa
ryskie z sierpnia 1820 i udane warszawskie z listopada 1830, 
przedstawiają mnóstwo nadzwyczaj uderzających rysów stycz

136



nych, spotykano się wśród generalicji z nieufnością lub rezer
wą. W łonie samych zresztą spiskowych nie było zupełnej zgody, 
tak samo, jak po dziesięcioleciu w Warszawie. Młodzież pragnęła 
obwołania republiki, starsi Orléansa, wojskowi Napoleona, albo 
ks. Reichstadtu. Mimo to wybuch był nieodwołalnie postanowiony. 
Oznaczonej nocy, w domu akademickim w Quartier Latin, sześciu
set studentów z karabinem w ręku, jak później nasi podchorążo
wie, czekało umówionego znaku do rozpoczęcia akcji. Na szczę
ście, w ostatniej chwili wstrzymano się z podaniem hasła, ode
brawszy ostrzeżenie, że rząd od dni kilku o całej rzeczy był po
wiadomiony przez zdradę i wyczekiwał jeno początku wykonania, 
aby stłumić powstanie w zarodku i zagarnąć uczestników. Głów
ni kierownicy czynni zdążyli jeszcze ratować się ucieczką zagrani
cę. Stojący za nimi mężowie wydatniejsi wielkiego nazwiska po
zostali w cieniu. Pomniejszych winnych w liczbie kilkudziesięciu 
aresztowano i oddano pod sąd. Zaczęło się obszerne śledztwo. 
Rząd a zwłaszcza ultrasi pragnęli koniecznie skompromitować La- 
fayetta, opozycyjnych generałów i posłów, może samego ks. Orle
ańskiego, znów zupełnie tak samo, jak podczas późniejszych 
śledztw warszawskich wzięci byli na cel Kniaziewicz, Chłopicki, 
Niemojowski, Czartoryski. Jednakowoż, podobnie jak w Warsza
wie, nie udało się dostarczyć namacalnego dowodu ich uczestni
ctwa i wypadło zadowolnić się ofiarami drugorzędnemu Głośny ten 
proces o spisek paryski 1820 odbył się w roku następnym przed 
sądem najwyższym do spraw politycznych, t. j. izbą parów. 
Jednak ten sąd, pomimo nacisku ultrasów, uległ raczej śmia
łym wywodom obrońców tej miary, co słynny prawnik Dalloz, 
a najwięcej obawie przed poruszoną do żywego opinją publicz
ną. Po długich rozprawach, izba parów, w braku piśmiennego ma- 
terjału dowodowego, ograniczyła się do dwóch zaocznych wyro
ków śmierci na zbiegłych przywódców, natomiast samych pod-
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sądnych bądź skazała na umiarkowane kary więzienne i pienięż
ne, bądź też zgoła uwolniła. Tak łagodny stosunkowo wyrok pa- 
rowski francuski 1821 przedstawiał liczne analogje do wyrozu
miałego wyroku senatorskiego 1827. Cała naogół ta sprawa pary
ska, której akta dochowały się w odpisie śród papierów Nowosilco- 
wa, z własnoręcznemi jego uwagami, miała niemały wpływ na 
późniejszą procedurę wyjątkową i niekonstytucyjną w procesach 
politycznych Królestwa Polskiego i odbiła się nawet na organiza
cji Sądu sejmowego.

Niepowodzenie konspiracji paryskiej 1820 nie powstrzymało 
przecie bynajmniej dalszego rozwoju działalności związkowo-spi- 
skowej we Francji, zwłaszcza śród kół wojskowych i młodzieży 
akademickiej. Dwaj zbiegli do Neapolu członkowie tego sprzysię- 
żenia, wprowadzeni tam do węglarstwa, wkrótce powrócili potaje
mnie do Paryża. Przy pomocy siedzącego w Szwajcarji starego 
Buonarrotiego, będącego łącznikiem między węglarstwem wło
skiem, niemieckiem i europejskiem, ci dwaj, Dugied i Joubert, już 
w początku 1821, wnieśli do związków francuskich ulepszony 
system organizacyjny karbonarski. Został on przyjęty i dopełnio
ny na naradach, odbytych w Paryżu, w lutym 1821, u studenta 
Bucheza, późniejszego prezesa drugiej konstytuanty 1848, z udzia
łem młodych wtedy, później wsławionych ludzi, jak Augustyn 
Thierry, Jouffroy, Leroux i inni. Zaprowadzono podział tro- 
isty na wenty gminne, z 20 członków, obierających prezesa, cen
zora i deputowanego, okręgowe, z 20 deputowanych gminnych, 
i Wysoką Wentę (Haute Vente), z deputowanych okręgowych. 
Jednak ta pierwotna podstawa statutowa, obliczona na tworzenie 
związku z dołu w górę, okazała się praktycznie niewykonalną. Od
mieniono ją tedy faktycznie w ten sposób, że sami założyciele, 
najpierw, — dnia 1 maja 1821, czyli właśnie, dziwnym zbiegiem, 
najdokładniej w dniu utworzenia Towarzystwa patrjotycznego
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w Warszawie, — obok Wysokiej Wenty utworzyli w Paryżu Wen
tę naczelną (Vente supreme), z władzą komitetu centralnego. Na
stępnie zaś sami, w odwrotnym kierunku, tak samo jak w War
szawie, tworzyli systemem łańcuchowym, z góry na dół, przez 
aifiliację, wenty okręgowe i gminne. Każdy członek obowiązany 
był zaopatrzyć się w karabin i 25 nabojów, płacić składkę 1 fran
ka miesięcznie, dochować tajemnicy. Żadnej natomiast osobnej 
nie żądano przysięgi. Wnet w samym Paryżu powstało przeszło 
50 went, między innemi jedna w słynnym 45. pułku linjowym. 
Pułk ten czysto paryski, rozkwaterowany w dzielnicy akademic
kiej, stąd do młodzieży studenckiej zbliżony, cieszył się wyjątko
wą popularnością w Paryżu, jak nasi czwartacy u ludności war
szawskiej. Bardzo szybko, w ciągu niespełna roku, węglarstwo 
objęło całą Francję, oprócz departamentów północnych. Lafayette 
został członkiem honorowym Wysokiej Wenty, lecz ukazywał się 
w niej rzadko. Zresztą staruszek nieraz mimowoli narażał zwią
zek, biorąc agentów policyjnych za spiskowców, a spiskowców 
za policjantów. Istotnym kierownikiem komitetu centralnego zo
stał Bazard.

Od tej pory formacja węglarska znalazła powszechniejsze za
stosowanie i w innych krajach. Trafiła też wkrótce, drogą na Pa
ryż, przez Szwajcarję i Niemcy, do związków polskich. Tutaj zre
sztą mogła istnieć także i dawniejsza, bezpośrednia znajomość sy
stem atu włoskiego, z czasów pobytu żołnierza polskiego we Wło
szech. W każdym razie, węglarstwo francuskie stanęło odtąd na 
czele europejskiego, bądź to dzięki samej powadze tradycji rewo
lucyjnej francuskiej, bądź też dzięki potędze paryskiej organizacji 
węglarskiej, rozwiniętej z właściwą Francuzom sprawnością logicz
ną i energją wykonawczą. Jednakowoż, właśnie z tak raptownego 
rozrostu karbonarji francuskiej wyrodziły się niebawem nader 
skomplikowane i ostre zatargi w łonie wielotysięcznego sto
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warzyszenia. Zaczęły się tu, jak zwyczajnie w tego rodzaju or
ganizacji tajnej, zacięte walki dwoiste: o władzę i o dyrekty
wę. Wystąpiły spółzawodnictwa przywódców w komitecie cen
tralnym, spory kompetencyjne pomiędzy wentami, sprzeczności 
zasadnicze w instrukcjach komisarzów węglarskich, posyłanych 
na prowincję i t. d. Były to zjawiska w podobnem położeniu nie
uniknione, które też tak samo, co do joty, wystąpią w spółczesnych 
stosunkach związkowych polskich. Wynikło stąd wkrótce po
ważne przesilenie w węglarstwie francuskiem. Częściowo tylko te 
zatargi zostały załagodzone na trzech „pacyfikacyjnych“ zjaz
dach (congres) karbonarskich, w Bordeaux i Paryżu, w 1822. 
Kardynalna atoli trudność, klątwa ogólna wszelkich tego rodzaju 
przedsięwzięć tajnych, spoczywała gdzieindziej. Ta trudność — 
jak trafnie orzekł rozumny i szlachetny Trelat, jeden z twórców 
naczelnych ówczesnego węgiarstwa francuskiego, — polegała na 
tem, że „stowarzyszenie, utworzone celem nieodwłocznego czynu, 
nie ma sposobu przeciągać długo i użytecznie swego wpływu“. 
Innemi słowy, z samego wzrostu organizacji wytwarzało się 
w niem żywiołowe parcie do czynu za wszelką cenę, bez względu 
na widoki powodzenia.

Istotnie, pomimo hamującego wpływu starszych uczestników, 
niepodobna było powstrzymać stowarzyszenia od przedwcze
snych prób rewolucyjnych. Tak doszło do nieudanych spisków 
w Saumurze i Belforcie, w listopadzie i grudniu 1821, oraz do 
wywołanego przez najoczywistszą prowokację policyjną wybu
chu w Kolmarze, w lipcu 1822. Szczególnie poważny charakter 
nosiła konspiracja belforcka, która omal nie zgubiła Lafayetta, 
a na której, wedle świadectwa głównego jej sprawcy, pułkowni
ka Gauchais, „pokładały największe nadzieje również i stowarzy
szenia tajne zagraniczne“. Następstwem tych nieszczęśliwych 
usiłowań była znowu krwawa represja i obostrzenie reakcji.
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Rząd rozjuszył się i przeraził. Uitrasi, w gabinecie Villèla, w grud
niu 1821, dorwawszy się wreszcie na czas dłuższy do steru, za
brali się do nielitościwszej, niż kiedykolwiek roboty prześladow
czej. Nastąpił nowy szereg procesów politycznych i znów wiele 
szlachetnych młodych głów spiskowych spadło z ręki kata. Trze
ba tu wszakże już z góry, w stosunku do odpowiednich rzeczy 
polskich, obok zaznaczonych doniosłych podobieństw, podnieść 
również i pewne wybitne różnice. Tak więc, była znakomita róż
nica między gwałtownym rozmachem dążeń spiskowych we Fran
cji restauracyjnej, a nierównie łagodniejszem ich napięciem 
w Królestwie kongresowem. Zachodziło też, z drugiej strony, pew
ne stopniowanie między brutalną, bezprawną, niemiłosierną, lecz 
unikającą rozlewu krwi, represją rządową w Królestwie, a stałym 
represyjnym mordem rządowym we Francji spółczesnej. Pośród 
krwawych procesów węglarskich francuskich tej doby najgłośniej
szą była sądzona w Paryżu, w sierpniu 1822, sprawa legendo
wych ,,czterech sierżantów“ 45. pułku, skazanych na śmierć i gilo
tynowanych na Placu Grève. Posiadała ona doniosłość wyjątko
wą i z tego względu, że w osławionym akcie oskarżenia prokura
tora generalnego Marchangego, po raz pierwszy z wszelkiemi 
szczegółami, a jaknajbardziej zastraszającym i przesadnym sposo
bem, została odsłoniętą organizacja karbonarska. Wskazany zo
stał jej rozwój nietylko we Francji, gdzie liczbę uczestników poda
wał prokurator aż na 60.000 osób, lecz w całej Europie. Przytem 
położony był nacisk szczególny na międzynarodowe rozgałęzie
nie i charakter związku. Ten akt oskarżenia Marchangego, który 
odnalazł się również w papierach Nowosilcowa, przyczynił się nie- 
pomału do wzmocnienia trwogi Aleksandra i Konstantego przed 
rzekomo ogarniającą świat cały siecią konspiracyjną. Sam zaś 
niniejszy proces paryski przyśpieszał wykonanie zapadłych wte-



dy właśnie, w sierpniu 1822, zarządzeń warszawskich względem 
uwięzienia Łukasińskiego i towarzyszy.

Tymczasem w węglarstwo francuskie, po tylu doznanych nie
powodzeniach, ugodził na dobitkę cios najdotkliwszy i stanowczy. 
Była to pomyślna wyprawa interwencyjna, podjęta przez rząd 
Villela, w kwietniu 1823, do Hiszpanji, celem obalenia porząd
ków konstytucyjnych, będących dziełem tamecznej rewolucji 
1820. To była próba stanowcza nietylko dla Francji, lecz dla 
wszystkiej ówczesnej Europy. Od wyniku tej zbrojnej rozprawy 
między zasadą restauracyjną a rewolucyjną zależało nadzwyczaj 
wiele. Łudzono się pierwotnie w kołach związkowych francu
skich, że sama armja odmówi posłuszeństwa i me zechce służyć 
za narzędzie przemocy nad obcą wolnością. Liczono zresztą, że 
w Hiszpanji, gdzie nie poradził Napoleon, niechybnie ugrzęźnie 
Ludwik XVIII. Zorganizowano też naprędce w Barcelonie, do po
mocy Hiszpanom, międzynarodową Legję Liberalną, złożoną 
z węglarzy francuskich i włoskich, studentów niemieckich, a tak
że ochotników polskich. Zawiedziono się jednak srodze. Interwen
cja francuska uwieńczona została szybkim i łatwym sukcesem. 
Hiszpanie ponieśli klęskę i popadli z powrotem pod jarzmo rzą
dów absolutnych. Tern samem przewaga doraźna potęgi restaura
cyjnej i bezsilność haseł rewolucyjnych namacalnie została stwier
dzona. Węglarstwo i cała wogóle robota spiskowa we Francji nie 
podniosły się po tej porażce, uległy odtąd szybkiemu na szereg 
lal zanikowi. Ruch wyzwoleńczy zwrócił się tutaj w innym, stop
niowym a skuteczniejszym kierunku. Wstąpił na tory działalno
ści jawnej, obejmującej całe społeczeństwo i gotującej zwolna, lecz 
nieodparcie rewolucję lipcową 1830.

Wskazano już poprzednio, jak w samem zaraniu doby kon
gresowej rozwinęła się w Niemczech organizacja związkowa wo
góle i akademicka w szczególności. Wskazano, jak ze strony rzą-



du pruskiego, na rzecz hegemonji pruskiej w Niemczech, usiło
wano pierwotnie wyzyskać tę dążność związkowa, aby przy jej 
pomocy, chociażby w drodze rewolucyjnej, wystąpić „pospołu 
z narodem niemieckim przeciw rządom“ poszczególnym Rzeszy, 
a zwłaszcza przeciw austrjackiemu. W następstwie jednak te 
śmiałe zamysły, w których maczali ręce ludzie tak wybitni, jak 
kanclerz Hardenberg i feldmarszałek Gneisenau, zostały ponie
chane. Rząd berliński wyparł się swych liberalnych przyrzeczeń 
konstytucyjnych i wkroczył zgodnie na tory reakcyjnej polityki 
metternichowskiej. Rozwój związków akademickich niemieckich 
potoczył się odtąd trybem samoistniejszym, poczęści drogą orga
nizacji tajnych o nastroju bardzo radykalnym. Nowy zwrot wnie
śli tutaj trzej bracia Follenowie. Najwybitniejszym z nich był Ka
rol Folien, głowa niepospolita, charakter niezwykłej czystości 
i mocy, romanista z zawodu, trybun ludowy z ducha, patrjota 
gorący, fanatyk wolności, rodzaj niemieckiego Pestela w stroju 
akademickim, „demonicznego“ wpływu na kolegów i uczniów. 
Należał on do założycieli zawiązanego w Giessenie, latem 1815, 
stowarzyszenia studenckiego Czarnych Braci (Schwarze Brüder), 
zwanych tak od koloru surduta i beretu. Arcydziwne tego związ
ku odbicie wkrótce na dalekiej zjawi się Litwie, w nieszczęsnem 
stowarzyszeniu uczniowskiem Braci Czarnych w Krożach. Folien 
był naprzód w styczności ze wspomnianemi pierwotnemi kombi
nacjami wszechniemieckiemi i liberalnemi rządu pruskiego. Na
stępnie, rozczarowany zarówno co do Prus, jak Auslrji i całej 
koalicji, postanowił zerwać z bierną dla zdradnych rachub rządo
wych wysługą i zostać czynnym na własną rękę kierownikiem, 
przez lud i młodzież. Śród ludu w Hesji Górnej, skąd był rodem, 
miał osobiste, jako prawnik, stosunki i wzięcie. Został pełnomoc
nikiem paruset, pokrzywdzonych przy rozrachunkach powojen
nych przez władze książęce, gmin wiejskich tamecznych, które skło-
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nił do zbiorowych wystąpień protestacyjnych i złożenia w 1818 
w. księciu heskiemu zredagowanego przez siebie ostrego adresu, 
co poniekąd przypominało aferę Rupińskiego i Szredera na litew
skich kresach Królestwa. Głównie jednak zajął się pozyskaniem 
i poruszeniem młodzieży akademickiej. Popierał popularne „tur- 
nerstwo“ i „burszostwo“, jako ,,państwo w państwie“ ; a choć gar
dził rozwichrzonem zacofaństwem tego tłumnego ruchu sokolsko- 
studenckiego, chciał go zażyć jako narzędzia i opanować przez 
własną ściślejszą organizację. Zaczął od założenia w 1814-5 niepo- 
kaźnych kółek samokształcenia, stowarzyszeń koleżeńskich z pro
gramem pracy fachowej, naukowo-politycznej, na tle narodowem, 
pod przejętem z Tugendbundu hasłem cnotliwości, filarecji, obo- 
strzonem do purytańskiej czystości obyczajów, co wszystko zdała 
przypomina filomackie i filareckie poczynania wileńskie. Potem 
pozornie rozwiązując te kółka, z doboru zaufańszych stamtąd 
uczestników wyłonił wspomniany związek Braci Czarnych. Na
zwę tę, sam należąc do wolnomularstwa, wziął dla pozoru od daw
niejszego, z końca XVIII wieku, masońskiego odłamu „illumina- 
tów“, aby pod jej osłoną skupić dokoła siebie zwartą, zgraną, zda
tną do czynu organizację. Kandydaci i członkowie tego związku 
podlegali surowemu badaniu,,,duchowemu węszeniu“ (psychologi
sches Beriechen), wzajemnemu tajnemu dozorowi. Pozatem, w naj
ściślejszym już zespole, podejmował zorganizowanie „zakonu mę
czenników“, „braci śmierci“, czyli „Bezwarunkowych“ (die Unbe
dingten), zjednoczonych przez sakramentalną formułę, iż „spra
wiedliwego nie wiąże prawo“. Znaczyło to, że w wypadkach, gdzie 
zachodzi wyższa konieczność moralna, „Bezwarunkowi“ mogą 
i winni wszelkich imać się środków, niewyłączając morderstwa. 
Przeniósłszy się w 1818 z Giessenu na docenturę prawa rzymskie
go do Jeny, ówczesnego ogniska życia akademickiego w Niemczech, 
Folien prowadził stąd krzewienie swoich Czarnych po innych, odle
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glejszych nawet uniwersytetach, w Berlinie, Wrocławiu, Królewcu, 
zaś tęższych wybrańców do siebie, do Jeny ściągał. Zarazem sta
rał się oddziaływać duchowo na całokształt patr jotycznej młodzieży 
niemieckiej, celem wyzwolenia jej od prawomyślnych natchnień 
oficjalnych, bojowego przeciwstawienia wszelkim w Rzeszy rzą
dom, przepojenia radykalizmem rewolucyjnym, uzgodnienia 
z wyzwoleńczemi dążeniami innych narodów, z pojęciem rewolu
cyjnej solidarności międzynarodowej. Dla szerzenia tego rodzaju 
nastrojów, sam ognisty i lapidarny mówca i pisarz, chętnie uży
wał też formy poetyckiej. Tak powstał szereg różnorodnych, lecz 
celowo jednolitych utworów, dziwnie śmiałych i gwałtownych, 
o potężnem tchnieniu rewolucyjnem, górujących w dytyrambicznej 
„Wielkiej pieśni“ (Grosses Lied). Jedna jej część, „Wieczerza Pań
ska wolnych przyjaciół“, w egzaltowanych, wraz religijnych 
a bluźnierczych zwrotach, wzywała młodzież do zrównania się 
z bóstwem, wyniesienia samych siebie na ziemskich zbawicieli na
rodu i ludzkości. Inna część najgłówniejsza i najjaskrawsza, roz
powszechniana w 1818 w licznych odpisach i drukowanych ulot
kach tajnych, pod znamiennym tytułem „Trzydzieści i trzy“, od 
narzuconej Niemcom przez kongres wiedeński liczby domów pa
nujących, uderzała w nie wszystkie bez wyjątku, od cesarza Fran
ciszka i króla Fryderyka-Wilhelma, aż do drobnych książątek, 
zapowiadała bliską ich wszystkich zagładę, i nawoływała już nietyl- 
młodzież, lecz cały bezwładny, skostniały naród, „tłum ludzki, 
wielką pustynię ludzką“ (Menschenmenye, grosse Menschenwu- 
slc), a zwłaszcza masy prostego ludu, do strącenia i ubicia zarówno 
tych koronowanych, jak i niekoronowanych swych panów, do 
chwycenia za broń, za siekierę i kosę. Możnaby znowuż, nie wdając 
się w kazuistyczne zestawienia, rozeznać tu, obok kardynalnych 
rozdźwięków, pewne też odgłosy, uderzająco pokrewne spółcze- 
snym nastrojom wileńskim, a nawet niektórym strofom Mickiewi
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cza. Coprawda, w takich nastręczających się dość wyraźnie ana
logiach mogła prosta występować równoległość, płynąca z po
wszechnego uczuciowego djapazonu młodej Europy pokongreso- 
wej, a niekoniecznie bezpośrednia łączność przyczynowa. Jednak 
trudno przypuścić, aby o Follenie, rozsławionym wodzu młodzieży 
akademickiej niemieckiej, o którym sporo wzmianek w raportach 
Nowosilcowa do Konstantego, nie mieli wiedzieć przywódcy filo- 
maccy w Wilnie, aby do nich nie miały docierać jego burzliwe pie
śni, głośne po wszystkich uniwersytetach niemieckich, gdzie pełno 
było Polaków, a rozpowszechniane, jak „Trzydzieści i trzy“, w li
czbie 6000 drukowanj^ch ulotek. Wprawdzie niema o tern słowa 
w mdłej korespondencji filaretów, gdzie niema też cienia później
szych piosnek bazyljańskich, lecz nie w tern była rzecz, co pod do- 
nosicielskim rygorem oni do siebie pisywali, lecz co myśleli i mó
wili między sobą. Dodać należy, że Pollen był w bliskich stosun
kach osobistych z licznymi akademikami polskimi, z Polonją wro
cławską, z członkiem Polonji berlińskiej Bukowieckim, któremu 
ułatwił ucieczkę z więzienia do Szwajcarji; że żywił szczere dla Pol
ski sympatje, i w 1817, po zgonie Naczelnika w Solurze, wydał bez
imiennie „Modlitwą Kościuszki“.

Niezawiśle od tej działalności propagandowej, Follen miał na 
warsztacie bardzo rozległe pomysły polityczne. Uczestniczył w zbio
rowej redakcji projektu konstytucji zjednoczonych Niemiec, sta
nowiącej centralistyczną formę rządu republikańską, przypomina
jącą pod niejednym względem spółczesne projekty ustawodawcze 
związkowców rosyjskich. Gdy jednak narazie republika wszech - 
niemiecka na gruzach potęgi austrjackiej i pruskiej dalekiem jesz
cze była marzeniem, Follen osobiście miał raczej na widoku sca
lenie bliższych sobie Niemiec południowo-zachodnich, naprzeciw 
Austrji i Prusom, jako trzeciej, przodującej duchowo, konstytu- 
cyjnej jednostki państwowej. Podobna koncepcja, w sensie napo
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leońskiego, na inny sposób, Związku reńskiego, a w płaszczyźnie 
racji stanu francuskiej, będzie leż, śród najzmienniejszych warun
ków, przez całe jeszcze kołatać się stulecie, aż do takich, jak oku
pacja Ruhry, zjawisk dzisiejszej doby powojennej. W tej to zape
wne myśli Follen, mając już w 1818 niejakie stosunki z republi
kańskimi związkami paryskimi, spróbował latem t. r. nawiązać 
również styczność z rojalistycznym rządem francuskim, przy- 
czem zresztą najniefortunniej wyprawił z tą misją do Paryża rze
komo najpewniejszego „czarnego brata“, a najzjadliwszego nieba
wem zdrajcę. Tymczasem wszakże spotkał się z podjętą na tym sa
mym zachodnim gruncie niemieckim, liberalizującą i kaptującą 
akcją Aleksandra. Zasadniczy przeciwnik rosyjskiej w Europie 
i Niemczech hegemonji, głęboką do cara żywił nieufność. Podej
rzliwie śledził licznych jego tutejszych agentów, jak Kotzebue, 
Slurdza, szwagier tegoż, hr. Edling w Weimarze, i t. d., których 
dwulicowa działalność była zresztą rozmyślnie prześwietlana przez 
ciche niedyskrecje Metternicha, celem pokrzyżowania i zohydzenia 
gry carskiej wśród radykalnych żywiołów niemieckich. Pod wpły
wem tych wszystkich czynników oraz nadchodzących właśnie wia
domości o poufnych na kongresie akwizgrańskim zaleceniach re
presyjnych cara przeciw uniwersytetom niemieckim, Follen, na 
odbytej w Jenie naradzie kilkunastu najzaufańszych związkow
ców, wystąpił z wnioskiem zgładzenia Aleksandra. Wystawił ro
snące jego w Niemczech wpływy przez spowinowacone z nim dwo
ry, przez jego szwagrów, króla wirtemberskiego, w. książąt weimar
skiego i oldenburskiego, mówił o zarzuconej przez niego na Niemcy 
„sieci“, o groźbie jego interwencji zbrojnej przeciw wszelkim sa
modzielnym wyzwoleńczym i republikańskim przedsięwzięciom 
niemieckim. W konkluzji stawiał wniosek skorzystania z oczeki
wanych po kongresie odwiedzin Aleksandra u siostry, w. księżnej, 
w Weimarze, w ten mianowicie sposób, aby podczas galowego na
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jego cześć w teatrze weimarskim przedstawienia, podpalić kulisy 
i wychodzącego wśród popłochu przez jedyne wyjście cesarza za
sztyletować przez dwóch wyznaczonych w tym celu związkowców. 
Wyrażał w końcu przypuszczenie, że naskutek tego zamachu i zni
knięcia cesarza, nastąpiłby zapewne powszechny w Rosji prze
wrót, gwałtowne z powodu sukcesji Konstantego powikłania, a za
razem „Polska starałaby się oderwać (od Rosji) i utworzyć pań
stwo niepodległe“. Dziwny ten incydens jenajski, wobec prawie 
spółczesnej moskiewskiej myśli carobójczej, paradoksalną ukazy
wał zbieżność. Ostatecznie rzecz nie wzięła skutku, bądź to z po
wodu poniechania jej, pod wpływem starszych przyjaciół, przez sa
mego Follena, bądź też skróconej nagle bytności przestrzeżonego 
Aleksandra w Weimarze.

Należy zaznaczyć, że cała niniejsza, nader starannie zakonspi
rowana, robota związkowa młodoniemiecka pozostała dodziśdnia 
dość niejasną w szczegółach, i trudno rozpoznać, gdzie kończyła 
się mrzonka teoretyczna a zaczynała decyzja czynna. W każdym 
razie, napięcie spiskowe do tego już doszło stopnia, że musiało nie
bawem doprowadzić do czynu, aczkolwiek w skromniejszym da
leko zakresie. Skupiło się najpierw na Kotzebuem, głośnym wtedy 
pisarzu dramatycznym niemieckim, utrzymującym dawne z Rosją 
stosunki, który niegdyś ni stąd ni zowąd był zesłany na Sybir przez 
Pawła, lecz mimo to zachował sentyment do rubli carskich i był 
obecnie niegłośnym radcą stanu i płatnym donosicielem rządu ro
syjskiego. Niektóre z tych jego doniesień zostały podobno od jego 
sekretarza wydobyte w bruljonie przez agenta austrjackiego, dzien
nikarza Lindnera, i podane do wiadomości związkowców, co spo
wodowało wydanie na niego wyroku śmierci. W marcu 1819 stu
dent Sand, jeden z najbliższych i najwierniejszych zwolenników 
Follena, zasztyletował Kotzebuego w Mannheimie. Sand po doko- 
nanem zabójstwie usiłował pozbawić się życia, lecz został schwy-
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eony i osadzony w więzieniu w Mannheimie, skąd Folien przy po
mocy związkowców chciał odbić go siłą, co jednak okazało się nie
podobieństwem. Wkrótce potem, w lipcu t. r., nastąpił w Schwal- 
bachu nowy zamach studenta Leminga na prezydenta Ibella, który 
jednak został tylko ciężko ranny. Sand, oddany pod sąd i karany 
śmiercią, do ostatniej chwili zachował postawę nieustraszoną, ni
kogo nie wydał. Löning popełnił samobójstwo w więzieniu. Udział 
moralny Follena, zwłaszcza w pierwszem morderstwie, zdaje się 
nie ulegać wątpliwości, jakkolwiek, skonfrontowany w więzieniu 
mannheimskiem z rannym Sandern, był przez niego szlachetnie 
wygarnięty w zupełności. Obadwa te wypadki wywarły na rządy 
niemieckie wrażenie piorunujące. Nie omieszkał tego wyzyskać 
natychmiast Metternich na rzecz swojej polityki reakcyjnej. Omi
jając narazie Rosję i liberalizującego jeszcze Aleksandra, zwrócił 
się do Prus. Istotnie, na zjazdach z Fryderykiem-Wilhelmem III. 
w Cieplicach i Karlsbadzie, w lipcu i sierpniu 1819. dopiął celu. 
Uzyskał zgodę rządu pruskiego na rozpoczęcie wspólnej na wielką 
skalę akcji represyjnej przeciw związkom tajnym. Wnet zaczęła 
się osławiona pierwsza „naganka na demagogów“ ( Demagogen- 
Verfolgung). Prowadzili ją z niemiłosierną zawziętością wielki in
kwizytor policji austrjackiej, hr. Sedlnitzki, oraz działający z nim 
ręka w rękę pruski minister policji, ks. Wittgenstein. Współdziałał 
z nimi umiejętnie nowy dyrektor departamentu policji berlińskiej, 
uczony Kamptz, stary wróg i denuncjant Polaków, węszący wszę
dzie konspirację polską. Po zatwierdzeniu uchwał wrześniowych 
karlsbadzkich przez Rzeszę, w październiku t. r. ustanowiono 
w Moguncji wielką Centralą komisję śledczą w sprawach o zdradę 
stanu (Central-Untersuchungs-Commission über hochverrätrische 
Umtriebe). Był to właściwy pierwowzór wszystkich następnych ko- 
misyj śledczych tego gatunku w Królestwie Polskiem. Osobna dla 
Prus Komisja śledcza ustanowioną została równocześnie w Berli



nie, skąd też wnet zaczęły napływać do Warszawy usłużne donie
sienia o związkowych występkach Polaków, studiujących na 
wszechnicach pruskich. Nastąpiły po całych Niemczech sensacyjne 
rewizje u najcelniejszych profesorów uniwersytetu, liczne areszto
wania śród młodzieży akademickiej. Wydano nowe ostre ograni
czenia cenzuralne, rozciągnięte po raz pierwszy na naukowe wy
dawnictwa uniwersyteckie i nawet na Akademję umiejętności ber
lińską. Burschenschafty zostały zakazane i rozwiązane. Rój denun- 
cjantów i szpiegów rozlał się po wszystkich miastach uniwersy
teckich, docierając do wnętrza zrzeszeń studenckich.

Zaczęła się niebawem tłumna z Niemiec ucieczka przed rozpę
taną nawałą prześladowczą. Karol Follen, aresztowany, potem wy
puszczony, musiał opuścić Jenę i wrócić do Giessenu, skąd w 1819 
jeździł do Szwajcarji, gdzie nawiązał stosunki ze schronionymi tam 
związkowcami francuskimi i włoskimi. Zarazem utrzymując stycz
ność z rozbitemi związkami niemieckimi, z których przedstawicie
lami odbył tajną na historycznem Riitli naradę, podjął zimą 1819- 
20 ich reorganizację na zasadach węglarskich. Założył mianowicie 
dwa nowe tajne zespoły: „Związek młodzieńców“ (Junglingsbund), 
oraz połączony z nim organicznie wyższy „Związek mężów“ (Mdn- 
ncrbund). Ten ostatni, kierowniczy, czy to bardziej zakonspirowa
ny, czy też trudniejszy do urzeczywistnienia, pozostał podobno ra
czej na papierze. Jednak wedle świadectwa Henryka Lea, jednego 
z najczynniejszych wtedy „braci czarnych“, znanego później pro
fesora i badacza dziejów włoskich, Mannerbund „miał bardzo so
lidną podstawę“, składał się z loży centralnej oraz lóż podwład
nych, mających po pięć do dziewięciu członków, i w skurczonej po
staci przez długie jeszcze utrzymywał się lata, tak że „resztki tego 
związku dochowały się aż do 1848“. Co się tyczy Junglingsbundu, 
to ten związek akademicki, o nastroju czysto już rewolucyjnym, 
niewątpliwie przybrał odrazu kształty całkiem realne, rozkrzewia-
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jąc się stosunkowo pomyślnie, jak na niebezpieczne warunki ów
czesne, po kilku uniwersytetach niemieckich. Liczył mianowicie 
w 1821 około 150 członków czynnych. Odbył dwa nocne zjazdy 
organizacyjne na otwartem polu pod Jeną w 1821 i Wiirzburgiem 
w 1822. Godzi się zaznaczyć nawiasem, że te rzeczy, prócz swego 
historycznego, nie są też pozbawione poniekąd aktualnego znacze
nia, gdyż powyższe przedsięwzięcia związkowe nie pozostały bez 
pewnego wpływu na dzisiejsze powojenne organizacje młodzieży 
niemieckiej; i tak, między starym słabym Jünglingsbundem a no
wym potężnym Jüngdo, przy całem zresztą ideowem przeciwień
stwie demokratycznej tendencji pierwszego a nacjonalistycznej 
drugiego, niebrak też punktów stycznych w ogólnym organizacjTj- 
nym zakroju, a nawet w niektórych szczegółach politycznych, jak 
pozorny flirt z Francją. W początku 1820, Follen, zagrożony pono
wiłem uwięzieniem, uszedł z Giessenu do Strasburga a następnie 
do Paryża, gdzie zetknął się z najpoważniejszymi przywódcami tu
tejszego ruchu opozycyjnego i spiskowego, jak Lafayette, u którego 
w La Grange stałym bywał gościem, Voyer d‘Argenson, Grégoire, 
Dunoyer, Comte, Rey i t. p., i rozpoczął rokowania, zwłaszcza 
z Reyem, względem stałej spółpracy związkowej francusko-nie- 
mieckiej. Na nieszczęście zastał tu swego zaprzeszłorocznego do 
Paryża wysłańca, niejakiego Jana Wita, czy de Witte, którego do 
tych najpoufniejszych dopuścił robót. Wit w 1819 uszedł z Jeny 
do Londynu, dostał się do tamecznych kół postępowych, wtarł się 
nawet do Benthama i Karola Milla, ogłaszał w radykalnem Mor- 
ning Chronicie sensacyjne artykuły oskarżycielskie o rządowym 
w Niemczech ucisku, przedrukowane skwapliwie w liberalnej pra
sie paryskiej, jak Constitutionnel i Censeur, co zachęciło też opozy
cję warszawską do umieszczania w tych dziennikach drogą poufną 
podobnych rewelacyj o gwałtach w. ks. Konstantego. Jednocześnie 
Wit, przez swego wuja, wysokiego urzędnika tajnej policji pary
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skiej, barona Ecksteina, prawą rękę Francheta, przysyłał z Londy
nu i ogłaszał bezimiennie w rządowych dziennikach francuskich 
prawomyślne repliki na powyższe własne swoje artykuły. Przy
bywszy z Anglji ponownie do Paryża, wzięty do pomocy przez Fol- 
lena, wydawał policji wszystkie jego obroty oraz ważne szczegóły
0 organizacji związkowej francuskiej i niemieckiej. Tak np. wydał 
otrzymane od Follena dla wygładzenia francusczyzny, obszerne, 
przeznaczone dla Argensona i Reya, sprawozdanie o ruchu rewo
lucyjnym w Niemczech. Te cenne informacje były przez Francheta 
udzielane Sedlnitzkiemu dla wiadomości Metternicha. Niemowlęca 
międzynarodówka rewolucyjna zgoła jeszcze była bezbronną wo
bec policyjnej. Tymczasem, po zamordowaniu ks. Berry, Follen, 
zagrożony uwięzieniem, musiał ratować się z Paryża ucieczką do 
Szwajcarji. Osiadł na stałe w Bazylei, gdzie przez lat kilka wykła
dał prawo rzymskie zbiegającej się do niego ze wszech krajów wol- 
nomyślnej młodzieży. Przybywali tu do niego i polscy słuchacze, 
a w ślad za nimi nasyłani z Warszawy szpiegowie. Jednak główna 
jego, pod profesorskiem pozorem, działalność spiskowa traciła co
raz bardziej na znaczeniu i widokach. Założone przez niego dwa 
nowe związki nie dały oczekiwanych wyników.,,Związek młodzień
ców“, nie znajdując poparcia ze strony wegetującego „Związku 
mężów“, sam niebawem przygasł i rozluźnił się zupełnie pod koniec 
1823, t. j. ściśle równolegle do zaniku towarzystw węglarskich 
francuskich. Istnienie tego związku ujawnione zostało skutkiem 
zdrady, jak się zdaje, dzięki Witowi, który w tym czasie znacznie 
rozszerzył swą akcję donosicielską, poszedł na służbę austrjacką
1 slarał się o rosyjską. W początku 1824 sprawa wykrycia Jung- 
lingsbundu wytoczona została przed Komisję śledczą w Moguncji. 
Spowodowało to natychmiast ostrzejszą od pierwszej, wtórą De
magog enver/olgung. Najmocniej w tych śledztwach skompromito
wany Follen musiał jesienią 1824 nawet z wolnej uchodzić Szwaj-
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carji i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie życie zakoń
czył. Twarde represje administracyjno-sądowe dały się we znaki 
w całych Niemczech, a zwłaszcza w Prusiech. Tutaj w marcu 1824 
ustanowioną została nowa Komisja śledcza w twierdzy Köpenicku. 
Nastąpiły dalsze liczne aresztowania; surowe wyroki Wyższego są
du krajowego w Wrocławiu skazały dwudziestukilku członków 
Jiinglingsbundu na kary kilkunastoletniego więzienia w twierdzy. 
Pośrodku przypadły odrębne śledztwa specjalne inkwizorjatu to
ruńskiego w 1826 i stosunkowo umiarkowany wyrok sądu zie
miańskiego poznańskiego w 1827 przeciw poznańskim uczestni
kom Towarzystwa patrjotycznego. Wreszcie Komisja centralna 
w Moguncji zamknęła swoje czynności dopiero w 1828.

Stosunek Aleksandra do tych wszystkich wypadków ulegał na
przód mocnym wahaniom, aż pod koniec doznał zasadniczego 
zwrotu w duchu wstecznym. Jeszcze w 1818 cesarz, po swoich 
wspaniałych zapowiedziach sejmowych warszawskich, przybyw
szy na pierwszy po wiedeńskim kongres europejski w Akwizgranie, 
występował pośród zgromadzonych monarchów, ostentacyjnie 
w roli przedstawiciela liberalizmu. Zarazem jednak potajemnie zle
cił tutaj swemu agentowi Sturdzie zredagować oskarżycielską za
piskę o duchu rewolucyjnym na uniwersytetach niemieckich. Po
czerń zakomunikował ją najpoufniej obecnym na kongresie Au- 
strjakom i Prusakom, jako cichą zachętę do represji, a tern samem 
do dalszego zdepopularyzowania się wśród własnego społeczeństwa 
niemieckiego. Aliści jeden z nich, sprytny kanclerz pruski Harden
berg, odpłacił się godnie za tę danaową przysługę. Posłał sekretnie 
w te pędy kopję owej zapiski do Times'6w w Londynie i postarał 
się o ogłoszenie jej drukiem w Brukseli, nieprzepomniawszy przy 
nazwisku autora dodać jego tytułu „radcy stanu Najjaśniejszego 
cesarza rosyjskiego“. Tym sposbem Hardenberg skompromito
wał Aleksandra wobec opinji niemieckiej i europejskiej, narażając
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go nawet na wspomniane mściwe zamysły Czarnych Braci jenaj
skich. Ten nieprzyjemny przypadek, odsłaniający nieco chwiej- 
ność i dwulicowość cara przed zagranicą, nie przesądzał jednak 
jeszcze dalszego jego postępowania. W październiku 1819, gdy 
Aleksander podczas pobytu w Warszawie rozstrząsał w naj
ściślejszej tajemnicy wygotowane przez Nowosilcowa projekty 
konstytucyjne dla Rosji, wypadło mu zająć stanowisko wobec 
świeżych, wywołanych przez zamachy Sanda i Loninga, pierw
szych zarządzeń represyjnych austrjacko-pruskich w Niemczech. 
Zjechał się z nim podówczas w Warszawie jego szwagier, król Wil
helm wirtemberski. Idąc sam jeszcze wtedy, wedle skazówek Ale
ksandra, w kierunku liberalno-konstytucyjnym w swcjem króle
stwie wirtemberskiem, oświadczył się on stanowczo przeciw tam
tym represyjnym zarządzeniom karlsbadzkim. Nadomiar, w me- 
morjale, ułożonym wówczas w Warszawie imieniem Aleksan
dra przez Capo dTstrię i rozesłanym do posłów rosyjskich przy 
dworach zagranicznych, mieściło się stanowcze potępienie su
rowych środków, przedsięwziętych w Cieplicach i Karlsbadzie. 
Co więcej, jeszcze w roku następnym, wiosną 1820, wyprawiając 
swego adjutanta Szuwałowa z kondolencją do Ludwika XVIII. 
z powodu zamordowania ks. Berry, Aleksander, w udzielonej wy
słańców poufnej instrukcji, nie wahał się, przy tej nawet, szcze
gólnie drażliwej okazji, wystosować pod adresem rządu francu
skiego śmiałych ostrzeżeń przed niezdrową przesadą represyjną 
i reakcyjną. Powoływał się przy tern na własny swój przykład „or
ganizacji narodowej, nadanej Finlandji, Besarabji i Królestwu Pol
skiemu, ...jako niezbity dowód możliwości pogodzenia metody rzą
dów wymaganej przez ducha wieku z zasadami porządku i karno
ści''. Co zaś główna, Aleksander nosił się wtedy wciąż jeszcze z roz
ległymi widokami rozpętania sprawy wschodniej pod znakiem na
rodowym, spiskowym, powstańczym. Latem 1820 stawił się
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przed nim w Petersburgu Xanthos, wysłaniec Heterji. Przyby
wał celem omówienia szczegółów przygotowanej pod opieką 
rosyjską rewolucji greckiej. Capo d Istria, prowadzący te śliskie 
rokowania, wprawdzie odmówił objęcia ofiarowanego sobie naczel
nictwa, roli dość drażliwej dla aktualnego rosyjskiego ministra 
spraw zagranicznych. Podał natomiast na naczelnika rewolucji 
zbliżonego do osoby monarchy, carskiego adjutanta, Aleksandra 
Ypsilantego. Wybuch wyznaczony został na listopad t. r.

Ale niniejsze ostatnie przebłyski oznaczały już kres wyczerpu
jącej się ekwilibrystyki postępowej Aleksandra. Odtąd w jego du
szy nastąpiło stanowcze załamanie się wsteczne. Dojrzewając od- 
dawna, miało ono dokonać się widomie na drugim z kolei kongre
sie ityeropejskim w Opawie. Było to jesienią tegoż 1820, kiedy nie
pomyślny zbieg wydarzeń i wrażeń ułatwił gruntowną, nieodwo
łalną zmianę w całym nastroju cesarza. Skądinąd już był on nie 
bez troski, skutkiem niepożądanego zwrotu w organizacji związko
wej rosyjskiej, uwydatnionego przez zwinięcie Związku dobra pu
blicznego w początku t. r. Był bądźcobądź wstrząśniory ujawnio- 
nem, wrogiem mu osobiście, napięciem spiskowem w Niemczech, 
oraz zaszłemi w następnych miesiącach t. r. wypadkami rewolu- 
cyjnemi we Francji, Hiszpanji, Włoszech. Wreszcie, już po drodze 
na kongres, spotkał się z opozycją sejmu warszawskiego we wrze
śniu t. r. Był nią do tego stopnia oburzony, że, jak wskazano, z po
rady Nowosilcowa nosił się pono wtedy w Warszawie z najostrzej- 
szemi pomysłami przeciwkonstytucyjnemi. Ledwo potrafił po
wstrzymać go towarzyszący mu Capo d‘Istria dobitną refleksją: „Co 
powiemy w Opawie? jak wygłaszać idee liberalne po podobnym 
skandalu?“ Mimo to, jak zaznaczono, cesarz opuścił Warszawę, 
udając się na kongres, po nader surowej odprawie sejmowej i, co 
gorsza, po udzieleniu Konstantemu wyraźnej carte blanche na dzia
łalność niekonstytucyjną. Tak nastrojony przybył do Opawy. Owóż
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tutaj, na dobitkę, zaskoczony został wieścią, która do reszty pogrą
żyła w nim rzekomego liberalistę a zbudziła cara samodzierżcę. 
W początku listopada t. r., feldjegier w szalonym pośpiechu nadbie
gły do Opawy wprost z Petersburga, przyniósł Aleksandrowi raport 
o wybuchłym tam w końcu października t. r. buncie pułku Siemio- 
nowskiego gwardji. Był to właściwie przygodny rozruch żołnierski, 
wynikły skutkiem znęcania się dowódcy pułku nad szeregowcami. 
Zawszeć jednak tkwiło w tern groźne memento, wobec starych 
tradycyj pretorjańskich broni gwardyjskiej w Rosji oraz przodu
jącego udziału oficerów gwardji w nowych związkach tajnych. 
Pod głębokiem wrażeniem tej wiadomości Aleksander niezwłocz
nie wyprawiał do Petersburga drakońskie rozkazy ukarania 
buntowników. Zarazem zaś dał zgodę na podsunięty sobie przez 
Metternicha surowy protokół kongresowy opawski z listopada t. r., 
uświęcający zasadę obcej interwencji celem przywrócenia porząd
ku w krajach, opanowanych przez rewolucję. Tern samem udzie
lił Metternichowi walnej ręki do stłumienia poruszeń wyzwoleń
czych we Włoszech i do wszczętej tam i w Niemczech szerokiej, 
niczem już niekrępowanej akcji prześladowczej. Pozwolił najprze- 
ciwniejszej sobie, spółzawodniczącej z nim w Europie a zwłaszcza 
na Wschodzie, polityce wiedeńskiej wziąć górę nad sobą. Po
zwolił jej związać siebie rzekomą solidarnością i zahamować, 
zrazu nieznacznie, ogólnikowo, lecz w dalszych skutkach na ca
łym obszarze najsprzeczniejszych między nią a sobą spraw i dą
żeń międzynarodowych. Podpisując uchwalone jednomyślnie 
,,zasady“ wytyczne opawskie o uprawnieniu interwencyjnych 
„środków przymusowych“ przeciw wszelkim „buntowniczym 
zmianom rządowym“, tern samem zaprzęgał się napowrót do sta
rej trójmocarstwowej rosyjsko-austrjacko-pruskiej spółki rozbio
rowej i absolutystycznej. Zrywał faktycznie z nowoczesną postę
pową opinją domową i europejską, wyrzekał się swego odrębne
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go, uprzywilejowanego względem niej stanowiska. Zamykał sobie 
drogę do urzeczywistnienia rozległych swych pierwotnych, domo
wych i europejskich zamierzeń.

Okazało się to natychmiast, na następnym kongresie, przenie
sionym w styczniu 1821 do Lubiany. Znalazł się tu Aleksander 
w najdotkliwszej z samym sobą rozterce w sprawie greckiej. Wy
buch powstańczy, pod opieką petersburską, gotowany był w Gre
cji z końcem poprzedniego roku. Skutkiem uchwał opawskich 
uległ on odwłoce ad feliciora tern pora. Zgasić jednak rzuconej 
iskry nie było już sposobu. Posunięte zadaleko przedsięwzięcie, 
mimo nałożonych teraz hamulców, własnym żywiołowym poto
czyło się pędem. Aż wreszcie w Lublanie, wiosna 1821, wśród 
obrad nad zgnieceniem rewolucyj włoskich, doszła Aleksandra 
wiadomość o marcowym wybuchu rewolucji greckiej. Zarazem 
doszło go tutaj kompromitujące wezwanie urzędowe Ypsilantego, 
upominającego się o przyrzeczoną sobie czynną pomuc rosyjską. 
Wypadło Aleksandrowi wyprzeć się ostentacyjnie swego tajnego 
z Heter ją wspólnictwa, udzielić jawnej odprawy Ypsilantemu, po
zostawić „buntowniczych“ Greków ich losowi. Wypadło jednocze
śnie udzielić pełnomocnictwa zbrojnej interwencji austrjackiej 
w Neapolu, a nawet zobowiązać się do dostarczenia armji posiłko
wej rosyjskiej celem przywrócenia tam „porządku“. Podpisany 
w Lublanie rozkaz mobilizacyjny na imię w. księcia Konstantego 
przewidywał użycie wojsk korpusu litewskiego do wymarszu 
pod dowództwem generała Jermołowa do Włoch dla wspólnych 
z Austrjakami operacyj przeciw tamecznym powstańcom. Oka
zało się to wprawdzie zbytecznem, gdyż Austrjacy sami dali sobie 
radę z nieszczęsnymi Włochami. Bądźcobądź, był w tern opłaka
ny nawrót do Pawła. Był nawrót do Suworowa, z którym ongi 
w. ks. Konstanty ciągnął do Włoch przeciw legjonom polskim. 
Było osobliwsze zaiste wywrócenie nawspak dawnych tradycyj
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legjonowych, do których właśnie niektóre gorące polskie nawra
cały głowy, spiskując nad polskim sukursem dla rewolucji neapo- 
lilańskiej. Przypieczętował wreszcie Aleksander tę swoją zupełną 
zmianę frontu przez podpisanie końcowej deklaracji lublańskiej 
z maja t. r. Zapowiadano w niej, imieniem solidarnej spółki trój- 
rozbiorowej, przymusowe zabezpieczenie wszystkiej Europy przed 
„mrocznemi zamysłami rozgałęzionej konspiracji“. Nazajutrz 
Aleksander opuścił Lublanę, wracając na Węgry i Galicję do War
szawy a stąd do Petersburga. Wracał w dojrzałym już spełna na
stroju reakcyjnym. Zdecydowany był, podobnież jak w Europie, 
tak i w Cesarstwie i Królestwie, zamknąć córy chlej rachunki i za
trzeć ślady pierwotnych swych liberalnych podniet i usiłowań.

Natychmiast po powrocie do Carskiego Sioła, w początku 
czerwca 1821, stawił się przed Aleksandrem dowódca korpusu 
gwardji, ks. Wasilczykow i złożył mu szczegółowe doniesienie
0 odkrytych, przy pomocy generała Benckendorfa, związkach taj
nych rosyjskich. Ku najwyższemu jednak zdumieniu Wasilczyko- 
wa, cesarz, oddawna o wszystkiem powiadomiony, przyjął to od
krycie z zupełną obojętnością. Wyrzekł tylko znamienne słowa: 
„Sam podzielałem i zachęcałem te złudy i błędy, me moją jest rze
czą za nie karać“. Tak samo nie zrobił żadnego użytku ze złożo
nego sobie równocześnie szczegółowego donosu generał-adjutanta 
Benckendorfa, gdzie jaknajdokładniej były odsłonione czynności
1 wyliczeni imiennie członkowie Związku ocalenia i Dobra pu
blicznego. Nie podejmował represji, bo poprostu nie czuł się do 
lego na siłach. Tern skwapliwiej sam siebie wygarniał. W lipcu 
t. r. oddalił niewygodnego teraz Capo d‘Istrię, będącego żywym 
wyrzutem zniweczonych „złud“ liberalnych, zwłaszcza w spra
wie greckiej, złożonej w ofierze na ołtarzu reakcji. Zarząd spraw 
zagranicznych objął wróg Polski, sługa Prus, giętki karjerowicz 
Nesselrode. W styczniu 1822 Aleksander uskutecznił na piśmie
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zamyślane oddawna przekazanie sukcesji tronu Konstantego 
na rzecz w. ks. Mikołaja. W czerwcu t. r. zawarł pokój z cer
kwią prawosławną, a raczej skapitulował przed nią, poddając 
się ciemnym suggestjom arcybiskupa petersburskiego Serafina 
i archimandryty Focyusza. Nareszcie, tegoż lata, tuż przed 
ponownym wyjazdem z Petersburga, zdobył się na krok, ozna
czający nowe zerwanie z tolerowaną dotychczas, jeśli nie popie
raną, tajną robotą związkową w Rosji. Reskryptem na imię mi
nistra spraw wewnętrznych, hr. Koczubeja, (13 sierpnia 1822) na
kazał zamknięcie wszelkich, pod jakąkolwiek nazwą, stowarzy
szeń tajnych rosyjskich wogóle, a lóż wolnomularskich w szcze
gólności. Poczem, przez Warszawę, udał się na nowy kongres eu
ropejski do Werony, dla uwieńczenia swej wstecznej pokuty. Tu
taj przeprowadził jednomyślne uchwalenie zaleconej przez siebie 
interwencji francuskiej w Hiszpanji. Tutaj też podpisał nową uro
czystą odezwę trójmocarstwową, osławiony okólnik kongresowy 
weroneński z grudnia t. r., wyklinający w czambuł wszczęte już 
„rebelie“ na Zachodzie i Wschodzie i grożący doszczętnem wytę
pieniem ducha „rewolucji i wywrotu w niejednym jeszcze kraju“. 
Wreszcie tutaj, w Weronie, na nękanej ziemi włoskiej, udzielił Ale
ksander błogosławieństwa straszliwej represji, podejmowanej przez 
rząd austrjacki, ohydnym śledztwom, wyrokom i kaźniom poli
tycznym w królestwie lombradzko-weneckiem. Zaś już wtedy wła
śnie, w 1822, niniejszym tragedjom politycznym w Medjolanie 
i Wenecji poczynały odpowiadać odgłosy ponurych przepraw 
śledczo-sądowych w Warszawie i Wilnie. Aleksander wycofywał 
się na całej linji ze wszystkich swych straconych placówek libe
ralnych, z pierwotnych górnych swych porywów pokongreso- 
wych w zakresie polityki zagranicznej i wewnętrznej, a tern sa
mem również i w zakresie swojej polityki polskiej.

Falowania polityki zagranicznej Aleksandra pozostawały siłą
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rzeczy we wzajemnym, retroaktywnym związku przyczynowym 
z jego wewnętrzną rosyjską. Ta zaś z kolei wywierała ciśnienie 
bezpośrednie na jego politykę polską i naodwrót. Niedarmo na 
pierwszym sejmie warszawskim 1818, jedynym nacechowanym 
pewną harmonją między monarchą a krajem, obok zapowiedzi re- 
styiucyjnej litewskiej, padła też z ust króla polskiego najpierwsza 
publiczna zapowiedź konstytucji rosyjskiej. Wtedy również w do
niosłej sprawie włościańskiej nastrój postępowy Aleksandra jesz
cze ujawniał się równolegle, w pewnej przynajmniej mierze, 
wt Królestwie i Cesarstwie. Gdy temi czasy, w 1817, wystąpił 
w Suwalszczyźnie „trybun gminu“, Rupiński, w obronie uciśnio
nego włościaństwa, ściągając na siebie gromy ze strony miejsco
wego obywatelstwa, dzierżawców dóbr narodowych a nawet na
miestnika Zajączka, wówczas Aleksander, idąc za zdaniem roz- 
ważniejszych przedstawicieli rządu polskiego, nietylko niedopu- 
ścił żądanego przez namiestnika pogwałcenia poręk konstytucyj
nych na osobie Rupińskiego, lecz wskazał nadto potrzebę rozto
czenia należytej opieki nad słusznemi zażaleniami włościan pol
skich. A zarazem wówczas jeszcze polecał składać sobie w Peters
burgu przełożenia i projekty względem usamowolnienia i częścio
wego uwłaszczenia włościan rosyjskich. Wydał wtedy ukazy 
emancypacyjne (1816-9) dla włościan gubernij nadbałtyckich. 
Wydał ukaz (23 marca 1818) celem uporządkowania powinno
ści włościańskich w gubernji mińskiej i całej dzielnicy rozbioro
wej rosyjskiej, poruszył sprawę zniesienia poddaństwa na Litwie. 
Co się tyczy głównej sprawy wcielenia do Królestwa pięciu guber
nij litewskich wraz z obwodem białostockim, to rzecz ta uważaną 
była do tego stopnia za postanowioną i przesądzoną, że oczekiwa
no urzędowego ogłoszenia aktu wcielającego na drugim zaraz sej
mie 1820. Już nawet z góry liczono się z obecnością posłów li
tewskich na tym sejmie. Nie były to już tylko pobożne życzenia
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polskie, gdyż takie również było wtedy przekonanie otoczenia 
w. ks. Konstantego. Zbliżony do tych kół konsul generalny pruski 
w Warszawie, Schmidt, na podstawie czerpanych stamtąd pou
fnych wiadomości, w ciągu 1819 pokilkakroć donosił rządowi ber
lińskiemu o przyszłorocznem połączeniu polsko-litewskiem, jako 
rzeczy omal nieuniknionej.

Poczynania Aleksandra w tych wszystkich sprawach, konsty
tucji Cesarstwa, emancypacji włościan, inkorporacji Litwy do 
Królestwa, stanowiły właściwie nierozłączną całość. We wszyst
kich spotykał się on z wielkiemi ze strony rosyjskiej przeszkoda
mi. Szczególnie zaś w tym ostatnim przedmiocie polsko-litewskim, 
zderzał się z najmocniejszym i najpowszechniejszym oporem. Na 
tym punkcie podnosiła się i łączyła przeciw niemu cała ówczesna 
opinja publiczna rosyjska, bez względu na nurtujące ją skądinąd 
sprzeczności. Tak więc, zachowawcze żywioły dworsko-biurokra- 
tyczne petersburskie były przeciwne i konstytucji, i emancypacji, 
i inkorporacji. Żywioły arystokratyczno-opozycyjne moskiewskie 
były przeciwne emancypacji i inkorporacji. Wreszcie żywioły 
związkowo-rewolucyjne były przeciwne inkorporacji. Na tym 
wszakże ostatnim, wspólnym terenie solidarnego przeczenia, 
w sprawie polsko-litewskiej godzili się i jednoczyli wszyscy. 
Wszyscy, imieniem racji stanu rosyjskiej, stawali zwartym fron
tem przeciw pierwotnej w tym przedmiocie polityce Aleksandra. 
Nadzwyczaj znamiennem pod tym względem było wystąpienie 
człowieka, będącego poważnym wykładnikiem ówczesnej kultu
ry duchowo-politycznej rosyjskiej. Był to znakomity historyk Ka- 
rarnzin, mianowany niedawno urzędowym historyografem cesar
skim, wsławiony świeżo wydaniem pierwszych tomów swego 
pomnikowego dzieła. Owóż Karamzin, w październiku 1819, zaraz 
po powrocie Aleksandra z Warszawy, stawił się przed nim w je
go gabinecie w Carskiem Siole dla odczytania mu swego „Zdania
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obywatela rosyjskiego“. W tem piśmie zakładał on, samowtór 
wobec cara, stanowczy protest przeciw wszelkim dalszym ustęp
stwom na rzecz Polski i Polaków a zwłaszcza przeciw zwrotowi 
Lilwy do Królestwa. Śmiało dowodził tu w oczy cesarzowi, 
że on do tego nie ma prawa, że Litwa należy nie do niego, lecz 
do Rosji mocą starodawnych tytułów dziejowych, a przedewszst- 
kiem z tytułu konieczności samozachowawczej. Całość stosun
ków Rosji a Polski sprowadzał do walki odwiecznej i nigdy nie- 
zamkniętej. Wystawiał tę walkę, jako czysto obronną ze strony 
rosyjskiej, czysto zaczepną z polskiej. Przypominał Polaków 
w Moskwie w XVII wieku i jeszcze przed laty kilku w XIX. „Je
śli im oddasz Litwę, Najjaśniejszy Panie, — mówił — jedno 
z dwojga sprowadzisz niechybnie: albo zgubisz Rosję, albo też sy
nów naszych, synów Rosji zmusisz, by raz jeszcze krwią swoją 
zrosili wały Pragi“.

Wystąpienie Karamzina musiało głęboko dotknąć Aleksandra 
i nie pozostało bez wrażenia. Polacy petersburscy, zapewne uprze
dzeni przez ministra sekretarza stanu Sobolewskiego, uznali aż za 
potrzebne podważyć naukowy autorytet uczonego wroga Litwy 
i Polski. Zwrócili się w tym celu do Wilna, do przybyłego tam 
z Warszawy „koronnego Lelewela“. Wnikliwa jego recenzja dzie
ła Karamzina, ogłoszona w petersburskiem A r c h i w u m  P ó ł 
n o c  n e m, była ubocznie krytycznem odparowaniem ciosu po
litycznego. Rzecz ciekawa: przeciw rosyjskiemu dziejopisowi Ka- 
ramzinowi, wspierać rosyjskiego cara Aleksandra przychodził pol
ski uczony Lelewel. Ta jego recenzja, czytywana przez „wszyst
kie znaczniejsze w państwie osoby“, jak minister oświecenia Go- 
licyn, Sperański i inni, „podobała się samemu Najjaśniejszemu 
Panu“. Ale surowy głos lojalnego historjografa Karamzina 
był w uderzającej zgodzie z opinją związków tajnych rosyj
skich. Żywiły one, jak wskazano, bez względu na różnice stron
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nicze, jednakowy, negacyjny pogląd na sprawę polsko-li
tewską, a nawet, w razie rozstrzygnięcia jej na rzecz Królestwa 
przez Aleksandra, zdobywały się na wściekły odruch carobójczy. 
Takie stanowisko związkowców, dobrze wiadome cesarzowi, mu
siało mu dawać wiele do myślenia. A takie same wszak było, rów
nież znane mu najdokładniej, stanowisko kół dworskich, mini- 
sterjalnych, wojskowych. Tern większej było wagi ostateczne 
w lej sprawie stanowisko wielkorządcy Królestwa, następcy tronu, 
cesarzewicza Konstantego.

V

Usunięcie poróżnionego z żoną i bezpotomnego Konstantego 
od następstwa tronu na rzecz Mikołaja było już w 1817, jak 
wskazano, brane na uwagę przez Aleksandra. Myśl to dojrzawała 
następnie, po przyjściu na świat pierworodnego syna Mikołaja, 
późniejszego Aleksandra II, w 1818. Pozostawały z tern w pew
nym związku zamierzenia abdykacyjne, bardzo zresztą mgliste 
i zmienne, z jakiemi nosił się sam Aleksander od 1819, a nawet wy
nurzał się znienacka, trochę dla próby, przed Konstantym i Mikoła
jem. Jednocześnie znów Konstanty, rozkochany w Joannie Gru
dzińskiej, rozpoczął usilne starania o zgodę cesarską na rozwód 
z pierwszą żoną i nierówny z Polką związek, sam sobie dobrowol
nie wznosząc walną tym sposobem przeszkodę do wstąpienia na 
tron wszechrosyjski. Za bytności Aleksandra w Warszawie jesie- 
nią 1819, wzamian za jego zezwolenie na rozwód i nowe małżeń
stwo musiał cesarzewicz zgodzić się na złożenie mu oświadczenia 
na piśmie, iż dzieciom, jakie mógłby mieć z Joanną, nie będą 
przysługiwały żadne prawa do tronu. Na tej zasadzie, po rozwią
zaniu pierwszego małżeństwa, odbył się w Warszawie, w maju 
1820, ślub jego z Grudzińską, obdarzoną przez cesarza skromnym
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tytułem księżny Łowickiej. Jednak, skutkiem oporu cesarzowej 
wdowy, a zapewne wedle cichej skazówki Aleksandra, nie zosta
ła ona formalnie wprowadzoną do domu carskiego, ani postawio
ną na urzędowej stopie w. księżny. Jak zresztą wynika z później
szego testamentu ks. Łowickiej, uważała ona nadane sobie, oraz 
odziedziczone po Konstantym posiadłości w Królestwie, Belwe
der. Skierniewice itd., za własność „króla polskiego“, ulegającą 
„zatwierdzeniu sejmu Królestwa“. Cała ta kombinacja małżeń- 
sko-renuncjacyjna posiadała głębsze, pierwszorzędne znaczenie. 
Pociągała za sobą, pomimo wszelkich i nadal despotycznych po
rywów i dzikich wybryków Konstantego, zasadniczą, stopniowo 
postępującą, dodatnią odmianę i odprężenie jego dotychczasowe
go wrogiego stosunku do sprawy polsko-litewskiej, a nawet nie
uniknione osobiste z nią zsolidaryzowanie się. Konstanty, pod na
ciskiem cesarza, dość opornie i gniewnie, zrzekł się praw sukce
syjnych przyszłego swego potomstwa, na które zresztą niebardzo 
mógł liczyć. Ale nie zrzekł się jeszcze osobiście swych praw ce- 
sarzewicza. Jakkolwiek nie kwapił się zbytnio do niebezpiecz
nej korony carskiej, przecież nie chciał zrzec się jej zadarmo, 
bez odszkodowania. Mierzył mianowicie na najprostsze, najbliż
sze dla siebie, wielokrotnego oddawna kandydata do korony pol
skiej, teraz żonatego z Polką, wodza naczelnego armji polskiej 
i korpusu litewskiego, odszkodowanie polsko-litewskie. Chciał 
przynajmniej, za panowania Aleksandra, mieć sobie zapewnione 
dożywotnie w Królestwie i na Litwie wielkorządztwo; zaś 
chciał tutaj może jeszcze czegoś więcej, na wypadek przejścia ko
rony, po abdykacji lub śmierci cesarza, do znienawidzonego przez 
siebie Mikołaja. O te sprawy arcyważne i arcydrażliwe toczyły 
się niedopowiadane z obu stron, ciche, cienkie certacje między 
Konstantym, a Aleksandrem. Ten, właściwym sobie nieobowią- 
zującym, niepochwytnym sposobem, rzecz całą w drodze pouf-
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nych, braterskich z w. księciem prowadził rozmów. Tak też za
wczasu dla zachęty udzielił mu ustnie wyjątkowych, wykracza
jących poza samo dowództwo wojskowe, praw istotnego w Kró
lestwie i na Litwie wielkorządcy, podanych tą samą drogą do wia
domości namiestnika Zajączka i generał-gubernatora wileńskie
go Rimskiego-Korsakowa. Kiedy zarazem cesarz, obok napom
knień o własnej abdykacji, jął mu jego również podsuwać renun- 
cjację, cesarzewicz tak samo ustnej nie odmówił zgody. Skoro jed
nak Aleksander zaczął go naciskać o wyraźne zrzeczenie się na 
piśmie, Konstanty wysunął nawzajem formalne, czarno na bia- 
łem, ustalenie swego w Warszawie i Wilnie stanowiska. Nie za
rzekał się nawet poprawy stanowiska księżny Łowickiej, jako 
wielkorządczyni, quasi królowej polskiej u swego boku, i nie 
przestawał dążyć do należnego jej w domu panującym równo
uprawnienia. Co główna, ta osobista sprawa cesarzewicza była 
sama przez się związana implicite z najżywotniejszą państwową 
Polski, z realizacją wcielenia do Królestwa pięciu z obwodem bia
łostockim gubernij litewskich. Gdyby potrafił postawić na swo- 
jem, więcej od niego zyskałaby Polska, dla której on naprawdę 
był najmniej groźnym, gdyż łatwo pozbyć się go mogła. Inny 
tez, w takim razie, po pięciu leciech, wzięłoby obrót bezkrólewie 
petersburskie, a po dziesięciu, rewolucja warszawska.

Ale właśnie dlatego pragnienia Konstantego nie dały się urze
czywistnić. Patrzała mu na ręce wroga Rosja, patrzał milczkiem, 
w cieniu, wrogi Polsce, mocny małżeństwem z pruską królewną 
i sypiącem się potomstwem, chytry, młody Mikołaj, otaczany po
parciem dworu, rządu, generalstwa rosyjskiego, a także stawiają
cych już na niego, przemądrych, wielkopańskich zwłaszcza, 
statystów polskich. Przedewszystkiem zaś życzeniom Kon
stantego oparł się sam Aleksander. Czynił to zarówno 
dla oczywistych dużych trudności politycznych, jak i dla
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właściwej sobie, wedle słów Czartoryskiego, „personalności 
do najwyższego posuniętej stopnia“. Powtarzał, jak ów ksią
żę normandzki, na prośbę sukcesorów o wydzielenie im sche
dy: „Nie rozbieram się, póki nie kładę się spać“. Póki żył, 
w przeciwstawieniu do siebie, nadawcy i dobroczyńcy, chciał 
Konstantego mieć w Warszawie dla postrachu, jako czarnego 
dziada, nie jako przyszłego tam prawego pana. Gdy .jednak nie- 
lylko renuncjacja cesarzewicza była mu potrzebna, lecz zgodny 
wogóle, śród wewnętrznych i zewnętrznych wikłań, stosunek z naj
bliższym sobie z braci, Aleksander poszedł na niektóre, bądź czę
ściowe, bądź pozorne ustępstwa. Główne z tych ustępstw ułożo
ne zostało podczas spotkania się obu w Wilnie, w maju 1822. 
Dotyczyło ono formalnego ustalenia doniosłych, a jak się zdaje, 
już w 1819 ustnie przez cesarza nadanych, upoważnień wyjąt
kowych cesarzewicza na Litwie. W ten sposób doszedł do skutku 
akt ważny, dodatniego w zasadzie znaczenia, będący z samej 
swej istoty dalszem rozwinięciem poprzednich uchwał o korpu
sie litewskim. Latem t. r. wyszły mianowicie dwa ukazy imienne 
cesarskie do senatu petersburskiego (11 lipca 1822), stanowiące, iż 
w. ks. Konstanty „w guberniach wileńskiej, grodzieńskiej, miń
skiej, wołyńskiej, podolskiej i obwodzie białostockim (obejmuje) 
władzę dowódcy naczelnego armji czynnej, na mocy urządzenia, 
wydanego 8 lutego 1812“. Znaczyło to, wedle dosłownego brzmie
nia rzeczonego, wydanego podówczas na wypadek oczekiwanej 
z Napoleonem wojny, wyjątkowego „urządzenia“, iż cesarzewicz 
odtąd „wyobraża osobę cesarza i przyobleka się we władzę Jego 
Cesarskiej Mości“. Na zasadzie niniejszych ukazów, stosowanych 
w praktyce sposobem bardzo rozległym, Konstanty, faktyczny 
wielkorządca Królestwa, obejmował kierunek naczelny nietylko 
nad wojskowością, lecz także nad zarządem cywilnym ściślejszej 
Litwy. Odtąd władze gubernjalne tameczne, z generał-guberna-
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torem wileńskim na czele, nietylko doraźnym poufnym, lecz sta
łym urzędowym trybem, we wszystkich sprawach ważniejszych, 
zamiast do cesarza i ministerjów w Petersburgu, mogły zwracać 
się do cesarzewicza do Warszawy. Tern samem, wymienione jed
nostki terytorjalne litewskie „jakgdyby łączyły się pod względem 
administracyjnym z Królestwem Polskiem“. Stanowiło to nie
wątpliwie, w głębszem znaczeniu prawnopolitycznem, doniosły 
krok naprzód, który warto było opłacić związanem z nim obcią
żeniem prawnospołecznem.

Pozostała jednak niezałatwioną analogiczna, wyższego prze
cie rzędu, ośrodkowa sprawa konsolidacji stanowiska Konstante
go w Królestwie. Miał on sobie tutaj również przyznane przez 
Aleksandra wyjątkowe, poza dowództwem naczelnem, upoważ
nienia posiadającego carte blanche wielkorządcy, o czem wie
dział i do czego stosował się namiestnik, a przez niego rząd war
szawski; ale miał je sobie przyznane również tylko przez ustnie 
wyrażoną, niesprecyzowaną należycie, zawisłą w powietrzu wolę 
cesarza i króla. Z drugiej strony, zachodziła tu nadzwyczaj waż
na, a dodziśdnia niedopatrzona lub niedoceniona okoliczność, iż 
armja polska w stanie pokoju była w rzeczywistości stale utrzy
mywana przez Aleksandra na ukrytej stopie wojennej, tak że 
Konstanty faktycznie piastował w Królestwie to samo stanowi
sko dowódcy armji czynnej, jakie niebawem, ze wszystkiemi 
skutkami pełnej zastępczej kompetencji monarszej, zostało mu 
ukazowo powierzone na Litwie. Owóż cesarzewicz dążył wyraźnie 
do zrównania obu swoich, tam i tutaj, wojskowo-cywilnych sta
nowisk wielkorządnych, co znowuż, mimo płynących stąd do
raźnych dla kraju obciążeń, byłoby dalszem prawnopolitycznem 
posunięciem ku unji polsko-litewskiej. Jak się zdaje, Konstanty, 
zapatrując się poczęści na palatynat węgierski byłego swego 
szwagra, arcyksięcia Józefa, poczęści na lombardzko-weneckie
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wicekrólestwo drugiego arcyksięcia, Rainera, przemyśliwał o po
zyskaniu godności wicekróla polskiego, a w następstwie polsko- 
litewskiego. W szczególniejszem jednak swojem względem 
Rosji położeniu, żonaty z Polką, pragnąc wycofać się z ca
ratu, odgrodzić, zabezpieczyć, osiedzieć w Polsce, musiał z ko
nieczności, wbrew swemu temperamentowi, a nienajmniej też 
pod łagodzącym wpływem ks. Łowickiej, unikać czysto represyj
nych, bojowych, na modłę austro-włoską, stosunków. To też, jak
kolwiek srogi pierwotnie antykonstytucjonalista, nie pragnął 
teraz bynajmniej uniemożliwienia sobie przyszłej w Warszawie 
sytuacji przez wywrócenie nadanej Królestwu i wyodrębniającej 
je od Cesarstwa ustawy konstytucyjnej. Tutaj jednak Aleksander 
całkiem odmienne, swoiste miał rachuby. Zazdrośnie strzegł 
osobistego swego do Polski stosunku, zostawiając bratu i nadal 
niewdzięczną rolę groźnego dozorcy. Unikał zarazem rozjuszenia 
opinji rosyjskiej czerwoną płachtą możliwego oderwania się Pol
ski wraz z Litwą. Liczyć się już zaczynał i z Mikołajem, przy
szłym carem rosyjskim, a królem polskim, i z tworzącą się doko
ła niego fakcją dworsko - rządową. Tak więc, nie odrzucając 
wręcz niniejszych dezyderatów Konstantego puszczał je w odwłokę, 
aż do dojrzalszej rozwagi. Tymczasem, dla omówienia ich, 
a zwłaszcza ostatecznego ułożenia jego renuncjacji, wzywał go 
nad Newę, gdzie cesarzewicz, rozgoryczony degradującą, mimo 
uprzejmych pozorów, względem ks. Łowickiej postawą swej ro
dziny, szczególnie matki, cesarzowej wdowy, Marji Teodorówny, 
i Mikołaja, nie był ukazywał się ostentacyjnie przez całe dwa lata. 
Konstanty, głaskany widokiem ukazowych ustępstw w sprawie li
tewskiej, a dążąc do wyższych w polskiej, zjawił się w Petersburgu 
w początku 1822. Tutaj, w rzeczy samej, podpisał żądany przez ce
sarza akt, w którym już sam osobiście zrzekał się następstwa tro
nu (26 stycznia 1822), najpewniej w duchu niecałkiem stanow
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czym, może warunkowym, skoro ten, niedochowany w dosłow- 
nem brzmieniu akt, na życzenie cesarza, jako niedostateczny, zo
stanie później zastąpiony innym i zniszczony. Natomiast odszko
dowawcza za to zrzeczenie się, konsolidacja stanowiska cesarzewi- 
cza w Królestwie, poruszona i roztrząsana między braćmi pod
czas niniejszego ich w Petersburgu widzenia się, pozostała w za
wieszeniu. Cesarz poprzestał na ponownem raz jeszcze ustnem 
potwierdzeniu udzielonych poprzednio bratu wyjątkowych w Pol
sce uprawnień. Sprawę formalnego ich nareszcie uświęcenia, na 
której tyle zależało cesarzewiczowi, uzależniał tym razem od 
utrudniających jej urzeczywistnienie, spółczesnych w Kongresów
ce niepokojących objawów przeciwrządowego wrzenia wśród sej
mu, młodzieży, nawet wojskowości, wyolbrzymianych w złej wie
rze przez Nowosilcowa, a nawet w dobrej przez Zajączka. Był 
w lem, wobec powszechnej w Petersburgu, wrogiej do Polski nie
ufności, dogodny dla cesarza pozór dalszego owej drażliwej spra
wy odwlekania, wypaczania, wreszcie poniechania, a zarazem 
zwalania na brata ciężarów represyjnych, co jedno i drugie w tej 
chwili zarówno niedogadzało cesarzewiczowi. Wytworzyła się 
dziwna antynomja. Dobroczyńca Aleksander, jak potem łaskawy 
Mikołaj, nie wypuszczał Polski na rzecz Konstantego, składając 
na niego odium represyjne. Wściekły Konstanty ręczył za polski 
lojalizm, jako niezbędny dojścia swych pragnień warunek.

Po powrocie cesarzewicza do Warszawy, wypadło rozstrzyg
nąć naglącą, omawianą już w Petersburgu, kwestję zwołania przy
padającego w tymże roku trzeciego sejmu Królestwa. Niechętny 
był temu Aleksander, wręcz przeciwny namiestnik Zajączek, 
świadomy niechęci monarchy. Natomiast Konstanty, poufnie za
sięgając już w tym czasie wytrawnej porady ministra spraw we
wnętrznych, Mostowskiego, był stanowczo za konstytucyjnem zwo
łaniem, mając na widoku, przez gładkie, choćby z wierzchu, od
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prawienie nowego sejmu i zatarcie rozdźwięków zeszłego, ułat
wić posunięcie sprawy własnej pospołu z litewską. Tymczasem 
przez wysłanego w tej sprawie do Petersburga, zaufanego 
szefa sztabu, generała Kurutę, odebrał w połowie kwietnia 1822 
niezwykłą od cesarza ekspedycję. Aleksander przesyłał mu, 
celem jego wprzódy wypowiedzenia się, dwa projekty reskryp
tów, w kształcie odezw ministra sekretarza stanu, pod adresem ce- 
sarzewicza i namiestnika. Mieściło się tu nareszcie pożądane auten
tyczne na piśmie nadanie w. księciu wyjątkowej, zastępczej, „pra
wie dyktatorjalnej“ w Królestwie władzy, ale w jakże niepożąda
nej, zniekształconej postaci. Punkt wyjścia obu reskryptów, wy
łączny ich motyw i cel wytyczny, rozmyślnie w najjaskrawszym, 
ostentacyjnym wyrażony sposobie, polegał na obszernym wywo
dzie o groźnem wrzeniu rewolucyjnem w Europie, a w szczegól
ności o istniejących w Królestwie, wedle „wiadomości otrzyma
nych przez Jego Cesarsko-Królewską Mość, tajnych knowaniach..., 
zmierzających do zakłócenia porządku publicznego“, i zagrażają
cych nawet „bezpieczeństwu armji“ polskiej. Z tego mianowicie 
powodu, wobec znacznej odległości Warszawy od Petersburga, ce
lem natychmiastowego w razie potrzeby przedsięwzięcia należy
tych środków ochronnych, cesarzewicz, „w swoim charakterze na
czelnego wodza armji będącej na stopie wojennej“, — jedyna głu
cha do niebawnych ukazów litewskich aluzja, — upoważniony 
zostaje do wydawania, w zastępstwie monarchy, przez namiestni
ka, odpowiednich represyjnych nakazów (réquisition) również 
i do władz cywilnych polskich, „na czas trwania tego niebez
pieczeństwa“. Tym sposobem, zamiast utrwalającej go nazawsze 
w Królestwie konsolidacji, otrzymywał on obciążające, zohydza
jące, zamykające mu przyszłość, prowizorjum. Konstanty nie
zwłocznie, w wyczerpującej do cesarza odpowiedzi, pod urzędo
wym, dziękczynnym stylem wiernopoddańczym dyszącej ledwo
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hamowaną pasją, a zdradzającej też w kilku mocniejszych zwro
tach wnikliwą myśl Mostowskiego, wręcz odmówił przyjęcia ofia
rowanej sobie zabójczej łaski monarszej. Aleksander spokojnie 
wziął do wiadomości tę przewidywaną odmowę, która narazie 
w kłopotliwej tej materji rozwiązywała mu ręce. Nafomiast pod
czas najbliższych w Wilnie i Warszawie spotkań z cesarzewiczem 
w maju i sierpniu 1822, ze swej strony z całą bezwzględnością 
powrócił jeszcze do jego pisma renuncjacyjnego, którego redak
cję uważał za niewystarczającą. Wymógł też na nim zastąpienie 
jej przez inną, którą sam ułożył, w brzmieniu bezwarunkowem 
i niesłychanie upokarzającem. Wyznawać tu musiał dosłownie 
Konstanty, iż zrzeka się sukcesji skutkiem braku „uzdolnień, sił 
i ducha“ do objęcia tronu. Nowy ten akt, po zniszczeniu pierwsze
go, podpisany został przez cesarzewicza z zachowaniem poprzed
niej, zeszłorocznej daty petersburskiej. Dokument ten, jak so
lennie w. księcia zapewnił cesarz, miał być zachowany w naj
ściślejszej tajemnicy, winien był pozostać u niego „w kiesze
n i W z a m i a n ,  za swej bytności w Warszawie w styczniu 
1823, wydał Aleksander Konstantemu odręczne od siebie pi
smo, podobnież antydatowane (14 lutego 1822), potwierdzające 
jego zrzeczenie się. Ciągle przytem utrzymywał go w przekonaniu, 
iż rzecz cała, jako ściśle osobista między nimi dwoma umowa, ni
gdy, bez uprzedniego wzajemnego porozumienia, nie wyjdzie na 
światło dzienne. Wkrótce jednak, za plecami cesarzewicza, bez je
go wiedzy, sporządził Aleksander w Petersburgu, w sierpniu 
1823, tajemny manifest, obwieszczający o zrzeczeniu się Kon
stantego i przejściu korony na Mikołaja. Do tego manifestu 
dołączył ostatni akt renuncjacji w. księcia, oraz swoje pismo 
zatwierdzające, i zlecił potajemnie, we wrześniu t. r., złożyć 
wszystkie te dokumenty zapieczętowane w soborze Uspeńskim 
w Moskwie, a odpisy ich w Radzie państwa, senacie i synodzie
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w Petersburgu, z własnoręcznym swym z wierzchu nadpisem, 
nakazującym niezwłoczne odpieczętowanie ich i ujawnienie, 
przed wszelkiemi innemi czynnościami, z chwilą swego zgonu. Nie
wątpliwie miał tu na widoku możliwość, po swem zejściu, pełne
go, wbrew Mikołajowi, urzeczywistnienia przez Konstantego swej 
indemnizacyjnej za odstąpienie tronu, połowicznej dotychczas, 
quasi udzielności w Polsce i na Litwie, wraz z pełnem zjed
noczeniem polsko - litewskiem. Przeciw takiej możliwości 
obecnie już z góry została przygotowaną publikacja kom
promitującej, bezwzględnej renuncjacji cesarzewiczowskiej, nie
odwołalnej konfirmacji cesarskiej, oraz manifestu, przeka
zującego Mikołajowi koronę cesarską rosyjską wraz z kró
lewską polską. Aleksander, sam nie wyrzekając się aż do 
końca częściowej unji polsko - litewskiej, pojmował ją jed
nak conajwyżej w federalistycznym z Rosją związku, bez rozpo- 
łowienia, bez oderwania się. W każdym razie, tym sposobem do
gadzał Mikołajowi, który zresztą przez życzliwe sobie czynniki 
dworsko-rządowe i synodalne zawczasu o tym sekrecie cesarskim 
zasięgnął języka; natomiast pognębiał i oszukiwał nieświadome
go zupełnie Konstantego. Oszukał go, tyleż z rzeczowej, co wła
ściwej sobie psychicznej konieczności, jak oszukał ojca Pawła, 
Panina, Sperańskiego, Capo dTstrię, Czartoryskiego, Napoleona, 
jak oszukał Rosję, Europę, Polskę, jak wreszcie oszuka samego 
siebie. Zarazem zaś tak niesłychanem zakonspirowaniem się, 
w przedmiocie tak wielkiej doniosłości państwowej, gotował nie
obliczalne powikłania przyszłego po swej śmierci grudniowego 
bezkrólewia petersburskiego.

Tymczasem stopniowa odmiana reakcyjna, pod wpływem za
znaczonych wielolicznych czynników dokonywająca się w duszy 
Aleksandra, musiała odbić się bezpośrednio na całym bieżącym 
toku jego rządów w Królestwie Polskiem. Musiała mianowicie
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przyłożyć się do pogłębienia tego ujemnego zwrotu, jaki uwydat
nił się już podczas drugiego sejmu warszawskiego w 1820. Naj
bliższą dosadną oznaką takiego zwrotu były dwa reskryp
ty monarsze, wydane w Opawie (9 grudnia 1820). Pierwsz} 
udzielał dymisji liberalnemu Stanisławowi Potockiemu, mi
nistrowi wyznań religijnych i oświecenia publicznego, z de
gradacją na ministra stanu bez teki i pozostawieniem w Ra
dzie stanu i administracyjnej. Drugi mianował na jego 
miejsce kreaturę Nowosilcowa, prawdziwego, jak go zwano , m i
nistra ociemnienia“, Stanisława Grabowskiego. Potocki, oddaw- 
na już zagrożony na swem stanowisku, dobił się do reszty wyda
niem wiosną i latem t. r. rozgłośnego pisma przeciw duchowień
stwu, „Podróż do Ciemnogrodu“. Równocześnie, jako wielki 
mistrz ;volnomularstwa polskiego, ugrzązł w drażliwych powikła
niach politycznych, wtedy właśnie roznieconych w masonerji 
warszawskiej. Skorzystały z tego w lot wrogie mu żywioły 
krajowe, zapatrujące się na działalność i powodzenie kongrega- 
nistów francuskich, i sprzymierzywszy się z Nowosilcowem, oba
liły nienawistnego ministra. Odtąd też, aż do końca Królestwa, 
wniesiony został w rzeczach wyznaniowo - oświatowych skraj
nie nietolerancyjny, wsteczny i zaczepny duch kongregacyjny 
francuski, z równą dla Kościoła i kraju szkodą. Wówczas także, 
już zapewne w Opawie, a niewątpliwie zaraz potem w Lublanie, 
ułożone było oddanie ministerjum skarbu przytomnemu na obu 
kongresach ks. Lubeckiemu. Litwin wyższych uzdolnień, lecz 
obcy jeszcze duchowi Królestwa Polskiego, uchodził on wtedy 
nie bez powodu za „fuzjonistę“, t. j. za zwolennika zlania Polski 
z Rosją, za ślepo powolnego wyższym nakazom, służbistę i przy
jaciela Nowosilcowa, z których swego czasu, za okupacji Księstwa 
Warszawskiego w 1813, pod Kutuzowem i Łanskojem, w nie- 
zaszczytną, niezapomnianą jeszcze w Warszawie wszedł zażyłość.
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Zarazem sprawy skarbowe, jako najsłabsza podówczas strona or
ganizacji państwowej Królestwa, wzięte zostały za punkt wyjścia 
usiłowań, zagrażających samemu konstytucyjnemu bytowi kraju. 
Wyzyskując nieostrożne zażalenia minionego sejmu z powodu 
deficytu budżetowego, usiłował mianowicie Nowosilcow urzeczy
wistnić podsuwane przez siebie już dawniej pomysły przeciwkon- 
stytucyjne. Podsuwał je ponownie w kształcie okrojenia nada
nych urządzeń ustawodawczych, pod pozorem wykazanej rzekomo 
niezdolności gospodarczej kraju do pełnego ich udźwignięcia. 
Skutkiem tego, już w kwietniu 1821 wysadzoną została przez na
miestnika ,,Deputacja do podania projektu zmiany systemu admi
nistracji krajowej, w celu zaprowadzenia w wydatkach skarbo
wych oszczędności“. Nie było przy tern wcale do przewidzenia, do 
jakich granic może zostać posuniętą owa „zmiana systematu admi
nistracji“, popierana stale przez zdeklarowanego wroga od
rębności konstytucyjnej Królestwa, jakim był Nowosilcow, 
z cichą teraz, w pewnej przynajmniej mierze, zgodą samego mo
narchy.

W końcu maja 1821, Aleksander, wracając z Lubiany, zatrzymał 
się przez dwa dni w Warszawie. Niecierpliwie oczekiwał go Nowo
silcow i z niezwykłym pośpiechem, w sam wieczór przyjazdu, do
ręczył mu wygotowany oddawna, ogromny raport ogólny o stanie 
Królestwa i środkach „utwierdzenia w niem dobrego porządku na 
zasadach religji i moralności“. Było to istne arcydzieło sprytu i pra
cowitości mistrzowskiego denuncjanta. Były tu po kolei, w formie 
nader przejrzystej, rozważane wszystkie główne objawy życia pu
blicznego Kongresówki, i wszystkie bez wyjątku wystawiane w bar
wach ponurych, w świetle tych podejrzliwych i represyjnych na
tchnień, jakie z narad kongresowych przywoził cesarz. Pod takim 
też, bądź pesymistycznym, bądź wprost alarmującym kątem widze
nia. komisarz cesarski omawiał tu kolejno „ducha publicznego“,
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„prawodawstwo“ i „finanse“ Królestwa. Najtroskliwiej oczywiście 
rozszerzał się nad „duchem publicznym“, a więc prasą, teatrem, 
cenzurą, wychowaniem młodzieży, wreszcie nad związkami taj- 
neini wogóle a wolnomularstwem polskiem w szczególności. Za
łączał nadto osobny „memorjał“ o sejmikach, komisjach i radach 
wojewódzkich, Radzie stanu, senacie i sejmie. Doradzał na począ
tek reformę Rady stanu i wprowadzenie do niej „członków nad
zwyczajnych“, z osób „najlepiej znanych ze swego przywiązania 
do W.C.M.“. Nieulega zresztą wątpliwości, że niniejszy raport No- 
wosilcowa był z jednej strony opracowany z udziałem takich, jak 
Stanisław Grabowski, Szaniawski i t. p., wstecznych czynników 
krajowych, z drugiej zaś był psychologicznie przystosowany do 
znanych już w Warszawie, przywożonych z kuchni opawsko-lu- 
blańskiej przez Aleksandra wstecznych nastrojów i postanowień. 
W istocie, już nazajutrz po przybyciu cesarza, wystosowane zo
stały jego imieniem dwie nader znamienne odezwy ministra se
kretarza stanu Sobolewskiego do Rady administracyjnej (25 maja 
1821). W jednej król polecał Radzie zająć się uwzględnieniem 
dołączonego memorjału biskupów polskich, mieszczącego potępie
nie całej dotychczasowej gospodarki Potockiego i żądanie odpo
wiedniej gruntownej reorganizacji wydziału wyznań i oświecenia. 
W drugiej, z powodu chronicznych niedoborów skarbowych, sta
wiał brzemienne groźbą pytanie: „Gzy Królestwo Polskie może 
w teraźniejszej organizacji wydołać z własnych funduszów politycz
nemu i cywilnemu bytowi, którym zostało obdarzone, lub też czyli 
ma, niemożność swą oświadczywszy, uledz zaprowadzeniu po
rządku rzeczy, więcej zastosowanemu do sił swoich szczupłości?“ 
Zresztą Aleksander tym razem, w ciągu parudniowego ledwo po
bytu w Warszawie, bardzo mało udzielał się społeczeństwu polskie
mu. Był, jak zwykle, na paradzie, ale nawet względem wojska pol
skiego zachowywał się z pewną rezerwą. Chłodno traktował gene-
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ralicję i ciało oficerskie polskie. Jeszcze za zeszłorocznej jego 
w Warszawie obecności na drugim sejmie, były wydarzyły się pe
wne wypadki niesubordynacji, podchorążego Migurskiego i towa
rzyszy, skazanych wówczas na śmierć, a przez niego ułaskawio
nych na zamknięcie w twierdzy Zamościu. Obecnie, po buncie puł
ku Siemionowskiego, Aleksander skłonny był patrzeć podejrzli- 
wszem okiem na tego rodzaju wydarzenia w wojsku polskiem. Nie
ufność, zbudzona w nim przeciw żywiołom wolnomyślnym w Eu
ropie i Rosji, widocznie poczynała zatruwać jego stosunek do ca
łego społeczeństwa polskiego. Upoważnił też w. ks. Konstantego do 
przedsiębrania najsurowszych środków zapobiegawczych i zalecił 
mu, w myśl skazówek Nowosilcowa, wzmocnienie policji tajnej 
w Królestwie. Tak więc, niniejsza przelotna bytność Aleksandra 
w Warszawie w 1821 nie była bez głębszego ujemnego znaczenia. 
Oznaczała udzielenie jego sankcji osobistej utrwalonemu odtąd 
kursowi wstecznemu w codziennej praktyce rządu warszawskie
go, a zarazem początek właściwej ery prześladowań politycznych 
w Królestwie i na Litwie.

Wkrótce po wyieździe cesarza, latem t. r., zaszło znów wyda
rzenie, przypominające sprawę Pogonowskiego z przed lat dwóch. 
Była to dokonana śród niezwykłych okoliczności, sensacyjna 
ucieczka Migurskiego i dwóch towarzyszy z Zamościa. Zakończyła 
się zresztą tragicznie, pochwyceniem zbiegów i wymierzeniem 
im straszliwej kary kilkuset pałek. Drobne to stosunkowo zajście 
przyczyniło się do rozjątrzenia w. ks. Konstantego, który, śród 
ówczesnych swych osobistych z Aleksandrem targów, każdą po
dobną, mącącą je aferę tern dotkliwiej odczuwał. Wybuchową 
jego pasję i chorobliwą podejrzliwość tern łacniej odtąd mógł 
podniecać i wyzyskiwać Nowosilcow, wybijający się otwarcie na 
sternika powszechnej w kraju reakcji. Pod kierunkiem komisa
rza cesarskiego, na mocy zostawionych przez x\leksandra pole
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ceń, przeprowadzono niezwłocznie reorganizację policji tajnej. 
Zarazem uskuteczniono rdzenne przeobrażenie ministerjum wy
znań i oświecenia, przy współudziale wysługującego się nowego 
ministra Grabowskiego. Wreszcie przedsięwzięto cały szereg za
rządzeń celem obostrzenia cenzury oraz reglamentacji szkol
nictwa, w duchu surowej dyscypliny klerykalno- rządowej. Za
równo w dziedzinie policyjnej, cenzuralnej i wychowawczej, za
stosowano się ściśle do najdoskonalszych wzorów zacofaństwa 
i ucisku w Austrji, na Węgrzech, w Lombardji, wedle skazówek 
wprost posyłanych z Wiednia do Warszawy, w szczegółowych, 
przyjacielskich pismach kanclerza Metternicha i prezydenta poli 
cji Sedlnitzkiego do Nowosilcowa. Nowosilcow w tych rzeczach 
tern skuteczniej mógł działać, tern śmielej panoszyć się i bruździć, 
im mniej oporu i przeciwwagi spotykał obecnie w składzie władz 
warszawskich. Czartoryski, usunięty z rządu, był zdała od 
spraw trzymany przez niechęć w. księcia i nieufność cesarza. Nie 
ukazywał się ostatniemi czasy w Radzie administracyjnej i na
wet jako senator wojewoda nie był przytomny na drugim sejmie; 
przesiadywał zagranicą, lub u siebie na wsi, do Warszawy rzadko 
zaglądał. Najtęższa teraz głowa w rządzie, Lubecki, mianowany 
w lipcu 1821 ministrem skarbu, wprawdzie niebawem miał wejść 
w zatarg z Nowosilcowem, później wprost na niego uderzyć i rów
nie dzielnie, jak skutecznie podejmować przeciw niemu obronę 
niejednej ważnej sprawy krajowej. Tymczasem jednak, o ile nie 
szedł mu uczynnie na rękę w bieżących rzeczach śledczo-poli- 
cyjnych, starannie unikał zadzierania z nim i wogóle narażania 
się w takich i podobnych drażliwych materjach. Prezydjum se
natu, po zgonie Stanisława Potockiego, jesienią t. r. zaofiarowa
no ordynatowi Stanisławowi Zamoyskiemu. Przyjął on je, po 
pewnem wahaniu, w styczniu 1822, na wyraźny rozkaz cesarski. 
Zamoyski, szwagier Czartoryskiego, był nierównie niższej od
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niego próby charakter. Człowiek osobiście niezły, z piękną 
po ojcu tradycją patrjotyczną, był jednak politycznie nadto 
kruchy lub giętki, zbyt troskliwy o interes rodowy i zabez
pieczenie licznego potomstwa. Obowiązany był do wdzięczno
ści Konstantemu i Nowosilcowowi za rozliczne dobrodziejstwa, 
między innemi za bardzo zyskowną dla siebie a niepomyślną dla 
skarbu sprzedaż miasta Zamościa wydziałowi wojny. Z coraz 
słabszą odpornością wkraczał na drogę wysługi, ustępstw i pakto
wania ze swojem sumieniem obywatelskiem. Tędy to, krok za 
krokiem, miał dojść do przewodniczenia w Komitecie śledczym, 
zupełnej depopularyzacji śród własnego społeczeństwa, wykre
ślenia z listy senatorów przez sejm rewolucyjny i samotnej w zgry
zotach śmierci na obczyźnie.

Tymczasem stosunek Aleksandra do Królestwa pod wzglę
dem prawnopaństwowym coraz wyraźniej stopniowemu ulegał 
obciążeniu. Zeszłego już roku, wnet po wyjeździe z Warszawy 
do Opawy zgniewanego drugim sejmem króla, wyszły jego imie
niem mocne, lecz jeszcze życzliwą okryte intencją, odezwy ministra 
sekretarza stanu Sobolewskiego do namiestnika, z października 
1820, mające na celu napiętnowanie sejmu przed opinją krajo
wą. Po roku niespełna, w sierpniu 1821, wniesione zostały na 
Radę administracyjną dotkliwsze już, ostrzejsze w treści i tonie 
odezwy monarsze, z powodu „okoliczności, ostatniemu sejmowi 
towarzyszących“. W grudniu t. r. wynikła sprowokowana przez 
Nowosilcowa, wytoczona na Radę administracyjną, groźba okro
jenia konstytucji pod pozorem faktycznego niewykonania prze
pisów ustawodawczych o sądownictwie. Rrak moralnej odporno
ści ze strony ludzi na najpierwszych urzędach, jak Zamoyski, 
Grabowski itp., ułatwiał, szybkie osuwanie się po tej pochyłej 
płaszczyźnie. Niebawem zaczęło się to dotkliwie odbijać na po
wadze najwyższych instytucyj reprezentacyjnych kraju. Rażą
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cym tego dowodem było świeże zajście skandaliczne w styczniu 
1822. Z rozkazu namiestnika zostały mianowicie skonfiskowa
ne przez policję, w źle widzianej liberalizującej drukarni 
Gliicksberga, składane tam, na mocy uchwały senackiej, arkusze 
dziennika sejmowego minionych obrad senatu 1820. Dalszy druk 
tego dziennika zupełnie został wstrzymany. Zarządzenie to, inspi
rowane przez Nowosilcowa, jako bezprzykładny akt samowoli, 
w wysokim stopniu kompromitowało ustawodawczą niezawisłość 
izby senatorskiej. Było wszakże przez nowego prezesa senatu, Za
moyskiego, przyjęte bez żadnego oporu, z pokorną uległością. 
Niemal równocześnie, w początku 1822, Ignacy Sobolewski, człek 
poważny, prawy, subtelny, zbyt tylko obcym nieraz wpływom 
podległy, został usunięty faktycznie z wpływowego stanowiska 
ministra sekretarza stanu w Petersburgu. Padł on właściwie nie
borak ofiarą wskazanych powyżej tarć ówczesnych między Kon
stantym a Aleksandrem, wyładowując na sobie, zamiast cesarza, 
żale w. księcia. Miejsce jego zajął generał Stefan Grabowski, — któ
rego wysunął na to stanowisko, jako swego z Komisji wojny pod
komendnego, sam Konstanty, a na którym mocno się zawiedzie,— 
umysł niepozbawiony zalet, sumienny, ścisły, lecz trwożliwy, pro
sty wykonawca woli monarszej, nietylko Aleksandra, lecz i Mi
kołaja.

Wobec podobnych warunków, Nowosilcow, niczem niekrępo- 
wany, mógł gospodarować swobodnie. Istotnie wpływ jego na 
sprawy polskie odtąd przez następne czterolecie, 1821-25, wyra
stał do takich rozmiarów, jakich ani przedtem, ani później nigdy 
nie dosięgał. Główny środek, używany przez niego dla utrwale
nia tego wpływu, polegał na tern, aby zapomocą nieprzerwanej, 
jaknajczęstszej, bezpośredniej komunikacji z cesarzem podtrzy
mywać w nim i potęgować niepokój i nieufność względem Polski. 
W rzeczy samej owo trwożne, nerwowo podejrzliwe usposobie
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nie, jakie za ostatniej Aleksandra bytności w Warszawie najwy
raźniej już dawało się rozpoznać, przybierało nadal znaczenie gó
rującego czynnika jego powszechnej (łrjentacji politycznej. No- 
wosilcow uzyskał wtedy pozwolenie posyłania cesarzowi z War
szawy raportów cotygodniowych, niezawiśle od sprawozdań 
w rzeczach specjalnych lub nagłych. Odtąd też, od lata 1821, ko
rzystał on z tego przywileju jaknajobficiej. Zasypywał Aleksandra 
nieustannemi doniesieniami o śledztwach, aresztach, spiskach 
polskich. Nie dając mu poprostu opatrzeć się, wytchnąć, oszo
łamiał go, sugestjonował po mistrzowsku, pogrążał coraz głębiej 
w dusznej atmosferze strachów i prześladowań. Rozczytując się 
dziś w tych donosach komisarza cesarskiego, zdumiewać się przy
chodzi tyleż nad niewyczerpaną jego pomysłowością i niezrów
nanym kunsztem wyzyskiwania najdrobniejszych wypadków, 
albo i czystych fikcyj, ile nad umiejętnością psychologiczną, z ja
ką on umiał przystosowywać swoje sposoby sugestyjne do wła
ściwości duchowych swego cesarskiego medium. Zresztą podobne 
zupełnie wrażenia odbierał Aleksander jednocześnie z innych 
jeszcze źródeł. Tak więc, śród dokumentów poufnych, znalezio
nych w jego gabinecie po jego śmierci, mieściło się kilka tajem
niczych listów anonimowych, treści spiskowej, dotyczących Pol
ski a pochodzących widocznie również z 1822. Samo zaś już do
chowanie tych interceptów śród najważniejszych papierów ce
sarza świadczy dostatecznie, jak wielkie on przypisywał im zna
czenie. Skądinąd znów wchodziło tu w grę obostrzające się w tym 
czasie, skutkiem rewolucji greckiej, przesilenie wschodnie. Po 
zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Rosją a Portą, 
wytworzyła się wisząca wciąż w powietrzu groźba wojny rosyj- 
sko-tureckiej. Owóż, z jednej strony, gabinety wiedeński i londyń
ski, bezpośrednio były zainteresowane w niedopuszczeniu wybu
chu tej wojny. Podjęły one w rzeczy samej rozległą akcję dyplo-
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matyczną celem powstrzymania Aleksandra od decyzji wojennej. 
To też, być może, starały się także oddziaływać na niego hamu
jąco postrachem wybuchu powstańczego w Królestwie Polskiem, 
na wypadek zaangażowania wojsk rosyjskich w kampanji turec
kiej. W takim razie niektóre rzekome intercepty, napomykające 
o podobnej ewentualności, mogły być poprostu fabrykatem angiel
skim lub austrjackim, zręcznie podsuwanym z rozmysłu policji ro
syjskiej, aby dostawszy się przed oczy Aleksandra, wywrzeć na nim 
pożądany zbawienny efekt zastraszający. Ale z drugiej strony, 
przeciw powszechnej o Turcję zawieruchy wojennej, były po
średnio zainteresowane i Prusy, które wówczas w najkłopotliw- 
szem między Rosją a państwami zachodniemi znalazłyby się po
łożeniu. Zaś zarazem w Berlinie żywo interesowano się utrzyma
niem nieufności Aleksandra zarówno do Wiednia i Londynu, jak 
zwłaszcza do Warszawy. Istnieją nadomiar wyraźne skazówki, iż 
niektóre przynajmniej z powyższych interceptów dostarczone były 
Aleksandrowi z Berlina. Mogły więc być również dobrze fabryka
tem pruskim. Tak czy owak, niewątpliwie wzięte były naserjo 
przez Aleksandra i silne na nim wywarły wrażenie.

Wszystko to razem składało się jaknajniepomyślniej dla pra
widłowego ukształtowania się życia konstytucyjnego w Króle
stwie. Według konstytucji, najbliższy sejm codwuletni przypadał 
właśnie na rok 1822. Były już nawet czynione odpowiednie przy
gotowania, i to całkiem niezwykłe, niepraktykowane przed po- 
przedniemi dwoma sejmami. Ułożona była mianowicie obszerna 
rządowa akcja wyborcza, celem wprowadzenia do izby posel
skiej kreatur rządowych a zażegnania obioru niemiłych kandyda
tów opozycyjnych. Szło tu zwłaszcza o niedopuszczenie Wincen
tego Niemojowskiego, wykluczonego przez monarchę osobiście, 
skutkiem swego zachowania się w czasie zeszłych rozpraw sejmo
wych, a świeżo skompromitowanego przez nowe z władzami za
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targi. Ostatecznie jednak, z porady Nowosilcowa i działającego 
pod jego naciskiem namiestnika, zwołanie sejmu, jako rzekomo 
niebezpieczne, grożące ostremi powikłaniami, zostało zaniechane. 
Stało się to, jak wskazano, wbrew opinji stojącego za konstytu- 
cyjnem zwołaniem Konstantego. Niedość na tern, w lipcu t. r. 
Rada wojewódzka kaliska za obiór Niemojowskiego została uka
rana rozwiązaniem na czas nieograniczony przez umyślny dekret 
królewski. Król konstytucyjny stawał w jawnym zatargu z wła- 
snem dziełem konstytucyjnem.

Aleksander, po widzeniu się z Konstantym w Petersburgu 
w styczniu 1822 i pierwszem wtedy załatwieniu sprawy jego re- 
nuncjacji, zjechał się z nim ponownie w Wilnie pod koniec maja 
t. r. na przeglądzie wojsk gwardyjskich. Przy tej sposobności 
cesarz, jak się zdaje, ustalił przysługujące cesarzewiczowi, na 
mocy gotowanych ukazów lipcowych t. r., kompetencje władzy 
naczelnej w zakresie wojskowo-cywilnym na obszarze sześciu 
jednostek administracyjnych litewskich. Jednak do Wilna na spot
kanie cesarza przybył również Nowosilcow. Przywoził z War
szawy pełno świeżego materjału w toczących się już tam donio
słych robotach śledczych. Nie omieszkał wobec cesarza poczynić 
jaknajgorszego użytku z tych rzeczywistych i fikcyjnych odkryć 
warszawskich. Okazaną gorliwością i przenikliwością w odsłonię
ciu misternie rozdmuchiwanych przez siebie tajników spisko
wych utwierdził się do reszty w zaufaniu monarchy a poczęści 
nawet opornego wciąż cesarzewicza. W drugiej połowie sierpnia 
1822, Aleksander, przejazdem na kongres weroneński, zatrzymał 
się przez tydzień w Warszawie. Mało był przystępny, zamykał 
się w czynnościach czysto urzędowych. Zaś sycony był wgląda
niem w pierwsze stadja rozgrywającej się właśnie sprawy Łuka
sińskiego. „Najjaśniejszy Pan — donoszono z Warszawy Czarto
ryskiemu o tej bytności królewskiej — był jakiś zimny z wszyst
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kimi. A nawet kiedy nas, wojsko, chwalił, zdawało się, że te po
chlebne słowa więcej ze zwyczaju jak z prawdziwego ukontento
wania do nas adresował... Jeżeli Najjaśniejszy Pan za każdym 
pobytem swoim tak dla nas stygnąć będzie, to podobno zlodowa
cieje projekt połączenia naszych rodaków z nami... Balu i zaba
wy żadnej nie przyjął. Między nas (wojsko) orderów żadnych 
nie rozdał“.

W styczniu 1823, wracając z Werony, zabawił Aleksander 
w Warszawie dni dziesięć. Tym razem więcej był widzialny. 
Ukazał się na balu u namiestnika, odwiedzał zakłady publiczne, 
był w Szkole aplikacyjnej. Naogół jednak zachowywał ciągle 
w obejściu chłodną i nieufną wstrzemięźliwość. Wtedy też upo
rządkował ostatecznie sprawę zrzeczenia się Konstantego przez 
doręczenie mu swego antydatowanego pisma konfirmacyjnego. 
W końcu lutego t. r. powołał cesarzewicza na dłuższy, kilkoty- 
godniowy pobyt do Petersburga. W końcu września 1823 zjechał 
się z nim ponownie na wielkich manewrach wojsk polsko-litew
skich pod Brześciem. Po raz pierwszy ujrzano tutaj widok nie
zwykły, niebywały. Ujrzano do 70.000 świetnie wyćwiczonego 
żołnierza, pochodzących wyłącznie z ziem b. Rzplitej polskiej, 
w mundurze granatowym i zielonym z jednakim wyłogiem i wy
pustką, pod znakiem Orła Białego i Pogoni, sprawiających się 
przed imperatorem-królem polskim, pod komendą naczelną ce- 
sarzewicza Konstantego, a wrogiem spojrzeniem obecnego rów
nież Mikołaja. Zdaje się, że Konstanty, który królującą u jego 
boku w Warszawie księżnę Łowicką ostentacyjnie na te sprowadził 
manewry, wciąż jeszcze, za ostatnie swe ustępstwa, oczekiwał dal
szych od cesarza koncesyj, bądź w sprawie swej osobistej, bądź 
polsko-litewskiej. Skończyło się jednak na niczem. Natomiast tym 
razem, poza wspaniałą wystawą wojskową, w kwaterze głównej 
cesarskiej w Brześciu szły swoją koleją zatrute czynności śledcze,
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przeniesione już, jak zaraza, z Królestwa na Litwę. Co więcej, wte
dy to wydobywane były w Brześciu i Warszawie zeznania jedne
go z młodszych związkowców polsko - litewskich, nieszczęsnego 
Heltmana, nadużyte do nowych represyj w Królestwie i na Litwie. 
Wreszcie w początku listopada t. r., po spotkaniu się z cesarzem 
austrjackim Franciszkiem I w Czerniowcach, Aleksander zjechał 
się z Konstantym w Zamościu po raz czwarty w tym roku. Te 
tak wyjątkowo częste narady cesarza z cesarzewiczem odpowiada
ły dalszemu dotkliwemu pogorszeniu się stosunków krajowych. 
W istocie też niniejszy rok 1823 oznaczał nader wydatne zaostrze
nie i rozszerzenie akcji prześladowczej przez przeniesienie jej 
z Warszawy do Wilna w najohydniejszej postaci.

Czartoryski, po zawodzie doznanym od Aleksandra w 1815, 
po widzeniu się z nim w Warszawie w 1816, podkopywany u nie
go przez Konstantego, Nowosilcowa, nawet Zajączka, oskarżany 
o intrygi z Anglją w dobie kongresowej wiedeńskiej, o spiskowanie 
w rządzie, senacie, społeczeństwie polskiem, był w cichej niełasce. 
Nie przestawał jednak być czynnym. Utajony jego zatarg z mo
narchą uwydatnił się już po pierwszym sejmie 1818, w wyszłych 
z pod pióra Czartoryskiego silnych Uwagach tego sejmu, podda
jących śmiałej krytyce działalność rządu. W odpowiedzi nastą
piła obszerna odezwa ministra sekretarza stanu Sobolewskiego, 
odpierająca zarzuty Uwag, a wyszła z pod pióra Aleksandra. By
ła to arcyciekawa polemika osobista obu dawnych przyjaciół. 
Mimo to pozory zażyłości obustronnej jeszcze czas jakiś były za
chowane. W grudniu 1818 Aleksander wracając z Akwizgranu, za
trzymał się w Sieniawie u starych Czartoryskich; był leż obecny 
ks. Adam z żoną, jego siostra ks. Wirtemberska i szwagier Za
moyski. Aleksander dawną okazywał serdeczność, mile odbierał 
podzięki za swe piękne orędzia sejmowe, przyrzekał na przyszłym 
sejmie dobitniej jeszcze swoją dla Polski objawić życzliwość. Ale



stosunek wzajemny był już zbyt głęboko uszkodzony, zmurszały, 
zatruty, i odtąd rozpadał się zupełnie. Na drugim sejmie 1820 Czar
toryski już nie był obecny, siedział we Włoszech, potem we Fran
cji. Wyparowany z Królestwa, pozostał jeszcze, jako kurator 
wileński, czynnym na Litwie, bardziej poniekąd, niż ktokol
wiek inny, za Litwę i jej losy odpowiedzialny. Jakkolwiek w osta
tnich kilku leciech nie widywał się z cesarzem, nie wahał się 
przecie Czartoryski raz po razie zwracać się do niego pise
mnie z otwarłem, odważnem, jak zwykle, wstawiennictwem w za
grożonych najżywotniejszych interesach Królestwa i narodu. 
Tak, w sierpniu 1820, w czasie drugiego sejmu, zdaleka, aż z Ge
nui, pisał cesarzowi do Warszawy, z wyrzutem o „wyłomach po
czynionych w konstytucji“, i przypominał „prowincje polskie, za
mknięte d o t y c h c z a s  w granicach wewnętrznych Cesarstwa“. 
W sierpniu 1821, wobec fatalnego zwrotu po ostatniej bytności 
monarchy w Warszawie, wystosował do niego z Sieniawy obszer
ne i uderzająco śmiałe pismo ostrzegawcze. Stwierdzał tu bez ogró
dek, że „umysły w Polsce są pogrążone w niepewności nadzwy
czajnej i zupełnem zwątpieniu“. Przewidywane jest okrojenie 
konstytucji, pogwałcenie niepodległości sądownictwa, zwichnięcie 
wychowania publicznego. Pozorowane są wprawdzie te groźby 
słabością finansową Królestwa, lecz jest ona wszak tylko wyni
kiem jego skurczonej postaci terytorjalnej. Owóż ten ścieśniony 
kształt terytorjalny Królestwa był wszak pierwotnie przez same
go cesarza uznawany jedynie za tymczasową „podwalinę wstęp
ną“ (pierre d‘attente), która dopiero winna zostać rozwinięta po
dług „wspaniałomyślnej obietnicy zjednoczenia wszystkich dziel
nic polskich pod Waszem berłem i pod rządem narodowym“. 
W istocie źródło złego spoczywa „we własnej myśli W. G. M.“, 
t. j. w jego zmienności. Albowiem, wedle powszechnego mniema
nia, „poglądy i uczucia Wasze od pewnego czasu zgoła odmieni



ły się i są biegunowo przeciwne temu, czem były dawniej“. Po
dobna zaś odmiana, najszkodliwsza zarówno dla Polski, jak dla 
samego cesarza, najwidoczniej zzewnątrz, z obcej i wrogiej stro
ny jest popierana. „Zaklinam W. C. M. — to ostrzeżenie końco
we dobrze świadczyło o przenikliwości byłego ministra spraw za
granicznych, — abyś był niezmiernie na ostrożności względem 
insynuacyj i wpływów gabinetów obcych“, których „najpierwszym 
celem, najgłówniejszym interesem jest poniżenie Was w opinji 
Europy, odebranie Wam miłości i podziwu narodów, i pozbawie
nie Was tym sposobem znacznego zasobu potęgi Waszej“. Te 
refleksje tak śmiałe, wyrażone w piśmie Czartoryskiego do 
Aleksandra w 1821, żadnego przecie nie znalazły posłuchu. Z ko
lei Czartoryski w maju 1822, za bytności cesarza w Wilnie, spró
bował czynić mu ustne przełożenia w tym samym duchu. Dora
dzał koniecznie zwołanie sejmu w tegorocznym terminie konsty
tucyjnym, przypominał znowuż sprawę wcielenia Litwy, lecz nie- 
tyJko skutku żadnego nie osiągnął, ale nawet, jak się zdaje, jego 
uwagi źle były przyjęte. Było to nazajutrz po zatargu między 
Aleksandrem a Konstantym z powodu projektowanych reskryp
tów monarszych, odrzuconych przez cesarzewicza. A było też 
właśnie w czasie, gdy w Warszawie zadzierzgnięty został tragicz
ny węzeł sprawy Łukasińskiego.

Po upływie roku, w maju 1823 wypadło Czartoryskiemu 
w Warszawie z ust w. ks. Konstantego w słowach jaknajostrzej- 
szych usłyszeć pierwszą wiadomość o nowej burzy prześladow
czej, rozpętanej przez Nowosilcowa nad szkolnictwem wileńskiem, 
wnet nad całem litewskiem. Odtąd stanowisko Czartoryskiego, 
już jako kuratora wileńskiego, w najwyższym stopniu było za
grożone. Owóż w tej to mianowicie chwili, krytycznej tyleż dla 
niego osobiście, ile dla powszechnej sprawy polsko-litewskiej, 
przedsięwziął Czartoryski ostatnią próbę zwrócenia się z osobistym
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do cesarza apelem. W nadzwyczaj ciężkich, niemal beznadziejnych 
warunkach, postanowił rozmówić się na cztery oczy z Aleksan
drem, podczas jego przejazdów jesienią 1823. Przybył w tym celu 
umyślnie podczas wspomnianych wielkich manewrów wrześnio
wych do Brześcia. Nie mógł jednak tutaj, wobec zupełnej zmiany 
stosunków obustronnych, dostać się nawet do osoby cesarza na roz
mowę poufną. Po rozlicznych dopiero trudnościach i peregryna
cjach, udało mu się nareszcie w październiku spotkać się 
z Aleksandrem po drodze, na krótkim postoju w Wołosowcach. 
Znalazł go napozór „daleko łagodniejszym i spokojniejszym, niż 
w Wilnie w 1822“. Ale to były tylko pozory. „Rozmowa była krót
ka, na samem wsiadaniu, przerywana nieustannym pośpiechem 
i chęcią prędkiego jej zakończenia“. Była „naglona“, trwała led
wo pół godziny. Czartoryski wyłuszczyć musiał przykre sprawy 
aktualne wileńskie. Ofiarował swoją dymisję z kuratorstwa. Ale 
zarazem, wedle przygotowanej zapiski, poruszył też najboleśniej
sze zagadnienia zasadnicze i to po swojemu, w słowach jasnych 
i mocnych. „Cały kraj — tak na tern ostatniem przed śmiercią 
widzeniu się mówił Aleksandrowi Czartoryski — czuje, że W. C. M. 
już mu dobrze nie życzysz. Kraj nie ma więcej zaufania do uczuć 
W. C. M. Kraj obawia się, że wszystko będzie zniszczone, co mu 
dałeś, i dostrzega to dzieło zniszczenia w dokonanych już gwał
tach... Największem naszern nieszczęściem jest nastrój trzech osób, 
stanowiących o losie naszym (Konstantego, Zajączka, Nowosilco- 
wa). W. książę jeszcze z nich najlepszy, bo działa z przekonania, 
zasady, temperamentu. ...Może byłoby najwłaściwszem oddać mu 
władzę cywilną razem z wojskową i zrobić go wicekrólem... 
W. C. M„ pragniesz zmienić konstytucję. Ale cóż właściwie niedo- 
gadza Mu w tej konstytucji? Cóż w niej Go krępuje? Nie wolno nic 
w niej zmienić bez zgody sejmu. Zresztą byłby sposób uzyskania 
takiej zmiany, jaką W. C. M. uznałbyś za nieodzowną, zyskania
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w tym względzie ofiar (od sejmu), o ile nie niweczyłyby one na
rodowości. A sposób ów polegałby na tern, żeby wniosek podobny 
wypadł jednocześnie z wcieleniem sześciu gubernij (litewskich). 
Wcielenie wynagrodziłoby za wszystko. Wtedy również byłaby 
chwila do zamianowania w. księcia wicekrólem“. Tutaj dotknął 
Czartoryski myśli ważnej i drażliwej, tkwiącej istotnie w głowie 
Aleksandra i poniekąd zaznaczonej praktycznie w treści ukazów 
1822 o władzy wyjątkowej nadanej Konstantemu na Litwie. By
ła to myśl, polegająca na zrównoważeniu prawnopolitycznego 
aktu inkorporacji przez ścieśnienie prawnospołecznej poręki kon
stytucyjnej. A dalej, równie trafnie jak dosadnie, nacechował de- 
nuncjacyjną taktykę Nowosilcowa. Obnażył nikczemne jego „spo
soby dworowania, uczynienia siebie przyjemnym, niezbędnym, 
nadania sobie pozorów gorliwości i powagi... Czyliż W. C. M., 
niepokojony ustawicznie dostarczanemi sobie doniesieniami, 
...nie postrzegasz się, że mają one na celu wystawić Mu wszystko 
w świetle najgorszem, rozjuszyć Go, zniechęcić do nas, nigdy nie 
zmniejszać błędu, lecz zawsze powiększać, nigdy nie osłaniać ja
kiego uchybienia lub niewłaściwości, ani im zapobiegać zaraz na 
miejscu, lecz zawsze rozdmuchiwać je, zawieszać na wielkim dzwo
nie, czynić źródłem całego szeregu nowych kłopotów i klęsk dla 
kraju, a przykrości i troski dla W. C. M.?“ Nareszcie dotknął także 
osobistego swego stosunku do cesarza: „Nie wiem doprawdy, ja
kiego to rodzaju nieufność ja budzę w W. C. M. Jeśli winienem ją 
temu, że kocham swoją ojczyznę, to wszak jest to wiadomem W. 
C. M. od lat 28, odkąd mam szczęście być Mu oddanym“. W tern 
miejscu Czartoryski uznał za konieczne obronić się od podejrzeń 
cesarskich, jakoby dążył do oderwania Polski z Litwą od Rosji. 
„Wszystkie moje pragnienia zmierzają do tego, aby ujrzeć guber- 
nje polskie złączone z Królestwem, a Królestwo pod berłem W. C. 
M. Pragnąłbym coprawda, abyśmy byli inaczej rządzeni, abyśmy
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stanowili Królestwo osobne, nie będące częścią Cesarstwa, lecz je
dynie pod tym samym monarchą, tak jak Hanower. Obecnie je
steśmy poddanymi Rosjan, a to być nie może. Oto wszystkie moje 
życzenia: pod jednem berłem, — bylibyśmy tym sposobem szczę
śliwsi i bezpieczniejsi niż pod berłem oddzielnem. Oto cały powód 
nieufności, jaką mogę budzić. Ale nieszczęściem W. C. M. jest, że 
nie wierzysz nikomu i że nie umiesz czynić różnicy między uczci
wym człowiekiem a obłudnikiem“. Takim tonem jeden tylko 
Czartoryski mógł przemawiać do najpotężniejszego na świecie pa
na. Ale głos jego przebrzmiał bez wrażenia. Próżny był apel do 
zblakłych lub rozwianych ideałów. Próżne wzruszanie popiołów 
wygasłej oddawna przyjaźni. Cesarz przyjął dymisję Czartoryskie
go z kuratorstwa. Pożegnali się obadwaj po raz ostatni i rozstajne- 
mi poszli drogami.

Następny rok 1824 przeżył Aleksander w ciężkiej depresji fi
zycznej i duchowej. Po raz pierwszy wtedy mocno zapadł na zdro
wiu. W tym to roku stracił dorastającą już jedyną córkę, jaką miał 
z wieloletniego stosunku z Mar ją z Czetwertyńskich Naryszkino- 
wą. Usiłował stłumić boleść, bądź zamknięty u siebie w Carskiem 
Siole, bądź w rozjazdach po najdalszych krańcach wschodnich 
imperjum. Unikał atoli tym razem Królestwa Polskiego i Warsza
wy. W lutym t. r. ściągnął tylko na krótki pobyt Konstantego do 
Petersburga. Ale sprawy polskie nie przestawały go zaprzątać. 
Wypadło zlikwidować rozrastające się bez końca śledztwa poli
tyczne warszawskie i wileńskie i udzielić ledwo złagodzonej sank
cji wynikłym z nich drakońskim wyrokom. Wypadło też nareszcie 
zająć stanowisko wobec konieczności zwołania przypadającego 
najdalej na 1824, lecz ponownie wtedy zwłóczonego sejmu polskie 
go, a zarazem wobec samej zakwestjonowanej konstytucji Króle
stwa. Aleksander doszedł już w tym czasie do postanowienia zmia
ny konstytucji. Jeszcze jednak w pewnej mierze odczuwał, że sam
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tego wprost uczynić nie jest mocen. Byłby wolał pójść drogą pseu- 
do-legalną, a więc zwołać sejm, zapełnić go zbiorem wybranych 
pod presją rządową kreatur i uzyskać od niego petycję doprasza- 
jącą się od tronu okrojeń konstytucyjnych. Sam podówczas, 
w 1824, nakreślił w takiej myśli dwie ciekawe zapiski własnoręcz
ne. Pierwszą stanowił projekt ,,adresu przedstawicieli Królestwa 
Polskiego“, gdzie „błagają go“, aby celem poskromienia „du 
cha demagogicznego“ zechciał zaprowadzić „zbawienne zmiany 
(amendements) w ustawie konstytucyjnej i statutach organicz
nych“. Drugą był projekt „prawideł“ dla sejmu, stanowiących, iż 
każdy senator lub poseł wedle uznania prezydującego podlega 
wezwaniu do porządku, odebraniu głosu, wreszcie pozbawieniu 
godności poselskiej i prawa reelekcji. Ostatecznie jednak Aleksan
der uznał za pewniejsze obrać metodę odwrotną. Postanowił zgó- 
ry na własną rękę znieść poręczoną konstytucyjnie jawność sej
mową, i dopiero ubezpieczywszy się w ten sposób, stanąć przed 
okiełznanym sejmem. Szło tu o jednostronne odwołanie jednej 
z głównych poręk ustawy konstytucyjnej, a więc poprostu o za
mach stanu. Uzasadnienie i wygotowanie tego aktu Aleksander, 
za pośrednictwem Konstantego, polecił Nowosilcowowi. Ten już 
w czerwcu 1824 wywiązał się skwapliwie z powierzonego sobie za
dania. Nie ograniczył się przytem do samej tylko redakcji żądane
go przepisu specjalnego. Pragnął wyzyskać tę sposobność do po
derwania całej istności konstytucyjnej Królestwa. W dołączonych 
do swego projektu wywodach, z głębokiem ujęciem najistotniej
szej strony rzeczy, położył nacisk na stronę ogólną, zasadniczą. 
Rozstrząsał tu kwestję, która bądźcobądź niepokoiła Aleksandra, 
a której rozstrzygnięcie twierdzące otwierało drogę dalszym do
wolnym wyłomom w ustawie albo i całkowitemu jej zniesieniu. 
Było to pytanie: czy król mocen jest zmieniać konstytucję jedno
stronnie, bez sejmu, wedle swego widzimisia, czy też nie? „Gdyby
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zarzucono, — wywodził mądrze Nowosilcow, — że W. C. M. jesteś 
związany własną swoją wolą i że względem zmian, jakie pragnął
byś wprowadzić do niektórych artykułów konstytucji, sam sobie 
przepisałeś zasady, niedopuszczające zmian podobnych, to na to 
odpartoby: naprzód, że ponieważ Ustawa była nadaną samorzut
nie (de propre mouvement), nic przeto nie krępuje Prawodawcy 
w Jego zamiarach wprowadzenia do niej zmian, w tym samym 
duchu poczętych...; następnie zaś, że cesarzowie niemieccy po 
swej koronacji składali przysięgę na zachowanie kapitulacji, kró
lowie angielscy przysięgają na konstytucję, — że w niniejszym 
atoli wypadku nic podobnego nie ma miejsca, gdyż W. C. M., 
przewidującym niejako duchem wiedziony, zadekretowałeś wpra
wdzie w § 45 konstytucji, że Jego następcy będą koronowali się 
w stolicy Królestwa i przy tej sposobności zaprzysięgną utrzyma
nie Ustawy, ale w ten właśnie sposób, przewidującą mądrością 
Swoją, zastrzegłeś Sam dla Siebie swobodę wprowadzenia do tej 
Ustawy takich zmian, jakie za niezbędne uznasz“. Po pewnych 
jeszcze wahaniach, w lutym 1825, wydany został istotnie Artykuł 
dodatkowy, znoszący jawność sejmowania, a jednocześnie, po pię
cioletniej przerwie, nastąpiło zwołanie trzeciego sejmu.

Na ten swój sejm ostatni przybył Aleksander do Warszawy 
w końcu kwietnia 1825. Tym razem znowuż, po poprzednich prze
lotnych bytnościach, zabawił tu czas dłuższy, ponad termin sej
mowy, przez tygodni siedem. Zanosiło się zrazu na przykry zatarg 
z powodu niedopuszczenia na sejm, ani nawet do miasta, Niemo- 
jowskiego. Choć wykluczony osobiście przez króla, usiłował on 
dostać się do Warszawy i na sejm. Uwięziono kilku manifestan
tów, asystujących posłowi kaliskiemu, których zresztą traktowa
no łagodnie i zaraz po sejmie wypuszczono. Niezawiśle od tego 
incydensu, rząd do otwierającego się sejmu przystępował nie bez 
poważnych obaw. Przygotowano zawczasu cały arsenał najrozle-
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giejszych środków ostrożności. Przedsięwzięto wszelkiego gatun 
ku zarządzenia zapobiegawcze, roztoczono sieć policyjną nad ca
lem miastem a zwłaszcza nad Zamkiem królewskim i izbą posel
ską. Jednakowoż naogół usposobienie samego Aleksandra zdawa
ło się być lepszem i przyjaźniejszem dla kraju, niż w minionem 
ciężkiem pięcioleciu. Zdawało się, jakgdyby on swoją podejrzli
wość i swój instynkt samowładczy już zdążył dostatecznie nasycić 
dotychczasową represją, która tyle już pochłonęła ofiar, oraz do- 
konanem przez Artykuł dodatkowy pogwałceniem konstytucji, 
jakgdyby poczuwał się do konieczności zaznaczenia pewnych 
przynajmniej widoków nawrotu i odszkodowania. Nazajutrz po 
przybyciu wystosował nadzwyczaj serdeczne pismo do obecnej 
w Warszawie starej księżny Izabeli Czartoryskiej, matki nieobec
nego na sejmie ks. Adama. Pośpieszył odwiedzić ją z dawną ga- 
lanterją i respektem. Podczas tej wizyty podawnemu dawał wy
raz swoim życzliwym dla Polski intencjom, zwłaszcza w najgłó
wniejszej sprawie litewskiej, której żywem niejako wcieleniem był 
wszak dom Czartoryskich. Podobnież tym razem, w poufnych roz
mowach z Konstantym i księżną Łowicką, dwukrotnie deklaro
wał się stanowczo, że myśli wcielenia gubernij litewskich nie wy
rzekł się bynajmniej, że jedynie wykonanie jej do sposbnej odłożył 
pory. Z tern samem oświadczeniem wynurzał się również wobec 
osób postronnych, wojskowych i cywilnych. Wtedy też, za niniej
szego ostatniego swego pobytu w Warszawie, nakazał cesarzewi- 
czowi, jak wyżej zaznaczono, wprowadzić w korpusie litewskim 
na mundurach polską barwę amarantową zamiast pąsowej. Je
dnak na całym podczas tej bytności nastroju cesarza była jakby 
smętna jakaś mgła. W poufnych z Konstantym rozmowach wra
cał do dawnych napomknień o złożeniu przez siebie korony, wy
cofaniu się w zacisze życia prywatnego, na sposób cesarza Karo
la V. „Może ja tu przyjadę kiedy,—mówił do cesarzewicza—po
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prosić Cię o gościnę (w Belwederze). Dasz mi jeden pokój; lubię 
tu mieszkać. Lubię także Łazienki; możebym mieszkał w Łazien
kach. W takim razie nie trzeba będzie sztachet między ogrodami 
(łazienkowskim a belwederskim). Nasze oba ogrody byłyby je
dnym“. Mówiąc tak, znów oszukiwał i Konstantego, i samego sie
bie. Wiedział, że tego nie zrobi, że nawet nie zniósłby. Ale bądźco- 
bądź był w tern jakiś szczególny przedzgonny do Polski pociąg.

Sejm ze swej strony wszelkich dołożył starań, aby żadnego nie 
dostarczyć pozoru do zniechęcenia monarchy. Wszystkie bez wy
jątku przełożenia rządowe zostały przyjęte. Zarówno w senacie, 
jak w izbie poselskiej, nawet ze strony opozycyjnej, z rozmysłu uni
kano najbaczniej wszelkich ostrzejszych wycieczek, choć do nich 
ostatnie wypadki aż nadto dostarczały powodów. Żaden jawny 
rozdźwięk nie zakłócił powagi obrad i rozmyślnie umiarkowanej, 
niemal uległej postawy sejmu. Aleksander w dzień zamknięcia po
żegnał sejm łaskawem orędziem, w którem nawet dawniejsze przy
rzeczenia wyraźnem, choć przyciszonem odzywały się echem. 
,,Spełniliście — wyrzekł — oczekiwania ojczyzny waszej i uspra
wiedliwiliście moje zaufanie. Upragnieniem mojem będzie, żebym 
was przekonał, jaki wpływ postępowanie wasze mieć będzie na 
waszą przyszłość“. Tegoż dnia podpisał nominację ułaskawionego 
z biedą przez Konstantego, lecz zawsze mu podejrzanego, Igna
cego Sobolewskiego na ministra sprawiedliwości. Nazajutrz zrana 
wyjechał traktem kowieńskim, odprowadzany do Pułtuska przez 
cesarzewicza. Po raz ostatni żegnał się z bratem i Królestwem Pol- 
skiem. Zanim minie pół roku, będzie trupem.

Na takiem to tle ogólniejszem, wyznaczonem tutaj w możliwie 
zwięzłym skrócie, w uproszczonej niejako projekcji pewnych naj
niezbędniejszych, zwikłanych linij wytycznych, miała roztoczyć 
się właściwa robota Łukasińskiego, poczęta nasampierw pod zna
kiem Wolnomularstwa Narodowego.
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R o z d z i a ł  T r z e c i .

W O LN O M U LA R STW O  N A RO D O W E.

I .

arody wolne nie znają związków tajnych we właściwem zna
czeniu słowa. To klątwa narodów jarzmionych. To chronna
trucizna, którą pędem samozachowawczym nieci z siebie 

ustrój narodowy, toczony chorobą niewoli.
Stąd sąd jedynie sprawiedliwy o związkach tajnych. Bywają 

one wynoszone w czambuł, jako objaw cnoty najwyższej i wyłącz
na droga zbawienia. Bywają potępiane w powszechności, jako owoc 
śmiertelnego grzechu i niechybna droga zguby. Nie są jednem, ani 
drugiem. Są wynikiem i objawem, wraz nieuniknionym i niezdro
wym, pewnych warunków przymusowych a ujemnych. Są śród ta
kich warunków złem koniecznem, czemś nieraz bezwzględnie ko- 
niecznem, czemś zawsze bardzo złem.

Istnieje dość rozpowszechniona legenda o osobliwszem jakoby 
uzdolnieniu i skłonnościach polskich, szczególniejszej niejako pre- 
destynacji duchowej polskiej do tajnych dążeń i działań spisko
wych. Wyszła ta opinja ze źródeł sąsiedzkich, trójrozbiorczych, 
od rządów, polityków, uczonych i publicystów pruskich, austrjac- 
kich i rosyjskich, tam została wynaleziona dla zohydzenia Polski
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i Polaków, i stamtąd w świat puszczona. Jestto legenda fałszywa. 
Odwraca ona nawspak najoczywistszą prawdę dziejową. Wszędzie 
chyba łacniej, niż w Polsce, dopatrzeć się potęgi czynników spi
skowych. Pełno ich na Wschodzie, w Rosji nowożytnej, wstrząsa
nej nieustannie podziemnem ich działaniem. Pełno na Zachodzie, 
w Niemczech od średniowiecza i wojny trzydziestoleniej aż po- 
dzień dzisiejszy, we Francji od czasów Ligi i Frondy, w Anglji, 
Hiszpanji, Włoszech. Wszędzie pełniej, niż w Polsce. Nie masz po
dobno na świecie narodu, który miałby mniej pociągu, mniej ta
lentu do czynności spiskowych, niż naród polski. Nie nadaje się 
do tego sama natura polska, usposobienie narodowe skroś indy
widualistyczne, ekspansywne, otwarte, mowne, łatwowierne, nie
karne, a dziwnie połączone z wrodzonem poczuciem prawności, 
z dochodzącym aż do przesady instynktem legalizmu i jawności. 
Jestto do tego stopnia prawdą, że tutaj, w Polsce, urzeczywistnio
ną i udoskonaloną została rzecz pod względem prawno-państwo- 
wym tak potworna, tak w swej skrajnej konsekwencji logicznej sa
ma sobie przecząca, żywa contradictio in adjecto, spisek legalny 
i jawny, konfederacja i rokosz. To też w wolnej Polsce spiskowała 
naprawdę, potajemnie i nieprawnie, magnaterja przeciw królowi, 
państwu lub między sobą. Spiskowała nieraz korona przeciw oli- 
garchji, albo i przeciw państwu. Naród — nigdy. Właściwa akcja 
spiskowa została dopiero temu narodowi narzucona przez prze
moc obcą, przez bezpośrednią, namacalną groźbę upadku i za
głady. Tak więc, wobec trzykrotnej zabójczej groźby rozbiorowej, 
z musu wypadło gotować potajemnie Bar, Maj, Insurekcję. Ale 
jeszcze konfederacja barska, choć zbroić się do wystąpienia mu
siała w ukryciu, jednak potem od początku aż do końca starannie 
przestrzegała form publicznych i legalnych, jeśli nie w szczegółach, 
to przynajmniej w centralnych swoich czynnościach. Pierwotna 
osłona spiskowa patrjotycznych poczynań barskich przybierana

195



była przeważnie w kształty religijne, zakonne, ze szczególnym 
przecie przydatkiem wręcz przeciwnych masońskich. Z kolei na 
sejmie czteroletnim innego zgoła nie było sposobu, jak działać 
konspiracyjnie, dla uzyskania jakiej takiej swobody ruchów i usku
tecznienia przez zamach stanu niezbędnej reformy majowej. Tym 
razem osłony spiskowej szukano głównie w wolnomularstwie, 
w utworzonym po pierwszym podziale Wielkim Wschodzie pol
skim, dogodnem dla dążeń narodowych schronisku przed czujno
ścią trójrozbiorców a zwłaszcza Rosji. W wyższej jeszcze nierównie 
mierze, pod fizycznym wprost przymusem, najściślej już konspi
racyjnie podjęte być musiały przedpowstańcze przygotowania cy- 
wiino-wojskowe 1793-4. Tak samo też, w następnem dwudziesto
leciu między upadkiem Rzpltej a podniesieniem Królestwa Pol
skiego, z wyjątkiem tylko kilkoletniego poczęści oparcia o Księ
stwo Warszawskie, wszelkie usiłowania wyzwoleńcze w kraju 
i zagranicą skazane były samą siłą rzeczy na jedynie możliwą ta
jemną akcję spiskową.

Usiłowania rzeczone, jednolite względem głównego celu, od
zyskania niepodległości i całości państwowej, uległy przecie na 
przełomie stulecia, po ostatnim podziale, pewnemu kardynalne
mu zróżnicowaniu wewnętrznemu. Stało się to pod wpływem 
dwóch czynników: rzeczowego i duchowego, emigracji ludzi i mo
dyfikacji pojęć. Były raz po razie trzy tłumne emigracje z Rzpltej. 
Pierwsza, barska, trwała niedługo, gdyż niewielu tylko nieprzeje
dnanych, w rodzaju Paca, wytrwało na wygnaniu, tłum konfede- 
racki wrychle pogodził się z losem i wrócił do kraju. Druga, majo
wa, również była krótka, gdyż wnet wróciła, niosąc powstanie 
Kościuszki. Trzecia natomiast, insurekcyjna i leg jonowa, tułać się 
musiała przez lat kilkanaście, zanim mogła spłynąć z powrotem 
do Księstwa Warszawskiego. Ona też właściwie najpierw — 
z pominięciem chwilowej tylko, napoleońsko-warszawskiej, ma
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jącej sobie prawie natychmiast otwarty powrót do kraju, — wnio
sła do życia narodu żywioł emigracyjny, jako stały spółczynnik 
ewolucji politycznej, a zwłaszcza dążeń wyzwoleńczych. Był to 
w dobie niewoli spółczynnik krzepiący, ożywczy, nieocenionej war
tości, lecz z samej swej istoty nieuniknionym podległy zboczeniom, 
aż w końcu siłą rzeczy i czasu doprowadzony będzie do absurdu 
i wyczerpany z kretesem po ostatnich najdłuższych i najboleśniej
szych emigracjach listopadowej i styczniowej. Owóż w niniejszym 
już wstępnym okresie, pod naciskiem ciężkich okoliczności ze
wnętrznych, śród jakich od 1795 działać musiało wychodźtwo, 
wynikały pewne cechy chorobliwe, jakich niewyzbędzie się ono 
i w następstwie. Wynikało przedewszystkiem rozstrzelenie a wraz 
obniżenie naczelnej dyrektywy narodowej, stanowisko napoły 
egzotyczne, napoły oderwane względem krajowych warunków 
życiowych, z tern skwapliwszem ciążeniem ku dyrektywie obcej 
i doraźnym prądom zagranicy. To wszystko zresztą było prostą 
konsekwencją rozpaczliwego położenia emigracji, która mimo to 
i mimo swych zboczeń, w owej chwili ruiny powszechnej otwie
rała wszak pod hasłem legjonowem jedyną wtedy możliwość na- 
dziejnej służby narodowej. Z drugiej znów strony, w tej samej do
bie klęski państwowej dokonywała się głęboka przemiana pojęć 
społecznych. Przygotowany przez sejm czteroletni, przyśpieszony 
przez powstanie warszawskie, wyłonił się niezmiernie doniosły, 
zdrowy i postępowy poryw do zdemokratyzowania sprawy naro
dowej, niosący jedyne jej na przyszłość zbawienie, lecz początku
jący dopiero, a psuty i paczony przez powierzchowną dążność na
śladowczą do przedwczesnego, czysto zewnętrznego zradykalizo- 
wania kraju spółczesnym wzorem ultrarewolucyjnym francuskim. 
Ta ostatnia dążność, dorwawszy się przelotnie do czynu podczas 
krwawych rozruchów ulicznych warszawskich latem 1794, prze
szczepiona potem na emigrację, wnosiła odtąd i tam i w kraju
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samym czynniki bądź niedojrzałe, bądź wręcz rozkładowe, do 
wszystkich niemal robót popowstańczych, a szczególnie do tajnych 
związkowych.

Tędy powstał i rozpłodził się na schyłku XVIII wieku t. zw. 
jakóbinizm polski. Założył swe siedlisko na wychodźtwie, w Pary
żu thermidorowym i dyrektorjalnym, ze sztabem głównym w po
wstałej tam pod koniec sierpnia 1795 Deputacji polskiej, by wnet 
fakcyjnie rozbić ją, przepołowić i opanować. Posiadał stosunko
wo dość rozgałęzione, choć naprawdę bardzo kruche oparcie orga
nizacyjne tajne w trzech dzielnicach rozbiorowych, a zwłaszcza 
w pruskiej. Sam przez się jakóbinizm polski wyobrażał niewątpli
wie jedną z nowoczesnych funkcyj myślowych i publicznych na
rodu. Wyrażał potrzebę przystosowania się w raptowniejszem 
tempie i głębszym sposobie, niż jeszcze za sejmu czteroletniego 
i insurekcji, do społecznych wymagań i zdobyczy ducha i życia 
nowożytnego. Ale tę funkcję wypełniał wręcz wadliwie, tej potrze
bie służył nieporadnie, marnie lub nawet nikczemnie, z większą nie
raz szkodą, niż pożytkiem. Była w tern głównie wina lichego naogół 
doboru ludzi, bądź dotkniętych pewnym niedorozwojem ducho
wym, bądź też klątwą namiętności fakcyjnej. Nie brakło tu 
dobrych chęci, nawet ofiarności patrjotycznej, a już pełno było 
pięknie brzmiących, śmiałych a górnych haseł. Brakło natomiast 
rozumu stanu, mocy charakteru, a zwłaszcza poczucia odpowie
dzialności. Nie było śród ówczesnych „jakobinów“ polskich ani je
dnego wyższej miary człowieka, ani jednej w rodzaju Kołłątaja gło
wy. Były dwa tylko gatunki ludzi. Jedni, dusze gorące a bezbron
ne, szczerze miłujący sprawę narodu i postępu, gotowi służyć jej 
z poświęceniem, lecz dobrze nieświadomi jak służyć, ograniczeni, 
często niepoczytalni poczciwcy. Drudzy, prowadzący tamtych 
sugestyjnie na pasku, tęgie, czynne, sprytne warchoły, dyszą
cy ambicją, zarozumieniem, zawiścią, chciwą i mściwą żądzą
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wyniesienia się, rządzenia i załatwienia swych porachunków 
domowych, nietyle sługi wielkiej sprawy demokracji polskiej, 
ile jej dworacy, pasożyty, a później nieraz zaprzańcy i zdrajcy. 
Ci wpierający się na czoło emigracji paryskiej prowodyrzy, 
Dmochowscy, Turscy, Szaniawscy e tutti quanti, najwięcej przy
czynili się do jej zniedołężnienia i znieprawienia. Z zawzięto
ścią nieposkromnioną w najcelniejszych na wychodźtwie godzili 
rodaków, nietyle w myśl własnej orjentacji politycznej, zmiennej 
jak chorągiewka na dachu, ile z obawy spółzawodnictwa. Wystę
powali jako zawodowi prześladowcy i potwarcy wszelkiego istotne
go talentu i zasługi, nietylko przed własnem społeczeństwem, lecz 
również przed obcym rządem. Haniebne świadectwa swych do
nosów na Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Kościuszkę, później na ks. 
Józefa, zostawili dochowane dodziśdnia w archiwach Dyrektorjatu 
i Cesarstwa. Nie frasowali się bynajmniej, że działo się to zazwy
czaj z jawną sprawy narodowej krzywdą. Troskali się o jedno: 
byle tylko utrzymać w garści wyłączny monopol prawdziwego 
partjotyzmu, prawdziwych dążeń narodowych i demokratycznych, 
a tern samem monopol władzy nad nieszczęsną rzeczą publiczną. 
Kto tylko stawał im po drodze, jako możliwy konkurent do tej wła
dzy, niechajby najbardziej uprawniony, najczystszy, największy, 
miał w nich wrogów śmiertelnych.

Poprostu nie jest do wiary nieubłagana, zaciekła nienawiść, 
z jaką ci rzekomi narodowcy i demokraci zniesławiali i podkopy
wali publicznie w przeznaczonych dla opinji krajowej i zagra
nicznej pamfletach, denuncjowali zza węgła w składanych rzą
dowi francuskiemu memorjałach, opluwali jadem w poufnych 
między sobą epistolarnych wynurzeniach, największych przedsta
wicieli i obrońców narodu. Tak więc, wedle nich, Dąbrowski był to 
„intrygant uzbrojony tylko hipokryzją i bezczelnością, bez żad
nych realnych talentów, wsparty wspólnictwem kilku politycz
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nych oszustów“. Był zbrodniczy „Jugurtha“, „zdrajca, na którego 
krzyczeli najlepsi generałowie i najgorliwsi obywatele“, a którego 
poprzednia zasługa „nic nie znaczy, ...bo mógł kto dobrze służyć 
rewolucji a potem zostać łajdakiem“. Zresztą Dąbrowski, „Sas“ 
z urodzenia, więc żaden Polak. Podobnież i Kniaziewicz, „rodem 
z Kurlandji“, zatem Polak wątpliwy; stąd podejrzana „koalicja 
Kurlandczyka z Sasem na uciskanie patrjotów polskich“. Knia
ziewicz „wędzi swoje laury w Paryżu, kiedy inni nowych na po
lu bitwy nabywają. Ten pan oburzył tu wszystkich despotycznym 
tonem; Paweł w Petersburgu groźniej nie gada“. Kościuszko, wró
ciwszy z Ameryki do Paryża, „miał tyle nikczemności“, że „od
dał się całkiem nieprzyjaciołom patrjotów“. „Przed nami demo
krata, przed innymi umoderowany, jestto człowiek, co żadnej 
stronie narazić się nie chce, aby żadna strona sławie jego nie 
uwłóczyła. Otóż to cały sekret jego postępowania dawniejszego 
i teraźniejszego“. Kościuszko na bruku paryskim „w szczęśliwem 
próżniactwie pogodne dni pędzi“. „Strach pomyśleć, że kiedy
kolwiek na takiej pajęczynie losy narodu zawieszone być mogły“. 
Co najgorsza, „ukryć się nie może z ambicją wielkości urojonej 
w jego głowie, a razem z pragnieniem jeszcze jednej zyskania po
ry, aby mógł władać absolutnie“. W tym to celu Kościuszko czy
ni starania u Dyrektorjatu francuskiego; lecz na szczęście „pa- 
trjoci“ zapobiegliwie paraliżują jego ambitne zamysły. Oni to 
poufnie oświecają zawczasu Dyrektorjat, iż „naród nie jest tak 
ciemny, jak go sądzą, i jeżeli biorą miarę stąd, że się raz poddał 
niedołężności,—t. j. naczelnictwu Kościuszki,—to trzeba wiedzieć, 
że to tylko kilka osób było instrumentem tego głupstwa, a naród 
umie poznać błąd i więcej go się nie zechce dopuścić, ...bo ten 
człowiek (Kościuszko) tak uparty i ograniczony, stanąwszy choć 
na moment na czele roboty, zarazi ją zaraz najszkodliwszym 
chwastem, który ciężko potem wykorzeniać, to jest ludźmi najgor
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szymi obsadzi n a  ¡ p i e r w s z e  m i e j s c a ,  którzy rzeczy do 
zguby nakierują“.

W tem był sęk: tej fakcji „jakobińskiej“, tak samo jak niegdyś 
magnackiej, chodziło o miejsca. Dlatego też nasi „jakobini“, choć 
pierwotnie sami byli za utworzeniem legjonów, skoro jednak na
stępnie w rzeczywistej robocie legjonowej „miejsce“ przewodnie 
dostało się siłom twórczym, Dąbrowskim, Kniaziewiczom, odwró
cili się od niej z wstrętem i wszelkiemi sposoby usiłowali psuć ją 
i kazić. Zarazem zaś, skoro tamtym udzielił poparcia Bonaparte, 
oni wnet ku jego podążyli wrogom. Zbliżyli się tedy, z jednej stro
ny, do‘jego spółzawodników, do uchodzących wtedy za gorliw
ców republikańskich, generałów Moreau i Bernadotta, którzy po
tem szukać będą karjery na wysługach koalicji monarchicznej 
i jej przywódcy, cesarza Aleksandra, tak samo jak obecni najczer- 
wieńsi „jakobini“ polscy, Zajączkowie i Szaniawscy. Zbliżyli się 
zarazem do prądów wojskowo-konspiracyjnych za Konsulatu, 
z któremi zachowają pewną styczność później jeszcze na schyłku 
Cesarstwa. Jaskrawo oświetlając ciężkie przeprawy polityczne, ja
kie z konieczności przechodzić musiało przedsięwzięcie legjono- 
we, nawoływali natomiast gwałtownie do ponownego powsta
nia w kraju. Starali się pozyskać i wyzyskać na rzecz takiej nie- 
ziszczalnej imprezy powstańczej, zamiast zasilania istniejących 
i walczących legjonów pieniędzmi i ludźmi, domowe tajne orga
nizacje związkowe. Opanowanie wyłączne tych organizacyj kra
jowych było zresztą dla nich zadaniem tem ważniejszem, iż tam 
tkwiła jedyna pozorna podstawa ich pretensyj do przewodzenia 
wychodźtwu i reprezentowania Polski przed rządem francuskim. 
Ci zachłanni głowacze „jakobińscy“, pozbawieni wyższej wartości 
samoistnej, rzeczywistej wagi gatunkowej i powagi politycznej, 
swoje napaści na „samozwańców“ w rodzaju Kościuszki lub 
Dąbrowskiego, i własne roszczenia do rządów sprawy publicznej
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mogli opierać li tylko na rzekomych swych tytułach pełnomoc
nych, jako przedstawicielstwa zorganizowanej tajemnie opinji 
i woli narodu.

Istotnie organizacje takie wcześnie potworzyły się w kraju po 
trzecim podziale. Przedewszystkiem, z klubów patrjotycznych, ist
niejących w nietkniętej przez klęskę powstania Kościuszki Starej 
Galicji, powstała t. zw. centralizacja we Lwowie, kierownicze 
w 1795-7 na inne też zabory ognisko, z głównem zrazu zadaniem 
poparcia niefortunnej emigracji zbrojnej na Wołoszczyźnie. 
W dzielnicy rosyjskiej i pruskiej, po zgnieceniu insurekcji, pier
wotnie wszelka organizacyjna zamarła robota. W Warszawie, pod 
bagnetem Suworowa, głucha zaległa cisza. Niebawem jednak, po 
ustanowieniu w Paryżu pierwszej, nierozbitej jeszcze Deputacji, 
z jej pobudki spisany został w Krakowie, przy udziale poważniej
szych żywiołów, w styczniu 1796, tajny akt „konfederacji narodu 
polskiego“. Z kolei, w stolicy, zajętej w styczniu, po Rosjanach, 
przez Prusaków, powstała w marcu t. r., z tutejszych szczątków 
lożowo-wolnomularskich i powstańczo-klubowych, tajna organi
zacja warszawska. Pracowała pod przewodem ośmiu osób, prze
ważnie szerszemu ogółowi nieznanych, śród których najwybitniej
szym był przyszły filar „jakobiński“ Deputacji paryskiej, głośny 
niedawno z wieszań warszawskich Szaniawski, teraz pierwszy 
z czerwieńców i brat mason, pod koniec pierwszy ze sług Nowo- 
silcowa i ojciec jezuita. Organizacja warszawska wnet nawiązała 
stosunki z Deputacją oraz równoległemi „asocjacjami“ w dzielni
cy austrjackiej i rosyjskiej. Działo się to wszystko przy cichem 
współczuciu Prus. Rząd berliński, świeżo pogodzony przez pokój 
bazylejski 1795 z Francją rewolucyjną, miał jeszcze wtedy po
rachunki rozbiorowe z Rosją, zwłaszcza zaś z Austrją, pogrążoną 
w nieszczęśliwej z Francuzami kampanji. To też na tajne robo
ty polskie patrzano zrazu przez palce z Berlina. Tam nawet w tym



czasie król Fryderyk-Wilhelm II łaskawie przyjmował Dąbrow
skiego, a stryj królewski, stary ks. Henryk, układał plany 
powszechnego powstania polskiego pod protekcją prusko-fran 
cuską. Stamtąd też ks. Radziwiłł, przez żonę Hohenzollernównę 
kuzyn królewski, za wiedzą monarchy pisywał sekretne listy do 
generała Woyczyńskiego do Paryża, z zachętą dla Deputacji i ra
dą zwierzania się ze wszystkiem posłowi pruskiemu w Paryżu. 
Rzeczy tak niezmiernie śliskie wymagały zdwojonej rozwagi. Ale 
lej próżno było szukać u polityków „jakobińskich“. To też cała 
ich ówczesna robota, a zwłaszcza organizacja warszawska nosi
ła na sobie piętno zupełnej niewytrawności i lekkomyślności. 
Niedowarzeni spiskowcy warszawscy szli ślepo na lep uczynności 
pruskiej i wpuszczali między siebie agentów prowokatorskich 
i szpiegów policyjnych. Już w maju 1796, policja pruska w War
szawie miała w ręku wszystkie nici konspiracji, zabrała papiery, 
poczyniła liczne aresztowania. Rząd berliński pośpieszył zako
munikować ks. Repninowi, generał-gubernatorowi Litwy, co 
uznawał za właściwe odkryć z roboty spiskowej warszawskiej, 
zwłaszcza w związku z galicyjsko-litewską, by zasłużyć się Ro
sji, a zostawić do czasu żądło przeciw Austrji, z którą trwały je
szcze zajadłe targi demarkacyjne pruskie o trzeci podział Polski. 
Po ostatecznem załatwieniu tych sporów, a zarazem po pacyfika
cji austro-francuskiej, w 1797, przyszło odkrycie robót tajnych 
lwowskich i wileńskich. Rozpoczął się wiosną t. r. długi proces 
Walerjana Dzieduszyckiego i towarzyszy we Lwowie i Wiedniu, 
odsłaniający centralizację lwowską. Równocześnie, w austrjac- 
kim wtedy obwodzie siedleckim, odkryty został agrarno-politycz- 
ny spisek Gorzkowskiego, gotującego, w samą rocznicę paryskiej 
sprawy Rabeufa, Ruonarrotiego i towarzyszy z maja 1796, po
wszechne śród włościan powstanie. Gorzkowski należał do orga
nizacji warszawskiej, lecz działał na własną rękę. Mimo szalonych
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swych pomysłów, był to człek szlachetny a jakobin szczery, sto
jący przy jakobińskiej konstytucji 1793, kiedy pseudo-jakóbini 
parysko-warszawscy, płaszcząc się przed będącym u władzy rzą
dem francuskim, głosili ewangelję burżuazyjnej ustawy dyrekto- 
rjalnej 1795, uznawanej przez Babeufa za „bezprawną i kontrre
wolucyjną“. Z kolei, po poprzednich już aresztowaniach na Litwie, 
nastąpił jesienią 1797 okropny proces Jana Nartowskiego, Micha
ła Dłuskiego, ks. Ciecierskiego i innych, więzionych u Bazyljanów 
w Wilnie, potem w Petersburgu, wreszcie skazanych na knuty 
i Sybir. Ponura ta tragedja, już pod nowemi rządami Pawła I., po- 
dziśdzień prawie nieznana, rozbiła doszczętnie asocjacje litewskie 
i wołyńskie.

W roku następnym, po wykryciu wiosną 1798 przez rząd wie
deński planu zebrania sejmu przy legjach włoskich, a zwłaszcza 
po przybyciu latem t. r. Kościuszki z Ameryki do Paryża, nastą
piły znów liczne aresztowania w dzielnicy austrjackiej, potem 
w pruskiej i rosyjskiej, i wszczęty został ogromny proces śledczo- 
sądowy w Krakowie, grzebiąc ostatecznie centralizację lwowską. 
Zarazem jednak Deputacja paryska, tracąc grunt w kraju a za
grożona zbliżeniem się Kościuszki do legjonów, postanowiła rato
wać się przez stworzenie własnej tajnej organizacji centralnej 
w Warszawie. Tam, z rozbitego przed dwoma laty związku, po
został luźny tylko zespół nielicznych braci szczątkowej loży ma
sońskiej. Pięciu z nich, z jednym tylko wyjątkiem dzielnego My- 
cielskiego, podrzędne, mizerne figury, zebrawszy się jesienią 1798 
w Warszawie, założyło w myśl Deputacji wielkie „Towarzystwo 
republikanów polskich“, na całą, w 36 województwach, byłą 
Rzpltę. Ułożona dla Towarzystwa arcydługa „ustawa przedspo- 
łeczna“, zalatująca zdaleka umiejętnem słabych głów nabijaniem, 
kazuistycznem gadulstwem i bombastycznem niedouctwem Sza
niawskiego, mimo spiskowo-rewolucyjnych zwrotów, jaknajmmej



nadawała się do akcji czynnej. Zasady affiliacji i krzewienia 
związku nie były ani praktyczne, ani bezpieczne. Rozróżniano 
„naczelników“ kół oddzielnych, „pełnomocników“ i „osoby ozna
czone“, kierujące „dozorem głównym“. Pełnomocnicy mieli zbie
rać wiadomości o „ludziach zdolnych do bronienia sprawy wol
ności... od lat 12 poczynając“. Sami zaś mieli zapewnić sobie 
„drogę najskrytszą do umknienia zagranicę“, jak przezornie za
lecał § 13 „powinności pełnomocników w Warszawie“. Mieli „nie 
zwierzać się płci niewieściej“ (§ 14), a natomiast „przez wszelkie 
sposoby starać się., o znajomość najszczególniej z rządem policji, 
aby można wiedzieć o działaniach onej i w potrzebie korzystać“ ; 
zaś w tym celu „dobra jest, aby każdy członek o podobne znajo
mości starał się i przychylność napozór okazywał nieprzyjaciołom 
dla osiągnięcia ufności“ (§§ 17, 18). Było to oczywiście kijem 
o dwóch końcach, gdyż otwierało wrota szpiegostwu. Pełnomocni
cy mieli również „projekty użyteczne obronie wolności układać“, 
a pisywać „atramentem sympatycznym“. Mieli „wywiadywać się 
o skłonnościach dobrych i patrjotycznych żydów... do dowiedzenia 
się rzeczy potrzebnych“; „zawierać znajomość... z rzemieślnikami 
robiącymi broń“; „wywiedzieć się najdokładniej o sklepach, gdzie 
się znajduje broń i amunicja na sprzedaż“ (§§ 22-4). Każdy członek 
Towarzystwa winien „starać się o broń (i) umieć robić bronią“. 
Winien „czytać najpilniej... umowę towarzyską Roussa“, stojącą 
na głosowaniu powszechnem, a zarazem „mieć konstytucję francu
ską“ roku III, znoszącą głosowanie powszechne, która wydała 
zgniły rząd Dyrektorjatu, wiodący Francję do rozkładu, porażek, 
koalicyjnego najazdu i restauracji bourbońskiej. Przepisana człon
kom Towarzystwa, w kilku zresztą odmiennych wersjach, rota 
przysięgi związkowej, składanej „nad szpadą i trucizną“, naka
zywała utrzymanie tajemnicy „pod infamją wieczną“, „wyrzecze
nie się szlachectwa, godności i przywilejów wszelkich“, „poświę
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cenie połowy majątku na ratunek ojczyzny w czasie wojny i dla 
dopięcia naszego celu“. Wedle pierwszego artykułu ustawy, tym 
„celem jest przywrócenie ojczyzny, z rządem republikańsko-de- 
mokratycznym, reprezentacyjnym“; a wedle przysięgi, „oswobo
dzenie narodu od tyranji... na zasadach prawdziwej wolności 
i praw człowieka“. Zarazem jednak w osobnym rozdziale o „za
chowaniu się Towarzystwa względem rządów uzurpatorskich“, 
zastrzeżono oględnie, że ono „wtenczas powstanie czynnie, ...kie
dy okoliczności porę wskażą“, tymczasem zaś zalecono członkom 
„przez wszelkie sposoby starać się o wpływ do rządu przez znajo
mość z osobami rządowemi (i) ujęcie ich sobie“.

Związek, na takim galimatiasie i takich ludziach oparty, po
został nicestwem. Głównym jego z początku sukcesem było zyska
ne latem 1799 przystąpienie Kościuszki, który jednak szarpany 
był pokątnie przez związkowców paryskich, skoro nie oddał się 
im w niewolę. Kościuszko zresztą już w roku następnym własno
ręcznie dopisał do przysięgi nader kłopotliwy obowiązek Towa
rzystwa, „bez względu na obce mocarstwa, ale w samej sile we
wnętrznej szukając mocy, w jaknajkrótszym czasie zrobić przygo
towanie do powszechnego powstania“. Wkrótce potem, rozeznaw
szy się w bałamuctwie związku, akces swój cofnął. Towarzystwo 
republikanów wegetowało przez trzechlecie, bez żadnego istotne
go w kraju ani zagranicą znaczenia. Po pacyfikacji 1801 straciło 
pozorną nawet rację bytu i przestało istnieć. Wedle przedśmiertne
go „sprawozdania“ samych swych założycieli, liczyć miało pod 
koniec dwadzieścia kilka „asocjacyj“, w czem dwie trzecie w jed
nej tylko dzielnicy pruskiej, ogółem zaś rzekomo członków „kil
kuset jednomyślnych, ale rozproszonych“, skąd wynikało, że same 
„asocjacje“, skoro „rozproszone“, właściwie były fikcją. Główni 
w Paryżu przywódcy „jakobińscy“ reemigrowali do pruskiej War
szawy, gdzie zamiast tajnej organizacyjnej, podjęli legalną pracę
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„organiczną“, w dziedzinie gospodarczej i oświatowo-naukowej, nie 
bezużytecznie, choć zgoła niewspółmiernie z wyższym lotem spół- 
czesnej myśli i pracy Kołłątaja, Czackiego, Staszica. Zabrnęli 
przytem bardzo daleko w zrozumiałej zresztą wówczas, po upad
ku legjonów, awersji do Francji napoleońskiej, a zarazem w ugo
dowym do Prus i Rosji stosunku. W Warszawie szerzyły się wte
dy przeszczepione z Berlina loże wolnomularskie pruskie, z nader 
gęstym udziałem polskim, obliczone głównie na duchowe spru- 
saczenie tej dzielnicy, zwątlenie jej odporności narodowej i zżycie 
się z opiekuńczym, pseudoliberalnym rządem Hohenzollernów. 
Była to, w początku przychylnych, pod wpływem Czartoryskiego, 
rządów młodego Aleksandra, doba szczególniejszej w rzeczach 
polskich konkurencji prusko-rosyjskiej. Gdy od 1804, po wznowie
niu w Rosji i Kraju zabranym lóż masońskich, na tym również 
gruncie zaznaczyło się zbliżenie polsko-rosyjskie, nie omieszkał 
rząd pruski w 1805 zezwolić na wyodrębnienie, z lóż pruskich 
w Warszawie, filij z językiem polskim, „wieczysty węzeł“, jak 
w dziękczynnym głoszono hymnie, łączący „Sarmaty i Germany“, 
a nawet na erygowanie przez lojalnych, należących do masonerji 
pruskiej Polaków, oddzielnej polskiej loży świętojańskiej pod na
zwą Świątynia mądrości. Jednocześnie, pośrodku zwycięskiej kam- 
panji austrjackiej Napoleona 1805, powstał w Warszawie, z udzia
łem kilku byłych „republikanów“, jakiś doraźny, dość ciemny 
związek tajny, którego jedynem, jak się zdaje, dziełem było wy
puszczenie wzywającej do powstania przeciw Prusom, fałszywej 
proklamacji Napoleona, w najniesposobniejszej chwili, gdy pru
skie z tyłu groziło mu uderzenie. W tym i najbliższym mętnym 
okresie gotującej się koalicji prusko-rosyjskiej, a wciąż trwają
cych pocichu konkurencyjnych prusko-rosyjskich o Polskę za
biegów, do świętojańskiej loży warszawskiej weszli tacy, jak Sza
niawski, politykujący z Prusami ex-„jakobini“; później, latem
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1806, niektórzy, jak Godebski, byli legioniści, nawróceni do Na
poleona i łaknący orężnego czynu. Jesienią t. r., w przededniu Je
ny, wstąpił tu również Machnicki.

Po rozgromieniu Prus okazała się najjawniej cała nicość związ
kowców „republikańskich“. Nie zdobyli się oni nawet na insurekcję 
Warszawy, oczekiwaną po Jenie przez Napoleona, a nader łatwą 
wobec paniki śród uchodzącej załogi i władz pruskich. Natomiast, 
po zajęciu Warszawy przez Francuzów, rzucili się do Napoleona, 
wyklinanego niedawno tyrana, z czołobitnością poddańczą, 
a wraz ze zwykłą przeciw najpierwszym rodakom obmową. Tym 
razem godzili głównie w ks. Józefa, a niebardzo też zrazu życzyli 
sobie Kościuszki. Działali głównie przez zbliżonego do nich Za
jączka, który też w ścisłem z nimi porozumieniu składał cesarzo
wi jadowite pisma, godzące w Poniatowskiego, w jego krewniaków 
Czartoryskich, a także w „Kościuszkę, wierną Czartoryskich kre
aturę i agenta“. Po niepomyślnej bitwie pod Iławą, wspomniany 
Ilorodyski, z udziałem nędznego emigranckiego warchoła Neyma- 
na, imieniem ex-„republikanów“ wystąpił do władz francuskich 
w Warszawie z projektem niezwłocznego zrewolucjonizowania 
południowej dzielnicy rosyjskiej. Miała tego dokonać spiknięta 
z projektodawcami, potężna jakaś „asocjacja“ tameczna, rozrzą
dzająca 50.000 powstańców i miljonowym funduszem. Owóż we 
wzmiankowanem „sprawozdaniu“ z 1801, przed zwinięciem To
warzystwa, była mowa zaledwo o sześciu, fikcyjnych zapewne, 
w całym zaborze rosyjskim „asocjacjach“, z ogólną liczbą 30 człon
ków. To też te oferty Horodyskiego i towarzyszy były prostą farsą, 
nie braną też bynajmniej naserjo ani przez Komisję Rządzącą war
szawską, ani przez Napoleona, który zlecił tylko, aby te bajki „zo
stały rozgłoszone w obozie rosyjskim“ i sprawiły tam pewne za
niepokojenie. Dodać należy, że w tych projektach, dla kiero
wnictwa rzekomym wielkim „spiskiem“ w gubernjach wołyńskiej,
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podolskiej, kijowskiej, domagano się utworzenia w Warszawie, przy 
sekretarjacie cesarskim, „komitetu dyplomatycznego“, z udziałem 
Horodyskiego i Szaniawskiego, „jako rozsadnika (pépinière) kor
pusu dyplomatycznego“ polskiego, z natarczywem w ogólności wy
stępując żądaniem, iż koniecznie należy tych malowanych, wnet 
zbielałych lub sczerniałych „radykałów powołać na miejsce rzą
dowe“. Jedyna rzecz pożyteczna, jaką oni w tym przełomowym 
zrobili czasie, to było ogłoszenie szeregu listów otwartych w przed
miocie pewnych zasadniczych spraw krajowych, gdzie niejedną 
wypowiedziano myśl potrzebną i światłą, choć i tutaj dość par
tyjnej wytoczono żółci, a nie śmiano w najważniejszej sprawie 
włościańskiej o pełne upomnieć się uwłaszczenie. Zresztą pobud
kę do tej publicznej wymiany myśli dała rzecz znakomita o Sta
tystyce Polski, z jaką na własną rękę wystąpił duch wyższy, szcze
ry radykał i przyjaciel ludu, Staszic. To pismo Staszica, jakoteż 
i rzeczone listy, pilnie czytał i skorzystał z nich młody Łukasiński, 
który na nie w jednem ze swych więziennych powoła się ze
znań.

Podczas następnej, doniosłej dla Księstwa, wojennej z Austrją 
rozprawy 1809, z tej samej strony zawodowe fakcyjne wznowiły 
się tarcia, podbechtywanie wyzwalanej Galicji przeciw rządowi 
warszawskiemu, a formacyj powstańczych przeciw ks. Józefowi. 
Mimo to jednak żywioły ex-„jakóbińskie“ tym razem w pewnej 
mierze istotnie przysłużyły się sprawie narodowej, bądźto pod
trzymując tęgą postawę ludności w zajętej chwilowo przez Austrja- 
ków Warszawie, bądź też podniecając akcję powstańczą w zdoby
wanej przez Poniatowskiego Galicji, gdzie wtedy, jak się rzekło, 
działał Horodyski. Po stosunkowo pomyślnym dla Księstwa po
koju francusko-austrjackim, poczęło niebawem narastać osta
teczne o Polskę przesilenie francusko-rosyjskie. Aleksander, po
zorny sojusznik Napoleona, gotował się uderzyć na niego zniena-
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oka. w porozumieniu z wszystkimi jego otwartymi i skrytymi w Eu
ropie i samej Francji wrogami, a zwłaszcza z cichą ekspozyturą 
skrępowanego berlińskiego rządu, tajnemi związkami pruskiemi. 
Przedewszystkiem jednak chciał do tej wielkiej imprezy zaczepnej, 
planowanej na lato 1811, pozyskać Księstwo Warszawskie, kuszącą 
przynętą złączenia z niem, pod swojem berłem, większości Kra
ju zabranego, aż po Dźwinę i Dniepr. Na usilne jego żądanie, 
w początku 1811, przybył do Warszawy Czartoryski z tą śliską 
ofertą. Odrzucona kategorycznie przez ks. Józefa, padła ona 
natychmiast. Lecz podchwycili ją skwapliwie Szaniawski, Horo- 
dyski i towarzysze, którzy o niej inną jeszcze drogą powzięli wia
domość, a niedorwawszy się do władzy w 1807 i 1809, grzęznąc 
coraz głębiej w zawziętości na rząd własny i Napoleona, utrzymy
wali styczność z wszystkimi malkontentami swojskimi, saskimi, 
a także, wbrew orjentacji francuskiej wznowionego Wielkiego 
Wschodu polskiego, z masonerją staropruską i wyłonionym z niej 
Tugendbundem. Po przybyciu do Warszawy Czartoryskiego, mia
nowanego zaraz członkiem honorowym tutejszej loży Tarczy pół
nocnej, w te pędy rzucili się do niego ci niedawni jego przed Napo
leonem oskarżyciele. Co więcej, gdy Czartoryski, powróciwszy nie
bawem do Puław, wycofał się z powierzonej sobie misji, uprzedza
jąc cara o jej niepowodzeniu, oni nie przestawali na własną rękę, 
pod wszechnarodowem jakoby hasłem, w tym samym nadal mącić 
kierunku. Utworzyli między sobą jakąś „Czynną radę“, gotującą 
jakieś powszechne powstanie na lato 1811. Jak chwalił się później 
niepoczytalny sekretarz tej „Rady“, były emisarjusz „republikań
ski ‘ Orchowski, miano „podnieść oręż, ciemiężących oddalić, rząd 
prawy ustanowić a znędzniałe Księstwo na polski naród przemie
nić... Kościuszkę sprowadzić jako naczelnika siły zbrojnej... do 
prowadzenia politycznych i dyplomatycznych działań młodego 
ks. Czartoryskiego wezwać... Odezwy do narodu i ludów Europy
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były gotowe, związki nasze z niemieckiemi związkami były w po
rozumieniu“. Na szczęście, samobójcze te pomysły nie doczekały 
się urzeczywistnienia.

Po klęsce kampanji moskiewskiej 1812 i zdobyciu Księstwa 
przez Rosjan, Czartoryski, podejmując starania ratunkowe w kwa
terze głównej Aleksandra, natknął się na wrogi sprzeciw tajne
go śród generalicji carskiej zespołu „Rossów“, zarodu później
szych „Rycerzy rosyjskich“. To nasunęło mu myśl stworzenia 
obronnej organizacji polskiej, mającej zarazem skłaniać opi- 
nję krajową, w imię pobratymstwa słowiańskiego, ku przyszłe
mu, na możliwych do przyjęcia warunkach, porozumieniu 
z Rosją. W ciągu wiosny i lata 1813, założył Czartoryski w tym 
celu najpierwszy w tej przechodniej dobie przedkongresowej, taj
ny związek polski, do którego wprowadził brata swego Konstan
tego, szwagra Zamoyskiego, Konstantego Lubomirskiego, Kaje
tana i biskupa Koźmiana i sporo innych. Przybrał też Szaniaw
skiego, który pozostał w zajętej przez Rosjan Warszawie, a ucze
piwszy się go najusłużniej, dostanie się przy jego boku do Paryża 
i na kongres wiedeński, będzie z nim spółpracował, potem go wy
da i piękną pod Nowosilcowem zrobi karjerę. Natomiast nieod
stępny wtedy kompan Szaniawskiego, nieborak Horodyski, zmu
szony wyjść z rządem do Krakowa i Drezna, wyrywał się corych- 
lej z powrotem do Warszawy, a tymczasem listownie wyklinał 
nieudolność, jeśli nie zdradę tego rządu, który niepotrzebnie emi
grował i wydał Księstwo na pastwę armjom rosyjskim. Pomsto
wał zaś najmocniej na głównego winowajcę, ks. Józefa. Ten lichy 
wódz i zły Polak wypuścił „sposobność ratowania kraju“, za
niedbał zgromienia „zdekontenansowanych Rosjanów“, nie zdo
był się na „pomyślną entrepryzę“, opartą na najoczywistszych, 
„bardzo gruntownych rezonowaniach“, słowem, nietylko „przy
czynił się bardzo znacznie do cierpień mieszkańców wewnętrz
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nie, jeszcze za egzystencji Księstwa“, lecz na sam ostatek, gdy 
szło o zbawienie narodu, ,,niedosyć, jako minister wojny i dowód
ca korpusu, w dźwiganiu ojczyzny ze swych wywiązał się obo
wiązków“. W takim tonie o wodzu naczelnym, na kilka ledwo 
tygodni przed skokiem do Elstery, ważył się „rezonować“ ten 
wielki człowieczek partyjny, arcykrytyk i arcyzbawca, który sam 
po kilkunastu leciech, u kresu i szczytu karjery, dorwawszy się 
nareszcie do upragnionej władzy, skończy jako mizerna kreatura 
Skrzyneckiego, jako najlichszy, najniezdarniejszy minister spraw 
zagranicznych rewolucji listopadowej, okaże się, wedle słów zdu
mionego Prądzyńskiego, „człowiekiem poprostu głupim“, — gdyż 
teka spraw zagranicznych najzdradliwszym głupoty bywa pro
bierzem, — poczem, z upadkiem powstania, nie fatygując się na 
emigrację, jedyny z członków rządu rewolucyjnego spokojnie po
zostanie w Warszawie, pod wyrozumiałą pieczą gubernatora wo
jennego Witta i namiestnika Paskiewicza. Wystawi wówczas 
w swej osobie doświadczalne świadectwo tej prawdzie, iż dla lu
dzi tego gatunku najsroższym dopustem i karą jest owa właśnie 
władza, której nie znoszą u innych, do której wydzierają się sa
mi, a która w ich ręku daje dopiero pełną miarę ich własnej ni
cości.

Horodyski, latem 1813, wróciwszy szczęśliwie z Drezna do 
Warszawy, łaknął również zbliżenia się z Czartoryskim. Wziął 
się na sposób: posłał mu list anonimowy, gdzie po katońsku gro
mił go za dotychczasowe przeciw ojczyźnie winy, a zarazem, dla 
odrobienia ich w opinji, siebie, tajemniczego jej rzecznika, wpy
chał mu na doradcę i pomocnika. Istotnie, przez Szaniawskiego, 
dostał się do ks. Adama, a powołując się przed nim na posiada
ne po Kołłątaju papiery, na dawne swe roboty spiskowe, dopu
szczony do związku, zaczął dlań wygotowywać najrozmaitsze 
projekty organizacyjne. W jednym z nich, pochodzącym zapew-
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ne z jesieni 1813, p. t. „Wybrani i podwybrani“, wedle utartej 
kliszy „łańcuchowej“ i właściwym sobie stylem zawodowo-kon- 
spiratorskim, rozwijał zasady stopniowego ogarnięcia kraju, 
„w stukilkudziesięciu punktach“, związkowym „łańcuchem, w ce
lu zupełnego odrodzenia narodu“, pod przewodem „pięciu dyry
gujących wybranych“, do których niezawodnie siebie samego 
przeznaczał. Rozwijał dalej z rozwlekłem namaszczeniem meto 
dę rozkrzewiania związku. „Upatrujący wybrany szuka osobę po
dobnie myślącą, dowiaduje się o jej stosunkach i wpływie w jakim 
punkcie geograficznym kraju, i nim się z nią połączy, poznaje ją 
dobrze w ogólnych rozmowach, stosownych z zamiarem, i w róż
nych okolicznościach w życiu długiem i poufałem. Gdy się prze
świadczy, że w osobie wynalezionej żyje d u c h  n a r o d o w o 
ści ,  wyprowadza ją w miejsce samotne, na pole, strzegąc wszel
kich rozmów w domach, ogrodach i lasach jaknajpilniej, przygo- 
lowywa jej umysł rozmowami, próbuje, czyli można z nią zawrzeć 
przymierze, i ujrzawszy ją już za kilkakrotnem doświadczeniem go
dną przymierza, zaznajamia ją z wielkiemi celami w sposobie na
stępującym: Znajduje się na ziemi polskiej n i e w i d o m a  w ł a 
dza ,  która całej rzeczy ruch i kierunek nadaje, ...okrywa ona głę
boką tajemnicą bycie, postać i roboty swoje... Żaden z uczestni
ków przymierza nie umrze bez zostawienia po sobie następcy, po
święconego zachowywaniu ducha narodowości i strzeżeniu świę
tych tajemnic składu... Tym sposobem pociągnie się łańcuch na
stępstwa tajemny aż do dni szczęśliwych spełnienia przeznaczeń 
naszych... Ta władza zatrudnia się przysposobieniem narodu do 
sławy prawdziwej i życia politycznego w granicach naturalnych 
rodu słowiańskiego i plemienia Polaków... Kreśli różne plany wo
jowania, przegląda umiejętnie wszystkie kraju okolice, gdzie się 
mają toczyć samowładność narodową stanowiące walki, i uważa 
ziemię, położoną między morzem Bałtyckiem, Odrą, Karpatami,
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Euksynem, Dnieprem i Dźwiną, jako obszerne pole przyszłej swo
jej sławy, jako ogromne brzemię, które mocą czasów wstrząśnione 
i w swych własnych żywiołach poruszone, wielkich mężów, sła 
wnych wodzów i godnego berła monarchę wydać powinno...“. Ten 
ostatni znaczący zwrot, jak się zdaje, był skierowany pod osobi
stym adresem Czartoryskiego. Związek posiada swoją pieczęć, ja
ko symbol i środek władzy. Wybrany składa przysięgę; pozostaje 
w stosunkach tylko z osobą, która go wybrała; przed podwybra 
nym o pieczęci nie wzmiakuje, udziela mu jedynie od siebie sto
sownej instrukcji; korespondencje są wzbronione.

Były w tych skazówkach niektóre szczegóły, odziedziczone z taj
nych robót organizacyjnych 1793-4, poprzedzających powstanie 
Kościuszki, i 1795-7, związanych z akcją legjonową, a w następstwie 
zużytkowane poczęści przez technikę związkową doby pokongreso- 
wej. Jednak w niniejszym przełomowym okresie 1813-4, śród prze
walającej się ku Zachodowi burzy wojennej, kiedy o sztywnej, ściśle 
spiskowej organizacji powszechnej nie mogło być mowy w kraju, 
pod zdobywczym bagnetem rosyjskim, ta nadęta i niebezpieczna 
pisanina Horodyskiego, mimo nuty „słowiańskiej“ i aluzji do 
„berła“, zupełnie nie odpowiadała ani intencjom, ani nadzwyczaj 
trudnemu położeniu Czartoryskiego. To też te i podobne, odbie
rane wtedy „szpargały o stowarzyszeniu się“ poprostu odkładał 
on ad acta. Za ponownej w Warszawie bytności, w listopadzie 
1813, Czartoryski, wprowadzony do pracującej pod okupacją 
rosyjską loży wolnomularskiej Świątynia Izys, gdzie zasiadali 
Szaniawski i Horodyski z wcielonej Świątyni mądrości, został „do 
wyższych stopni posunięty... (i) za członka honorowego jedno
myślnie uznany“. Niektórych z bliższych sobie członków tej loży, 
jak Sierakowskiego, Krukowieckiego i innych, użył niebawem 
w poufnych misjach politycznych. Naogół wszakże z lej 
strony mało skutecznego znalazł poparcia dla swego związku,
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co zapewne wynikało z silnych w wolnomularstwie Księ
stwa wpływów napoleońskich. Nawet taki Kajetan Koź- 
mian, dzielny wtedy mason, okazał się opornym w robocie zwią
zkowej, którą natomiast brat jego biskup skutecznie szerzył śród 
duchowieństwa. „Wszystko oporem idzie, jedni księża postępują“, 
pisał z tego powodu Czartoryski. Zresztą sam on nie mógł wiele 
zajmować się tą drażliwą sprawą związkową, przywalony w ciągu 
dwulecia 1813-5 ogromnem zadaniem głównego sprawy polskiej 
przed Europą orędownika, odrywany ciągłemi wyjazdami do kwa
tery carskiej, Paryża, Londynu, wreszcie na kongres wiedeński. 
Faktycznie najważniejszą w tym czasie tajną pracę polityczną mu
siał wziąć na siebie osobiście, gdy natomiast związkowa akcja celem 
„sprostowania opinji“ krajowej rozpłynęła się w luźnych i nie
skoordynowanych zabiegach, aż nakoniec cały założony przez 
niego związek zgasł wkrótce po utworzeniu Królestwa kongreso
wego.

Tymczasem zawiedziony a niezmordowany Horodyski nie 
ustawał w gorączkowej dla Czartoryskiego twórczości projekto
dawczej, przystosowanej coraz bardziej, w miarę wojennych suk
cesów carskich na Zachodzie, do orjentacji „słowiańskiej“ i wręcz 
prorosyjskiej. We wrześniu 1814, przez generała Paszkowskiego,— 
niegdyś, w 1809, razem z nim i Szaniawskim, tworzącego godny 
„tryumwirat“, fałszywego cnotliwca, który podejdzie Kościuszkę, 
urągać będzie trupowi ks. Józefa i poległej rewolucji listopadowej,— 
podczas pobytu Aleksandra w Puławach starał się bezskutecznie 
o miejsce w tworzonym Komitecie wojskowym warszawskim. Te
goż samego dnia, jakby dla rekomendacji, złożył Czartoryskiemu 
najwcześniejszy projekt konstytucji przyszłego Królestwa. W tym 
monumentalnym „projekcie do ustawy rządowej dla krajów pol
skich na przypadek, gdyby takowe do państwa rosyjskiego przy
łączone zostały“, gdzie nieznośne gadulstwo szło o lepsze z zupeł-
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nem nieuctwem prawnopolitycznem i oportunistycznym brakiem 
zasad, obok pustych frazesów patrjotyczno - liberalnych mieściły 
się propozycje zaprowadzenia w Królestwie wspólnej z Cesarstwem 
monety, miar, wag, oraz skrajnie wsteczne wnioski cenzusowo- 
stanowe. Co więcej, w innych jeszcze spółczesnych zapiskach po
ufnych, występował Horodyski z osobliwemi wynalazkami „sło- 
wiańskiemi“, planował pospołu z uczonym lecz przekupnym Lin- 
dem, założenie „Towarzystwa słowiańskiego“, chciał tworzyć przy 
Akademji krakowskiej „Instytut słowiański“, i to wszystko, co 
główna, pod bezpośrednią tajną dyrektywą rządu petersburskie
go, w takim sposobie, iż „ministerjum oświecenia w Rosji byłoby 
składem tajemnicy“. Nareszcie, po utworzeniu Królestwa, wieczny 
w najprzeciwniejszych kierunkach projektowicz, zstąpił w nowym 
elaboracie z dawnych spiskowo-rewolucyjnych wyżyn do pozio
mej akcji moralno-politycznej, a właściwie obyczajowo-społecznej. 
„Obywatel prawy — pisał tutaj — również w szczęściu istnienia 
narodowego, jak i w zmianie onegoż, powinien działać to wszyst
ko, co sumienie jego spokojnem a naród szanowanym i oczyszczo
nym uczynić zdoła z tych wad i win, które my sami sobie i obce 
kraje słusznie nam wyrzucają. Ta poprawa powszechności nie mo
że się uskutecznić, jak tylko przez indywidua“. Z takiego posta
wienia rzeczy wynikały wnioski, nic wspólnego nie mające z ini
cjatywą spiskową lub powstańczą. „Prawy obywatel właściciel zie
mi, powinien, po pierwsze, szanować święcie prawa i rząd, pod któ- 
reini zostaje; pamiętać na to, że celem jego jest nie poprawa poli
tycznych rządów, ale samego siebie, swych spółziomków i bliź
nich; gdy będą ludzie dobrzy, będą i rządy dobre“. Podobna nau
ka rezygnacji niebardzo oczywiście godziła się z hasłem odboju, 
sięgającem od Bałtyku aż do Euksynu. A jakże dziwnie pasowała 
do potwarcy Poniatowskich i Czartoryskich taka nauka mo
ralna: nie należy „być skwapliwym w sądzeniu o innych, pomnąc,
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że to jest najbrzydsza wada narodu naszego, że sami siebie 
w oczach nawet innych krajów czernimy, że jesteśmy łatwo wie
rzący najczęściej niecnotliwym lub interesowanym stronnikom ja
kiej partji, rozdającym imiona zdrajców tym właśnie, którzy albo 
latami zasług w kraju, albo czystością zamiarów i serca, albo roz- 
sądnem wstrzymywaniem nierozsądnego zapału, utwarzanego 
zwykle intrygą, na imię cnotliwego obywatelstwa i wdzięczność 
publiczną zasłużyli; każdy więc prawy obywatel obowiązanym 
jest siebie, sąsiadów, przyjaciół i wszystkich błądzących w tein 
poprawić i prostować, w każdem towarzystwie w tymże celu po
winien jasno, otwarcie i gorliwie mówić a szkalujących uniżać“. 
Co jednak w piśmie niniejszem istotnie zasługiwało na uwagę, to 
podkreślenie planowej pracy zbiorowej koło uświadomienia sobie 
doczesnego narodowego stanu posiadania oraz narodowej puści
zny dziejowej. Należy tedy ,,rozszerzać znajomość kraju pod wzglę
dem statystycznym, historycznym, topograficznym, rolniczym 
i przemysłowym ...Niechaj kilku przyjaciół się zbierze i za cel 
spólnej zabawy i pracy zakreśli dokładnie poznanie całej swej oko
licy pod względem statystycznym i historycznym“. W tym celu do
łączony zostaje jeden wyczerpujący kwestjonarjusz ,,co do statysty
ki4 , ogarniający główne objawy społecznego, gospodarczego i kultu
ralnego życia narodu, od wiadomości dotyczących rolnictwa, prze
mysłu, handlu, aż do pieśni i tańców ludowych; oraz drugi ,,co do 
historji“, mający na widoku systematyczne zaopiekowanie się ar
chiwami, bibljotekami, zabytkami przeszłości i zabezpieczenie 
źródłowej i żywej tradycji historycznej. Te skazówki, będące zresztą 
wtedy w powietrzu, z różnych stron oddawna głoszone, szczególną 
z tego względu miały doniosłość, iż skądinąd żywcem niemal sto
sowane będą przez młodą, dorastającą generację, ścisłym sposo
bem organizacyjnym, zwłaszcza w robotach filomackich i filarec- 
kich. Jeśli pożyteczne te skazówki po Czackim, Staszicu, samym
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Czartoryskim i wielu innych, przejął tu ubogi duchem Horo- 
dyski, to w najlepszym ustępie niniejszego pisma za Kołłątajem 
i Kościuszką trafnie formułował walną myśl wytyczną, iż nie na
leży dłużej „oglądać się jedynie na stosunki i wypadki zagranicz
nej polityki, nie zasięgać stamtąd zaleceń do postępowania w swej 
pracy, ale to zachęcenie czerpać jedynie w swem własnem sercu, 
wpośród krajowych samego narodu żywiołów... Wypadki, których 
ofiarą jesteśmy, dowodzą prawdę, samem przyrodzeniem rzeczy do
świadczoną, że narody sobie tylko los swój są winni, że przez wła
sne a nie przez cudze usiłowania zdołają wznieść się, zakwitnąć, 
wskrzesić się po upadku, i że w gruncie na sobie jedynie polegać 
mają“. W tein było sedno rzeczy. W tern mieścił się ważny zwrot 
postępowy w uświadomieniu pewnej przynajmniej części społe
czeństwa. Wynikał zarówno z okropnego zawodu położonych 
w Napoleonie nadziei, jak z przykładów wytrwałej walki Hiszpa
nów przeciw przewadze francuskiej i zwycięstwa Rosjan nad ze
braną z całego świata Wielką arm ją. Wynikał wreszcie, co główna, 
z samego spółczesnego położenia sprawy polskiej. Polonia fara 
da se, było to hasło, w absolutnem, dosłownem znaczeniu, bez 
względu na okoliczności i możność fizyczną, zapewne złudne 
i niewykonalne, lecz w samej zasadzie, w przeciwstawieniu do bier
nego zdania się na opatrzność i Europę, najrealniejsze i koniecz
ne. W niniejszej mianowicie dobie zamknięcia epopei napoleoń
skiej i założenia Królestwa kongresowego, to hasło głęboko zapaść 
musiało w celniejsze dusze polskie, a zwłaszcza śród wojska pol
skiego.

Wojsko polskie, zdruzgotane fizycznie przez Moskwę i Lipsk, 
zachowało dzięki Poniatowskiemu nieugiętą moc ducha, która 
kazała Aleksandrowi liczyć się z niem a tern samem z narodem. 
Ale losy Polski i szczętów jej armji długo jeszcze, aż do połowy, 
a właściwie do końca 1815, pozostały wątpliwe. Czy w rzeczy sa
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mej ziści się przyrzekane przez Aleksandra i jego imieniem zapo
wiadane przez Czartoryskiego odbudowanie Królestwa Polskiego, 
i w jakich mianowicie granicach i postaci? To pytanie dla całe
go narodu, a szczególnie dla wojska najwyższą w tym okresie 
przechodnim posiadało doniosłość. Nie wiedziano jasno, o ile rze
czywiście liczyć można na Aleksandra. A wiedziano napewno, że 
trzeba liczyć się z oporem spółrozbiorców, Austrji, Prus, a i sa
mej Rosji, nie będącej bynajmniej w sprawie polskiego jednego 
z carem sposobu myślenia. W takich warunkach, samo przez się 
narzucało się przeświadczenie, iż należy przedewszystkiem ra
chować na siebie, skoro liczenie na innych, nawet na wszechmoc 
Napoleona, tak okrutnie zawiodło wczoraj, a tembardziej na wspa
niałomyślność Aleksandra zawieść mogło jutro. Są skazówki, że 
laka świadomość i wynikające z niej popędy ochronne kiełkowa
ły już w ciągu 1813, podczas oblężenia Zamościa, śród obrońców 
twierdzy, najpewniej w głębszej głowie Machnickiego. Ten w Za
mościu był świadkiem i sam w pierwszym rzędzie razem z inny
mi dał dowód, czego może dokazać niepożyta energja małej na
wet garstki, zdecydowanej na wszystko. Zamość, opatrzony na 
trzy zaledwie miesiące, bronił się przez miesięcy dziewięć, mimo 
głodu, zimna, szkorbutu, choć śmiertelność była straszliwa w szpi
talach, choć wypadało domy rozbierać na paliwo, choć pożywie
nia dostarczały pod koniec koty, wrony, myszy i szczury. Ma
chnicki, niedawno, jako podszef sztabu Kosińskiego na Wołyniu, 
świadek zdrady korpusu austrjackiego, odkomenderowany w po
czątku 1813 do Zamościa, mianowany tu przez Haukego majo
rem placu, z krwią zimną i bezwzględnością pełnił trudne swoje 
obowiązki. Znalazł czas, pod hukiem armat oblężniczych rosyj
skich, na umiejętne wystawienie maszyn i stępli dla wybicia 
jedynej w swoim rodzaju monety Zamoyskiej, sześciogroszaków 
z miedzi zabranej z kas magistrackich, z napisem: „ Bo ż e  d o-
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p o m ó ż  w i e r n y m  o j c z y ź n i  e“. Trudził się, cierpiał, do
brze się zahartował na późniejsze męki śledcze. A dużo też mu
siał przemyśleć nad losem narodu, opuszczonego, jak ta oblężona 
twierdza, odciętego od wszelkiej zzewnątrz pomocy, zdanego wy
łącznie na własne siły. Myśl o samoistnej, na własną rękę, orga
nizacji sił krajowych w ściślejszym kształcie związkowym, roz- 
strząsana śród załogi Zamościa, po kapitualacji i odzyskaniu wol
ności zaniesioną została do Warszawy. Odpowiadało to ówcze
snym śród wojska nastrojom. Pomysły pokrewne, z rozlicznej 
zbiegając się strony, krystalizowały się w postaci dość wyraźnej, 
a przeważnie w kole osób, skąd mogły bezpośrednio oddziały
wać na Łukasińskiego. Istnieją ślady, że już w drodze powrotnej 
z Francji do kraju, śród niektórych wracających oddziałów pol
skich tworzyły się luźne zresztą i krótkotrwałe organizacje taj
ne. Jeden tego rodzaju związek czysto wojskowy powstał w 1814 
w Wittenbergu. Inicjatywę dał generał Mikołaj Bronikowski, jako 
„wielkorządca“, przy udziale szefa szwadronu Piotra Łagowskie
go. Związek ten, założony „pod imieniem Dąbrowskiego“, dzie
lił się na ośm „kohort“, imienia Batorego, Chodkiewicza, Ko
ściuszki, Jasińskiego, Sułkowskiego Józefa, legionistów Libe
radzkiego i Jabłonowskiego. Po przybyciu do Warszawy, obiór 
„namiestników kohort“ odbył się 14 września t. r. w mieszkaniu 
Bronikowskiego przy ulicy Freta. Nazajutrz odprawiono pierwsze 
posiedzenie w restauracji Chauvota na Miodowej. W następstwie 
Bronikowski przeniósł wielkorządztwo na Łagowskiego, dotych
czas namiestnika kohorty Jasińskiego. Związek ten, jakkolwiek 
przeważnie pozostał na papierze, szerszego rozkrzewienia się nie do
czekał i wkrótce istnieć przestał, nie był jednak, jak się zdaje, 
bez pewnego wpływu podczas kilku drażliwszych momentów 
wstępnego okresu 1814-5, w ciągu dokonywanej w Warszawie re
organizacji wojska polskiego.



Reorganizacja ta, w kraju okupowanym, pod mieczem zdobyw
cy i rządem cy wilno-wo jeny m rosyjskim, odbywała się zrazu 
w warunkach skroś anormalnych. Wojsko polskie, przybywające 
z Francji, a poczęści z Cesarstwa, z dalekich aż kaukaskich i sy
beryjskich obozów koncentracyjnych, w ciągu prowadzonej na wła
snej ziemi Księstwa czynności reorganizacyjnej, pozostawało 
wciąż prawnie w położeniu jeńców wojennych. Zachowało daw
nych swych wodzów, lecz dostało się pod prawnie nieokreśloną 
a nieograniczoną komendę Konstantego, uzależnioną od naczel
nego dowództwa Barclaya de Tolly i od cesarza. Reorganizowane 
było pośpiesznie, nawet hojnie, ale sumptem skarbu rosyjskiego, 
nie wiedząc napewno, dla kogo, dla Rosji czy Polski? Po rozwią
zanie tego kardynalnego pytania, latem 1814, zwrócili się „ofice
rowie polscy“ do najstarszego swego wodza, generała Dąbrowskie
go, w pięknej i mocnej, a niezawodnie przez niego samego inspi
rowanej odezwie. „Wzywasz nas znowu do wojska; po kilkakrot
nie na głos Twój uzbrajała się młodzież narodowa, boś ją powo
ływał w najświętszym zamiarze: walczenia za wydarte ojcom 
Królestwo... Oficerowie wojska są obywatelami wspólnej li oj
czyzny; jako jej synowie uzbroili się i dla niej krew swą chowają. 
Powiedz nam, czem teraz jesteś i poco nam się uzbrajać każesz?... 
Ty, któremu tylko odzyskanie imienia ojców na myśli, zapytaj 
się zwycięscy w imieniu naszem, czego chce po nas? Jesteśmy 
w jego mocy, ale do ofiary krwi naszej tylko ojczyzna ma prawa“. 
Dąbrowski za pośrednictwem Konstantego niezwłocznie zakomu
nikował to pismo Aleksandrowi. Wyprawił też do niego do Pe
tersburga ze stosownemi przełożeniami, a także z cichą misją wy
wiadowczą, szefa szwadronu artylerji konnej Władysława 
Ostrowskiego, późniejszego marszałka sejmu rewolucyjnego. Za
razem w tym samym duchu samodzielnym, wobec ciągłego zasła
niania się Aleksandra oporem Prus i Austrji w sprawie polskiej,
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zwrócił się wprost do cesarza, ofiarując się własną bronią polską 
wywalczyć podniesienie Polski przeciw złej woli sąsiedzkiej i żą
dając jedynie zostawienia sobie swobody ruchów, a conajwyżej 
skromnego zasiłku pieniężnego i trochę artyierji. Gdy pod koniec 
t. r. wiedeńskie targi o Polskę istotnie jęły zagrażać wybuchem 
wojny, Komitet wojskowy warszawski, wezwany przez Konstan
tego do zdeklarowania się za Aleksandrem, zażądał należnych 
wprzódy narodowi gwarancji, wystąpił nawet z mniej fortunnym 
pomysłem konfederacji wojskowej, wszedł w ostry z w. księciem 
zatarg. Dąbrowski, najpoważniejszy członek Komitetu, dobitny 
postawił wniosek, „iż armja ma się organizować i zająć natych
miast pozycję między Wartą a Notecią dla obrony tej granicy“. 
Zarazem, w rozwinięciu tej swojej opinji, złożył osobiście Konstan
temu szczegółowy projekt akcji zaczepnej wojska polskiego na 
własną rękę przeciw Prusom, lub też i przeciw Austrji, o ile te 
mocarstwa stanęłyby na przeszkodzie odbudowaniu Królestwa. 
Śmiałe te propozycje, wręcz sprzeczne z wspartą o Prusy polity
ką Aleksandra i przesądzonem już przez niego wydaniem im 
Wielkopolski, nie z najlepszem spotkały się przyjęciem i wywo
łały tylko podejrzliwość cesarza względem zbyt przedsiębiorcze
go generała polskiego.

Niezawiśle od powyższych wynurzeń pod adresem Rosji, pod
jętą została na wszelki wypadek przez niektórych młodszych ofi
cerów, zbliżonych do Dąbrowskiego, tajna inicjatywa organiza
cyjna w samem wojsku polskiem, w bardzo ostrożnej zresztą, 
próbnej i ewentualnej postaci. A mianowicie, między końcem 
1814 a początkiem 1815, pod kierunkiem oficera inżynierji, szefa 
bataljonu Ignacego Prądzyńskiego, z udziałem jego przyjacie
la i kolegi, Klemensa Kołaczkowskiego, oraz młodziutkiego, lecz 
pełnego ognia i nad wiek roztropnego Gustawa Małachowskiego, 
powstało w Warszawie Towarzystwo prawdziwych Polaków. Opar
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te było na zasadzie t. zw. „société de quatre, bo więcej nad cztery 
osoby razem należeć nie mogły, czyli jedną lożę formować. Nie 
pojm ow ali w maskach, lecz tak głęboko furażerki nasadzali na 
czoło i płaszczami ze stojącemi kołnierzami obwijali się, że ich twa
rzy poznać nie można było“. Z liczby trzech przyjmujących, dwaj, 
nieświadomi nazwiska osoby przyjmowanej, oczekiwali na nią 
w ciemnem miejscu recepcyjnem. Trzeci, wprowadzający, z la
tarnią pod płaszczem, rzuciwszy jej światło na twarz wprowadza
nego, przekładał mu pięć obowiązków nowego powołania: być 
zawsze prawdziwym Polakiem, rozszerzać ducha narodowego, nie 
szczędzić starań w tym celu, przysposabiać nowych członków to
warzystwa, nie starać się poznać przyjmujących, ani nigdy nie 
pisać i bez potrzeby nie mówić o towarzystwie. Członkowie nosili 
pierścień biały z amarantową emalją, trzema punktami wewnątrz, 
oznacza jącemi liczbę przyjmujących, i pięcioma punktami 
zewnątrz, oznaczającemi liczbę zobowiązań. Przyjmowanych za
pewniano, że związek istnieje oddawna i że wyższym jego stop
niom wiadome są ostateczne cele i środki. Do tego towarzystwa, 
ile wiadomo, byli przyjęci: brat Prądzyńskiego Piotr, podpułkow
nicy kwatermistrzostwa Bojanowicz i Koss, major i kapitan Płoń- 
czyńscy, konduktor inżynierji Skibicki, kapitan artylerji konnej 
gwardji Kołysko, szef wydziału komisji skarbu Domżalski, oby
watele Męciński z Żarek i Ludwik Sobański z Ukrainy, a podobno 
też kapitan Seweryn Krzyżanowski, Bruno Kiciński, Teodor Mo
rawski i inni. Związek ten, pracujący w „czwórkach“, o którym 
z pewnym niepokojem wyrażał się Prądzyński, że ,,w towarzy
stwie, gdzie się razem nie zgromadzają członkowie, łatwo ślad 
stracić można“, powstał głównie z uwagi na ówczesną, pod ko
niec 1814 a początek 1815, chwilę przesilenia, gdy zanosiło się 
wewnątrz koalicji na zbrojne starcie o sprawę polską. Sam w. ks. 
Konstanty wobec podobnej ewentualności w niezwykłym, wnet
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zresztą wycofanym, rozkazie dziennym do „żołnierzy Polaków“, 
dziwnie gorącemi w jego ustach przemawiał słowy: ,,Przybywaj
cie pod ojczyste chorągwie, uzbrójcie dzielne ramiona ku obronie 
ojczyzny i utrzymaniu politycznego jej bytu“. Niebawem jednak, 
po uśmierzeniu tamtych zatargów koalicyjnych, nastąpił nagły 
powrót Napoleona z Elby. Zaskoczonej i wnet zespolonej koalicji, 
a przedewszystkiem Rosji i Prusom, wypadło w następnej dobie 
Studniowej liczyć się również, w razie nowych sukcesów napo
leońskich, z możliwością wyzyskania sposobnej chwili przez Pol
skę na rzecz własnej niepodległości. Natychmiast też wzmogła 
się czujność Aleksandra, Konstantego i władz rosyjskich 
w Księstwie względem armji polskiej. Podsycały zresztą roz
myślnie podejrzliwość Rosji natrętne denuncjacje dobrych sąsia
dów, Prusaków, którzy w tym okresie Studniowym, wiosną i la
tem 1815, zasypywali Konstantego, generał-gubernatora Łanskoja 
i władze rosyjskie w Warszawie przyjacielskiemi ostrzeżeniami 
przed gotowością powstańczą Polaków i tajną ich komunikacją 
z Napoleonem. Głównym przedmiotem podejrzeń stał się Dąbrow
ski. Na pierwszą o niespodziance z Elby wiadomość, wzbronił mu 
Konstanty, w porozumieniu z bawiącym wtedy w Warszawie mar
szałkiem Barclayem de Tolly, żądanego wyjazdu do Poznania, ka
zał nie ruszać się z Warszawy i zażądał od niego oświadczenia o je
go stanowisku względem powrotu Napoleona. Dąbrowski udzielił 
najbardziej uspokajających zapewnień, oświadczył, iż „nie jest 
ani napoleonistą, ani Sasem czy Prusakiem, lecz tylko Polakiem“, 
ale znamienną uczynił uwagę, że dotychczas, wraz z całem woj
skiem polskiem, „musimy uważać siebie za jeńców wojennych“. 
Wobec obostrzonego nadzoru, członkowie młodego związku woj
skowego musieli mieć się nadzwyczaj na baczności i działania 
swoje w skromnych utrzymać granicach. Zresztą niezadługo same 
wypadki dziejowe położyły kres jego istnieniu. Z ogłoszeniem
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Królestwa Polskiego na kongresie wiedeńskim i ostatecznym upad
kiem Napoleona pod Waterloo, latem t. r., wszelkie postronne wi
doki zostały zamknięte. Wtedy też, po niedługiem trwaniu, zwią
zek prawdziwych Polaków przerwał swoje czynności, a niebawem 
całkiem został zwinięty w początkach Królestwa kongreso
wego.

II.

Łukasiński, z wyjątkiem swej dotychczasowej za Księstwa 
przynależności do wolnomularstwa, oraz niejakich przygodnych 
wpływów otoczenia, nie był w żadnej bezpośredniej styczności 
czynnej z całą powyższą działalnością związkową, poprzedzającą 
założenie Królestwa. Wrócił do kraju, do dawnej służby, 
pełnić poprostu zawód żołnierza. Nie myślał robić polityki, a już 
najmniej konspiracyjnej. A jednak tędy niebawem poszedł, nie 
z upodobania lub ambicji, nie ze ślepotą warchoła ani lekkiem 
sercem zatraceńca, lecz dlatego bo pójść musiał, party ciężkim 
losem narodu i obowiązkiem obywatela. Proces duchowy, który go 
na tę drogę wprowadził, ważny dla zrozumienia człowieka i jego 
dzieła, ogólniejsze posiada znaczenie. Sam Łukasiński dostarczył 
cennych w tym względzie przyczynków, bądź w pełniejszych swych 
zeznaniach, poczynionych wkrótce po skazaniu, bądź też w przed
zgonnych zapiskach autobiograficznych, kreślonych w samotni 
schlusselburskiej, w oderwaniu od świata żywych. Pojaśnił tu nie
które z przewodnich w swem przedsięwzięciu pobudek psychicz
nych. Niezawodnie te późniejsze świadectwa więzienne wymagają 
uwzględnienia okoliczności nadzwyczajnych, śród jakich były 
układane, i nieinaczej też, jak z największą ostrożnością mogą być 
brane w rachubę. Bądźcobądź jednak mieści się w nich niejedna
prawdziwa a głębsza skazówka psychologiczna i historyczna.

*
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„Przychodzi mi często na pamięć, — mówi we własnoręcznem 
piśmie zeznawczem Łukasiński, — kiedy w roku 1814 nam, będą
cym w niewoli austrjackiej na Węgrzech, kazano powracać do 
kraju. Wieść była prawie pewna, że wrócimy nazad pod to pa
nowanie respective, z któregośmy wyszli. Niepewność naszego losu, 
połączona z myślą ujrzenia zniszczonego kraju od mściwego nie
przyjaciela, taką mnie zgrozą napełniły, że ze wstrętem zbliżałem 
się do granic dawnego Księstwa. Ale jakież moje było zdziwienie, 
kiedy, przybywszy do Krakowa, widziałem twarze wesołe i ukonten
towane. Wszędzie, wszędzie mówiono o wspaniałomyślnej opiece 
cesarza, której w tym osieroconym stanie doznali. Chwalono 
członków tymczasowej Rady najwyższej, szczególniej pp. Łanskoja, 
Wawrzeckiego i ks. Lubeckiego, cieszono się nadzieją wskrzesze
nia Polski i przyszłej pomyślności, którą im łaskawy monarcha 
mieć kazał. Nic nie wyrówna radości, jaką serca nasze napełnio
ne były, że nieba litościwe zesłały nam taką niespodzianą pomoc 
i opiekę. Zaczęto spisy wojskowe, wypłacano żołd oficerom. Ta 
nowa hojność, nigdy niepraktykowana, dawania płacy nieczyn
nemu wojsku zrobiła nas zupełnie przychylnymi. Byłem przez 
ten czas w stolicy pomiędzy zborem różnego stopnia i broni ofice
rów. Mogłem przeto najlepiej o ogólnym duchu wówczas prze
konać się. Nadeszła epoka tworzenia pułków: tu nagle wszystko, 
jakby czarodziejską różdżką dotknięte, zmieniło dawną postać. 
Nieznana dawniej ścisła karność i ponawiane często przykłady 
surowości... napełniły duszę moją niewypowiedzianym smutkiem. 
Kara wykreślenia z kontrol, nigdy u nas przedtem niesłyszana, 
zdała mi się być za surową. Szczęśliwym trafem dostałem się do 
pułku czwartego linjowego. Ze znajomością wszelkich szczegółów 
organizacji umiałem się stać potrzebnym i pomocnym pułkowni
kowi Mycielskiemu i pozyskać jego zaufanie. Ten szanowny do
wódca, przejęty swojemi obowiązkami, odpowiedzialny i rządowi
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i nam samym za nasze złe prowadzenie się, zalecał mi często, 
abym, z obowiązku mego mając sposobność obcowania ze wszyst
kimi oficerami, napominał ich często i prosił, żeby się spokojnie 
zachowywali. Przykład wyższych oficerów i moje starania w do
pełnieniu danych mi poleceń odpowiedziały zupełnie oczekiwaniu 
dowódcy. Słysząc wokoło mnie narzekania, strzegłem się pomna
żać liczbę tych płaczących panów, lecz pomiędzy zaufanymi, ja
ko to Machnickim i Kozakowskim, wynurzałem często swe żale, 
litując się nad tylu nieszczęśliwymi oficerami, których najwięcej 
całą winą jest gadanie. Ta wada jest prawie w charakterze Pola
ków i, jeśli się nie mylę, nigdy wykorzeniona nie będzie. Przypo
minaliśmy sobie, jak powszechnie przeklinano Napoleona i Fran
cuzów, słusznie poniekąd, a jednak jaknajlepiej im służono; jak 
czerniono ks. Poniatowskiego, a jednak go kochano...“.

Do tych wstrzemięźliwych skazówek zeznania śledczego, prze
znaczonego dla oka w. księcia, późniejsze, pisane już w obliczu 
śmierci zapiski schlusselburskie Łukasińskiego dorzucają nieskoń
czenie ostrzejszych i prawdziwszych świateł. Tutaj bez żadnych 
obsłonek mógł obnażyć te wrażenia okropne, jakie w nim jako 
Polaku i oficerze budziła „tyrania w wojsku“, stosowana przez 
w. księcia. „Przy przeglądaniu jednego oddziału przybyłego 
z Francji, żołnierz jeden, jak było przyjęte, wystąpiwszy naprzód 
i sprezentowawszy broń, chciał zdziałać jakieś przedstawienie: sto 
kijów było nagrodą za taką, tak mniemaną śmiałość. Wtenczas 
poznano i przekonano się, czego można spodziewać się od po
dobnego wodza... Najmniejsze uchybienie karano jak zbrodnię. 
Jeden młody podoficer oddalił się na moment od swojej warty 
i został kijami zabity, kiedy w samem wojsku najsurowsza kara 
byłaby naznaczona utratą stopnia... Sto kijów za najmniejsze 
uchybienie to była najmniejsza kara; w przypadku posuwał licz
bę tę aż do tysiąca. On nie lubił rozlewu krwi, on tylko znaj
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dował ukontentowanie męczyć ludzi. Kajdany, kule działowe 
z łańcuchami ważącemi 18 funtów, noszone przez więźniów na 
ramionach przy ciężkiej pracy, to były zwyczajnie używane. Ile 
razy w. ks. Konstanty był w Zamościu, to chodził między więźnia
mi, — z których znał bardzo wielu i przy swojej nadzwyczajnej 
pamięci wiedział ich nazwiska i wykroczenia, — to wtenczas z naj
większą radością naigrawał się nad nimi... Rekrutów wybierano 
z końcem jesieni i początkiem zimy. Ale w. książę chciał, żeby 
z wiosennem słońcem już byli zdolni wstąpić w szeregi. Wypadało 
więc uczyć ich w zimie, niezważając na mróz i niepogodę. Mło 
dy rekrut, wyciągnięty ze swego kożucha lub ciężkiej sukmany, 
odziany w lekki stary ubiór, uczył się obrotów i składanego kroku. 
Samo przez się rozumie się, że trzeba było mieć mocne zdrowie, 
żeby nie przeziębić się i nie dostać suchot. Lecz to tylko były 
fraszki“.

Wyszczególniał dalej Łukasiński z gruntowną znajomością 
zawodową najrozmaitsze, w rzeczach drobnych i dużych, cechy 
ujemne rządów wojskowych Konstantego. Wprawdzie oddawał 
sprawiedliwość jego gorliwej pieczy nad stroną materjalną 
i zewnętrzną, a zwłaszcza nad dobrobytem prostego żołnierza. 
Wytykał wszakże surowo skażenie „administracji w wojsku, od
mienionej dlatego, że była dobra“, „nieufność między wojskiem 
ruskiem a polskiem zręcznie posianą“, systematyczne upokarza
nie ciała oficerskiego polskiego, itd. „Dawni i zasłużeni oficero
wie, którzy tylko mogli sobie znaleźć sposób utrzymania się, wy
szli ze służby dobrowolnie. Drudzy zostali wypędzeni bez żadne
go śledztwa, wskutek doniesienia szpiegów często fałszywego, lub 
przedstawienia dowódców niezawsze pewnego. Zdarzyło się, że na 
paradzie w. księżę nie był kontent z jednego pułku, ile pamiętam, 
czwartego strzelców. Napadł na generała Falkowskiego, zapytu
jąc się o przyczynę. Generał odpowiedział, że oficerów wielu jest
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niezdatnych. „Powiadaj, którzy są tacy?“ Generał, nie znając 
dobrze oficerów, podyktował nazwiska, które przyszły na pamięć, 
bojąc się wyznać swoją nieświadomość. Zapisani byli wypędzeni. 
Na drugiej paradzie pułk był jeszcze gorzej. Dowódca zapytany 
powiedział, że mu oddalono najlepszych oficerów z pułku, którzy 
natenczas zostali przywróceni. Zbiegostwo było niezmierne, 
pomnażało się z każdym dniem i w tejże progresji pomnażały się 
kary i stawały się surowszemi... Jeden żołnierz przyznał się do 
zabójstwa, aby tylko wybawić się od wojska, lecz później, za od
kryciem prawdziwego zabójcy, został zwrócony pułkowi. Wielu 
oficerów i żołnierzy zabijało się. Te wszystkie tragiczne sceny 
wzbudzały grozę w publiczności, — oprócz ich autora, który tyl
ko powiedział: „Polacy nie mają religji“. Zbiegi, a później uwol
nieni od służby po wysłużeniu 10 lat żołnierze napełnili skarga
mi i opowiadaniem swoich cierpień najskrytsze zakąty kraju. 
„Otóż to jest ten car moskiewski, który ogłosił się królem polskim 
i obiecał być ojcem naszym dlatego tylko, ażeby mścić się na na
szych dzieciach i braciach za to, że oni, służąc Napoleonowi, wal
czyli z jego wojskiem“, tak mówili mieszkańcy wsiów, powtarza
jąc dawne przysłowie: Jak świat światem, nie będzie Moskal Po
lakowi bratem“. Ciekawe są uwagi z powodu wyobcenia konsy- 
stującjrch w Warszawie pułków rosyjskich, t. j. litewskich. „We 
wszystkich wypadkach, gdzie obce wojska działały wspólnie z fran- 
cuskiem, Napoleon dawał wynagrodzenie, pod tytułem na repre
zentację dowódcom, z obowiązkiem, ażeby oni zapraszali na obia
dy i wieczory różnych wojsk oficerów. Toż samo zachowane było 
względem żołnierzy. Pułki francuskie dawały uczty dla pułków cu
dzoziemskich. Zupełnie przeciwnego systemu trzymał się w. ks. 
Konstanty. Jedno słowo dosyć charakteryzuje tego księcia, że nikt 
u niego nie zjadł kawałka chleba. Wynajdywał on różne sposoby 
siać wiecznie nienawiść i niedowierzanie między wojskiem ruskiem
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a polskiem, tak iż te dwa wojska, pomimo codziennych stosun
ków służbowych w ciągu 15 lat, zostały obce jedne drugim, jakie- 
mi były z początku...“.

Napoleończyk Łukasiński, kształcony na świetnych wzorach 
francuskich, nie mógł nie boleć nad ich zarzuceniem w wojsku 
polskiem. „Administracja wojskowa francuska, zaprowadzona 
jeszcze za panowania Ludwika XIV przez ministra Louvois i ciągle 
doskonalona, przyjętą została w wojsku Księstwa i okazywała 
dobre skutki. Uchyloną została przez w. księcia dlatego, że francu
ska, który zostawił wszystko samowolnemu rozporządzeniu do
wódców pułków, jak było w Rosji. Byli niektórzy tak szczęśliwi, 
iż przy pomocy tego systemu zbogacili się. Ale byli i tacy, któ
rzy, wpadłszy w niełaskę, byli obdarci, i oddani pod sąd, kończy
li więzieniem. Tu także można widzieć politykę divide et impera. 
Oficerowie i żołnierze, widząc swoich dowódców zbogacających 
się, nienawidzili ich jako chciwych i niesprawiedliwych zdzier
ców. Z drugiej strony, podobne wyrzuty rozjątrzały dowódców 
pułków, którzy usprawiedliwiali się, że w. książę obdziera ich i na
rzuca na nich różne, czasem niepotrzebne wydatki. Np. lederwerk 
(bouffleterie), ledwie w połowie wysłużony i wydany przez komi- 
sarjat, znalazł w. książę wąskim i kazał dowódcom pułków za
stąpić nowym szerszym, co kosztowało przeszło 6000 złotych. 
Pułkownik Mycielski, zdawszy pułk i odebrawszy inne przezna
czenie, zmuszony był przez samego w. księcia zapłacić tymczaso
wemu dowódcy tegoż pułku 6000 złotych na różne drobne fraszki, 
służące do ozdoby pułku na przybycie cesarza, chociaż rzeczony 
pułkownik był faworyt. Jeszcze większe i uciążliwsze wydatki mu
sieli znosić dowódcy pułków jazdy, co do koni. Żądając podobnych 
wydatków, w. książę zawsze powtarzał: „oni mają zyski z pułków; 
trzeba, żeby coś czynili dla pułków“. To wszystko Konstanty nie 
zaniedbał użyć na swoją korzyść, trzymając zawsze miecz Da-
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moklesa zawieszony nad głowami dowódców, którzy w obawie 
skończyć swoją służbę tak nieszczęśliwie jak inni, starali się uprze
dzać chęci i życzenia w. księcia...“. Ze szczególniejszym żalem 
wspomniał troskliwy major czwartacki, jak z winy Konstantego 
jesienią i zimą 1819 wybuchła w pułku zaraźliwra oftalmia. „Kie
dy już obozy letnie zostały zwrinięte, przyszła w. ks. Konstantemu 
nieszczęśliwa myśl przerobić koszary pułku czwartego linjowego. 
Zaczęto i ciągniono dzieło z największym pośpiechem. Robota nie 
wysychała, postawiono więc żelazne piece dla prędkiego jej ukoń
czenia i zaraz wprowadzono pułk. Nastały mrozy, w zamknię
tych i dusznych izbach zjawiła się oftalmia. Ludzie zaczęli ślepnąć. 
Tu odkrył w. książę nowy powód do pokazania swej niespokojnej 
ruchawrości i robił wiele kłopotów nieszczęśliwym podwładnym. 
Wyprowadzał więc pułk, urządzał nowy osobny lazaret dla oftal- 
mistów, szukał lekarstw w kraju i zagranicą, doświadczał, które 
jest lepsze pomiędzy mnóstwem przedstawionych. Niecierpliwość, 
że żadne z nich nie okazuje widocznych i prędkich skutków, i wy
rzuty w. księcia dręczyły wszystkich. Zaraza przeszła do wszyst
kich pułków. Trwała długo, i chociaż corocznie latem zmniejszała 
się, jednak jeszcze w 1830 były szczątki. Kaprys ten pozbawił 
wzroku pewną liczbę oficerów i mnóstwo żołnierzy“. „Opisawszy 
ten stan wojska, — tak długi szereg podobnych postrzeżeń za
mykał Łukasiński w swych wspomnianych schlusselburskich, — 
muszę powiedzieć, jak ono wyglądało zewnętrznie na pierwszy 
rzut oka. Nic piękniejszego i porządniejszego wystawić sobie nie 
można. Ubiór piękny i dobrze zrobiony, chociaż niewygodny. 
Ochędóstwo i akuratność w najmniejszych szczegółach były zadzi
wiające. Wszystko rozmieszczone i systematycznie zrównane bez 
najmniejszego uchybienia, tak, że kto widział jednego żołnierza, 
widział ich wszystkich. Manewra wielkie i małe odbywały się z ta
ką akuratnością, że zdaleka patrząc, zdawało się, że to nieżyją



cy ludzie ruszają się jak marjonetki. Dopiero zbliska można było 
poznać ze smutnych i opuszczonych twarzów, że te masy bez czu
cia i ducha porusza tylko kij“.

Ale Łukasiński był nietylko wojskowym, i te rekryminacje za
wodowe, jakkolwiek bardzo poważne, nie były bynajmniej wy
łącznym powodem jego troski. Przeciwnie, ogarniał wcale do
brze rozliczne strony sytuacji politycznej kraju, i to zarówno 
w zakresie gospodarki wewnętrznej, jak pod względem zewnętrz
nego stosunku do Rosji i Aleksandra. Ujmował jasno główne za
gadnienia zasadnicze, ustawodawcze, administracyjne, społeczne. 
Zdawał sobie sprawę z nierozdzielnego ich powinowactwa, a za
razem z niepomyślnego ich obrotu wyciągał właśnie wniosek, iż 
coś uzdrawiającego przedsięwziąć należy. Rzecz godna uwagi, że 
wcześnie i żywo zaprzątał się sprawą włościańską. Wiedział 
o emancypacyjnych w tej mierze zamiarach Aleksandra. Nie
obce mu też były projekty cesarza, dotyczące urządzenia włościan 
polskich, poruszane w przededniu założenia Królestwa z pierwo
tnej inicjatywy Kościuszki. Również znany mu był kwestjonarjusz, 
w tej sprawie obesłany po kraju przez Czartoryskiego, a zredago
wany z udziałem zasiadającego w Komitecie reformy Horodyskiego 
od którego o tern może powziął wiadomość. Skądinąd znów bliższe 
pojaśnienia w kwestji włościańskiej odbierał niewątpliwie od Szre- 
dera. Ten, jak wyżej wspomniano, spółpracując z Rupińskim 
w 1817, jako patron trybunału łomżyńskiego i pełnomocnik cie
miężonych włościan zyplewskich, występował energicznie w ich 
obronie przeciw właścicielce Tyszkiewiczowej, jej pełnomocnikowi 
Linowskiemu i wyzyskowi dzierżawców. Zajmowała Szredera 
myśl ścisłego skojarzenia sprawy włościańskiej z narodową. „Ten 
spokojny człowiek — pisze o nim Łukasiński — tworzył sobie 
w głowie inny jeszcze sposób połączenia kraju..., a ten jest: za
interesować i poruszyć wszystkich włościan do powstania przez
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obietnicę nadania im jakichciś szczególniejszych swobód“. Kie
dy zaszła raz w tym przedmiocie rozmowa między nim a Mach
nickim, „Szreder, zawsze zwracając się do swego, rzekł: „Lecz 
gdy wypadnie udać się do włościan, a co im obiecamy?“ Tu już 
Machnicki nie mógł być panem siebie; używszy więc niegrzecznych 
wyrazów, zapytał go się: „Masz że co do rozdania? cóż im więc 
jesteś w stanie obiecać?“... Wkrótce potem przybył do mnie Szre
der i żalił się na Machnickiego... Odpowiedziałem mu: „Myśl 
twoja jest bardzo dobra, ale zawczesna. Chcesz już zabierać się do 
żniwa, a jeszcze nie zasiałeś...“. Z powyższych słów Łukasińskiego, 
wyjętych zresztą z jednego z jego zeznań, i zapewne też rozmyśl
nie umoderowanych ku własnej obronie, możnaby wnioskować, 
że on, podobnież jak Machnicki, był przeciwnym uwłaszczeniu 
w formie rewolucyjnej, że raczej skłaniał się do sposobów uwła
szczających opartych na indemnizacji, jakie podówczas miał też na 
widoku Kościuszko. Jak bardzo jednak sprawa włościańska leża
ła na sercu Łukasińskiemu, o tern świadczą wynurzenia, po kilku
dziesięciu jeszcze leciech zapisane przez niego w Schlusselburgu. 
„Zaniedbano uporządkować i utwierdzić wolności ludu wiejskie
go. Wypadało koniecznie urządzić tych ludzi, składających całą 
potęgę kraju. Rząd Księstwa, zatrudniony wojną i krótkotrwający, 
nie mógł tego dopełnić, a zatem los tego ludu był zawieszony. Ce
sarz Aleksander, który wiele mówił o wolności włościan we wszyst
kich gubernjach, zamieszkałych przez Polaków, i kazał sobie po
dawać prośby, nie wspomniał o tych, którzy już byli wolni (t. j. 
w Królestwie), i czekali tylko urządzenia między właścicielami 
ziemi i mieszkającymi na niej. To dało początek nieporozumieniu 
między temi klasami. Jeszcze nawet przed urządzeniem Królestwa 
niektórzy Polacy, zapewne z pozwolenia Rady rządzącej, wezwa
li wszystkich mieszkańców, żądając projektów, tyczących się rze
czonego dzieła. Projekty sypały się ze wszystkich stron i składa

233



no je w ministerstwie spraw wewnętrznych. Ogłoszono Królestwo 
Polskie, konstytucję i rząd nowy: i nikt o nich nie wspomniał. 
Niektórzy nierozsądni właściciele dóbr, zaślepieni chciwością, 
w przypadku sporów z włościanami mówili: „Wolność wasza 
skończyła się, cesarz nie lubi wolności, nie dał jej nikomu u sie
bie i nie pozwala nawet myśleć o tern; wiele projektów pisano
0 lej waszej wolności, ale one bez skutku zostały się“. Stąd po
wstała nienawiść i wzajemna nieufność między szlachtą a wło
ścianami... To tylko mnie zadziwia, że na trzech sejmach (za 
Aleksandra) nie było wzmianki o włościanach!...“.

Miał Łukasiński dość ścisłą wiadomość o międzynarodowej 
genezie Królestwa, o przebiegu sprawy polskiej na kongresie wie
deńskim, a wrogim do niej stosunku nietylko spółrozbiorców, lecz
1 mocarstw zachodnich. Wiedział dokładnie o znanem wtedy ma
ło komu, a i dziś niewszystkim, przeciwpolskiem stanowisku an
gielskiej delegacji kongresowej. Brzmienie międzynarodowych 
dla Polski poręk w akcie finalnym wiedeńskim słusznie uznawał 
za dwuznaczne i nierealne, „napisane w wyrazach tak niejasnych 
i niepewnych, że ono nie może nawet nazwać się obowiązującem 
dla nikogo“. Przez złupienie w Wiedniu Księstwa Warszawskiego 
z Krakowa i Poznania, „mała ojczyzna, dana Polakom przez Na
poleona i kupiona ceną ich krwi,... została podzielona przez kon
gres, ...zgromadzony w imieniu sprawiedliwości i ludzkości, (któ
rego) członki zdziałali więcej złego w tak krótkim czasie, niżeli 
Napoleon w ciągu całego panowania“. Łukasiński bez niewdzięcz
ności, lecz krytycznie oceniał stosunek Aleksandra do Polski, 
a zawsze z nieodstępną o Napoleonie pamięcią. „Aleksander i Na
poleon pracowali dla przywrócenia Polski: lecz cele ich były zu
pełnie inne. Pierwszy chciał Polski dla siebie. Drugi żądał jej ist
nienia dla ludzkości i bezpieczeństwa Europy, a dodam jeszcze, 
dla niepewnej nadziei nabycia dla Francji wdzięcznego i mocnego



sprzymierzeńca. Że Napoleon naprzód żądał ofiar bez żadnej 
pewnej obietnicy, a potem, utworzywszy Księstwo Warszawskie, 
ciągle żądał nowych, to jest prawda... Że Napoleon oszukiwał Po
laków dla własnej korzyści, to nam powtarzają już miljon razy 
i w różnych językach. Niech temu wierzy kto chce, tylko Polacy, 
których to bliżej interesuje, nigdy temu nie uwierzą. Jak ten 
„oszust“ potrafił oczarować Polaków, że dziś nawet imię jego 
w pałacu bogacza i w ubogiej chacie wieśniaka jest wspominane 
z błogosławieństwem?“ Wiedział Łukasiński, i to z mało znanemi 
wówczas szczegółami, — gdyż wyraźnie wymienia w swych zapi
skach interwencję użytych przez ks. Adama generałów Sułkow
skiego i Ożarowskiego, — o skargach Czartoryskiego na w. księcia 
przed cesarzem, celem oddalenia Konstantego z Warszawy. Wie
dział o bezwzględnie wrogim pierwotnym nastroju cesarzewicza, 
który, „siedząc jak cyklop w swojej jaskini“, podważa byt konsty
tucji i samego Królestwa. Wiedział wreszcie dokładnie o przy
rzeczeniach litewskich Aleksandra, znał wagę związanych z nie
mi pierwszych zarządzeń o korpusie litewskim i dodatniej odtąd 
w kapitalnej tej sprawie odmiany nastrojów Konstantego. Ale 
zachował głęboką do Rosji nieufność. „Rosjanie nie mogą za
pomnieć niesprawiedliwości wyrządzonej Polakom i chcieliby ca
ły ród zetrzeć z powierzchni ziemi. Dawna to przypowieść: 
skrzywdzony może zapomnieć swą krzywdę, ale ten, który ją wy
rządził, nietylko nie zapomina, ale nienawidzi pierwszego“. Czuł 
całą nienaturalność związku ułomnej Polski konstytucyjnej 
z ogromnem samodzierżstwem rosyjskiem. Ze wstrętem widział, 
jak stamtąd, przez łaski Aleksandra, bardziej jeszcze, niż przez 
gwałty Konstantego, szczepione były rozkładowe zarody ugodowe
go służalstwa nietylko w niekczemnych, lecz, co gorsza, w czyst
szych nawet a niedość odpornych duszach polskich. „Rząd podobny 
rosyjskiemu potrzebuje wielu ludzi niezbyt skrupulatnych, co się
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tyczy sumienia i uczciwości. Lecz nie zadaje sobie pracy poznać 
i wezwać ich do swych usług, chociaż mógłby ich spotkać na każ
dej ulicy. Stąd wypada, że wymagają od uczciwego człowieka 
pewnych usług, któreby z łatwością i ochotą wykonał każdy łaj
dak“. Wzdrygał się na „tytuł cara polskiego zamieszany między 
tytuły cara kazańskiego, astrachańskiego, sybirskiego“, na „herb 
temu biednemu Królestwu dany, ogromnego orła czarnego, 
a w brzuchu jego umieszczone małe orlątko białe, co przypomina 
projekt przez J. J. Rousseau dla Polski napisany, gdzie mówi 
Rousseau: „Chciwi sąsiedzi mogą was połknąć, starajcie się tylko, 
żeby was nie strawili“. Riały orzeł jeszcze cały. Kiedyż on prze
gryzie brzuch tego czarnego ptaka i wyleci na swobodę?“

Koniec końcem dochodził Łukasiński do konkluzji dwoistej: 
popierając rozwój urządzeń konstytucyjnych, siły gospodarczej 
i zbrojnej Królestwa, wyzyskać dalsze względem jego rozbudowy 
zamierzenia Aleksandra; lecz nie wyczekując ich z założonemi rę
koma, pójść na ich spotkanie i przyśpieszyć ich urzeczywistnienie, 
bronić zarazem poręk konstytucyjnych od wciskających się zbo
czeń. przedewszystkiem zaś chronić ducha narodowego od rozkła
du i rezygnacji, krzepić go i zespolić, a tern samem uzdolnić naród 
w chwili sposobnej do wymuszenia swych praw i wybicia się na 
niepodległość.

Tego rodzaju sposób myślenia, dyktowany z jednej strony, 
przez zasadnicze dezyderaty konstytucyjny i terytorjalny, przez 
troskę o ustawę i o Litwę, z drugiej zaś, przez pierwotną nieprze
jednaną postawę Konstantego i jego brutalne rządy wojskowe, 
zaczynał już w tym czasie nurtować samowiedzę publiczną Kró
lestwa. Śród ludzi nawet najrozważniejszych i najdoświadczeń- 
szych zaczynało wyrabiać się przekonanie, że samą bierną wia
rą wyżyć niepodobna, że należy zawczasu, choćby w postaci 
oględnej i warunkowej, pomyśleć o ubezpieczeniu na własną rę-
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kę zagrożonych, lub w najlepszym razie zawisłych w powietrzu, 
najżywotniejszych interesów narodowych. Tak już od 1816, jak 
wskazano, poczynał myśleć Czartoryski. Niezawiśle od niego, po
dobne myśli zaczął żywić i co więcej, dzielić się niemi z młodzie
żą wojskową, Dąbrowski. Uznany wówczas powszechnie, zwła
szcza od /gonu Kościuszki w 1817, moralny naczelnik wojska pol
skiego, choć od wszelkiej nad niem władzy odsądzony, generał 
jazdy i senator-wojewoda, trzymający aż do zgonu rękę na tętnie 
życia narodu i armji, udzielił, jak się zdaje, pierwszej pozytwniej- 
szej pobudki w kierunku takiego mianowicie czynnego i samo
istnego przysposobienia się na wszelki możliwy wypadek. Stary 
Dąbrowski pod koniec życia przesiadywał przeważnie zdała od 
Warszawy w swern zaciszu winnogórskiem w Poznańskiem. Zjeż
dżał jednak stamtąd dość często do stolicy Królestwa. Był tu po 
raz ostatni w 1818 podwakroć, naprzód wiosną na pierwszym sej
mie, potem w interesach familijnych z początkiem lata, na krótko 
przed samym zgonem. Owóż „niedługo przed śmiercią swoją, — 
zapewne więc podczas jednego z tych dwóch ostatnich pobytów,— 
generał ten oświadczył jednemu z dawnych swoich podwładnych: 
„ile żałować należy, że naród polski, którego waleczność tyle 
chwały dowódcom niegdyś mu przewodniczącym zjednała, tak 
mało z poświęcenia się swojego i wysileń dla samego siebie od
niósł korzyści. Że teraz nawet istnienie i kształt konstytucyjny 
jego rządu nie znajduje dostatecznego, w tak wątle ustalonym 
Europy stanie, zabezpieczenia. Niepewni bytu swojego Polacy, 
żadnym między sobą nie połączeni węzłem, któryby ich zabez
pieczał przeciw niestałym zawsze przyszłych wydarzeń kolejom, 
mogliby znowu, gdyby los wojny był sprowadził Napoleona nad 
brzegi Wisły po jego z Elby powrocie, ujrzeć się jeszcze w potrze
bie poświęcenia nowych wojnie ofiar bez żadnej nadziei otrzyma
nia innych dla siebie samych warunków nad te, jakieby zwy
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cięscy podobało się im narzucić. Że zatem życzyć należy, aby sta
rano się ożywić działalność narodu polskiego i natchnąć go ufno
ścią we własne jego siły, gdyż tym sposobem, jednocząc go dążno
ścią, bez względu na różność rządów, pod jakiemi się teraz znaj
duje, możnaby nietylko zwrócić całe jego działanie na korzyć nasze
go monarchy, lecz oraz, gdyby los wojny nie był dla niego pomyśl
nym, zachować własną niepodległość i wolność poddania siebie 
królowi, któregoby naród chciał wybrać“. Myśli te generała 
Dąbrowskiego mocne uczyniły wrażenie na tym, któremu je udzie
lił, ten zaś, usiłując stosować się do otrzymanego od niego wezwa
nia, aby one rozkrzewiał, powierzał je różnemi czasy... innym 
osobom, zachęcając je do działania ze swej strony dla dopięcia 
zamierzonego przez generała Dąbrowskiego celu“.

Powiernikiem, przed którym w 1818 konfidencję powyższą 
uczynił Dąbrowski, był kapitan Michał Mycielski, jego adju- 
tant w dwóch kampanjach saskiej i francuskiej 1813-4. Ulu
biony potem adjutant Konstantego, trochę dziwak, kobieciarz 
i karciarz, był to świetny oficer, patrjota wyborny i pewny. „Świa
towy człowiek, — tak opisuje go Kołaczkowski — pełen dowcipu 
i genjalności, honoru i odwagi, ...niedający sobie nikomu, 
zwłaszcza w. księciu ubliżyć, najpewniejszy, najwierniejszy, naj
wspanialszy przyjaciel, gotowy do wszelkich poświęceń“. Na 
podstawie jego to, niewątpliwie wiarygodnej, późniejszej deklara
cji zeznawczej, zestawione zostały powyższe dosłowne wynurze
nia Dąbrowskiego. Między osobami, którym te słowa generała 
osobiście zakomunikował Mycielski, on sam w następstwie — 
zeznając po ośmiu latach, w 1826, i zastrzegając, iż nie może po
legać na swej pamięci, — wymienił czterech tylko, ks. Edwarda 
Lubomirskiego, ks. Antoniego Jabłonowskiego, podpułkowników 
Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. O ile do tych osób, najpierw 
wtajemniczonych bezpośrednio lub pośrednio w powyższe myśli
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i wskazania twórcy legjonów, należał Łukasiński, nie daje się 
stwierdzić z pożądaną ścisłością. Do Winnogóry, odwiedzanej 
dość często przez niektórych, konsystujących w Warszawie ofice
rów, on, ile wiadomo, nie zajeżdżał nigdy. Mógł jednak za bytności 
Dąbrowskiego w stolicy Królestwa odwiedzić go w skromnem je
go mieszkaniu na pierwszem piętrze gmachu Starej Poczty na 
Krakowskiem Przedmieściu, dokąd generał, ilekroć bywał w War
szawie, lubił spraszać młodszych kolegów na kawałek śledzia z se
rem i polityczno-wojskową gawędę. Mógł zresztą zasłyszeć o jego 
poglądach przez swego pułkownika Ignacego Mycielskiego, albo 
też przez Machnickiego, utrzymującego z Poznańczykami bliższe 
stosunki. Najprawdopodobniej jednak zetknięcie się jego osobiste 
czy duchowe z generałem dokonało się za pośrednictwem Wierz- 
bołowicza. Wierzbołowicz dobrze był znany generałowi. Jako 
dawny adjutant Dąbrowskiego podczas wyprawy moskiewskiej, 
towarzysz nad Berezyną, cieszył się jego zaufaniem do tego 
stopnia, że został przez niego mianowany pierwszym wyko
nawcą testamentowym i opiekunem dzieci nieletnich gene
rała. Bywał też często u niego w Winnogórze i przyjmował go 
u siebie w Warszawie. Jeszcze za ostatniego swego w Warszawie 
pobytu (1 czerwca 1818), na pięć dni zaledwo przed śmiercią, 
Dąbrowski, „czerstwy i żwawy“, był w mieszkaniu Wierzbołowi- 
cza na Kanonji. Jego to poleceniu zawdzięczał Wierzbołowicz re- 
ferendarstwo stanu przy Zajączku, który mimo namiestniko- 
stwa bardzo się liczył z odstawionym twórcą legjonów. „Zają
czek i Hauke, mawiał w tych ostatnich chwilach życia Dąbrow
ski, są jak dwa szyldwachy, które patrzą na mnie, aby wiedzieć, 
przed kim mają prezentować broń“. Wierzbołowicz, pomimo urzę
dowania przy Zajączku, pozostawał w ścisłej styczności z liberal
ną opozycją kaliską. Utrzymywał też korespondencję zagranicz
ną, dość ryzykowną ze względu na dotykane w niej drażliwe za
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targi krajowe a nawet sprawy rewolucyjne niemieckie i włoskie. 
Był w tych rzeczach poufnym informatorem Zajączka, który jako 
namiestnik, czy też były czerwieniec, żywo temi wiadomościami 
się interesował; skądinąd zaś przez swe stosunki warszawskie był 
cennym informatorem Dąbrowskiego. Tym sposobem Wierzboło- 
wicz, niebawem szwagier Łukasińskiego, a w dawnej z nim za
żyłości koleżeńskiej, nadawał się najłacniej na przypuszczalnego 
pośrednika między byłym wodzem legjonowym a czwartackim 
majorem.

W każdym jednak razie ta pobudka, idąca od Dąbrowskiego, 
stanowiła czynnik raczej dodatkowy i pochodny w ukształtowaniu 
inicjatywy związkowej, która, z różnych źródeł zasilana, dojrzewa
ła samoistnie w głowie Łukasińskiego. ,,Człowiek niemający żadne
go znaczenia, — tak pisał sam o sobie starzec ośmdziesięcioletni, 
czyniąc ostatni z życiem porachunek, — jakie dają urodzenie, ma
jątek, zasługi lub znane talenta, przyjął trudną i niebezpieczną 
misję nieść pomoc i ulgę nieszczęśliwym ziomkom, ...podnieść du
cha narodowego, skierować umysły do jednego celu, zbliżyć osoby 
między sobą i natchnąć im wzajemne zaufanie, nakoniec nadzieję 
lepszej przyszłości“. Zapatrując się na smutne ,,położenie wojska 
i nielepsze położenie całego kraju, ...uważając, że nikt nie myśli 
przynieść jakąkolwiek ulgę, postanowił (em) sam szukać polepsze
nia. Między wielu sposobami wybrał (em) Wolne Mularstwo, jako 
znane i tolerowane w kraju. Należało tylko tę instytucję przystoso
wać do zamierzonego celu, ograniczając jej sferę działania, i z ko
smopolitycznej zrobić ją narodową“.
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III.

Wolnomularstwo, jak wiadomo, zorganizowane zostało naj
pierw w początku XVIII wieku w Anglji. Tam założono (1717) 
pierwszą Wielką lożę londyńską, i ustanowiono pierwszą konsty
tucję wolnomularską (1723). Następnie, przez konstytucję drugą 
(1738), ustalono rytuał angielski trzech stopni „symbolicznych“, 
ucznia, czeladnika, mistrza. Już pod koniec XVIII wieku liczba 
lóż angielskich wzrosła do kilkuset. Na czele ich stanęli w godno
ści wielkich mistrzów książęta krwi królewskiej, ks. Beaufort 
(1767-72), ks. Manchester (1777-82), następca tronu ks. Walji 
(1790-1803). Poparte przez arystokrację angielską, wolnomular
stwo wyniesione zostało ze swych skromnych zaczątków 
mieszczańskich i uczynione modnem. Niebawem rozeszło się stąd 
na wszystkie strony świata. Przedostało się z Anglji naprzód do 
sąsiedniej Francji. Dotarło nawet wkrótce do dalekiej Rosji, gdzie 
późniejsze jego losy wyżej przelotem zaznaczono. Wcześnie prze
szło również do Niemiec. Sam Fryderyk Wielki, jeszcze jako na
stępca tronu potajemnie przyjęty do wolnomularstwa (1738), po
tem jako król wprowadził je urzędownie w swem państwie i zo
stał wielkim mistrzem pierwszej Wielkiej loży pruskiej (1744). 
Rozwinęły się stąd następnie połączona Wielka loża narodowa 
dzierżaw pruskich (1772) oraz najwpływowsza loża berlińska 
Royal York (od 1765), wyniesiona później (1798) na Wielką lożę. 
Fryderyk-Wilhelm II również jak jego poprzednik należał do wol
nomularstwa jeszcze jako następca tronu (od 1770), poczem ja
ko król wdał się w najdzikszą szarlatanerję pseudo-masońską. 
Fryderyk-Wilhelm III, wnet po objęciu rządów, edyktem 1798, 
zakazującym w ogólności towarzystw tajnych, nadał równocze
śnie pod pewnemi warunkami powyższym trzem lożom głównym 
pruskim wyłączną koncesję prawnego działania oraz matkowa-
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nia tworzonym przez siebie lożom filjalnym. Sam ponadto przy
jęty został do loży pułkowej rosyjskiej przez Aleksandra po zdo
byciu Paryża (w kwietniu 1814).

Podobnież w pierwszej połowie XVIII wieku wolnomularstwo 
przedostało się do Saksonji za Augusta III, stąd zaś bezpośrednio 
przeszczepione zostało do Polski. Założyciel pierwszej loży drez
deńskiej Trzech orłów białych (1738), hr. Fryderyk-August Ru- 
towski, brat naturalny króla, już w następnym roku otworzył jej 
filję w Warszawie (1739). Tegoż roku Jan Mniszech, dwaj Po
toccy, Ogiński, Wielhorski założyli pierwszą lożę lokalną polską 
w Dukli. W drugiej połowie stulecia, jak w innych krajach tak 
i w Polsce, wolnomularstwo, dotychczas przeważnie próżniacza, 
bezcelowa pańska zabawka, zaczęło nabywać pewnej doniosłości 
politycznej. Generał Jędrzej Mokronowski założył w swym domu 
pierwszą samoistną lożę warszawską Trzech braci (1744). Na 
slępnie Fryderyk Brühl, syn ministra, generał artylerji konnej, 
mając od Wielkiego Wschodu londyńskiego godność wielkiego 
mistrza prowincji saskiej, podniósł tę lożę warszawską przyswo
jeniem wyższych stopni, przekształcił ją i rozszerzył pod nazwą 
Cnotliwego Sarmaty (1767). Z tej ostatniej niebawem (24 czerwca 
1769), pod wielkim mistrzem Augustem Moszyńskim, stolnikiem 
w. kor., spowinowaconym dość blisko, jako bratanek naturalny 
Augusta III, z domem królewskim saskim, powstała pierwsza Wiel
ka loża polska. Otrzymała ona własny statut zasadniczy (4 sierpnia 
1769), obchody swoje odbywała od św. Jana 1770 we własnym 
gmachu lożowym na Bielanach.

Z samej genezy pierwszych lóż polskich wynikała ich stycz
ność przeważna z dworem saskim. Stąd zaś, za następnego pano
wania, rodził się pewien opozycyjny w nich nastrój względem 
Stanisława - Augusta. Podobne zabarwienie polityczne nie było 
bez znaczenia w krytycznym okresie konfederacji barskiej, która,



pomimo sztandaru katolickiego, liczyła w swych szeregach pełno 
wybitnych wolnomularzy, pracujących na rzecz gorliwego katoli- 
ki, króla Sasa, przeciw masonowi Poniatowskiemu. Gdy klęska 
pierwszego rozbioru utrąciła prace Wielkiej loży polskiej, powstało 
w Warszawie (1774), przy udziale byłych Barzan, Karola Heykin- 
ga i Józefa Zajączka, nowe stowarzyszenie masońskie Przyjaciół 
doświadczonych (Frères réunis à Vépreuve), jako samorzutne dy- 
rektorjum pod przewodnictwem wojewody mścisławskiego Józefa 
Hylzena, celem zjednoczenia i opanowania wszystkich lóż polskich. 
Dla pozyskania niezbędnych umocowali, zwrócili się założyciele, za 
pośrednictwem loży berlińskiej Royal York, do Wielkiego Wscho
du londyńskiego, przyjmując naogół konstytucję masońską angiel
ską. Równocześnie powstała w Warszawie założona przez kupca 
Jana Miège loża francuska Doskonałego milczenia (1776), zaczą
tek późniejszych, związanych bezpośrednio z Francją, organizacji 
wolnomularskich polskich. Stanisław-August, zamłodu przyjęty do 
masonerji w Paryżu, pozostawał potem w łączności z wolnomu
larstwem krajowem i zagranicznem przez swego szwagra Mokro- 
nowskiego, sekretarza Glayra i innych. Sam został w 1779 człon
kiem loży warszawskiej Pod trzema hełmami, zarazem zaś kawa
lerem ściślejszego zakonu Rose-Croix, co odpowiadało najwyższe
mu siódmemu stopniowi wolnomularskiemu. W tym charakterze, 
pod imieniem Salsinatus Magnus, złożył jako tamtoczesny królew
ski- Frac, F (rater R(oseae) - A(ureae) C(rucis), przepisaną przy
sięgę zakonną, z zastrzeżeniem swych „obowiązków obywatelskich 
i królewskich“, pod warunkiem zachowania swego akcesu w naj
ściślejszej tajemnicy. Chodziło mu przytem oczywiście o bezpo
średnią informację osobistą względem wzmożonej akcji wolnomu- 
larskiej w Polsce. Ożywienie tej akcji w dobie porozbiorowej zwró
ciło również uwagę Katarzyny II. Ambasada rosyjska w Warsza
wie, przez Jana Ponińskiego, Jerzego Wielhorskiego, Heykinga
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i innych, zaczęła starać się o zapewnienie sobie wpływu kierow
niczego śród masonerji polskiej. Tędy powstała w Warszawie 
(1779) loża instalacyjna Katarzyny Pod gwiazdą północną. Za
łożyciele jej zostali zaszczyceni urzędownem podziękowaniem im- 
peratorowej, złożonem do akt lożowych przez ambasadora rosyj
skiego w Warszawie, Stackelberga. Mistrzem został Poniński, 
produkujący fałszywe umocowanie dyrektorjów masońskich za
granicznych. Ta loża konfirmowana była następnie (1780), imie
niem Wielkiego Wschodu angielskiego, jako loża - matka. Wy
łoniła t. r. trzy loże filjalne, polską, Świątynia Izys, niemiecką, 
Eleusis, i francuską, Tarcza północna (Bouclier du nord). Do ostat
niej należeli między innymi dwaj synowie Stackelberga. Podobnież 
do lejże, niebawem najwybitniejszej loży warszawskiej Pod tarczą 
północną, dostało się, oprócz ludzi królewskich jak Glayre i Pia- 
toli, paru płatnych szpiegów ambasady rosyjskiej, jak Aubert, ko
lego królewski, bo kawaler różanego krzyża i członek kapituły 
najwyższej. Już wtedy tym sposobem szpiegostwo sąsiedzkie wtar
ło się do stopni naczelnych wolnomularstwa polskiego, gdzie od
tąd przez blisko półwieku nie przestanie nikczemnie bruździć. 
W tym samym czasie na czoło masonerji narodowej wysunął się 
Ignacy Potocki, jeszcze wtedy lawirując względem Rosji, a już go
dząc w Stanisława-Augusta. Przez teścia swego, marszałka w. kor. 
Lubomirskiego, członka masonerji angielskiej, zyskał (27 grudnia 
1/79) dyplom najwyższych stopni wolnomularskich wprost od 
ks. Manchesteru, ówczesnego wielkiego mistrza Wielkiego Wscho
du londyńskiego. Dzięki temu mógł stanąć na czele dyrektorjum 
z przedstawicieli głównych lóż krajowych. Niezwłocznie podjął 
na własną rękę ostateczne zjednoczenie i unarodowienie wolno
mularstwa polskiego. Doprowadził istotnie do skutku konwencję 
wszystkich lóż polskich (w kwietniu 1780) i uzyskał uznanie ich 
związku przez Wschody zagraniczne. Poczem sam został obrany
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jednomyślnie pierwszym wielkim mistrzem wszystkich lóż zjedno
czonych Korony i Litwy (27 grudnia 1781). Na tern stanowisku 
przeprowadził Potocki, głównie jednak przy niepewnej pomocy 
Aloego, Heykinga i podsuniętego przez króla Glayra, rewizję ustaw 
dotychczasowych i utrwalenie nowej konstytucji organicznej (26 lu
tego 1784). Niezwłocznie odbyło się urzędowne otwarcie Wielkie
go Wschodu narodowego Królewstwa Polskiego i W. Księstwa Li
tewskiego (4 marca t. r.). Należało do niego trzynaście lóż zjedno
czonych: 4 warszawskie, 4 wileńskie. 3 poznańskie, 1 grodzieńska 
i 1 dubieńska. Celem żywszego oddziaływania na opinję, utworzo
no t. r. w Warszawie lożę „adopcyjną“ kobiecą, Dobroczynność, 
z udziałem Teresy Potockiej, Izabeli Czartoryskiej, Heleny Ra- 
dziwiłłowej, Anny Sanguszkowej i wielu innych. Pozatem jednak, 
według wyraźnego brzmienia konstytucji (§ 52) działalność Wiel
kiego Wschodu wina była również rozciągnąć się na ,,kraje i pro
wincje za granicą leżące“, t. j. na dzielnice pierwszorozbiorowe. 
Rzeczą jest godną uwagi, że tę kompetencję zakordonową, wi
docznie dla pokrycia się przed Petersburgiem, powierzono w szcze
gólności loży Katarzyny Pod gwiazdą północną. Nowa konstytu
cja była właściwie kompilacją rozlicznych ustaw wolnomularskich 
zagranicznych. Wybitną jej cechą pod względem organizacyjnym 
stanowiło bardzo daleko idące oddzielenie władz i czynności 
„symbolicznych“ Wielkiego Wschodu narodowego od kompeten
cji „mistycznej“ kapituły najwyższej, stanowiącej jedyną na- 
zewnątrz reprezentację jawną. Tym sposobem działalność we- 
wnętrza wielkiego warsztatu i lóż mogła odbywać się na własną 
rękę. w tajemnicy zupełnej. Zasada ta, ogólnikowo zaznaczona 
w konstytucji 1784, została dodatkowo rozwiniętą w statucie orga
nicznym kapituły najwyższej 1786, orzekającym wyraźnie, iż 
„wszystkie prace Wielkiego Wschodu narodowego, jego warszta
tu, lóż prowincjonalnych i symbolicznych, są poza władzą kapi-



tuly najwyższej we wszystkiem, co dotyczę wnętrza (le physique) 
zakonu“. W ówczesnych ciężkich warunkach chodziło oczywiście 
Ignacemu Potockiemu wraz o osłonięcie kapituły najwyższej i zo
stawienie wolnej ręki robotom patrjotycznym lóż. Sedno tych 
przepisów statutowych mieściło się w niepisanej, poufnie wyra
żonej formule, iż „władza dogmatyczna jest ześrodkowaną w ka
pitule najwyższej, zaś polityczna i administracyjna w wielkim 
warsztacie Wielkiego Wschodu“. Zachował sobie ponadto Potocki 
niewymienioną zgoła w konstytucji, najtajniejszą, ściśle politycz
ną nad Wielkim Wschodem władzę w ,,Radzie niewidzialnej i se
kretnej“, pod osobistym swoim przewodem. Po Ignacym Po
tockim wielkie mistrzostwo piastował krótko Mokronowski (kwie
cień - czerwiec 1784), później przez lat kilka (1785-9) Szczęsny 
Potocki, a po jego rezygnacji Kazimierze-Nestor Sapiecha. Ogól
ny zwrot polityczny narodu przeciw Rosji w dobie Wielkiego sej
mu odbił się silnie na masonerji, w związku ze złożeniem młota 
mistrzowskiego przez Szczęsnego Potockiego (w styczniu 1789). 
Tegoż roku uchwalono zmianę nazwy loży Katarzyny na Stani- 
ława-Augusta. W tym czasie do Wielkiego Wschodu, rozrosłego pod 
koniec do 23 lóż trzystopniowych oraz 4 prowincjonalnych pię
ciostopniowych, należeli wszyscy niemal najwybitniejsi zwolen
nicy reformy ustrojowej i wyzwolenia Rzplitej od wpływów ro
syjskich. Roboty lożowe były też w ścisłym związku z akcją po
lityczną zarówno wewnętrzną, jak zagraniczną sejmu czteroletnie
go. Lecz już na schyłku 1792 wszelka w tym kierunku działal
ność wolnomularska zahamowaną została przez zwycięstwo Tar
gowicy. Chwilowo znów ożywiła się przez czynny udział w taj
nych robotach przygotowawczych do powstania Kościuszki. 
Nareszcie zgasła całkowicie z końcem 1794, kiedy wraz z upad
kiem powstania i trzecim podziałem, czynności Wielkiego Wscho
du zostały zakryte na czas nieograniczony.

246*



W następnym aż do Księstwa okresie, wolnomularstwo, za
kazane w dzielnicy austrjackiej a zrazu i rosyjskiej, tern obficiej 
krzewiło się w pruskiej, lecz przedewszystkiem z ręki i w intere
sie zaborcy. Tak powstała w Toruniu, Gdańsku, Gnieźnie, Pozna
niu, Łomży, Białymstoku, Płocku, Warszawie, cała sieć lóż nie
mieckich, z ramienia wielkich koncesjonowanych berlińskich 
a planowej zachęty rządu. W tych niezdrowych warunkach, 
śród rozplenionej masonerji pruskiej, poczynała pod koniec 
biedować tolerowana polska. Rząd berliński miał dokładną
0 wszystkiem wiadomość, gdyż wspomniany edykt o wolnomu
larstwie z 1798 obowiązywał loże do dostarczania władzom co
rocznego spisu wszystkich członków, śród których zresztą, nie 
wyłączając jedynej loży polskiej i kilku polsko-niemieckich, pełno 
było wojskowych oraz urzędników administracyjnych i sądo
wych pruskich. Ten sztucznie tutaj podówczas hodowany, pobra
tymczy na tle masońskiem zamęt nie był bez znaczenia dla wska
zanych powyżej, stykających się z wolnomularstwem, późniejszych 
zboczeń spiskowych polskich. Z chwilą upadku rządów pruskich
1 powstania Księstwa Warszawskiego, zaczęło odradzać się naro
dowe wolnomularstwo polskie. Musiało jednak, z samej natury 
rzeczy, zwrócić się w nowym o tyle kierunku, że zamiast poprzed
nich wzorów i stosunków angielskich i pruskich, sprzęgło się 
z Wielkim Wschodem francuskim, napoleońskim. Wynikało to 
już z tej okoliczności, że pierwszą w takim kierunku żywą po
budkę narzucały wracające zwycięsko do ojczyzny, lub po wcze
śniejszej reemigracji znów tłumnie stawające pod bronią, dawne 
kościuszkowskie i legjonowe, przepojone wolnomularstwem, ży
wioły wojskowe. Sam Kościuszko, jak się zdaje, za swego pobytu 
w Ameryce był wszedł do wolnomularstwa, do którego najpierwsi 
tam i najbliżsi mu należeli ludzie, jak Franklin, Washington, 
Jefferson, oraz wszyscy jego towarzysze w zakonie Cyncynnatów.

247



Wolnomularzami byli, obok Sułkowskiego i Zajączka, wszyscy 
prawie generałowie i wyżsi oficerzy legjonowi, Dąbrowski, Rym
kiewicz, Kniaziewicz, Jabłonowski, Małachowski, Liberadzki, 
Chłopicki, Godebski i niezliczeni inni, skojarzeni przeważnie za 
swej na wychodźtwie służby z lożami wojskowemi fran- 
cuskiemi. To też wkrótce po utworzeniu Księstwa, została naj- 
pierw założona w Warszawie (2 grudnia 1807), przez byłego do
wódcę jazdy legjonowej, inspektora jazdy Księstwa, generała 
Różnieckiego, loża wojskowa Braci Polaków zjednoczonych, pod 
egidą Napoleona (Frères Polonais réunis), wedle rytuału francu
skiego i z ramienia Wielkiego Wschodu paryskiego. Warto tu za
znaczyć osobliwy szczegół, iż pierwszym precedensem loży tego 
imienia była założona ongi w Paryżu przed ćwierćwiekiem lo
ża wojskowa francuska Trzech braci zjednoczonych, pod egidą, 
a zapewne z udziałem Ludwika XVI i jego braci hr. Prowancji 
i Artois, Ludwika XVIII i Karola X. Tegoż dnia jednak, po
została z czasów pruskich loża Świątynia mądrości, w imię lojal
ności dla rządzącego teraz Księstwem domu saskiego, zwróciła 
się do drezdeńskiej loży matki Pod trzema mieczami z prośbą 
o affiliację oraz nadanie sobie przywileju loży prowincjonalnej, 
z prawem najwyższych stopni. Ta politycznie niefortunna dywer
sja, w której zresztą wojskowi, jak Machnicki i Godebski, tej loży 
członkowie nie wzięli udziału, okazała się bezskuteczną, poczem 
Świątynia mądrości musiała pokryć swe prace. Na stanowisku 
pozostała loża Polaków zjednoczonych, pod mistrzostwem by
łego legjonisty, generała artylerji Wincentego Axamitowskiego, 
posiadającego wyższe stopnie masońskie, bardzo nieciekawej 
zresztą figury, a z udziałem generałów Kamienieckiego i Piotrow
skiego, pułkowników Stanisława Potockiego, Tyszkiewicza, Suł
kowskiego, Szumlańskiego, kapitanów Antoniego i Włodzimierza 
Potockich, Adama Malczewskiego i in. Jedynym członkiem hono
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rowym został ks. Józef, figurujący też potem (od 1810) na listach 
subskrypcyjnych wznowionej loży adopcyjnej kobiecej, który 
zresztą żadnego czynnego udziału w robotach wolnomularskich 
nie brał.

Tymczasem po kampanji galicyjskiej i zdwojeniu Księstwa, 
a w dobie otwierającego się, już cichego przesilenia francusko- 
rosyjskiego, z kół dawnej masonerji podjęto inicjatywę podniesie
nia Wielkiego Wschodu polskiego. W tym celu wysunięta na czo
ło grupa dziewięciu starych wolnomularzy, posiadających naj
wyższe stopnie różanego krzyża, były szambelan Stanisława- 
Augusta Wilczewski, mistrz Świątyni mądrości generał Reych, 
członek tej loży Białopiotrowicz, ministrowie spraw wewnętrz
nych Księstwa Łuczewski i policji Potocki, Aloe, Noffok, Schiitz, 
Stockmann, wystąpili jako kapituła najwyższa nowej warszaw
skiej dogmatycznej loży matki Gwiazda wschodnia (26 lutego 
1810). W dość osobliwem tern gronie nie brakło figur więcej, niż 
wątpliwych, jak Aleksander Potocki, pobierający, jako minister 
policji, kubany pruskie, a zwłaszcza najniebezpieczniejszy Eljasz 
Aloe, który wyzyskując zaufanie Ignacego Potockiego, był jeszcze 
za sejmu czteroletniego tajnym agentem posła rosyjskiego Buł
hakowa, niebawem zaś, już od początku 1813, zostanie agentem 
Łanskoja i Nowosilcowa. Niezwłocznie nastąpiło wskrzeszenie 
Wielkiego Wschodu narodowego (22 marca 1810) i wezwanie do 
połączenia się z nim lóż symbolicznych, imieniem namiestni
ka w. mistrza, Gutakowskiego, prezesa Rady stanu Księstwa. Rów
nocześnie, poczynając od lutego t. r., podniesione zostały dawne 
loże warszawskie, będąca główną całej akcji sprężyną, najwpły- 
wowsza wtedy i najliczniejsza, wnet do 300 blisko dochodząca 
członków, Świątynia Izys, gdzie z wcielonej Świątyni mądrości 
zasiadali Horodyski i Szaniawski, pracująca w języku niemieckim 
Eleusis, Tarcza północna i dwie pomniejsze w Krakowie i Po
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znaniu. Latem t. r. dokonało się ostateczne ukonstytuowanie 
Wielkiego Wschodu, pod Gutakowskim jako w. mistrzem i Roż- 
nieckim jako namiestnikiem (député du grand maître), po 
przystąpieniu powyższych lóż, z udziałem również, warunko
wym zresztą, loży Braci Polaków zjednoczonych. Właściwie 
od samego początku, śród zagmatwanych i naprężonych sto
sunków ogólnopolitycznych 1810-2, istniał tajny zatarg po
między tą ostatnią lożą wojskową, ściśle związaną z Francją, 
a wskrzeszonym w warunkach niezbyt przejrzystych, nurto
wanym przez niektóre mętne wpływy antynapoleońskie, a po
zbawionym wyższej osobistości kierowniczej, Wielkim Wscho
dem narodowym. Rokowania obustronne, prowadzone od Braci 
zjednoczonych przez deputację pod przewodem Axamitowskiego, 
doprowadziły do częściowych tylko konkordatów (17 i 25 marca
1810) o warunkowem wstąpieniu przedstawicieli tej loży do ka
pituły najwyższej Wielkiego Wschodu. Pod ich naciskiem doszło 
następnie do zawarcia paktu przymierza między Wielkiemi 
Wschodami polskim a francuskim (24 marca 1811). Nie pozo
stało tu bez wpływu utworzenie poza Warszawą, pod mistrzo
stwem członka kapituły Braci zjednoczonych, bliskiego ks. Jó
zefowi generała Kamienieckiego, silnej, równoważącej niemal 
Świątynię Izys, loży lubelskiej Wolność odzyskana (9 lutego
1811) , liczącej do 160 członków, w czem sporo wojskowych, któ
rej jednym z założycieli, jak wskazano, był Machnicki, a do któ
rej należał Łukasiński i wielu późniejszych jego spółpracowników 
związkowych. Na przełomie 1811-2, w przededniu zbliżającej się 
wojny francusko-rosyjskiej, stało się aktualnem corychlejsze 
przyśpieszenie pełnego złączenia z Wielkim Wschodem narodo
wym zwiększonej tymczasem przez wejście wybitnych członków 
cywilnych loży Braci zjednoczonych. Rokowrania w tej mierze, 
podczas choroby a wkrótce śmierci Gutakowskiego, prowadzone
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były przez namiestnika Różnieckiego, przy trzymającym pióro 
Aioem. Rzecz została załatwiona szczególnym sposobem kompro
misowym, przez utworzenie, przy kapitule najwyższej Wielkiego 
Wschodu, nowej kapituły drugiego rzędu (secondaire), pod nazwą 
departamentowej, złożonej z członków loży Gwiazdy wschodniej 
oraz kapituły Braci zjednoczonych, i formalne przez nich uzna
nie (11 kwietnia t. r.) supremacji Wielkiego Wschodu. Ten kom
promis zresztą nie wyszedł na zdrowie nowej ,,w. kapitularnei lo
ży departamentowej Braci zjednoczonych pod Gwiazdą wschod
nią “, gdzie odtąd, zwłaszcza po wyjściu członków wojskowych na 
kainpanję 1812-3, obok ludzi zacnych a nieporadnych, jak Wę- 
grzecki lub Osiński, zaczęli gospodarować spryciarze, jak Sza
niawski, Wilczewski, Aloe, Sznayder, Noffok, a nawet były szpieg 
Igelstroma i Suworowa, stary Mackrott, posunięty na stopień naj
wyższy kawalera różanego krzyża. Z drugiej jednak strony, 
w tymże przedwojennym czasie, na wyborach do najwyższej ka
pituły Wielkiego Wschodu (1 marca 1812) został w. mistrzem 
prezydującyin (president ne) Stanisław Potocki, głowa rządu 
Księstwa, namiestnikiem minister skarbu Matuszewicz, gdy zara
zem wydatne stanowiska w w. warsztacie i celniejszych kapitu
łach lożowych piastowali nowy minister policji Sobolewski, mi
nister spraw wewnętrznych Łuszczewski, prezydent m. Warszawy 
Węgrzecki i wielu innych działaczów wpływowych i gorliwych. 
Zajęto się uporządkowaniem Wielkiego Wschodu narodowego 
i przystosowaniem go do nadchodzących poważnych wypadków 
wojenno-politycznych. Między innemi, przystąpiono do zreformo
wania i wzięcia w ścisłe karby dawnych lóż niemieckich obrządku 
berlińskiego. Dokonano tego pomimo zaciętego oporu niektórych 
z nich, toruńskiej, gnieźnieńskiej, a zwłaszcza płockiej. Ta ostat
nia jako ,,czelna i buntownicza“ (arrogante et rebelie) została na 
rozkaz Wielkiego Warsztatu zamkniętą przymusowo przez Roż-
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nieckiego, „z rekwizycją władzy cywilnej“, t. j. przy pomocy rzą
du (w styczniu 1812). Wprowadzono natomiast do lóż polskich 
wielu znanych z patrjotyzmu Polaków ewangelików i żydów, jak 
Elsner, Pfeiffer, Peschke, Gliicksberg, Kronenberg i inni, których 
nawet awansowano na „mistrzów kawalerów“ i członków kapi
tuły. Wprowadzono do rytuału godła narodowe polskie. Usku
teczniono spolszczenia czynności, odbywanych dotychczas w ję
zyku francuskim, zarówno w lożach, z wyjątkiem jednak Tarczy 
północnej, jak i w kapitule najwyższej. Protokuły tej ostatniej, 
od marca t. r., były już redagowane wyłącznie w języku polskim. 
Z niektórych skazówek możnaby wnioskować, że próbowano też 
nawiązać stosunki ze szczątkami dawnych lóż polskich na Litwie. 
Słowem, jaknajenergiczniej zakrzątnięto się w tym dziwacznym 
światku masońskim, by odpowiednio do wymagań doniosłej chwi
li dziejowej, wyprawy do Moskwy i podniesienia Królestwa Pol
skiego przez Napoleona, nastroić wolnomularstwo polskie na 
dyapozon wielkiej akcji wskrzesicielskiej i konfederacji generalnej 
warszawskiej 1812. Współcześnie też z ogłoszeniem konfederacji, 
uchwalono (24 lipca 1812) wskrzeszenie w całej pełni Wielkiego 
Wschodu narodowego Korony i Litwy. Katastrofa wyprawy mo
skiewskiej zatamowała natychmiast całą robotę wolnomularską. 
Tym razem jednak przedsięwzięto zawczasu środki zapobiegaw
cze, by niedopuścić do klęski podobnej jak w okresie 1792-4, 
kiedy upadek kraju był pociągnął za sobą zupełną ruinę maso 
nerji i niepowetowaną dla niej stratę funduszów i archiwów wol 
nomularskich. Wprawdzie parę dni przed wyjściem rządu i woj
ska polskiego pod Poniatowskim z Warszawy, powzięto w kapi
tule najwyższej formalną uchwałę, „pokrywającą“ wszystkie pra
ce lożowe (30 stycznia 1813). Mimo to jednak nie doszło faktycz
nie do pokrycia Wielkiego Wschodu. W rzeczy samej, osobną 
uchwałą umocowano kapitułę najwyższą do „objęcia władzy ca-
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lej, ile razy okoliczności polityczne i gwałtowne trzymać będą 
w nieczynności Wschód Wielki i warsztat jego urzędników“. Po- 
zatem jednak, już po zajęciu Warszawy przez Rosjan, kapituła 
niefortunnego nowotwora, loży departamentowej Braci zjedno
czonych pod Gwiazdą wschodnią, pozbawiona swych członków 
wojskowych, kontynuowała swe posiedzenia od lutego do 
kwietnia, w sierpniu, i regularnie od października 1813, sposobem 
napozór tajemnym, lecz naprawdę niezawodnie za wiedzą władz 
okupacyjnych, gdyż pod prezydencją Aloego, będącego wnet na 
posługach generał-gubernatora Łanskoja i Nowosilcowa. Podobnież 
wznowiła swe prace ruchliwa loża Izys, gdzie, jak się rzekło, 
pod koniec t. r. przyjęci byli Czartoryski, Lubecki i inni wpływo
wi wtedy działacze. Pracowała również loża Tarczy północnej, 
do której w 1814 przyjęci zostali niektórzy wojskowi rosyjscy, 
jak pułkownik kozacki ks. Łobanow-Rostowski, a podobno i ge
nerał Jermołow.

Pomyślniejszy obrót spraw krajowych pozwolił i Wielkiemu 
Wschodowi polskiemu zająć z powrotem to stanowisko wydatne, 
z jakiego korzystał za Księstwa, a nawet poniekąd znacznie 
jeszcze rozszerzyć swą działalność w pierwszym okresie Króle
stwa Polskiego. Oficjalne „podniesienie pierwszego młota“ od
było się w sierpniu 1814, po powrocie do Warszawy wielkiego 
mistrza, Stanisława Potockiego. Na wyborach najbliższych (27 
kwietnia 1815), został on zatwierdzony w godności wielko- 
mistrzowskiej, przy namiestniku, bracie swoim, Janie Potockim, 
poczem, równocześnie z ustaleniem losów Królestwa Polskiego 
na kongresie wiedeńskim, odbyło się w Warszawie (24 maja t. r.) 
uroczyste po raz trzeci wznowienie Wielkiego Wschodu narodo
wego polskiego. Decydujące znaczenie miało tu stanowisko sa
mego Aleksandra. Ułożył on sobie, jak wyżej wyjaśniono, żużyt- 
kować organizację masońską dla swoich celów politycznych. Oko
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ło tego mniej więcej czasu, najpewniej za bytności w Paryżu 
wiosną 1814, utrwalił swoje stosunki z wolnomularstwem przez 
formalną recepcję. To też za pierwszem swem przybyciem do 
Warszawy w listopadzie 1815, uczczony był uroczystym obcho
dem w kapitule najwyższej tutejszej. Na gmachu kapituły, ilumi
nowanym odświętnie, jaśniał znamienny, aż niedyskretny napis 
powitalny: Recepto Caesare felices. Przejrzysty ten dwuznacznik 
mógł być równie tłomaczony „uszczęśliwieni przyjęciem cesa
rza - króla w Warszawie, jak masońską jego „recepcją“. Że Ale
ksander odtąd zaliczał się urzędownie, choć w ścisłej tajemni
cy, do Wielkiego Wschodu polskiego, to wątpliwości żadnej nie 
ulega. W poufnych enuncjacjach wielkiego warsztatu i kapituły 
najwyższej warszawskiej mowa o nim niejednokrotnie jako „bra
cie“ i protektorze. Co więcej, wnosił on odtąd do Wschodu pol
skiego dość znaczne subwencje pieniężne. Ogólna suma tych jego 
wpłat nie daje się ściśle określić, lecz dało się stwierdzić, że do 
kasy warszawskiej Wielkiego Wschodu polskiego na same tylko 
specjalne cele dobroczynne wpłacił Aleksander różnemi czasy co- 
najmniej kilkadziesiąt tysięcy złp. Istotnie, w chwili sekwestracji 
tutejszych funduszów masońskich (w 1823), znalazła się śród 
nich w tajnej rubryce z osobistego rachunku monarchy na cele 
powyższe jeszcze kwota 29.146 złp. w gotowiźnie.

Aleksander, w całym swym stosunku do masonerji, jak się 
rzekło, wzorował się na systemie Napoleona, a świeżo na praktyce 
Restauracji francuskiej. Podobnym też trybem wziął sobie za 
punkt wyjścia zasadę sekularyzacji niejako, upaństwowienia wol
nomularstwa, ujęcia go pod swój własny najściślejszy dozór i kie
rownictwo. Zasadę tę najpierw przeprowadził u siebie w Rosji. 
Tam, jego imieniem, poczynając od 1810, ministrowie policji, ge- 
nerał-adjutant Bałaszow a po nim hr. Wiazmitinow poprostu 
wzywali do siebie naczelne władze wolnomularskie rosyjskie,



udzielali im stosownych „skazówek“ i kazali sobie składać regu
larne, najszczegółowsze raporty o wszelkich czynnościach lożo
wych. Raporty te winny były obejmować ni mniej, ni więcej, jak 
tylko: treść wszystkich przemówień lożowych, obowiązkowe 
w ciągu 24 godzin doniesienie o każdym nowowstępującym człon
ku wraz ze „szczegółową wiadomością o jego osobie“, wreszcie 
„comiesięczne sprawozdanie o wszystkiem, co się dzieje na ze
braniach“. Niedość na tern, obadwaj powyżsi ministrowie po
licji, sami zapisawszy się do masonerji, od czasu do czasu oso
biście zjawiali się dla kontroli na posiedzeniach kapitularnych 
i lożowych. Tak uświadomieni, zdawali o wszystkiem perjo- 
dyczne ustne raporty cesarzowi. Te same funkcje, z pewnemi 
zmianami, spełniał następnie hr. Koczubej, minister spraw we
wnętrznych, po połączeniu z tern ministerjum wydziału policji. 
Trwało to bez przerwy, aż do zniesienia wolnomularstwa rosyj
skiego w 1822. Owóż ta sama zasada, na inny nieco, subtel
niejszy sposób, wzorowany dokładnie na spółczesnych odpo
wiednich zarządzeniach ks. Decazes we Francji, miała zostać prze
prowadzoną niezwłocznie względem wolnomularstwa polskiego. 
Okazało się to już przy następnych, drugich wyborach władz 
Wielkiego Wschodu polskiego (13 marca 1816). Wprawdzie wiel
kim mistrzem znów obrany został Stanisław Potocki, który 
odtąd, przez czterokrotną jeszcze reelekcję, miał pozostać na tern 
stanowisku prawie do samej śmierci. Ale piastował je już w spo
sobie ograniczonym a pod koniec wręcz nominalnym. Stało się 
to dzięki przydaniu mu na wyborach 1816-7 zastępcy, na
miestnika, w osobie Rożnieckiego, który ostatecznie, w 1821, zo
stanie jego następcą, w. mistrzem i grabarzem Wielkiego Wscho
du polskiego. Rożniecki już wtedy był dobrze znany Aleksandro
wi. Był w ścisłej zażyłości z Nowosilcowem i przez niego zbliżył 
się do w. księcia Konstantego. Rozpoczynał swoją karjerę szefa
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żandarmów i policji tajnej. Zalecał się nadomiar przez swą 
uprzednią wydatną czynność wolnomularską za Księstwa War
szawskiego i dawniejsze jeszcze prace spiskowe, aż z czasów Ko
ściuszki. Nadawał się ze wszechmiar zarówno na doskonały organ 
nadzorczy, jakoteż na sprawne narzędzie kierownicze w Wielkim 
Wschodzie Królestwa. Aliści z tych samych również wyborów 
1816, wprawdzie jeszcze poza obrębem kapituły najwyższej, po
między wpływowymi jednak „urzędnikami warsztatowymi“ wy
szedł, jako wielki sekretarz wielkiego warsztatu, człowiek, zdecy
dowany w miarę możności stanąć w poprzek robotom Rożnieckie- 
go, mądry, podejrzliwy Litwin, Ludwik Plater, ten sam, który 
równocześnie zapowiadał Czartoryskiemu z Warszawy, że „spać 
nie można“.

Myśl Aleksandra w całej tej materji była wtedy, jak zazwyczaj 
u niego, dwoista: twórcza i zapobiegawcza. Pragnął on w istocie 
zużytkować wolnomularstwo polskie na rzecz zamierzeń inkorpo- 
racyjnych litewskich, z jakiemi jeszcze podówczas naserjo się no
sił. Miało ono być krzewione równolegle i łącznie w Królestwie 
i na Litwie, w przeznaczonych do wcielenia sześciu jednostkach 
administracyjnych. Miało służyć do odpowiedniego przygotowa
nia opinji publicznej, utorowania niejako drogi dla akcji 
politycznej przez akcję towarzysko - społeczną pod postacią 
przywróconej dawnej unji wolnomularskiej polsko - litewskiej. 
Byłoby to z różnych względów wcale pożytecznem. Było po- 
żądanem choćby z tego już powodu, że po kątach samej Litwy, 
w pewnych przynajmniej kołach, istniały jeszcze wsteczne i uje
mne prądy opinji, które należało unieszkodliwić. Świadek niepo- 
dejrzany, sam Litwin, Niemcewicz, jeszcze pod koniec 1815, 
gdy zaczęto przebąkiwać o wcieleniu, stwierdzał z żalem, iż nie bra
kło na Litwie ludzi wzwyczajonych do niewoli, którzy „zawsze 
czujni na interesa swoje, już biorą pod kredkę, gdzie się więcej pła-
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ci podatków, czy u nich, czy w nowem Królestwie Polskiem, a zna
lazłszy, że u nas bardzo się krzywią, chcą jak dawniej porównania 
w urzędach i przywilejach etc.“. Sama już tylko taka konsekwen
cja wcielenia, jak rozciągnięcie na Litwę kodeksowego usamowol- 
nienia włościan, dawała tam dosyć do myślenia. Zespolenie pojęć 
obustronnych za pośrednictwem wzmożonej w Królestwie Pol
skiem i przeszczepianej stąd na Litwę organizacji wolnomularskiej 
zalecało się tedy samo przez się. W istocie też jedno i drugie: wzmo
cnienie masonerji warszawskiej i wskrzeszenie przez nią litewskiej, 
stało się niebawem czynem dokonanym. W chwili podniesienia 
Wielkiego Wschodu Królestwa w 1815, liczono w nim wszystkiego 
lóż 13. Odtąd rozwinięto tu tak energiczną akcję krzewicielską, że 
pod koniec, w chwili zwinięcia, t. j. po sześciu zaledwo latach, li
czono w samem Królestwie lóż 32. W samej Warszawie było 14, 
w czem niektóre nowe, jak Kazimierz Wielki lub Astrea, liczące 
po stukilkudziesięciu członków. Na prowincji było lóż 6 w Płocku, 
3 w Lublinie, 2 w Kaliszu, po 1 w Radomiu, Siedlcach, Łomży, Za
mościu, Włocławku, Pułtusku i Koninie. Dochodziły jeszcze 2 loże 
w Krakowie, pozostające w zawisłości bezpośredniej od Wielkiego 
Wschodu warszawskiego, co odpowiadało niewątpliwym wówczas 
widokom rekuperacji republiki krakowskiej do Królestwa. Przy 
tak raptownem wzmożeniu lóż, popieranem w pewnej mierze przez 
Rożnieckiego, wchodziły zresztą w grę dążenia bardzo rozmaite, 
poczęści krzyżujące się nawzajem. Tak więc wybitną rolę doda
tnią odgrywał tu wzgląd na doniosłe zagadnienie polsko-litewski. 
Plater, zakładając w maju 1816 lożę symboliczną Kazimierz Wiel
ki, wprowadzał do niej wybitnych z Litwy ludzi, jak Czartoryski, 
Romer, Ruszczyć, Groddek, Strumiłło i t. d. Z drugiej jednak stro
ny szło tu także o pewne ujemne względy taktyczne. Szło tedy, 
przy ilościowym rozroście masonerji, o rozwodnienie jej jakościo
we na sposób napoleoński. Szło zarazem o okrojenie wpływu lóż
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zbyt silnych i samodzielnych przez „wyrojenie“ z nich lóż dro
bniejszych. Temi bowiem łatwiej oczywiście było kierować z góry, 
łatwiej zyskać ich deputantów na zgromadzenia ogólne Wiel
kiego Wschodu i zapewnić sobie tam większość głosów w po
wszechniejszych sprawach organizacyjnych, administracyjnych 
i wyborczych. Podobnież przy samem tworzeniu niektórych od
dzielnych lóż wchodziły w grę pewne natchnienia specyficzne, jak 
np. przy założeniu (w lutym 1818) loży Jedność słowiańska 
w gmachu bibljoteki Załuskich w Warszawie. W każdym razie 
wolnomularstwo Królestwa, jako całość, w bardzo krótkim czasie 
wzmogło się znakomicie. Rozrządzało znacznemi środkami ma- 
terjalnemi w wartościach ruchomych i nieruchomych. Na na
bycie własnego gmachu przy ulicy Leszno w Warszawie przezna
czono przeszło 300.000 złp., przyczem niektóre loże uczestniczyły 
z kwotami po kilkadziesiąt tysięcy. Prócz tego Wielki Wschód 
posiadał też wiele nieruchomości na prowincji, np. okazały gmach 
z ogrodem w Płocku. Posiadał wreszcie bądź w gotowiźnie, bądź 
w obligach, fundusze poważne, których wprawdzie, wobec póź
niejszego rozdrapania ich przez Nowosilcowa, Rożnieckiego i to
warzyszy, ściśle wyliczyć nie sposób, które jednak, na podstawie 
niektórych zachowanych obrachunków, napewno powyżej kilku- 
kroćstutysięcy złp. szacować należy. Ogólna liczba członków wol
nomularstwa w samem Królestwie Polskiem wynosiła pod koniec, 
w owych 32 lożach, około 4000 osób. Było w tern pełno pierwszych 
ludzi rządu, cywilności, wojska, znaczna część najlepszych sił 
kraju.

Na takiej podstawie można było podjąć z powodzeniem za
szczepienie wolnomularstwa na Litwie. Ważną tę sprawę wziął 
na siebie przedewszystkiem Ludwik Plater. Wierny do zgonu, 
cichy, bezinteresowny sługa sprawy narodowej, ścisły, znakomi
ty w rzeczach technicznych pracownik, nazbyt tylko podległy
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zmiennym nastrojom własnym, oddawał się on wtedy z równym 
zapałem masonerji, jak następnie dewocji. Niegdyś jeden z czyn
nych przedstawicieli Litwy w Petersburgu, należał on teraz w sto
licy Królestwa do ludzi, najwcześniej i najgoręcej biorących do 
serca żywotną sprawę złączenia z niem gubernij litewskich. 
Uczestniczył też w deputacji gubernij wileńskiej, grodzieńskiej 
i mińskiej, która stawiła się przed Aleksandrem za pierwszej jego 
w Warszawie bytności pod koniec 1815. Był też przedewszyst- 
kiem powołany do praktycznego wysunięcia zagadnienia polsko- 
litewskiego w łonie wolnomularstwa Królestwra. Działa tu nie
wątpliwie w ścisłem porozumieniu z Czartoryskim, który uczy
nił go w tym czasie swym „pierwszym doradcą“, a sam, jak 
wskazano, należał oddawna do masonerji, zaś ostatnio za Księ
stwa. jako członek lóż warszawskich Tarczy północnej i Izydy, 
otrzymał wyższe stopnie wolnomularskie. Masonerja polska na 
Litwie, odkąd upadła w okresie dwóch ostatnich podziałów, na 
krótką tylko chwilę zbudzona przez inicjatywę warszawską 1812 
i spóźnione podówczas wskrzeszenie (19 listopada t. r.) loży Gor
liwego Litwina w Wilnie, natychmiast zgasła ponownie naskutek 
katastrofy wyprawy moskiewskiej. Obecnie, po czteroletniej przer
wie, Plater, poczynając od 1816, w krótkim czasie postawił na 
nogi, wskrzesił i zreorganizował wolnomularstwo litewskie. Sam 
pozostawał za kulisami, kierując wszystkiem z Warszawy przez 
ludzi zaufanych. W przeciągu lat kilku organizacja tameczna 
rozwinęła się w całej pełni i objęła ogółem lóż 15. Wznowione 
zostały mianowicie dwie loże prowincjonalne, ściśle litewska, 
Jedność doskonała w Wilnie, i wołyńska, Tajemnica doskonała 
w Dubnie. Do pierwszej, wileńskiej, należało 10 lóż lokalnych, 
4 w Wilnie (Gorliwy Litwin, Dobry pasterz, Szkoła Sokratesa 
i Orzeł słowiański), oraz po 1 w Nowogródku (Węzeł jedności), 
Grodnie (Przyjaciele ludzkości), Rosieniach (Palemon), Mińsku
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(Pochodnia północna), Nieświeżu (Szczęśliwe oswobodzenie) 
i Słucku (Władysław Jagiełło). Do drugiej, wołyńskiej należały 
3 loże lokalne, po 1 w Dubnie (Zorza wschodnia), Rafałówce (Cno
ta uwieńczona) i Ostrogu (Polak dobroczynny). Liczba ogólna 
członków wszystkich tych lóż litewsko-wołyńskich dochodziła 
pod koniec niespełna tysiąca. Były tu nazwiska wielu wybitnych 
obywateli, poczęści na wydatnych stanowiskach rządowych, Ro
merów, Olizarów, Chodźków, Andrzeykowiczów, Puzynów, 
Stroynowskich, wielu profesorów uniwersytetu wileńskiego ze 
starym Groddeckiem, czyli, jak się pisał w warszawskiej loży Ka
zimierza Wielkiego, Gródeckim, na czele. Śród członków ho
norowych figurowali książęta Konstanty Radziwiłł, Gabryel Ogiń
ski. minister Królestwa Lubecki. Rozrządzano też dostatecznemi 
funduszami, dzięki znacznej ofiarności braci, z których np. Olizar 
darował loży prowincjonalnej wileńskiej 5000 dukatów.

Co jednak najciekawsza: ledwo zdążyła zorganizować się ma- 
sonerja litewska, a natychmiast zaczęły ciągać ją do siebie w prze
ciwne strony masonerja rosyjska i polska. Wielki zatarg między 
Rosją a Polską o Litwę, między Petersburgiem a Warszawą o Wil
no, groteskowym nieco sposobem rozegrał się na tym osobliwym 
wolnomularskim terenie. Już w 1817 loża prowincjonalna peters
burska, gdzie na czele kapituły, obok Żerebcowa, liczył się różo- 
krzyżowiec Wilczewski, dawny za Stanisława-Augusta przedsta
wiciel masonerji polskiej w Petersburgu, potem za Księstwa jeden 
z najsprytniejszych prorosyjskich krętaczów w Wielkim Wschodzie 
warszawskim, nawiązała stosunki z lożą wileńską Doskonała jed
ność. Z kolei, wielka loża petersburska Astrea, dowiedziawszy się 
o wskrzeszeniu loży prowincjonalnej wileńskiej, już w kwietniu 
1818 zwróciła się do niej z pismem urzędowem. Wzywała ją do 
oddania się pod swą władzę i przystąpienia do Wielkiego Wscho
du rosyjskiego, ofiarując wzamian nader dogodne warunki i przy-
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wiieje autonomiczne. Loża wileńska, jak się zdaje, nie bez 
pewnych obaw, wahań i nie bez uprzedniego skomunikowania 
się z Warszawą, udzieliła w maju t. r. odpowiedzi odmownej, któ
rą następnie potwierdziła w czerwcu, pomimo nalegań Astrei. Za 
lak chwalebną decyzję bracia wileńscy odebrali gorące podzięko
wanie w piśmie Wielkiego Wschodu warszawskiego z listopada 
t. r. Rzecz była ważną zasadniczo. W istocie, loże prowincjonalne 
litewska i wołyńska obejmowały właśnie owych pięć gubernji, 
przeznaczonych do połączenia z Królestwem i opasanych już wte
dy wspólnym kordonem rekrutacyjnym korpusu litewskiego. 
Wynikał stąd wyraźny wniosek również i w dziedzinie wol- 
nomularskiej. Wszelkie loże, nie wyłączając polskich, w po
zostałych trzech gubernjach zabranych, kijowskiej, mohylow- 
skiej. witebskiej, oraz w Kurlandji, niewchodzących w rachubę 
inkorporacyjną, były też wnet zabrane przez Astreę i włączone do 
Wielkiego Wschodu rosyjskiego. Inna jednak była sprawa z lo
żami litewsko-wołyńskiemi, o które upominał się Wielki Wschód 
polski, jak o odpowiednie gubernje dopominało się Królestwo Pol
skie. Nie ulega też wątpliwości, że ówcześni kierownicy wolno
mularstwa petersburskiego zmierzali tutaj systematycznie do po
krzyżowania intencji swych „braci“ warszawskich. Świadczy 
o tern namacalnie pewien znamienny incydens. A mianowicie, 
świeżo właśnie (1817) wznowiona w Białymstoku, loża Złotego 
pierścienia została natychmiast zagarniętą przez Astreę do Wiel
kiego Wschodu rosyjskiego. Było to zapewne ułatwione przez licz
nych jeszcze w Białymstoku Prusaków lożowych obrządku ber
lińskiego, a sprzeciwiało się zgoła poglądom warszawskim na 
obwód białostocki, jako przyszłą prawowitą należność Królestwa, 
lak więc sprawa masonerji litewskiej przybrała odrazu znacze
nie skroś polityczne. Tern skwapliwiej poprowadzono z Któle 
siwa rokowania o unię wolnomularską z Litwą. Loża prowincjo



nalna wileńska stawiała ze swej strony pewne warunki, żądała 
niejakich przywilejów autonomicznych, żądała też osobnego dla 
siebie namiestnika, na którego podawała trzech kandydatów: 
Adama Czartoryskiego, Ignacego Sobolewskiego lub Ludwika Pla- 
tera. Był w tern jakby osobliwszy odgłos starych porachunków 
i zastrzeżeń litewskich w dziedzinie unji politycznej. Sprowadzo
no ostatecznie pełnomocną deputację litewską do Warszawy. 
Przemawiający jej imieniem mistrz katedry, zasłużony patrjota 
ks. Michał Dłuski stwierdzał z naciskiem na zgromadzeniu Wiel
kiego Wschodu warszawskiego, że „Litwini, ...raz z bracią Koro
ny spojeni, dochowali im wierności“ przez „odrzucenie korzystne
go w pewnym względzie od stolicy imperjum czynionego im we
zwania“. Dano im na namiestnika Platera, zawarto unję konkor
datową (21 marca 1819). Odtąd loże litewsko-wołyńskie, po ćwierć- 
wiekowej przerwie od czasu upadku Kzpltej, wystąpiły znowuż 
w zjednoczenie z Wielkim Wschodem polskim.

Aleksander natenczas, jak wskazano przy wolnomularstwie 
rosyjskiem, kierował je na tory zbliżenia polsko-rosyjskiego, dla 
ułatwienia swoich poważnie jeszcze piastowanych zamysłów pol
sko-litewskich. Zdaje się też, że powyższe przeciwne działania 
wolnomularskie petersburskie na Litwie i w Białostockiem podej
mowane były bez jego aprobaty. Musiały one jednak w Warsza
wie i przeciw niemu budzić podejrzliwość. A nuż — jak w zwąt
pieniu zapytywał siebie Czartoryski, znający go tak dobrze, 
a przecie nigdy prawdziwych jego intencji nie pewny, — cesarz 
chce wywieść w pole, „uśpić, zdemoralizować, uderzyć i zrusyfi
kować Polaków?“ Nuż to popieranie z góry masońskie brater
stwo polsko - rosyjskie, wrysoka zachęta i protekcja monar
sza udzielona wolnomularstwu polskiemu, były to sposoby zmie
rzające do obezwładnienia ducha publicznego, do znieczulenia 
samowdedzy i czynnej energji narodowej, do roztopienia jej, do
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„fuzji“? Nuż cała ta droga, jak w niniejszej trawestacji masoń
skiej, tak w istotnej myśli politycznej cesarza, nietyle prowadzić 
miała Litwę w objęcia Królestwa, ile raczej nikłe Królestwo rzu
cie w ogromne ramiona Cesarstwa, i tym sposobem, wedle póź
niejszych słów największego rosyjskiego poety, skierować rzekę 
polską po zboczu i mieliźnie do rozpłynięcia się w morzu rosyj- 
skiem? Takie podejrzenia niewątpliwie były wtedy w znacznej 
mierze płonne, podobnież jak były bezzasadne przeciwne obawy 
moskiewskie. Ale były, i w tern tkwiła klęska. Klęską było 
Aleksandra, iż, sam najpodejrzliwszy z ludzi, wypromieniał doko
ła uzasadnioną przeciw sobie podejrzliwość. Nie dufając nikomu, 
nigdzie też, ani u Rosjan, ani tern mniej u Polaków nie zaskarbił 
sobie ufności. Nie miał, nie mógł mieć wiary, tej najcenniejszej 
wzajemnej poręki między monarchą a narodem, cóż dopiero mię
dzy dwoma narodami w takiem położeniu wzajemnem, jak pol
ski a rosyjski.

Odbiło się to dotkliwie na dalszym rozwoju masonerji pol
skiej. Równolegle z poparciem jej przez Aleksandra, przedsię
wzięte zostały przeciw niej, włościwym mu dwoistym trybem, po
dejrzliwe środki zapobiegawcze. Obecny, trzeci z rzędu, Wielki 
Wschód Królestwa rządzony był przez kapitułę najwyższą, z 27 
czonków-braci w stopniu masońskim siódmym najwyższym, więc 
przez władzę widomą, rządowi znaną i jego kontroli łatwo przy
stępną. Ale władza ta, jak się rzekło, w myśl urządzenia poprzed
nich dwóch Wielkich Wschodów za Rzpltej i Księstwa, obejmo
wała właściwie samą kompetencję „dogmatyczną“, z pozostawie
niem „fizycznej“, t. j. administracyjno-politycznej, przy wielkim 
warsztacie, w bezpośrednim z samemi lożami związku. Podług 
obowiązującej ciągle pierwotnej konstytucji wolnomularskiej 
polskiej 1784, oraz ustawy kapituły najwyższej 1786, lożom pro- 
wicjonalnym i symbolicznym zostawiona była znaczna niezawi
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słość, w myśl zasady wytycznej, iż „kapituła najwyższa... nie 
wdziera się do władzy Wielkiego Wschodu“. Wprawdzie mimo 
to kapituła, korzystając z uchwały wyjątkowej 1813 o prze
laniu na nią „władzy całej“ w „okolicznościach gwałtownych“, 
usiłowała i następnie interpretować swą kompetencję w duchu 
rozszerzającym. Spotykała się jednak w tym względzie z upor
czywym sprzeciwem zarówno wielkiego warsztatu, jakoteż naj- 
wpływowszych lóż. Wobec tego, z inicjatywy namiestnika Roż- 
nieckiego, już w 1816 podniesioną została sprawa reformy kon
stytucji 1784, w duchu centralistycznym, by skończyć raz na- 
zawsze z autonomią lóż i poddać je bezwarunkowo władzy na
czelnej przy wielkim mistrzu. Miano nawet na widoku nie użyć 
w tym celu kapituły najwyższej, gdzie około dwóch trzecich — 
w 1818 osób 18 — należało do opozycji niezawisłej, lecz stwo
rzyć ponad nią władzę centralną z 7 dobranych osób, nadają
cych się najlepiej do wykonywania kontroli rządowej. Roż- 
niecki popierany był w tej sprawie przez Nowosilcowa, Kon
stantego i Zajączka, nawróconego teraz ex-jakóbina i wolnomu- 
larza. Miał też niezawodnie aprobatę Aleksandra. W okrutnym 
wobec tego kłopocie znalazł się wielki mistrz Stanisław Potocki, 
zmuszony burzyć dzieło swego brata Ignacego i własne. Pod 
przemożnym z góry naciskiem nie mógł stawiać przeszkód, a na
wet, przynajmniej jawnie, czynił w tej mierze najdalej idące 
ustępstwa. Wzięty do rządu przez Aleksandra, poróżniony z Czar
toryskim, sprzęgnięty z Rożnieckim, znalazł się w fałszywem, bez 
wyjścia położeniu. Wysadzoną została komisja prawodawcza, któ
ra pod kierunkiem Rożnieckiego wypracowała projekt, przedsta
wiony i zatwierdzony w zasadzie (w grudniu 1817). Obok zniesie
nia lóż prowincjonalnych oraz zamiany wyborów corocznych na 
długoletnie, proponowane tu było ustanowienie „najwyższej rady 
pod przewodnictwem wielkiego mistrza, mającej zatrudnić się na

26A



daniem sprężystości w egzekucji prawa i dawać baczną pilność na 
to, aby władze wolnomularskie ściśle połączone były“. Zanosiło się 
tedy na pełne upaństwowienie całej masonerji polskiej i zabranie 
jej pod dozór rządowy. To samo spółcześnie uskutecznione zostało 
we Francji przez Decazesa, zapomocą narzuconego Wielkiemu 
Wschodowi paryskiemu Conseil Supreme, odpowiadającego naj
dokładniej projektowanej radzie najwyższej warszawskiej. Oka
zuje się w rzeczy samej, iż w sprawie tych przekształceń organiza
cyjnych w wolnomularstwie polskiem prowadzoną była wtedy 
imieniem Rożnieckiego korespondencja najtajniejsza przez człon
ka kapituły najwyższej warszawskiej, generała Wincentego Axa- 
mitowskiego, z prezydentem rady rytuałowej Wielkiego Wscho
du paryskiego, Hacąuetem. Axamitowski, jeszcze podczas insurek
cji surowo napiętnowany przez Kościuszkę, odgrywał rolę wybitną 
jako stary działacz masoński w legjach polskich we Włoszech, 
gdzie był narzędziem delatorskiem w ręku władz francuskich prze
ciw własnym rodakom. Zarazem, żonaty z Witówną, utrzymywał 
zdawna bliskie stosunki z władzami rosyjskiemi. Przybywszy 
w 1816 z Paryża do Warszawy, z nabytą we Francji najwyższą go
dnością masońską „kawalera kadosza staroszkockiego 33 stopnia“ 
i prawem do komunikowania tego dostojeństwa, nadał je zaraz, 
lałem t. r., Potockiemu, Rożnieckiemu, Platerowi i innym, zape
wniając sobie stanowisko urzędowego pośrednika między Wielkim 
Wschodem warszawskim a francuskim. Ścisła koordynacja ów
czesnych spraw francuskich a polskich raz jeszcze nawet w tej 
szczególniejszej uwidoczniła się dziedzinie.

Jednakowoż rzeczone dążenia reformatorskie, podjęte przez 
Rożnieckiego, rozbiły się narazie o gwałtowny opór wielkiego war
sztat u i lóż symbolicznych. W tych lożach, zwłaszcza warszaw
skich, poczucie samodzielności było równie silne, jak nieufność 
do kontroli rządowej, łącząc się ze śmielszą dążnością narodową.
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Niektóre z nich odgrywały w masonerji polskiej rolę pierwszo
rzędną już przez swoje tradycje i skład osobisty. Taką była. mimo 
dawniejszych swych stosunków rosyjskich, loża Tarczy północ
nej, gdzie obok powag jak Sobolewski Ignacy lub Matuszewicz, 
zasiadali oficerowie wybitni, jak Sołtyk, Prądzyński, Krzyżanow
ski, Kołaczkowski, dwaj Jabłonowscy, oraz znane i wpływowe 
w mieście figury ze sfer najrozmaitszych, jak referendarz Grzy
mała, aktor Żółkowski, mecenas Łabęcki, księgarz Gliicksberg, 
kupcy Eisenbaum i Kronenberg. Podobne stanowisko odporne za
jęły wpływowe w stolicy loże Izys, Minerwa, Eleusis, gdzie zgro
madzały się przeważnie czysto miejskie, gorętsze żywioły, styczne 
poczęści z dawnem „jakóbiństwem“. Nawskroś opozycyjną była 
zwłaszcza nowa loża Kazimierz Wielki, prowadzona przez Pla
teru i oddziaływająca na postawę lóż litewskich. Pod wpły
wem tych czynników opozycyjnych, już na następnych wyborach 
1818 spadł z namiestnikostwa Rożniecki, którego zastąpił nowoo- 
brany minister skarbu Jan Węgleński, licha zresztą figura, fałszy
wy gorliwiec patrjotyczny, prowadzący grę podwójną, podchlebia
jąc opinji a naprawdę wysługując się Nowosilcowowi. Projekt Roż- 
nieckiego został odrzucony znaczną większością. Wielki warsztat 
wysadził nową komisję prawodawczą, złożoną z samych przedsta
wicieli lóż opozycyjnych warszawskich, jak Osiński, Elsner, Ko
złowski, pod przewodnictwem Platera, którego zarazem podniosła 
opozycja w porządku skróconym do najwyższego siódmego sto
pnia i wprowadziła do kapituły najwyższej (w czerwcu 1818). 
Opracowany został i wniesiony niezwłocznie przez Platera (w gru
dniu t. r.) nowy projekt „ustawy związkowej“, biegunowo przeci
wny centralistycznemu projektowi Rożnieckiego, oparty na zasa
dzie „związkowej“, federacyjnej. Utwierdzał on autonomję lóż 
w najrozciąglejszym zakresie, zacieśniając bezpośrednie między 
niemi samemi węzły w pracach i kierunku wspólnym, niezawiśle
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od kapituły najwyższe] i wogóle od hierarchij tytularnych wyż
szych stopni masońskich. Na najbliższych z kolei wyborach 1819 
namiestnikiem po Węgleńskim obrany został Plater, gdy zarazem, 
głównie dzięki jego działalności, uskuteczniony był ważny konkor
dat z Litwą wolnomularską.

Projekt ustawy związkowej, wydrukowany i rozesłany wszyst 
kim lożom przez Platera, zyskał tam przeważnie pełną aprobatę 
Spotkał się jednak oczywiście ze stanowczym protestem Rożniec- 
kiego i związanych z nim czynników, za któremi znów stał Nowo- 
silcow, działający wciąż mniej lub więcej w porozumieniu z Za
jączkiem, w. księciem, monarchą. Potocki, lawirując dotychczas 
ostrożnie śród drażliwych powikłań między temi czynnikami 
a opinją publiczną, w końcu, na wyraźny rozkaz z Zamku i Bel
wederu, musiał się zdeklarować jawnie przeciw projektowi Platera 
i odmówić mu sankcji. Co więcej, narzuconym sobie z góry sposo
bem arbitralnym, przeciwnym obowiązującej konstytucji i zwy
czajom masońskim, musiał własną mocą wielkomistrzowską usta
nowić (w czerwcu 1819) komisję rewizyjną pod przewodnictwem 
Rożnieckiego, dla oceny, t. j. potępienia ustawy związkowej. Za
czerń, wnet po jesiennej bytności tegorocznej Aleksandra w War
szawie i niezawodnie wedle jego wskazania, musiał wyznaczyć 
(w październiku t. r.) nową komisję prawodawczą, złożoną z Roż
nieckiego i dwóch jego adherentów, Nowakowskiego i Dornfelda, 
dla zredagowania nowego projektu reformy konstytucyjnej w du
chu poprzednich z 1817 uchwał centralistycznych. Ten trzeci zrzę- 
du projekt wygotowano już w lutym 1820. Zarazem na wyborach 
tegorocznych, pod silnym naciskiem rządu, zrzucono z namiestni
ctwa Platera i na jego miejsce przywrócono faktycznie Rożniec
kiego. Taki obrót rzeczy wywołał znowuż gwałtowną burzę 
śród opozycji. Sam Plater na posiedzeniu kapituły najwyższej 
(w czerwcu t. r.) oświadczył, iż ,,zakrywa wszystkie prace wolno-

267



mularskie“, t. j. ustępuje z Wielkiego Wschodu. Równocześnie 
usunęły się wszystkie prawie loże warszawskie, z wyjątkiem Je
dności słowiańskiej, jakoteż loże litewsko-wołyńskie, solidaryzu
jąc się z Platerem. Słowem, w wolnomularstwie polskiem wybu
chła scysja na całej linji, zagrażając samemu jego istnieniu. Plą
tały się tu zresztą komplikacje bez liku. Czynne były wpływy naj
rozmaitsze, warszawskie, petersburskie, zagraniczne. Były w grze 
pobudki powszechniejsze i czysto osobiste. Chodziło o masonję 
wogóle, o obalenie Potockiego jako ministra wyznań i oświaty, 
o ugodzenie poprzez Platera w Czartoryskiego, o sprawę litewską, 
nawet o obłowienie się majątkiem wolnomularskim polskim. Za 
kulisami stał główny reżyser, stary mason, Nowosilcow, denuncju- 
jąc. podjudzając, wikłając, sterując ku zupełnej zagładzie wolno
mularstwa polskiego, a z całej tej afery wykrzesując jeden jeszcze 
środek do osiągnięcia głównego swego celu, zniechęcenia, zastra
szenia Aleksandra, odstręczenia go od sprawy polskiej, skłócenia 
z Polską.

IV.
Burzliwemi temi przeprawami w łonie Wielkiego Wschodu, 

od których trzęsła się podówczas nietylko masońska, lecz i szersza 
w kraju opinja, żywo interesował się Łukasiński. Od dziesięciole
cia, jako członek loży wojskowej w 1809 i lubelskiej w 1811, nale
żąc do wolnomularstwa, zapatrywał się wszakże na nie z właściwą 
sobie spokojną trzeźwością i skromny tylko brał w niem udział 
czynny. Skromne zresztą piastował szarże masońskie, jeszcze 
w 1815 figurował jako brat pierwszego dopiero stopnia, poczem 
zwolna postępując, wedle jednego ze swych zeznań więziennych, 
pod sam koniec na trzecim tylko, t. j. przed inicjacją szkocką, za
trzymał się stopniu. Nie zasiadał też, ile z dochowanych akt lożo
wych stwierdzić się dało, nietylko śród władz naczelnych i pro
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wincjonalnych, lecz nawet w kapitule żadnej loży symbolicznej, 
ulówny jego i w tej dziedzinie przewodnik, Machnicki, jeden z za
łożycieli i ,,drugi dozorca“ loży lubelskiej Wolność odzyskana, już 
wówczas, w 1811, mając stopień trzeci, a niebawem wyniesiony 
do czwartego, lecz również bardzo w tych rzeczach krytyczny 
i trzeźwy, następnie, za Królestwa, z kierowniczych robót masoń
skich, do których łatwy miałby przystęp, dobrowolnie się wyco
fał. W tejże loży lubelskiej zasiadali w 1815 trzej jeszcze późniejsi 
pod Łukasińskim uczestnicy Wolnomularstwa narodowego i To
warzystwa patrjotycznego, Franciszek Kozakowski, zasiadający 
też w 1819 w kapitule najwyższej Wielkiego Wschodu jako repre
zentant loży litewskiej w Rosieniach, w stopniu drugim, Tomasz 
Skrobecki i Jakób Szreder w pierwszym. Ten ostatni zasiadał za
razem w prowincjonalnej, dawniej departamentowej, loży Braci 
zjednoczonych pod Gwiazdą wschodnią, gdzie w kwietniu 1819 
dostąpił inicjacji drugiego stopnia, i to, szczegół dość drastycz
ny, z rąk wyświęcającego go z urzędu najdoskonalszego kawalera 
Rose-Croix, Tobiasza Mackrotta. Albowiem ten emerytowany 
a wciąż jeszcze czynny szpieg rosyjski, z różokrzyżową na piersi 
oznaką, paradował w kapitule prowincjonalnej warszawskiej, 
w jej obecnem siedlisku, słynnym Działyńskich pałacu Pod sfink
sami na Lesznie, gdzie niegdyś odbywały się narady przedpowstań- 
cze spiskowców kościuszkowskich, których wówczas ex officio tro
pił zza płota ten sam celebrujący tu teraz uroczyście kapitularny 
dostojnik wolnomularski. W tejże kapitule Braci zjednoczonych 
zasiadał również były dowódca Łukasińskiego, przyszły szpieg, 
pułkownik Sznayder. Zaprzyjaźniony z Łukasińskim poeta Bro- 
dizński piastował za namiestnikostwa Platera wpływowy urząd 
sekretarza wielkiego warsztatu. Niebardzo w tych rzeczach roz
garnięty poeta, wtedy sekretarz Izby likwidacyjnej, służył wy- 
twornem swem piórem opozycji i z jej polecenia, wedle dostarczo
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nych sobie skazówek, przedstawił przejrzyście przebieg wynikłego 
w Wielkim Wschodzie zatargu, w piśmie, przeznaczonem do obja
śnienia szerszego ogółu wolnomularskiego. Najpoważniejszym je
dnak informatorem Łukasińskiego w rzeczach wolnomularskich 
był niezawodnie Węgrzecki, były prezydent m. Warszawy, teraz 
prezes sądu handlowego. Wolnomularz jeszcze z czasów Rzpllej, 
za Księstwa członek loży Izydy w stopniu piątym, w czerwcu 1814 
w loży departamentowej Braci zjednoczonych wyświęcony przez 
Aloego na różokrzyżowca, na wyborach Wielkiego Wschodu w 1816 
wszedł jako pieczętarz do kapituły najwyższej, gdzie następnie, ja
ko reprezentant pełnomocnej kapitularnej loży prowincjonalnej 
wileńskiej Doskonała jedność, zasiadał w 1820-1, aż do upadku 
masonerji polskiej. Był w bliskich stosunkach z Czartoryskim i Pla
terem. Stary wolnomularz najwyższego stopnia, wtajemniczo
ny we wszystkie arkana zachodzących w Wielkim Wschodzie 
powikłań i ścierających się prądów, nadawał się najlepiej do oświe
cenia Łukasińskiego o ich przebiegu. Zarazem zaś, przez osobi
ste swe w przewodnich kołach narodowych i rządowych stosunki, 
mógł udzielić należytej skazówki o głębszem znaczeniu tej wojenki 
masońskiej, której istotne pobudki i konsekwencje, wykraczając 
daleko poza obręb wymyślnej scenerji wolnomularskiej, spoczy
wały w dziedzinie poważnych zagadnień życiowych i wiązały się 
najściślej z płynnem wciąż w rzeczach polskich nastawieniem sa
mego monarchy.

Polska i powszechna orjentacja Aleksandra, przełamująca się 
w okresie 1818-20, musiała przez samą swą płynność, podobnie 
jak gdzieindziej w dziedzinie politycznej, tak i tutaj w wolnomu
larskiej, wnosić z sobą dezorjentację. Środkujące jego stanowisko, 
to przychylne, to zapobiegawcze, naprzemiany ośmielało i zbijało 
z tropu. Unja wolnomularska polsko-litewska podjętą i dokonaną 
została nieinaczej, jak z jego aprobatą. Powoływała się na to wy
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raźnie w swych odezwach poufnych kapituła najwyższa warszaw
ska. Lecz równocześnie z jego zgodą podjęte były ostre, skierowa
ne ku spętaniu masonerji Królestwa, zarządzenia reglementacyj- 
ne. Tam zapatrywał się on na własne rozległe zapowiedzi, udzielo
ne w orędziu do pierwszego sejmu. Tutaj powodował się taktyką, 
stosowaną względem masonerji rosyjskiej oraz wyrosłych z niej 
organizacyj, zwiniętego Związku ocalenia, a zwłaszcza wyhodowa
nego sztucznie, wedle ścisłych wskazań i pod nadzorem cesar
skim, Tugendbundu rosyjskiego, Związku dobra publicznego. 
Zresztą rzeczy tej kategorji, z samej swej istoty nadzwyczaj 
śliskie, jak w Rosji, tak również i w Królestwie załatwiał Aleksan
der zazwyczaj ustnie, podczas bytności swej w Warszawie. Nie
zawodnie też w tutejszych, żywo go interesujących zagadnieniach 
wolnomularskich, udzielał on osobiście stosownych zleceń Kon
stantemu, Nowosilcowowi, Zajączkowi i Rożnieckiemu, lecz za
wsze na cztery oczy, nigdy na piśmie. Dlatego też własna jego 
w tych rzeczach inicjatywa żadnego prawie w aktach nie zosta
wiając śladu, dawała się rozpoznawać jedynie w swych punktach 
wytycznych, lecz nie mogła być namacalnie wytkniętą w szczegó
łach. Wśród gmatwaniny wyczuwanych lecz niepochwytnych, 
a lak różnolitych, krzyżujących się spółcześnie, pociągnięć Ale
ksandra, sprecyzować jego istotne w danej chwili zamysły było 
prawie niepodobieństwem nawet dla osób najwyżej postawionych 
i bezpośrednią z nim mających styczność, jak Czartoryski lub Po
tocki, Sobolewski lub Lubecki, cóż dopiero dla ogółu, dla szarego 
tłumu.

Łukasiński, szary major linjowy, bywał wprawdzie nieraz, ze 
swoim pułkiem czwartym, chlubą w. ks. Konstantego, prezento
wany Aleksandrowi na placu parady lub polu manewrów. Nigdy 
jednak, rzecz prosta, nie miał możności zbliżenia się do cesarza 
osobiście. To tylko pewna, że przyglądał mu się najbaczniej za je
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go częstych w Warszawie pobytów. Starał się wtedy przebijać 
wzrokiem przez łaskawe na pokaz oblicze monarsze aż do tajni
ków zamkniętej duszy Aleksandra. A wnikał dość głęboko, kiedy 
jeszcze po upływie pół wieku, w swoich zapiskach schliisselhur- 
skich, widzi go „wymuszonym i sztucznym (artificiel)“, dostrzega 
w nim „dysymulację... pod maską śmiejącą się“, ,,a w oczach coś 
niepewnego i obłąkanego“. ,,W. ks. Konstanty — zapisuje w in- 
nem miejscu Łukasiński — miał jedną cnotę, że nie był hipokry
tą... Aleksander, gorszy od niego, zawsze nosił maskę łagodności 
i dobroci, miał chęć być Tytusem, chociaż często zapominał się 
i pokazywał zęby i pazury“. Co się zresztą tycze Konstantego, to 
major czwartacki, ceniony przez swych przełożonych, wzorowy 
oficer, był osobiście dobrze znany cesarzewiczowi. W ostatnich 
swoich zapiskach, wzmiankując o rozmowach z w. księciem, wspo
mina jego słowa: „ja wiem, co ty jadasz na obiad“. W swoich, tern 
rozważniej stylizowanych, bo czytanych natychmiast przez Kon
stantego, zeznaniach śledczych, parokrotnie zaznacza, że skut
kiem następnych denuncjacyj stracił u w. księcia „ufność w moim 
charakterze“. Musiał zatem istotnie posiadać ją uprzednio w spo
sobie dość osobistym. Czy pośród generalicji i wyższych dostojni
ków cywilnych miał, i jakiego mianowicie rodzaju, zażylsze zna
jomości, nie dało się stwierdzić z dostateczną pewnością. Znalazły 
się wprawdzie niektóre w tym względzie ślady napozór cał
kiem wyraźne, lecz pozbawione należytej cechy wiarogodności. 
Tak więc za główne jego źródła informacyjne zwłaszcza w rzeczo
nych sprawach wolnomularskich uznać należy wyszczególnione 
osoby, należące niewątpliwie do zaufanego koła, w jakiem podów
czas się obracał. Owóż stąd to, w początku 1819, przyszła mu ska- 
zówka arcyważna. Wtedy to właśnie, z jednej strony otwierało się 
przesilenie w wolnomularstwie polskiem, z drugiej zaś wielkie, 
zwłaszcza w sprawie litewskiej nadzieje, wzbudzone przez orędzie
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Aleksandra na zeszłorocznym pierwszym sejmie, zdawały się być 
bliskiemi urzeczywistnienia, gdy zarazem zdawały się dojrzewać 
pokrewne liberalne zamysły cesarza na gruncie europejskim, grec
kim, włoskim i t. p. W takiej to chwili jeden z wybitniejszych 
w tamtem kole ludzi, Węgrzecki, uczynił Szrederowi, a przez niego 
Łukasińskiemu wynurzenie zewszechmiar znamienne. Oświadczył 
on mianowicie: „że mówiąc z generałem Rożnieckim, słyszał od 
niego, ...iż nasza masonerja, ile dla Polaków, nie jest tyle inte
resowna, jakby być mogła, gdyby w niej cośkolwiek n a r o d o 
w o ś c i  było“. Ważna ta okoliczność została stwierdzona z wielką 
stanowczością przez Łukasińskiego i zaprotokółowana w powyż
szych ogólnych i ostrożnych wyrazach w jednem z najpierwszych 
jego zeznań. Odnajduje się ona w całym szeregu innych świadectw, 
jakkolwiek wszędzie z umysłu osłabionych w tym drażliwym 
punkcie przez władze śledcze. Drażliwość rzeczy polegała na tern, 
iż podobna suggestja ze strony tak zaufanej rządowej figury jak 
Rożniecki, musiała być odbiciem woli czynników wyższych, jeśli 
nie wprost samego monarchy. Odpowiadałoby to dokładnie po
krewnym sposobom półurzędowym przy tworzeniu związków taj
nych w Rosji, jak o tern wyżej była mowa. To też Węgrzecki już 
w najpierwszej swej deklaracji zeznawczej takie w tym względzie 
złożył oświadczenie: „Przypominam sobie, że członek naszego To
warzystwa (Wielkiego Wschodu), wielki mistrz Rożniecki (zatem 
przed wyborami z marca 1819), w czasie trwających kłótni dał się 
nieraz z tern słyszeć, że dobrzeby było co nowego, narodowego, na 
miejsce wówczas istniejących a kłócących się lóż utworzyć. Stąd 
wnosiłem, że on musi być tego nowego związku (Wolnomularstwa 
narodowego) tajemnicy uczestnikiem“. Sam Łukasiński zresztą 
powyższe swe zeznanie składał w obecności przytomnego przy ba
daniu Rożnieckiego, któremu w żywe oczy wymawiał suggeslję, 
dodając, że i on i inni związkowcy nie omieszkali „korzystać z tej
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myśli JW. generała Rożnieckiego“. W każdym więc razie nie ulega 
wątpliwości, że ta „myśl“ musiała być wyrażoną przez Rożniec
kiego w postaci dostatecznie konkretnej zachęty. Była też w rzeczy 
samej niechybnie jedną z bezpośrednich pobudek, przyśpieszają
cych postanowienie Łukasińskiego względem założenia Wolnomu
larstwa narodowego. „Myśl generała Rożnieckiego, — oświadcza 
Łukasiński w późniejszem, bardziej wyczerpującem, własnoręcz- 
nem piśmie zeznawczem, — iż wolnomularstwu należałoby nadać 
n a r o d o w o ś ć ,  tak mi do przekonania trafiła, iż, bojąc się, aby 
on mnie w tern nie uprzedził, jaknajśpieszniej urządzeniem takie
go Towarzystwa zająłem się“.

Narodowość, to była wraz najogólniejsza podwalina i osłona, 
na której wsparł i którą okrywał w pierwszej fazie swe dzieło 
związkowe Łukasiński. Odpowiadało to najściślej tej formule, 
w jaką podówczas swe zamierzenia polskie przybierał urzędownie 
Aleksander. To jest rzecz wagi najpierwszej. Zasadą narodowości, 
osłaniającą głębsze zagadnienia restytucyjne polskie, stale i celo
wo operował wtedy cesarz. To jednoczące hasło „nationalité“, 
miał on wtedy ciągle na ustach wobec Polski i wprowadzał je do 
paktów swoich z Europą. Uznanie narodowości polskiej, jako po
wszechnego czynnika prawno-politycznego, łączącego wszystkie 
trzy dzielnice, stanowiło wszak jaknajdosłowniej część integralną 
uchwał kongresowych wiedeńskich. Czynnik ten uroczyście uświę
cony został w pierwszej odezwie Aleksandra do Polaków. „Polacy 
...otrzymają instytucje, które zapewnią zachowanie ich narodowo
ści“, głosiły traktaty wiedeńskie. „Zgodzono się, aby narodowość 
braci waszych ...oddaną była pod rękojmię pieczołowitości rzą
dów właściwych“, głosił manifest królewski z 1815. Było w tern— 
zwłaszcza po doniosłych zapowiedziach, dotyczących Litwy, a za
wartych w ukazie 1817 i orędziu 1818, — zasadnicze ponie
kąd ulegalizowanie organizacji związkowej, stojącej na jedno-

2 7 A



czącym fundamencie narodowości, i to nietylko w granicach Kró
lestwa, lecz wszystkich zaborów. W takiem znaczeniu zasadni- 
czem organizacja tego rodzaju nie była jeszcze bynajmniej rewo
lucyjną w stosunku do Aleksandra. Przeciwnie, pod pewnym wzglę
dem uznawaną być mogła za dogodne narzędzie pomocnicze, idą
ce na rękę pierwotnym rozleglejszym zamiarom odnowicielskim 
jego polityki polskiej. Tak też niewątpliwie na początek pojmował 
przedsięwzięcie swoje Łukasiński. Chciał jednoczyć i spotęgować 
ducha narodowego w całej Polsce a szczególnie w wojsku. Chciał 
uzdatnić naród i wojsko do przyśpieszenia tamtych zamierzeń Ale
ksandra. Chciał to sprawić naprzód w obrębie Królestwa i Litwy, 
jakoteż w Poznańskiem, oderwanej części Księstwa Warszawskie
go. W dalszym dopiero rzędzie myślał torować tędy drogę na Rusi 
oraz w republice krakowskiej, zaś naostatku dopiero kiedyś w Ga
licji. Wszystko to pierwotnie łączyło się z przypuszczeniem, iż Ale
ksander zobowiązań swoich i przyrzeczeń zechce dotrzymać. Za
razem chodziło Łukasińskiemu o to, by na wypadek przeciwny 
zachować energję narodową i prowadzić ją do stanu gotowości na 
własną rękę. Tak samo rzecz był pojmował Dąbrowski, ostrzega
jąc z góry, „żeby wszyscy pod tym samym kierunkiem około wy
bawienia narodowego pracowali a nie porywali się lekkomyślnie 
do powstania“. Łukasiński podobnież o przedwczesnym wybuchu 
narazie nie myślał. Rozumiał, że idzie tu o głębszą robotę na dłuż
szy dystans. Potrzebował dla niej czasu, a przeto bezpieczeństwa. 
W takiej to myśli, po dłuższej dojrzałej rozwadze, popchnięty 
ostatecznie przez ową komunikację otrzymaną od Węgrzeckiego, 
przystąpił wiosną 1819 do założenia Wolnomularstwa narodo
wego.

Akt założenia Wolnomularstwa narodowego dopełniony został 
w Warszawie 3 maja 1819. Pierwsze narady odbywały się w mie
szkaniu Szredera w obecności podpułkownika Kozakowskiego.
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Zaraz z początku, podczas układania pierwszych przepisów usta
wowych, wprowadzony został między założycieli Skrobecki. Była 
to okoliczność wcale znamienna. Skrobecki, choć kolega z kam- 
panji galicyjskiej i loży lubelskiej, mało był Łukasińskiemu zna
jomy. Obecnie był figurą rządową, jako kapitan kwatermistrzo
stwa generalnego i adjutant generała Haukego, ministra wojny. 
Owóż on to dostarczył teraz Łukasińskiemu do robót organizacyj
nych pewnego manuskryptu niemieckiego o urządzeniach masoń
skich z papierów Haukego. Jestto szczegół, dziwnie przypominają
cy podsunięcie statutów Tugendbundu założycielom rosyjskiego 
Związku dobra publicznego, utworzonego przed kilku miesiącami, 
w 1818, w Petersburgu. Podział prac nad ustawą Wolnomular
stwa narodowego był następujący: Łukasiński miał zredagować 
projekt ogólny konstytucji związku, Kozakowski — rytuały re
cepcyjne, Szreder — procedurę czynności, Skrobecki — instrukcję 
względem wymaganych od związkowców kwalifikacyj. Przyjęto 
jako zasadę ogólną, że należeć do związku mogą jedynie wojskowi 
i wolnomularze. Jako cel guasi-jawny stowarzyszenia wystawiono 
wspomaganie się wzajemne, oraz „utrzymanie narodowości i sławy 
Polaków żyjących lub umarłych, którzy pismami lub czynem przy
czynili się do wsławienia swego kraju“. Rzecz jednak cała winna 
była zostać przygotowaną i wprowadzoną w wykonanie w najści
ślejszej tajemnicy, do czego założyciele zobowiązywali się osobną 
przysięgą przedwstępną. Narady organizacyjne trwały bez przer
wy latem i jesienią 1819 w ciągu półroku. Odbywały się bądź 
u Szredera, bądź u Łukasińskiego i Kozakowskiego, bądź też, szcze
gół może nie bez znaczenia, w mieszkaniu pułkownika Myciel- 
skiego pod jego nieobecność. Uczestniczyli doradczo Węgrzecki 
i Machnicki, jako posiadający wyższe stopnie wolnomularskie, 
a przeto obznajmieni dokładnie z całą obrzędową stroną masoń
ską. Bez względu wszakże na ułożony rozkład prac, główną robotę
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redakcyjną we wszystkich działach wykończał sam Łukasiński, 
najpewniej porozumiewając się przytem na cztery oczy z Mach
nickim.

Wolnomularstwo narodowe rozpadało się, jak zwyczajne, na 
kapitułę i lożę. Obiedwie jednak daleko silniej od siebie zostały 
wyodrębnione, aniżeli w masonerji pospolitej. Kapitułę składali 
sami założyciele. Była ściśle tajemną. Członkowie jej, zamiast 
swych nazwisk, używali pseudonimów wedle odpowiednich ini
cjałów. Łukasiński zwał się Lykurg, Kozakowski — Katon, Szre- 
der — Scypion, Skrobecki — Solon. Machnicki, obrany członkiem 
honorowym kapituły, trzymał się stale na uboczu i ani nazwiska 
swego do żadnego aktu nie przyłożył, ani pseudonimu nie używał. 
Ustawa związku była pierwotnie opracowana w dwóch częściach 
odrębnych, dla kapituły i loży. Pierwszą część ustawy podpisali 
czterej założyciele przybranemi przezwiskami. Z drugiej wyda
wane były tylko wyciągi bez podpisu. Później Machnicki zajął się 
ujednostajnieniem i zespoleniem obu części w jeden kompleks 
ustawowy. Nie zachował się jednak ani ten całokształt ustawy 
Wolnomularstwa narodowego, ani najważniejsza część pierwsza, 
która zapewne była następnie interpolowaną do ustawy Towarzy
stwa patrjotycznego. Odnalazł się tylko jeden ułamkowy wyciąg 
z części drugiej. Resztę szczegółów wypada rekonstruować z ze
znań, więc z natury rzeczy ułamkowo. Przyjęto najprostszy staro- 
angielski system wolnomularski podziału na trzy stopnie: ucznia, 
czeladnika, mistrza. Każdy stopień posiadał swój rytuał, rozpada
jący się na oddzielne tytuły o dekoracji loży, jej otwarciu i zamknię
ciu, katechizmie danego stopnia i t. d. Dekorację loży w pierw
szym stopniu stanowił stół okryty niebieską materją, na nim po
piersie Aleksandra, miecz, młotek, ustawa obrzędów i dwie świece. 
Do sakramentalnych wolnomularskich wyrazów zagajenia przez 
mistrza przełożonego: „oświecam tę sprawiedliwą i doskonałą lo
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żę‘\ dodawano: „ogniem miłości ojczyzny i cnót obywatelskich4'.
Pokrewne dopełnienia i zmiany, ściągające się do narodowego 

charakteru loży, wprowadzono do pozostałych czynności obrząd
kowych, praktykowanych przy recepcji ucznia. Odmawiano wiersz 
kadecki Krasickiego „Święta miłości ojczyzny44. W katechizmie 
ucznia odpowiedź na zapytanie: „Jak się nazywasz?44, zamiast ma
sońskiego „Tubalcain44, brzmiała pierwotnie: „Stefan Batory44, 
zmieniona następnie na „Czarniecki44. W tym stopniu najniższym, 
więc dla najszerszych kół przystępnym, kładziono nacisk na stro
nę legalną. Przełożony wskazywał uczniowi posąg Aleksandra, ze 
słowami: „Wyobraża on Ojczyznę i jej wspaniałego wskrzesicie
la“. W stopniu drugim, średnim, na stole bez nakrycia, z napisem, 
wziętym z masonerji a tu do Polski odniesionym: „adhuc stat 
„trwa dotychczas“, nie było już popiersia monarchy. Imię, t. j. ha
sło czeladnika, było „Bolesław Chrobry“. W katechizmie czeladni
czym na pytanie: „Jak jest obszerna twoja loża?“, odpowiadało się: 
„Wysokie góry, dwa wielkie morza i dwie rzeki służą jej za grani
cę“. Zaś na pytanie następne: „Gdzie się zgromadzają towarzy
sze?“, odpowiedź brzmiała: „Przy ołtarzu Ojczyzny, który lubo 
z góry jest uszkodzony, atoli fundamenta jego stoją z napisem 
adhuc stat“. Poczem odzywał się przewodniczący: „Splećmy wę
zeł jedności i mocy, podając sobie braterskie dłonie na znak wza
jemnego zaręczenia, że jeżeli nie będziemy mogli postawić tego oł
tarza w całej jego świetności, przynajmniej mu upaść nie dopuści
my Razem wszyscy. Przysięgamy...“. Czeladnik (towarzysz) zobo- 

♦ wiązywał się przysięgą do „nieograniczonego posłuszeństwa“ ka
pitule i mistrzom, oraz że „tajemnic, teraźniejszemu stopniowi me
mu właściwych, nikomu obcemu ani też członkowi Towarzystwa 
niższego stopnia nie wyjawię, chociażby mnie to utratę życia kosz
tować miało“. Następowała przemowa mistrza przyjmującego, 
ułożona całkowicie przez Łukasińskiego: „...Wznoś narodowość,

278



R^ytual loż^y 2-go stopnia W oln om u larstw a N aro d o w ego  p isa n y  ręk^  -Łukasińskiego.





rozkrzewiaj użyteczne opinje, utrzymuj ducha, zagrzewaj twych 
spółbraci i utwierdzaj ich stałość w sprawie ojczyzny, broń To
warzystwa zawsze i sławę narodową, a nadewszystko umiej być 
mężnym i nie uważaj na żadne niebezpieczeństwa, abyś z czasem 
mógł osiągnąć tę najwyższą cnotę dobrowolnego poświęcenia się 
dla pomyślności twego kraju. Dłonie, które cię teraz ściskają, bro
nić cię i wspierać nie przestaną gdziekolwiek znajdować się bę
dziesz...“. W stopniu trzecim, wyższym, dekorację loży stano
wił stół nakryty czarną materją, na nim trupia głowa, miecz, młot 
i urna. Przyjmujący, przepasani jak i poprzednio wstęgą czarną 
z białemi brzegami i napisem uincere aut mori, „zwyciężyć albo 
zginąć“, nosili nadto krepę na lewem ramieniu. Pytania i odpowie
dzi katechizmu tego stopnia brzmiały: „Gdzie się znajdujemy, 
bracie...?“ — „Przy grobowcach“. — „Jaki jest czas?“ — „Sama 
północ“. — „Północ jest najsposobniejszym czasem a grobowce 
najdogodniejszem miejscem dla prac mistrzów...“. — „Jak się na
zywasz?“ — „Żółkiewski czyli Poniatowski“. — „Jakie są przymio
ty mistrza?“ — „Poświęcenie się...“.

Godną uwagi jest rzeczą, jak rozmaite czynniki psychiczne do
strzegać się dają w tych wszystkich pomysłach Łukasińskiego. 
Mamy tu do czynienia z głęboko obmyślaną transpozycją obrzędu 
wolnomularskiego trzeciego stopnia. Według legendy, odsłanianej 
adeptom w tym stopniu masonji zwyczajnej, w loży mistrzowskiej 
odpowiednio przybranej na czarno, z czaszką i trumną, chodzi tu
0 morderstwo owego alegorycznego Hirama, budowniczego świą
tyni Salomonowej, patrona wolnomularstwa, który, napadnięty
1 pokrzykroć ranny przez trzech czeladników-zdrajców u wrót za
chodnich, południowych, wreszcie u wschodnich, pada ugodzony 
śmiertelnym ciosem, zostawiając swym następcom w najpóźniej
sze czasy świętą sprawę pomsty a wraz odbudowania z gruzów 
świątyni. Przenosi tę alegorję staromasońską Łukasiński do Pol
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ski trójpodzielonej, do Rzpltej troiście ugodzonej a nieśmiertelnej, 
czekającej odwetu i odrodzenia. Był to umysł jasny, nowożytny; 
niedorzeczna formalistyka wolnomularska była dlań pustym 
dźwiękiem. Ale była w nim jakaś czułość poetycka szczególna, 
zdolna wydobyć z tych pustych, wytartych, kosmopolitycznych 
obrzędów, pewne momenty uderzające wyobraźnię polską i za ich 
pomocą wywołać w sercu polskiem głębsze oddźwięki narodowe. 
Wchodziły tu także w grę pewne nastroje świtającego romanty
zmu. Ten major czwartaków należał do generacji, która jeszcze 
czytała Ossyana, choćby w świeżym przekładzie Brodzińskiego, 
a już zaczynała rozczytywać się w Byronie. Skądinąd znów naj- 
niespodzianiej owe ponure „grobowce“ wziął on wprost od rewo
lucyjnego Volneya, przyjaciela Kościuszki. Wczytywał się widocz
nie Łukasiński zamłodu w jego rozgłośne „Rozwaliny, czyli uwa
gi nad rewolucjami narodów... dla dobra ludu polskiego na ojczy
sty język wyłożone“ podczas samego powstania Kościuszki. „Wi
tajcie grobowce święte, równające niewolnika i króla, świadki 
świętej zasady Równości — głosiła słynna inwokacja Rozwalin — 
...Ljrzałem cień unoszący się z grobowców... i zwracający swe kro 
ki ku odżywionej swojej ojczyźnie“. Być może ozwało się tu rów
nież echo słynnej onego czasu ody „O grobowcach“, Dei Sepolcri, 
Foscola, popularnego „Ortisa“, wtedy tułacza wygnanego z nie
wolonej włoskiej ojczyzny. Z książki Volneya wziął również Łu
kasiński emblematy urny i miecza, alegorję prawodawcy-Lykurga, 
a niezawodnie też niejedną myśl gorętszą zaczerpnął poza tern dla 
siebie samego z tej ognistej apologji troistego hasła „wolności, ró
wności, sprawiedliwości“. Dziwna zaiste zbieżność tylu wpływów 
rozlicznych.

Należy wyraźnie podkreślić, iż w całej tej, tak różnolitej stronie 
genetycznej Wolnomularstwa narodowego, właściwy powszechny 
spółczynnik masoński odgrywał rolę raczej pozorną, niż istotną.
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W czasie genezy i wykończenia niniejszej, ściśle zamkniętej i tajnej 
organizacji, od marca do początku maja 1819, w otwartym na- 
oścież, półjawnym, półurzędowym Wielkim Wschodzie świeże za
targi wewnętrzne nie dojrzały jeszcze do schyzmy a nawet dały 
chwilową przewagę żywiołom opozycyjnym. Wolnomularstwo 
zwyczajne w Polsce, jak i gdzieindziej, jeśli odgrywało rolę wyda
tną w dobie niektórych potężnych przesileń dziejowych, czy to 
przed rewolucją francuską, czy sejmem czteroletnim lub kościusz- 
kowskiem powstaniem, to natomiast w okresach pośrednich, tra
cąc prężność czynną wraz z liczebną rozedmą, zapełnione bracią 
pospolitą lub nawet zdradziecką, popadało z reguły w pustą forma- 
listykę i oportunizm wygodny i bezcelowy, a stąd nieraz w strachli- 
wym i wręcz wrogim stawało stosunku do chroniących się w jego 
fałdach organizacyj czynnych. Wolnomularstwo niemieckie w do
bie napoleońskiej, o którem ludzie jak Stein i Fichte orzekali, iż 
można w niem jedynie „dobrze napić się i zjeść“, zawziętą prowa
dziło walkę ze zrodzonym z jego łona Tugendbundem. Wolnomu
larstwo francuskie, w niniejszej właśnie pierwszej połowie doby 
restauracyjnej, trzymało lojalnie z Ludwikiem XVIII, wybijało me
dale z jego wizerunkiem i dziękczynnym in verso na cześć ministra 
policji Decaza napisem; zaś następnie przyłoży się skutecznie do 
zwichnięcia rewolucji lipcowej i wyzyskania jej na rzecz „brata“ 
Ludwika-Filipa a na zgubę rewolucji listopadowej polskiej. To też 
obecnie, dwaj twórcy Wolnomularstwa narodowego, Łukasiński 
i Machnicki, bardzo krytycznie zapatrywali się na zamąconą kadź 
Wielkiego Wschodu warszawskiego, i to nietylko na prorządowe 
w niej czynniki, prowadzone przez Rożnieckiego i kompanję, lecz 
także na niedość uświadomiony, prócz takich jak Plater i inni prze
wodników, tłum opozycyjny, wojujący o przywileje lożowe, deko
racje wyższych stopni i t. p. zewnętrzne nicości, l  ak więc, w grun
cie rzeczy, Łukasiński z Machnickim jedynie korzystali z powsta

281



łego w Wielkim Wschodzie zamętu oraz z dogodnych wynurzeń 
Rożnickiego i Węgrzeckiego, dla możliwie bezpiecznego urzeczy
wistnienia zamyślanej organizacji własnej. Zachodziło tu niewąt
pliwie dość bliskie pokrewieństwo z założoną niedawno, w 1818, 
lożą paryską Amis de la vérité, o której wyżej była mowa. W War
szawie podobnież chodziło o samodzielny związek przeważnie woj
skowy, który pod postacią loży mógłby się okryć półjawnością to
lerowanego przez rząd wolnomularstwa. Łukasiński, podobnież 
jak Bazard, zamierzał dla swego stowarzyszenia guasz-lożowego 
pozyskać autoryzację Wielkiego Wschodu warszawskiego. Zresztą 
właśnie wobec rozgardjaszu, jaki zapanował w masonerji polskiej 
skutkiem rzeczonych zatargów, ta nowa kreacja wolnomularska, 
nie należąc do żadnej z obu zwalczając się partyj, kryjąc się na- 
pozór zaleceniem Rożnieckiego a odpowiadając nastrojom opo
zycyjnym, stawała się zarazem i aktualniejszą i łatwiej wyko
nalną. Z drugiej znów strony było tu pewne powinowactwo ze 
świeżemi organizacjami rosyjskiemi, Związkiem ocalenia z 1817 
i Związkiem dobra publicznego 1818, również powstałymi na tle 
masońskiem. Cała budowa Wolnomularstwa narodowego stała na 
tej myśli osłonięcia się fikcją masońską. Wynikało stąd silne pod
kreślenie tej fikcji w formach pierwszego, najniższego stopnia, 
osłabieniu jej natomiast w dwóch stopniach wyższych, aż do po
zyskania u samej góry, w t. zw. kapitule, t. j. komitecie kierowni
czym, należytej samoistości działania. Z tern wszystkiem, była to 
asekuracja bardzo śliska i wymagająca jaknajwiększej ostrożności. 
„Masonerja — pisał w tym czasie jeden z filarów Wielkiego Wscho
du, Aloe, w tajnym raporcie, przeznaczonym dla Aleksandra, — 
jest najlepszym ze środków zapobiegawczych (préservatifs) prze
ciw sektom tajemnym, ...będąc z zasady i obowiązku swego upra
wnioną do wyparcia się podobnych zbiorowisk (conventicles)
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D eklaracja własnoręczna Łukasińskiego 
Wolnomularstwie Narodowem, wrzesień 1821.





a nawet do doniesienia o nich rządowi (de les dénoncer au gouver
nement)“.

Najczęściej też w Wolnomularstwie narodowem odbywały się 
zgromadzenia lożowe pierwszego stopnia, najbardziej zakrojonego 
na sakramentalną, więc bezpieczną modłę wolnomularską. Zgro
madzenia drugiego stopnia odprawiano już znacznie rzadziej; trze
ciego — nadzwyczaj rzadko. Kapituła, składająca się z samych 
założycieli, wyobrażała najwyższy stopień czwarty, bezwarunko
wo tajny. Zbierała się w soboty, co tydzień lub co drugi. Zamiast 
dorocznych wolnomularskich uroczystości świętojańskich, przyję
tych w całym świecie śród masonerji zwyczajnej i posiadających 
też charakter kosmopolityczny, zaprowadzono dwa obchody do 
roku, z piętnem ściśle narodo^vem. Jeden, radosny, w dniu 3 maja, 
na pamiątkę konstytucji wielkiego sejmu. Drugi, żałobny, dnia 
19 października, dla uczczenia śmierci ks. Józefa. Datę pierwszej 
uroczystości wyznaczono również na obiór urzędników związku. 
Obrani zostali najpierw: Łukasiński wielkim mistrzem, Kozakow- 
ski dozorcą, Szreder sędzią, Wroniecki mówcą, Skrobecki jał- 
mużnikiem. Prowadzono porządne protokóły prac loży głównej 
warszawskiej. Protokóły prac pierwszego stopnia przechowywał 
sekretarz loży, kapitan czwartego pułku Chaczewski; wyższych 
stopni — Łukasiński. Wszystkie zaginęły, najpewniej zostały zni
szczone. Konstytucja kapituły, podpisana przez założycieli przy- 
branemi nazwiskami, była w przechowaniu u Łukasińskiego. 
Z ustaw poszczególnych stopni były wydawane, w miarę potrze
by, wyciągi, bądź własnoręcznie przez Łukasińskiego pisane, bądź 
kontrasygnowane. Trzeba tu powtórzyć, że pełny statut ustawowy 
Wolnomularstwa narodowego został następnie razem z innemi 
papierami zniszczony zawczasu przez Łukasińskiego. Dochowały 
się stąd w kształcie wierzytelnym jedynie ułamki, z których, na
wet przy pomocy rozrządzalnych zeznań, nie wszystkie kwestje
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organizacyjne dają się dziś rozjaśnić z zupełną ścisłością. Pod tym 
względem organizacja Wolnomularstwa narodowego pozostanie 
zawsze mniej dokładnie znaną, niż późniejszego Towarzystwa 
patriotycznego. To samo dotyczy prac krzewicielskich, funduszów, 
itd. Zresztą później, w sądzie sejmowym za Mikołaja, sprawa To
warzystwa patrjotycznego była rozwidniana z daleko większą gor
liwością, aniżeli w sądzie wojennym za Aleksandra sprawa Wolno
mularstwa narodowego, która przeciwnie, w niektórych punktach 
drażliwszych, zwłaszcza, dotyczących Litwy i Poznańskiego, jak- 
gdyby rozmyślnie zostawioną była w cieniu.

Pierwszym i jedynym kierownikiem Wolnomularstwa naro
dowego, „przewielebnym mistrzem katedry“, był od początku do 
końca Łukasiński. Zachował on sojjie wszakże tylko tytuł „na
miestnika Naczelnika“ w rozwijającym się dopiero związku. „Na 
Naczelnika zaś — jak sam stwierdza — dopiero szukaliśmy znacz
nej jakiej osoby“. Rzekomo był pierwotnie przewidywany na to sta
nowisko obiór Węgrzeckiego. „Byłem — chlubił się później w swem 
zeznaniu Węgrzecki — tą tajną przed tym nowym związkiem 
matadorą (sic) i tylko niektórzy o mnie wiedzieć mogli; z tej licz
by jest Wierzbołowicz“. Przychodził w rzeczy samej Węgrzecki 
na poufne narady wieczorne do mieszkania Wierzbołowicza, któ
ry potem pierwszy go wyda, oraz do Łukasińskiego, który go osło
ni, póki to będzie możliwem. Jednak staruszek Węgrzecki wysuwa
ny był na czoło przez związkowców raczej dla pozoru, gdyż oczy
wiście do roli naczelniczej nie nadawał się zgoła. Zdaje się, 
że Łukasiński już wtedy miał w rzeczywistości na widoku przy
szłe naczelnictwo siedzącego w Dreźnie generała Kniaziewicza. 
Składka uczestników wynosiła w pierwszym stopniu 6 złp., w dru
gim 12 złp., w trzecim 18 złp. miesięcznie. Była stosunkowo dość 
znaczną, jak na szczupłe oficerskie fundusze. W następstwie też 
obniżono ją na trzymiesięczną, bardziej tedy zbliżono do praktycz
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niejszej normy jednofrankowej, stosowanej w spółczesnych związ
kach francuskich. Prócz tego Łukasiński w początkach awanso
wał z własnej kieszeni znaczniejszą kwotę na pilne potrzeby bie
żące, zrzekając się jej zwrotu i polecając zapisać ją do wpływów. 
Pieniądze te używane były głównie na cele dobroczynne, zwła
szcza dla ubogich wojskowych i ich rodzin. Kasę naprzód prowa
dził Skrobecki. Następnie objął ją wierny przyjaciel Łukasińskie
go, który później w najcięższej nie opuści go potrzebie, porucz
nik czwartego pułku Tarnowski. Przyjmowanie nowych członków 
było właściwie, podług rytuałów, dość skomplikowane, połączone 
z zachowaniem niektórych śmiesznych obyczajów masońskich, 
w obecności ,»mistrza“, „mówcy“, „dozorcy“, asystujących z go- 
łemi pałaszami, itp. W rzeczywistości jednak odbywało się naj
częściej z obejściem tej całej formalistyki rytuałowej, przez prostą 
„komunikację“, dla uniknięcia zebrań recepcyjnych. Najwięcej 
osób przyjmował na własną odpowiedzialność sam Łukasiński. 
Wprowadzał i osoby cywilne, — między innymi wszedł tym spo
sobem Brodziński, coprawda były żołnierz, — wbrew pierwotne
mu założeniu związku, jako loży wojskowej. Najczęściej nawet 
nie zasięgał przytem opinji kapituły. Postanowiono zakładać 
loże pierwszego, a zdaje się i drugiego stopnia, we wszystkich mia
stach znaczniejszych, więc przedewszystkiem wojewódzkich, w sa
mem Królestwie, następnie zaś i poza jego granicami. Te loże fi- 
ljalne, w składzie niewięcej, jak 9 osób każda, miały pozostawać 
pod kierunkiem „przewodników“. Ci ostatni byli obierani przez 
wielkiego mistrza, t. j. Łukasińskiego, i przez niego wprowadzani 
do loży głównej warszawskiej. Ześrodkowywał tym sposobem Łu
kasiński całe krzewienie w swym ręku. Członkowie lóż filjalnych 
składali zobowiązanie przed swoim przewodnikiem; niektórzy 
z nich składali nadto przysięgę na zgromadzeniu loży-matki.

W grudniu 1819 Łukasiński osobiście przyjął Dobrogoyskiego,
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któremu powierzył założenie loży w Kaliskiem i Poznańskiem. 
Doręczył mu w tym celu spisane przez siebie własnoręcznie rytu
ały pierwszych dwóch stopni. Po Dobrogoyskim został przy> 
jęty w tym samym charakterze Mikołaj Dobrzycki. Byli obaj 
zaprzyjaźnieni, nawet spokrewnieni, gdyż siostra Dobrogoyskie- 
go wyszła za bratanka Dobrzyckiego, Wojciecha. Dobrzycki, póź
niej najbliższy towarzysz niedoli Łukasińskiego, był to charakter 
prosty i dzielny. Urodzony w Poznaniu 1791, tam w szkole poje- 
zuickiej chowany, po zjawieniu się Francuzów w 1806, wprost 
z czwartej klasy zaciągnął się do pospolitego ruszenia pod genera
łem ziemiańskim Węgorzewskim, jako namiestnik w kawalerji, po
czerń zaraz w listopadzie t. r. wszedł szeregowcem do 3. pułku 
regularnej jazdy, skąd już w czerwcu 1807 przeszedł podoficerem 
do 2. pułku piechoty legji nadwiślańskiej. Odbył kampanję 1806-7 
przeciw Prusakom, był przy oblężeniu Gdańska. Wyprawiony 
z legją do Hiszpanji, odbył tam kampanję 1808-9. Pierwszy na 
czele szturmującej kolumny woltyżerów wdarłszy się na mury 
Saragossy, zarobił sobie na porucznikostwo i legję honorową. Był 
również przy drugiem oblężeniu Saragossy, w bitwach pod Tude- 
lą i Monsonem. Banny był siedm razy: kulą karabinową dwu
krotnie pod Gdańskiem w nogę lewą, czterokrotnie w prawą pod 
Saragossą, pod Monsonem pchnięty bagnetem dostał się do niewo
li angielskiej. Siedmnastoletni wtedy wojak, posłany na galery, 
z niezmąconym dobrym humorem najsroższe tam przebył męki, 
na „Koziej wyspie“ Cabrerze na Balearach, potem na pontonach 
w Szkocji, galernikiem pięć lat, 1809-14, przesiedział. Uwolniony 
po pacyfikacji, natychmiast, w lutym 1815, zaciągnął się do armji 
Królestwa, wstąpił w stopniu porucznika do 6. pułku piechoty. 
Wkrótce jednak, wobec gwałtów Konstantego, wziął w grudniu 
1817 na własne żądanie dymisję z rangą kapitańską i prawem no
szenia munduru. Będzie potem sądzony, skazany i męczony ra
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zem z Łukasińskim. Szczęśliwszy przecież od niego, wydobędzie 
się na wolność i chwyci znów za oręż podczas rewolucji listopado
wej. Wzięty do niewoli pod Ostrołęką, zesłany, potem, jako pod
dany pruski zwolniony i wyprawiony w Poznańskie, osiądzie tam 
na zasłużonym u krewnych wypoczynku. Ale jeszcze w 1848 bę
dzie chciał ratować oddział uzbrojonych chłopów poznańskich, 
i pod siwym już włosem zginie śmiercią żołnierską od kuli pru
skiej. Teraz siedział on jeszcze spokojnie w Kaliszu, jako kontroler 
naczelny kasy wojewódzkiej, i na mocy otrzymanego od Łuka
sińskiego polecenia zajął się założeniem jednej z pierwszych na 
prowincji loży filjalnej w Kaliszu.

Krzewienie Wolnomularstwa narodowego, w myśl szerszej idei 
przewodniej całego przedsięwzięcia, bynajmniej nie miało ograni
czać się do samego Królestwa, lecz owszem jaknajdalej wybie
gać poza kordon do pozostałych dzielnic polskich. Winno było 
przedewszystkiem sięgnąć do tych zaborów, których zjedno
czenie z Królestwem w bliższej lub dalszej przyszłości mia
no wtedy na widoku. Podług własnych słów Łukasińskiego za
mierzał on „wszędzie związek nasz rozszerzyć, gdzie tylko języ
kiem polskim mówią“. Owóż, rzecz godna uwagi, okazuje się 
przy bliższem wejrzeniu w rzeczywistą czynność krzewicielską 
związku, że, jeśli była ona istotnie bez straty czasu podejmowaną 
przez Łukasińskiego na Litwie oraz w Wielkiem Księstwie Po- 
znańskiem, to natomiast brak zupełnie śladu jakiejkolwiek bodaj 
próby krzewienia w Galicji. Dodać należy, że później, po założe
niu Towarzystwa patrjotycznego, jakkolwiek zaprowadzono już 
w niem nominalnie „prowincję“ galicyjską, lecz faktycznie bar
dzo mało, nic prawie z tej strony nie uczyniono. Odpowiadało to 
z ogólniejszego punktu widzenia temu postawieniu sprawy pol
skiej, z jakiem Aleksander, a jego imieniem Czartoryski, był wy
stąpił na kongresie wiedeńskim. Szło tam naprzód o utrzymanie
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całego terytorjum Księstwa Warszawskiego, więc o zachowanie, 
wzamian za saską dla Prus indemnizację, dzielnicy poznańskiej. 
Szło z kolei o zastrzeżone na samym już kongresie przyszłe 
wcielenie dzielnicy litewskiej. Natomiast dzielnica galicyjska 
była narazie usuniętą za nawias. Mimo to jednak rząd wiedeński, 
który przed wyprawą moskiewską przewidywał nieuniknione po
łączenie tej dzielnicy z odbudowaną przez Napoleona wielką Pol
ską, teraz liczył się z podobną na dalszą metę groźbą ze strony odbu
dowanego przez Aleksandra ułomka Królestwa Polskiego. Podej
rzliwie śledząc kroki cara-króla w Kongresówce, podjęto z Wiednia 
zaradczą akcję konkurencyjną w Galicji. Pośpieszono obdarzyć 
ją, wiosną 1817, patentem cesarskim o stanach sejmowych galicyj
skich, dla zrównoważenia jako tako konstytucji warszawskiej. Nie
bawem, dla zrównoważenia łaskawych w Warszawie odwiedzin 
Aleksandra 1815-6, pośpieszył Franciszek I zjechać z małżonką 
latem 1817 do Lwowa. Aleksander z uprzedzającą grzecznością wy
prawił tam natychmiast umyślnego wysłańca „z powinszowaniem 
J. C. K. Mości szczęśliwego przybycia do tego kraju“. Do grzecz
nego tego poselstwa, a naprawdę do wywiadu o sposobie przyję
cia Habsburga przez Galicjan, wybrał swego generał-adjutanta 
Ożarowskiego, używanego do tajnych misyj przeciwaustrjackich 
we Włoszech. Ze strony austrjackiej odpłacano się pięknem za 
nadobne, o czem świadczył następujący, wkrótce po zwołaniu 
w czerwcu 1817 pierwszego sejmu stanowego i cesarskich w lipcu 
t. r. odwiedzinach w stolicy Galicji, niezwykły incydens lwowsko- 
warszawski.

W dwa dni po wyjeździe Franciszka I ze Lwowa, a w parę ty
godni po ukazie Aleksandra o korpusie litewskim, spisany, a wła
ściwie datowany został (30 lipca 1817) we Lwowie osobliwy 
tajny „akt delegacyjny“. Wedle brzmienia tego „instrumentu“, 
zebrali się potajemnie we Lwowie „duchowieństwo, obywatele
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szlachta i stan miejski Królestwa Galicji i Lodomerji, czyli niegdy 
zdradą i przemocą od Polski oderwani i pod najuciążliwszem 
austrjackiem panowaniem blisko półwieku zostający Polacy, 
a z coraz większych uciśnień i prześladowań... żadnej polepszenia 
bytu swego i uzyskania narodowości krajowej niemający nadzieji“. 
Uchwalili tedy wyprawić do Warszawy „tajemną delegację, dla 
przedłożenia ucisków naszych, błagania i przyjęcia opieki od Naj
jaśniejszego i Najłaskawszego cesarza Wszechrosji i króla pol
skiego Aleksandra, swem i nieprzytomnych w niniejszem Zgro
madzeniu Narodowem współobywatelów imieniem“. Na tym „in
strumencie delegacyjnym“ mieściły się podpisy osób 48, w czem 
8 księży, z kanonikiem lwowskim Ignacym Poniatowskim na cze
le, a wraz z parochem bołszowickim Janem Strzelbickim; 33 oby
wateli, między innymi Stanisława Koziebrodzkiego, kilku Starzeń- 
skich, Chełmickich, Milewskich, a śród nich niejaki Józef Po- 
tempski; 6 reprezentantów m. Lwowa i Halicza. Rzeczoną „dele
gację tajemną“ powierzano w ręce b. pułkownika wojsk polskich, 
niegdy żołnierza kościuszkowskiego, Józefa Gąsianowskiego, za
mieszkałego wtedy w Haliczu, a mającego osobiste z insurekcji sto
sunki z generałem Niesiołowskim i Zajączkiem. Gąsianowski 
istotnie przybył do Lublina, skąd w końcu września 1817 przesłał 
akt powyższy namiestnikowi Zajączkowi do Warszawy, żądając 
od niego w dołączonym liście, „iżbyś całem zakredytowaniem swo- 
jem, jakie z charakteru narodowego i dzierżenia w Królestwie naj
pierwszej po monarsze rangi u N. cesarza i króla posiadasz, przy
łożyć się mógł do pożądanego skutku niniejszej delegacji naszej '.

Zajączek oczywiście o całej tej aferze doniósł niezwłocznie Kon
stantemu. Ten z kolei zawiadomił Aleksandra, dodając od sie
bie uwagę, że „byłoby możliwem, iż rząd austrjacki użył tego for
telu (stratagème), by wybadać zamiary nasze względem należą
cych do Austrji prowincji polskich, oraz by następnie poczytać
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nam za winę przyjęcie, jakiego udzielilibyśmy jego emisarjuszo- 
wi“. Tak więc Konstanty od pierwszej chwili w patrjotycznym 
„delegacie“ galicyjskim dorozumiewał się austrjackiego prowoka
tora. Tymczasem kazał Zajączkowi odpisać uprzejmie Gąsianow- 
skiemu do Lublina i zaprosić go do Warszawy, dla przedstawienia 
osobiście swej misji w. księciu. Gąsianowski wprost z rogatki war
szawskiej, w początku października, poszedł do więzienia i pod
dany został ostrej indagacji. Okazało się odrazu, że jego „akt de- 
legacyjny“ był prostym falsyfikatem, że wszystkie niemal na nim 
podpisy były podrobione. Przyciśnięty Gąsianowski wyznał, że 
podczas sejmu we Lwowie spotkał się z owym Potempskim, by
łym kapitanem austrjackim, który mu myśl „delegacji“ do War
szawy poddał i doręczył „ten instrument zupełnie podpisany“. Ko
niec końcem Gąsianowski, po celkowem zamknięciu w szpitalu 
wojskowym warszawskim, został odstawiony etapem do granicy 
galicyjskiej. Drobny ten, w najściślejszej tajemnicy zachowany, 
epizod dawał miarę trwającego w rzeczach polskich skrytego na
pięcia austro-rosyjskiego. Tembardziej wszakże trzymał je pod 
korcem Aleksander, iż ze względu na zajmujące go wtedy pobli
skie sprawy wołoskie, greckie, tureckie, bardzo liczyć się musiał 
z Austrją. Dlatego też przeciwaustrjacka inicjatywa związkowa 
w Galicji, czy to ciążąca stamtąd ku Królestwu, czy też stąd tam 
kierowana, nie odpowiadała widokom ówczesnej jego polityki. 
Dopiero za następnego panowania, w dobie kampanji rosyjsko- 
tureckiej, związany ściśle z Prusami Mikołaj skieruje wzrok ku 
Galicji i tam śród rusińskiej zwłaszcza ludności podziemne prze
ciw rządom austrjackim podejmie usiłowania. Analogiczne zre
sztą, acz innego zgoła rodzaju, miarkujące względem działań 
związkowych w Galicji względy polityczne istniały obecnie, za 
Aleksandra, również i ze strony polskiej. Dom Czartoryskich zdaw- 
na, jeszcze za insurekcji, idąc przeciw Prusom, w pewnej mierze li
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czył się z Austrją. Ojciec ks. Adama, stary generał ziem podol
skich, a feldmarszałek austrjacki, utrzymywał zażyłą z dworem 
wiedeńskim styczność; brat, Konstanty Czartoryski, po kongresie 
wiedeńskim na stałe w naddunajskiej zamieszkał stolicy. Sieniaw- 
ska Czartoryskich w Galicji rezydencja dopełniała puławską 
w Królestwie. Wchodziły tu w grę poważniejsze względy nie ro
dowej tylko, lecz narodowej polityki. Nie sposób było świecy z obu 
zapalać końców. Była w tern niejaka reasekuracja, jak przedtem 
za kościuszkowskiego a potem listopadowego powstania, tak i te
raz pośrodku, w początkach pokojowej doby pokongresowej. Na
leżało w pewnej mierze menażować Austrję, mając do czynienia 
z Rosją i Prusami, odwrócić do czasu oczy od Galicji, mierząc na- 
razie przedewszystkiem na Litwę i Poznańskie.

W tych też obu ostatnich poza kordonem Królestwa kierun
kach zwracał działalność Wolnomularstwa narodowego Łukasiń
ski, Ze szczególniejszą troskliwością starał się o zaszczepienie 
związku w Poznańskiem. Przez wprowadzonego zaraz w początku 
Wierzbołowicza, przyjął Kwileckiego, byłego adjutanta generała 
Fiszera, i polecił mu założyć lożę w samym Poznaniu. Zadanie to 
jednak już wcześniej wykonane zostało przez Ludwika Sczaniec- 
kiego, byłego adjutanta generała Dąbrowskiego i jednego z jego 
wykonawców testamentowych, blisko zaprzyjaźnionego z Wierz- 
bołowiczem. Sczaniecki, bawiąc w Warszawie w 1819, poznał się, 
zapewne przez Wierzbołowicza, z Łukasińskim. Został zaraz przez 
niego wprowadzony do związku, otrzymał klucz do tajnej kore
spondencji i upoważnienie do fundacji loży w Księstwie. Po po
wrocie w Poznańskie wywiązał się natychmiast z tego zlecenia. 
Działał z nadspodzianem nawet powodzeniem, gdyż zapisy do loży 
liljalnej poznańskiej poszły tam gładko i szybko. Litwę zrazu po
wierzył Łukasiński obywatelowi tamecznemu Józefowi Grużew- 
skiemu, przyjętemu do związku za swej bytności w Warszawie,
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w końcu 1819, przez kapitana Kozakowskiego. Później z tem sa
mem wyprawił do Wilna byłego pułkownika Oborskiego. Syn na
turalny prymasa Michała Poniatowskiego, Oborski, człek niezły, 
lecz ograniczony i lekkomyślny, przyjmował adeptów do związku 
bez wyboru i dyskrecji. Stateczniejszy daleko Grużewski, po powro
cie do Wilna, przystąpił tam do działań fundacyjnych przy po
mocy brata swego Stanisława oraz kilku obywateli, Romera, Białło- 
zora, Mikulicza i Dowgiałły. Pomimo braku bliższych w tym wzglę
dzie świadectw, przypuszczać należy, że afiljacja na Litwie została 
przeprowadzona pomyślnie. Grunt był dostatecznie przygotowa
ny przez odrodzoną tam od niedawna a już wcale rozgałęzioną ma- 
sonerję zwyczajną, do której należeli niektórzy z wyżwymienio- 
nych osób. W samem Wilnie niezawodnie powstać musiała loża 
filjalna Wolnomularstwa narodowego. Przypuszczać należy, że 
w takim razie wszedł do niej i Tomasz Zan, kierownik duchowy 
młodzieży akademickiej wileńskiej. Był on mimo młodego wieku 
bardzo czynny w masonerji zwyczajnej litewskiej. Dobrze znany 
mistrzowi katedry prowincjonalnej wileńskiej, Romerowi, wysto
sował on do niego piękny wiersz, gdzie określał wolnomularstwo, 
jako ,,lud z ludem, a ród z rodem — t. j. Litwę z Polską — 
związującą rzekę“. Wedle pewnych wskazówek możnaby też mnie
mać, iż, prócz Zana, uczestniczył tu również Teodor Łoziński, inny 
wpływowy przedstawiciel młodzieży akademickiej wileńskiej.

W samem Królestwie wiadomo dokładnie o czynnościach afi- 
ljacyjnych Wolnomularstwa narodowego na prowincji, w Kaliszu, 
Radomiu, Kielcach, Siedlcach. Głownem jednak siedliskiem oczy
wiście pozostała Warszawa. Tutaj Łukasiński mógł działać oso
biście, zwłaszcza śród oficerów. Najwięcej, rzecz prosta, miał ro
botę ułatwioną w swoim pułku czwartym piechoty, skąd też naj
więcej pozyskał członków. Sięgał jednak często i do innych puł
ków. Tak więc, przeważnie przez samego Łukasińskiego, wprost
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do loży głównej przyjęci byli również niektórzy oficerowie pułku 
drugiego i trzeciego piechoty, pułku grenadjerów gwardji, oraz 
artylerji. Między innymi wszedł kapitan artylerji Józef Bem, świet
ny potem oficer w powstaniu listopadowem, wreszcie wódz znako
mity rewolucji węgierskiej. Łukasiński w swych zapiskach schliis- 
selburskich osobne poświęcił mu wspomnienie. „Był mi dobrze 
znajomy młody Bem, który ...później odznaczył się w Wiedniu, 
a szczególniej w ziemi Siedmiogrodzkiej, gdzie tak rozwinął swoje 
wrodzone talenta, że stanął w rzędzie pierwszych generałów 
w Europie. Jednak w kraju nie był należycie oceniony, z przyczyny, 
że był skromny i nie samochwał. O nim można powiedzieć: nikt 
nie jest prorokiem w swojej ojczyźnie“.

Dochował się, wedle spółczesnej zapiski Skrobeckiego, spis 
imienny wszystkich członków loży głównej. Było ich 33, liczba 
symboliczna, ulubiona w wolnomularstwie t. zw. wyższem. We
dług tego spisu, skład loży głównej przedstawiał się jak nastę
puje: 1) Łukasiński, major pułku 4°; 2) Szreder, adwokat; 3) Ko- 
zakowski Franciszek, podpułkownik kwatermistrzostwa; 4) * Skro- 
becki, kapitan adjutant; 5) Szymanowski, kapitan kwatermistrzo
stwa; 6) * Kindler, major pułku 4"; 7) Wroniecki, major pułku 5°; 
8) Wierzbołowicz, referendarz; 9) Bem, kapitan artylerji; 10) Chrza
nowski, kapitan pułku 2°; 11) * Chaczewski, kapitan pułku 3°; 12) 
Pieniążek, kapitan pułku 4°; 13) * Kozakowski Władysław, j. w.; 
14) Majewski, j. w.; 15) * Dobrogoyski Damazy, j. w.; 16) Le Brun, 
j. w.; 17) Dylewski, j. w.; 18) Tarnowski, porucznik pułku 4°; 
19) Kaszowski, j. w.; 20) Masłowski, j. w.; 21) Poświk, j. w.; 22) Źa- 
boklicki, podporucznik pułku 4°; 23) Paszkowicz, kapitan pułku 
grenadjerów gwardji; 24) Niewęgłowski, j. w.; 25) Kiwerski, j. w.; 
26) Osiecki, j. w.; 27) Lenkiewicz, j. w.; 28) * Bortkiewicz, j. w.; 29) 
Smoczyński, j. w.; 30) Kondracki, j. w.; 31) Markowski, porucznik 
kwatermistrzostwa; 32) Leśniewicz, były podporucznik kwatermi
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strzostwa; 33) Rychłowski, kapitan pułku 1°. Krzyżyki, położone 
przy nazwiskach oznaczały braci przewodników lóż niższych. 
Liczba wszystkich członków afiljowanych w lożach pochodnych 
nic daje się ściśle określić. Prawdopodobnie nie była zbyt wielka 
i napewno nie przekraczała paruset, skoro śród tamtych uczestni
ków bezpośrednich tak niewielka tylko była liczba ,,przewodni
ków“, t. j. założycieli wtórego rzędu. Należy tę okoliczność ze szcze
gólnym podnieść naciskiem. Wszelkie przesadne twierdzenia o ja- 
kiemś ogromnem rozgałęzieniu zarówno Wolnomularstwa narodo
wego, jakoteż późniejszego Towarzystwa patrjotycznego, są pozba
wione realnej podstawy. Są bądź dziełem delatorskich fałszów No- 
wosilcowa i kompanji, bądź też wyrazem samochwalczej przesady 
podrzędnych uczestników, spółczesnej ich kawiarnianej gadaniny 
i późniejszej gazeciarskiej za powstania listopadowego i na emi
gracji, skąd potem niedorzeczne odgłosy po quasi historycznych 
kołatać się będą opowieściach. Jednakowoż Wolnomularstwo na
rodowe, w rzeczywistych szczupłych swych ramach organizacyj
nych, i mimo krótkiego swego trwania, miało doniosłość ogólniej
szą, nietyle przez namacalne czynne, ile niepochwytne duchowe 
oddziaływanie na szersze warstwy społeczne, na sfery wojskowe 
i urzędnicze, na wolnomularstwo zwyczajne, a szczególnie na mło
dzież. Chodziło tu przeważnie, prócz kilku ledwo, i to raczej pra
wdopodobnych, niż dających się udowodnić wyjątków, o pośrednią 
infiltrację moralną, niepozbawioną wszakże pewnego poważniej
szego znaczenia. Suggestyjnie oddziaływał już sam fakt istnienia 
Wolnomularstwa norodowego, jako zwartej, wyższej organizacji 
o podniosłych celach patrjotycznych. Tajemny związek wojskowy 
tej miary, którego potęgę i wpływy opinja skłonną była w prze- 
sadnem raczej wyobrażać sobie świetle, stawał się silnym czynni
kiem, podtrzymującym napięcie ducha narodowego. Zarazem zaś 
stawał się podnietą dla postronnych, niezawiśle od niego, w innej



poczętych płaszczyźnie i skromniejszym zakresie, pokrewnych 
usiłowań związkowych.

V.

Takie usiłowania, poczęści wcześniej jeszcze podejmowane były 
zwłaszcza wśród uczącej się młodzieży. Wyłaniały się niemal ró
wnolegle, wraz podobnym a zróżnicowanym trybem, w rozlicz
nych częściach kraju i zagranicą. Skupiała się związkowo najpierw 
młodzież akademicka, potem i lycealna polska. Odbywało się to 
bądź odruchowo, z inicjatywy samorzutnej, bądź też pod wpły
wem odpowiednich organizacyj spółczesnych zagranicą, przede- 
wszystkiem sąsiednich niemieckich, później w pewnej, słabszej 
znacznie mierze, i francuskich. W krótkim czasie potworzyła się 
znaczna ilość podobnego rodzaju młodzieńczych stowarzyszeń, 
półjawnych lub tajnych, w trzech ówczesnych głównych siedliskach 
uniwersyteckich polskich, Warszawie, Krakowie, Wilnie, chwilowo 
też we Lwowie. Tak samo, i to nawet poniekąd najwcześniej, działo 
się również i zagranicą, we Wrocławiu, Królewcu, Berlinie, Heidel
bergu, Szwajcarji, gdzie zgromadzała się na wszechnicach większa 
liczba studenterji polskiej, jakoteż i po miastach prowincjonalnych 
Królestwa i Litwy. Z kolei bowiem, za przykładem młodzieży uni
wersyteckiej, próbowała stowarzyszać się również i dojrzalsza gim
nazjalna. Liczne te związki uczniowskie, wyższego i niższego rzędu, 
zakładano zazwyczaj z całym zbytkiem obrzędowym, właściwym 
młodocianej wyobraźni. Były tam okrutne przysięgi, szpady na 
krzyż złożone, pistolety w zanadrzu, trupie główki na stole obrad, 
nocne zebrania na cmentarzyskach lub w starych piwnicach. Ale 
pod tą zewnętrzną dziecinniadą prawie zawsze tkwiła treść zdrowa, 
czysta, narodowa. Były to w gruncie rzeczy organizacje bez istot
nego charakteru rewolucyjnego, w których przeważnie znajdowały
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sobie upust szlachetne instynkty najdzielniejszych żywiołów kształ
cącej się młodzieży, uczucie wzajemnego braterstwa, zapał dla ide
ałów wiedzy, piękna, cnoty i wolności, a przedewszystkiem gorąca 
miłość ojczyzny. Były to porywy i dążenia pod każdym względem 
uprawnione do jawności jaknajszerszej, i jedynie śród niezdro
wych warunków politycznych, pod groźbą prześladowczą, skaza
ne na tajność przymusową, na przybieraną też z konieczności for
mę spiskową. Wyczerpujące rozwikłanie całokształtu tych wszyst
kich, nadzwyczaj licznych związków akademicko - uczniowskich 
polskich w niniejszej dobie kongresowej, rzecz dotychczas zaledwo 
tknięta naukowo, nie może na tern miejscu być podejmowaną. 
Siarczyć tu musi narazie wskazanie pewnych tylko, wybitniej
szych, a w dalszym rozwoju bliżej skojarzonych z losem Wolno
mularstwa narodowego i Towarzystwa patriotycznego.

Pierwszy, poważniej zakrojony związek studencki na uniwersy
tecie warszawskim, założony został w 1817, przez Ludwika Mauers- 
bergera. Syn lekarza miejskiego w Łęczycy, pochodził z rodziny 
niemieckiej, lecz oddawna rdzennie spolszczonej. Dusza głębsza, 
wrażliwa, porywcza, — odbita w szlachetnym, nadczułym wnuku 
Stanisławie, który kiedyś podjętą o dziadzie pracę i własne młode 
życie w chwili depresji przetnie, — nad wiek swój rozwinięty 
i oczytany, palił się serdecznem do kraju przywiązaniem i duchem 
wolnomyślnym, wziętym głównie z umiłowanych pism Roussa. 
Po ukończeniu lyceum warszawskiego, wstąpiwszy na wydział 
medycyny uniwersytetu tutejszego, już w grudniu 1817 założył, 
zrazu śród bliższych kolegów, potem w szerszeni nieco kole, Zwią
zek przyjaciół, pod godłem „Panta Koina“ (Wszechspólność). 
Niezwykła nazwa miała oznaczać poprostu duchowe braterstwo 
koleżeńskie, choć może była tu również na myśli powszechniejsza 
łączność narodowa, albo nawet pobratymstwo zobopólne wszelkich 
ludów wolnych. Sam Mauersberger opracował ustawę związkową
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w 19 artykułach. Wedle wyłożonych w niej zasad, łączono się dla 
wspólnej nauki, rozrywki i pomocy wzajemnej; obowiązywano się 
do tajemnicy pod słowem honoru; do skromnych, po 2 złp. mie
sięcznie, składek stałych i nadzwyczajnych; do posłuszeństwa 
prezydującemu, którym na pierwsze półrocze został z wyboru 
Mauersberger. W liczbie założycieli, prócz zaprzyjaźnionych z nim 
studentów, znalazło się też kilku młodych urzędników administra
cyjnych i wojskowych. Członkami mogły zostać tylko osoby do
brze znane założycielom, z pewnem ukształceniem, absolwenci 
szkoły wojewódzkiej lub studenci uniwersytetu. Liczba członków 
nie była znaczną; wiadome są nazwiska około dwudziestu. W tym 
samym czasie poczęły już przenikać do młodzieży akademickiej 
polskiej odgłosy niemieckiego ruchu Burschenschafłów oraz akcji 
Pollena i towarzyszy. Najwcześniejsze zetknięcie miało miejsce 
na młodym uniwersytecie wrocławskim, lecz z ujemnym zrazu 
skutkiem. Istniała tam zdawna, narówni z Landsmannschaftami 
niemieckiemi Silesia i Teutonia, odrębna Polonia. Już w 1816-7 
liczni przedstawiciele Burschenschaftów poczęli tu występować 
za zniesieniem „landsmańskich“ przeżytych „Corps“. Tymcza
sem wrocławska Polonia, związana kartelem z „korpusami“, wzięła 
ich stronę i wdała się w wielką z „burszami“ niemieckimi aferę po
jedynkową. Zarazem z otoczenia Follena w Jenie, skąd prowadzono 
całą po innych wszechnicach akcję burszowską, posłano poufne 
ostrzeżenie do Wrocławia, by unikać zbliżenia z tameczną studen- 
terją polską, gdyż „rzecz zbyt bliska polskiej granicy i Polacy mo
gliby zagnieździć się jak robactwo u Ślązaków, którzy napoły są 
Słowianami“. Natomiast Burschenschaf tij, wziąwszy górę na uni
wersytecie berlińskim, a kryjąc narodowe względem Polski prze
ciwieństwa i wysuwając liberalne swe hasła, weszły w bliższą stycz
ność z tamecznymi akademikami polskimi i silne śród nich zdo
były wpływy. W 1819 Mauersberger dla dokończenia nauk wyje
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chał do Berlina. Na „knajpie“ akademickiej zszedł się ze studiu
jącymi tam Polakami. „Przekonałem się — zapisuje w dzienni
ku — o dobrym duchu moich spółziomków. Śpiewano tam pieśń 
patrjotyczną „Ojczyzno miła“, która mnie wzruszyła. Dowiedzia
łem się, czego nie wiedziałem, że Poznańczycy zachowali nieska
lanie ducha narodowego, że byli dobrymi Polakami“. Zaraz też, 
przy pomocy studjującego w Berlinie Ludwika Koehlera, rodem 
z Warszawy, młodszego swego kolegi z lyceum, założył berlińską 
filję Pantakoiny warszawskiej. Weszli tu przeważnie Poznańczycy, 
a między innymi Ludwik Sachse, sekretarz pruskiego ministra sta
nu, Wilhelma Humboldta. Mauersberger wkrótce opuścił Berlin, 
udając się w dłuższą podróż po Szwecji, Danji, Włoszech; czas ja
kiś bawił też w Paryżu. Po powrocie do kraju został lekarzem woj
skowym w bataljonie saperów w Ujazdowie pod Warszawą, pozo
stając i nadal w stałych stosunkach z dawnymi kolegami. Sam jed
nak założony przez niego związek Pantakoiny warszawskiej już 
w grudniu 1820 faktycznie istnieć przestał.

Tymczasem w Berlinie, pośród młodzieży uniwersyteckiej pol
skiej, dotychczas rozproszonej i zaliczającej się do odłamów roz
maitych Corps i Burschenschaftów niemieckich, powstało zamknię
te zrzeszenie rodzime, z wyraźną cechą narodowo-wyzwoleńczą. 
Wpłynęło na to, z jednej strony, silne wrzenie śród studenterji nie
mieckiej, wywołane przez morderstwo Sanda w marcu 1819. 
Z drugiej zaś strony, nie pozostała tu bez wpływu przyniesiona do 
Berlina przez Mauersbergera pobudka organizacyjna warszawska.- 
Po pewnych jeszcze wahaniach i zatargach, zorganizowany tu zo
stał jesienią t. r., odrębny, z samych Polaków złożony Związek pol
ski. W tej pierwszej Polonii berlińskiej przyjęto godło „Wolność 
i Ojczyzna“. Ustanowiono przy recepcji następujące pytania i od
powiedzi: „Co cię zajmuje?“ „Myśl Ignacego Potockiego“. — 
„W jakim duchu?“ „Hugona Kołłątaja“. — „W jakim zamiarze?“
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„Nieśmiertelnego Kościuszki“. Cel związku, obok „utrwalenia 
przyjaźni i starania o dobrą sławę Polaków na obczyźnie“, stano
wić miało „utrzymanie narodowości lub też ducha narodowego“. 
Ułożono szczegółową ustawę związkową, prowadzono też proto
kóły pisemne, spalone dla ostrożności w 1821. Członków wiado
mych z nazwiska było około dwudziestu. Prócz głównego kiero
wnika, Koehlera, należeli tu między innymi Franciszek Koszutski, 
Roman Osten, Teodor Sczaniecki, Piotr Życ. Nazwiska te ściśle się 
łączą z późniejszem śledztwem politycznem w sprawie Łukasiń
skiego. Przyjmowano też nieraz na posiedzeniach, w charakterze 
gości, wybitniejsze z zewnątrz osoby. Takim częstym gościem bywał 
pułkownik Radoński, mający styczność z wybitnemi czynnikami 
polityczno-związkowemi w Królestwie i Poznańskiem, a nawet za
granicą, szczególnie we Włoszech.

W tym samym roku 1819, tak znamiennym dla rozwoju orga- 
nizacyj związkowych polskich, a niemal równocześnie z założe
niem Wolnomularstwa narodowego, nastąpiło ze źródeł rozmai
tych gorączkowe ożywienie działalności organizacyjnej śród mło
dzieży uniwersyteckiej warszawskiej. Młodzież ta pod względem 
moralno-politycznym znajdowała się w zawilszych i trudniejszych 
niż gdzieindziej warunkach. Pozostawała z imienia pod opieką obo
wiązujących praw konstytucyjnych, polskich władz uniwersytec
kich, polskiego ministerjum oświecenia. Dotkliwie przecie odczu
wała na swej skórze samowolny, twardy nacisk dozorczy, idący 
od w. ks. Konstantego i jego otoczenia. Skądinąd zaś sama ówcze
sna studenterja warszawska, pod względem spójności i dojrzałości 
duchowej, niejedno pozostawiała do życzenia. Mieściła w sobie 
zbyt wielką różnolitość i różnowartość żywiołów akademickich, 
zbiegających się do nowej wszechnicy stołecznej ze wszystkich 
dzielnic polskich. Żywioły te w przeważnej większości były niewąt
pliwie dodatnie. Pełno też było w ówczesnym zespole akademic
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kim warszawskim postaci zdrowych, dzielnych, nawet niepospoli
tych i podniosłych, spotykanych w następstwie na miejscu za
szczytem w walce rewolucyjnej, na emigracji i na posterunkach 
ciężkiej służby obywatelskiej w niewolonym kraju. Ale naogół nie 
ulega wątpliwości, że poziom młodzieży uniwersyteckiej warszaw
skiej stał wtedy niżej od poziomu spółczesnej wileńskiej. Ta osta
tnia, bardziej jednolita, zrównoważona i wytrawiona, górowała 
niezawodnie składem, zwartością, kierownictwem. Natomiast 
śród warszawskiej łatwiej wybijały się na czoło żywioły mniej pe
wne, lub nawet zgoła ujemne. Szeroką popularnością cieszył się 
tutaj akademik Adam Zamoyski. Rodem z Galicji, syn właściciela 
dóbr Kozłów w obwodzie złoczowskim i Grocholskiej, przybył on 
na uniwersytet warszawski ze wszechnicy lwowskiej. Był to stary 
juz student, dochodzący trzydziestki, figura licha, typ krzykliwego 
działacza, dobijającego się taniej popularności śród kolegów. Do 
wpływowszych akademików należał również Szymon Krępowiecki, 
podobnego zakroju, lecz daleko bardziej jeszcze niepewny. Swem 
podniecającem oddziaływaniem na kolegów aż nadto teraz idąc 
na rękę prowokatorskim dążeniom Nowosilcowa, wystąpi później 
jako zawodowy krzykacz i warchoł w dobie listopadowej i emigra
cyjnej. Innym ruchliwym prowodyrem akademickim był Ferdy
nand Keller, więcej niż podejrzany, gdyż wedle własnych później- 
sz3'ch wyznań pracował w sekrecie przy swym wuju Stembercie, 
tajnym agencie policyjnym. To też niebawem haniebnie spisze się 
przy śledztwach, obciąży świadectwem swojem mnóstwo kolegów 
i wyśpiewa wszystko co wiedział i więcej, czego nie wiedział i cze
go w rzeczywistości wcale nie było. Podobnież wielką śród kole
gów wziętością cieszyli się zgniły hulaka Ignacy Maciejowski, ga
datliwy lekkoduch Ludwik Węgierski i inne tegoż gatunku, ha
łaśliwe, rzutkie, a przeważnie ujemne okazy. A kręciły się też tutaj 
i żywy udział brały w życiu akademickiem warszawskiem postacie
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całkiem już niedwuznaczne. Takim był awanturniczy Benedykt 
Kalinowski, który miał wkrótce rozwinąć zdumiewająco czelną 
i wszechstronną działalność prowokatorską. Takim był również 
utalentowany Henryk Mackrott junior, wtedy student medycyny, 
a zawodowy donosiciel, niebawem arcymistrz szpiegostwa policyj
nego.

Śród podobnych warunków działalność organizacyjna na uni
wersytecie warszawskim narażona była na wszelkiego rodzaju zbo
czenia i niebezpieczeństwa. Została ponownie podjętą wt 1819, nie
zawiśle od poprzedniej roboty Mauersbergera, przez lepsze czyn
niki studenckie, w postaci zrazu możliwie oględnej. Według pier
wotnego statutu uniwersyteckiego (1818), związki studenckie na 
wszechnicy warszawskiej były naogół dozwolone, z wyjątkiem 
„przeciwnych porządkowi i moralności“. Na tej zasadzie powstało 
w 1818, za zezwoleniem rektora, ks. Szwejkowskiego, kilka zwią
zków jawnych, w celach koleżeńsko-naukowych. Takiem było sto
warzyszenie akademickie Czcicieli nauk, założone, z udziałem Za
moyskiego, przez studenta praw Józefa Gołuchowskiego, dość 
marnego człeka, głośnego później pisarza filozoficznego, i zbiera
jące się pod jego przewodem od marca do lipca 1819. Takiem ró
wnież było Towarzystwo literackie, założone t. r. przez Henryka Na 
kwaskiego, syna senatora kasztelana, później posła na sejm rewo
lucyjny. Obadwa stowarzyszenia stawiały sobie z urzędu zadania 
czysto koleżeńskiej wymiany myśli w przedmiotach nauki i pi
śmiennictwa. Pierwsze z nich, pod sprytnym Gołuchowskiego kie
runkiem, niebardzo poza mdłe, dozwolone wykraczało granice. 
Natomiast Towarzystwo literackie, używające na wewnątrz do
bitniejszej nazwy związku Miłośników narodowości, naraziło się 
niebawem władzy. Latem 1819, po opieczętowaniu G a z e t y  Co
d z i e n n e j ,  wyprawiło ucztę na cześć poszkodowanych redakto
rów, Kicińskiego i Morawskiego, i doręczyło im pierścienie pamiąt
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kowe od młodzieży. Wkrótce potem, w lipcu t. r., jak się zdaje z po
budki Kellera i Maciejowskiego, około setki studentów podpisało 
akt Powszechnego związku uniwersytetu warszawskiego. Uchwa
lono nosić czamary i czerwone oznaki. Marszałkiem obrano Za
moyskiego, sekretarzem Krępowieckiego. Akt przedstawiono do za
twierdzenia rektorowi, lecz spotkano się z odmową. Go więcej, ta 
nagła próba stworzenia, pod postacią Związku powszechnego, wiel
kiej organizacji studenckiej na wzór powszechnej Burschenschaft 
niemieckiej, pociągnęła za sobą skutki fatalne. Spowodowała niê  
zwłoczne zamknięcie przez władzę wszelkich tolerowanych do
tychczas pomniejszych związków jawnych i zakaz ogólny wszel
kiego rodzaju stowarzyszeń i zgromadzeń na uniwersytecie war
szawskim. Tym sposobem jedyną możliwą formą organizacyjną 
stawały się odtąd związki tajne.

Taki związek powstał t. r. z inicjatywy Heltmana. Wiktor Helt- 
man, rodem Litwin, z Prużańskiego, gubernji grodzieńskiej, po 
ukończeniu szkoły świsłockiej przybył w 1815 do Warszawy. Zo
stał tu bibljotekarzem znanego z nauki i patrjotyzmu senatora 
kasztelana Aleksandra Chodkiewicza, uczęszczając zarazem na 
uniwersytet. Był zamiłowany do nauk, głowa żywa, myśląca, choć 
czysto eklektyczna, nie twórcza, bez samodzielności i wyższych 
uzdolnień. Łatwo zapalający się, popędliwy, był pod wpływem 
afektu zdatny do poświęcenia, lecz zgoła niewytrzymały, „z przy
rodzenia nader trwożliwy, mieszający się, słowem, bojaźliwy“. 
Ambitny ponad miarę swą i siłę, podjął obecnie śmiałą myśl zwią
zkową, aby wnet uledz pod jej ciężarem w chwili próby, i przez 
słabość zrozumiałą lecz niezaszczytną narazić moc ludzi i sprawę 
publiczną opłakanym wylewem wyznań. Latem 1819 otworzył się 
przed Wincentym Matuszewiczem, też Litwinem, rodem z powiatu 
brzeskiego, z zamiarem założenia tajnego związku akademickiego. 
Porozumiał się następnie w tej sprawie z Krępowieckim, a przez
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niego z Zamoyskim. Ułożono związek celem „krzewienia uczuć 
wolności, miłości ojczyzny i narodowości“, a z „chowaną w ser
cach naszych“ myślą walki z „tyranją i fanatyzmem“, „przywró
cenia niepodległości Polski“. Zaprzysiężono się wzajem nocną po
rą na polu wolskiem pod Warszawą, wedle roty ułożonej przez Za
moyskiego, którego obrano prezesem i w którego mieszkaniu na 
Lesznie następnie się zgromadzano. Nikły ten związek liczył człon
ków niewielu, wedle późniejszego zeznania Heltmana, siedmiu. 
Trwanie miał nader krótkie. Po wyjeździe Matuszewicza na Litwę 
a Krępowieckiego na profesurę do Lublina, już pod koniec jesieni 
t. r postanowiono rozwiązać się. Zebrano się w kościele Św. Krzy
ża i zwolniono nawzajem od przysięgi. Zamoyski wkrótce potem, 
w listopadzie t. r., relegowany z uniwersytetu za zakazane schadz
ki koleżeńskie, wyjechał do Galicji. Heltman natomiast przerwane 
usiłowania związkowe snuł dalej z nowym przyjacielem, Piątkie- 
wiczem. Ludwik Piątkiewicz, młodszy od niego o lat kilka, był ro
dem ze Lwowa, ze zbiedniałej, pochodzącej z Poznańskiego rodzi
ny. Przez ojca, dzierżawcę w Sieniawszczyźnie, korzystał osobiście 
z poparcia domu Czartoryskich. Dedykował dwa swe przekłady 
ks. Izabeli Czartoryskiej, otrzymał od niej pierścień i nagrodę pie
niężną, bywał gościem w Sieniawie. Znał się też dobrze z Horody- 
skim i później przy nim, jako ministrze, zawiesi się za rewolucji 
listopadowej. Obecnie, we wrześniu 1819, przybył do Warszawy 
dla studjów i karjery piśmienniczej. Posiadał niejakie ukształce- 
nic, zwłaszcza skłonność do slawistyki, dużą łatwość pióra. Człek 
przedsiębiorczy, sprytny, zresztą umysł i charakter bardzo pośle
dni, odegra potem w powstaniu rolę dość ruchliwą, choć mocno 
kwest jonowaną. Tymczasem trafił do Warszawy na chwilę ostrej 
walki wolnej prasy z nową cenzurą niekonstytucyjną. Morawski 
i Kiciński, po zamknięciu swego dziennika, próbowali wzorem spół- 
czesnych publicystów paryskich ratować się wydawaniem nieper-
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jodycznej K r o n i k i  T e g o c z e s n e j .  Następnie, od września 
1819, wydawali O r ł a  B i a ł e g o ,  gdzie własne zręczne artykuły 
dowcipnie mieszali z przedrukami z paryskiego Constitutionnel. 
Niedługo jednak dyszeć mogli i już po roku, we wrześniu 1820, 
przydławieni ciężką ręką cenzuralną Szaniawskiego, musieli zwi
nąć pismo i zejść z placu. Owóż Heltman z młodziutkim Piątkie- 
wiczem, być może zachętą Chodkiewicza i Czartoryskiego wsparci, 
postanowili opróżniony piśmienniczy objąć posterunek. Dobrali 
sobie w tym celu do pomocy trzeciego towarzysza, większej od 
nich obu wartości. Był nim Ksawery Bronikowski. Urodzony 
w 1796 w Mogilnie, powiatu sandeckiego, w Galicji, przybył do 
Warszawy w 1817, gdzie wstąpił na wydział prawny. Młodzieniec 
dzielny, ofiarny, należał do pierwszych zamkniętych związków 
akademickich. Pod koniec 1820, na miejsce zgasłego O r ł a  
B i a ł e g o ,  zapowiedzieli nowe czasopismo, D e k a d ę  P o l s k ą .  
Zaczęli wydawać ją z wielkiem powodzeniem od stycznia do maja 
1821, pod wziętem ze słynnego pisma Kołłątaja, godłem Nil despe- 
randum. Wzorowali się w treści i formie na głośnej wtedy Minerve 
paryskiej. Pisywali głównie sami, lecz drukowali też kilka artyku
łów poważniejszego pióra, Węgrzeckiego i Niemojowskiego Win
centego.

To przedsięwzięcie wydawnicze było jednak w łączności bez
pośredniej z równoległą inicjatywą związkową. A mianowicie, 
jeszcze na początku 1820, Heltman i Piątkiewicz założyli nowy taj
ny związek młodzieży pod nazwą Wolnych Polaków. Zbudowali 
go na podstawie masońskiej, w dwóch pierwotnie lożach, niższej 
i wyższej. Ta ostatnia miała właśnie, między innemi, podjąć wy
dawnictwo polityczno-perjodyczne, co też uskutecznione zostało 
pod postacią D e k a d y .  Ustawę związku opracował Heltman 
wspólnie z Piątkiewiczem, przy udziale Bronikowskiego, Kellera 
i kilku akademików. Z niektórych zbytecznych jej szczegółów jak-
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gdyby biło swędem zawodowych natchnień Horodyskiego, kręcą
cego się wówczas między Galicją a Warszawą. Ta ustawa, oparta 
głownie na wzorach niemieckich, uległa jednak następnie znacz
nym zmianom. Oprócz kapituły pod przewodnictwem Piątkiewi- 
cza, z tytułem wielkiego mistrza, utworzone zostały trzy loże sym
boliczne pod imieniem Kościuszki, Rejtana, Kołłątaja, obierające 
sobie mistrzów i reprezentantów przy kapitule. Reprezentantem 
pierwszej loży został Heltman, drugiej Piątkiewicz, trzeciej student 
uniwersytetu Wąsowicz. Przy spotkaniu członków obowiązywał 
„znak poznawczy, zastosowany do wyobrażenia połączonej Pol
ski'“: „inwitujący“ podawał trzy palce pierwsze, rozkładając je 
i skupiając, ze słowami „wszystko i nic“, na co „inwitowany“ od
powiadał „ojczyzna i śmierć“. Pełno też było dziecinnej formali- 
styki przy recepcji nowych członków: aż trzy trupie główki, szty
let, palący się spirytus, przysięga, hymn śpiewany i t. p. Członków 
pod koniec było sporo, znanych z nazwiska około czterdziestu, 
wszystko, z wyjątkiem kilku, studenci uniwersytetu. Ryło tu dosyć 
nazwisk później zasłużonych i wybitnych, jak Jachowicz, Jeske, 
Morawski, Mochnacki i inni.

W maju 1821 Heltman i Piątkiewicz, a razem z nimi ich D e- 
k a d a i nieodkryty jeszcze wtedy związek Wolnych Polaków, pa
dli ofiarą drobnego napozór zajścia. Wypuścili oni dnia 3 maja t. r., 
jako dodatek bezpłatny do swego pisma, a po cenie 5 roszy w sprze
daży ulicznej, tekst konstytucji Trzeciego maja. Wywołało to sro
gi gniew Konstantego, który dopatrzył się w tern intencji rewolu
cyjnej i naśladownictwa podobnej taniej edycji francuskiej Charłe, 
ogłoszonej w Paryżu przez głośnego ze swych popularnych wy
dawnictw opozycyjnych starego napoleończyka, pułkownika Tou- 
queta. Niefortunni wydawcy zostali natychmiast aresztowani i sta
wieni przed w. księciem w pałacu Brylowskim. Doszło tu do sceny 
bardzo gwałtownej, czynnego zelżenia obu przez Konstantego. Oba-
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dwaj naprzód przez czas dłuższy więzieni byli na odwachu i w ra
tuszu. Następnie nieszczęśliwy Heltman, przez pochodzenie swe 
z Litwy wygarnięty z pod opieki przepisów konstytucyjnych Kró
lestwa, poszedł za karę do korpusu litewskiego. Został tam umiesz
czony jako prosty szeregowiec, „kanonier pierwszej bateryjnej 
roty XXIV artyleryjskiej brygady“, konsystującej pod Brześciem. 
Piątkiewicz zaś, po nieudanej próbie skuszenia go do tajnej funkcji 
szpiegowskiej, jako niepełnoletni obcokrajowiec został, pod eskortą 
żandarmerji, w połowie lipca 1821 odstawiony do granicy galicyj
skiej. Jakkolwiek w całej tej przeprawie udało się zachować w zu
pełnej tajemnicy istnienie związku Wolnych Polaków, to jednak 
po zniknięciu z widowni głównych kierowników uległ on sam przez 
się rozwiązaniu.

Związek powyższy warszawski pośrednim sposobem oddziałał 
organizacyjnie na młodzież akademicką krakowską. Przedstawia
ła ona wtedy pod każdym względem materjał o wiele niższy od war
szawskiej. Zresztą na niższym daleko od wszechnicy stołecznej stał 
sam ówczesny uniwersytet krakowski. Będąc urzędownie pod pro
tekcją Aleksandra I., a bezpośrednią opieką „konserwatora“ No- 
wosilcowa, wyobrażał wtedy opłakaną parodję wszechnicy jagiel
lońskiej. W lipcu 1820 zaszły w Krakowie, z błahego bardzo powo
du, gwałtowne rozruchy studenckie. Zostały one rozdęte ponad 
miarę przez zbyt usłużne władze uniwersyteckie i polityczne, oraz 
urzędującego w Krakowie rezydenta rosyjskiego Zarzeckiego, 
w posyłanych do Warszawy doniesieniach. Natychmiast też dro
bną tę sprawę skwapliwie wyzyskał Nowosilcow w jadowitych 
raportach do Konstantego i Aleksandra. W styczniu 1821 poszły 
z Krakowa do Warszawy nowe donosy Zarzeckiego. Szło teraz 
o jakieś dziwnie podejrzane kartki schadzkowe młodzieży, w któ
rych przecie możnaby raczej dopatrzeć się dość wyraźnej cechy pro 
wokatorskiej. Bównocześnie, w początku t. r., Keller, Kalinowski
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i kilku inych relegowanych studentów warszawskich, należących 
do związku Wolnych Polaków, przybyło do Krakowa. Podszyli 
się tutaj jako wysłańcy i pełnomocnicy Powszechnego burszen- 
szaftu polskiego, jakoby istniejącego w Warszawie, którego rze
komą ustawę, w poświadczonym przez siebie fałszywym wypisie, 
wraz ze „śpiewnikiem“, mieszczącym patrjotyczne pieśni stu
denckie, doręczyli kolegom krakowskim. Na tej zasadzie, pod ha
słem „niezawisłości i sławy ojczyzny“, utworzyli śród nich podo
bne Towarzystwo burszów, w dwóch stopniach, „szpaków“ (fu
ksów) i „burszów“, jako organizację przygotowawczą do związku 
Wolnych Polaków.

Nie ulega wątpliwości, że niektórzy z przybyłych do Krakowa 
warszawiaków w dobrej działali wierze. Natomiast więcej niż dwu
znaczną była rola głównych prowodyrów, Kellera i Kalinowskiego, 
pachnąca silnie prowokatorstwem. Szczególnie podejrzanym wy
daje się Kalinowski, który najprawdopodobniej był podesłanym 
agentem Nowosilcowa. Jeszcze po drodze do Krakowa zdążył on 
podobne „burszostwo polskie“ zorganizować w Kielcach, w ta
mecznej Szkole górniczej. Później, uwinąwszy się ze swą misją kra
kowską, w sierpniu t. r. znalazł się we Wrocławiu, gdzie wstąpił 
do tamecznej Polonji. Jesienią t. r., podczas masowych aresztowań 
na wrocławskiej i innych wszechnicach, sam tylko wydobył się bez 
szwanku. Kręcił się potem po Poznańskiem, wciskał do wszelkich 
organizacyj tamtejszych, dostał do dworów obywatelskich, przesia
dywał u Karola Stablewskiego, Macieja Mielżyńskiego, Stanisława 
Chłapowskiego i innych. Następnie włóczył się w 1822 po Heidel
bergu, Tybindze, Fryburgu, gdzie studjujących węszył Polaków. 
Z kolei udał się do Bazylei i Aarau, gdzie wtarł się do znajomości 
osobistej z Follenami. Zjawił się nawet aż w Medjolanie i Brukseli. 
Wreszcie najspokojniej wrócił do Warszawy, poddał się dobrowol
nie formalnej indagacji i wyszedł z niej obronną ręką bez żadnej dla
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siebie krzywdy. Powstałe z tak wątpliwych zaczątków Burszostwo 
krakowskie miało dzieje nieciekawe a bardzo niedługie. Wnet bo
wiem samo siebie miało przyprawić o zgubę i przyłożyć się nieroz
ważnie do napoczęcia wielkiej zawieruchy śledczo - represyjnej 
w Królestwie, idąc niechcący na rękę kreciej robocie Nowosilcowa. 
Burszowie krakowscy, bardzo powierzchownym zresztą naśladow
czym sposobem, chwycili się świeżych odgłosów formacyj węglar- 
skieh, tworzonych w 1820-1 śród młodzieży francuskiej i niemiec
kiej. Zarazem zwrócili się wprost do Warszawy celem nawiązania 
stosunków ze stołecznemi organizacjami akademickiemu Skutkiem 
tego spowodowali mimowoli pierwsze aresztowania polityczne war
szawskie na większą skalę i dostarczyli pożądanego wątku akcji 
podziemnej Nowosilcowa.

Samodzielniejszym trybem, w większej niezawisłości od War
szawy, rozwinęła się równoległa działalność związkowa akademic
ka na Litwie. Tutaj, z jednej strony, odgłosy dawniejszego Tugend- 
bundu pruskiego trafiały bezpośrednio, krótszą drogą na wszech
nicę Albertyńską w Królewcu, głównem ongi siedlisku tego zwią
zku, docierając stamtąd wprost do uniwersytetu wileńskiego. Z dru
giej znów strony, tutaj, śród warunków mniej pomyślnych, niż w 
konstytucyjnem i jednolitem etnograficznie Królestwie, trudniejsze 
i bardziej naglące były kulturalne i polityczne zadania narodowe, 
którym służyć w miarę sił poczuwała się do obowiązku poważniej 
myśląca młodzież akademicka. Wcześnie też, już w 1816, wynikła 
na uniwersytecie wileńskim samorodna inicjatywa akademicko- 
związkowa, na naradach Tomasza Zana, Adama Mickiewicza i Jó
zefa Jeżowskiego. Powstała stąd, z końcem 1817, pod hasłem ,,oj 
czynna-nauka“, na głębszem tle świadomości kulturalno-politycz
nej, tajna organizacja kierownicza Filomatów. Rozwinęła się stąd 
następnie, wiosną 1820, formacja pochodna Promienistych, której 
nazwa, być może, dziwną drogą okrężną trafiła na Litwę przez by
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łych legionistów, uczestniczących przed dwudziestoleciem w tajnym 
związku patriotycznym włoskich „zorzan“, Rnggioncinti. Powstała 
organizacja Filaretów, nawiązująca swą nazwą ,,przyjaciół cnoty“ 
(Tugendfreunde) do pierwotnego punktu wyjścia, Tugendbundu. 
Twórca i kierownik główny, Zan, był, jak się rzekło, członkiem ma- 
sonerji litewskiej zwyczajnej. Później będzie członkiem gminy To
warzystwa patriotycznego w Wilnie. O ile pośrodku należał również 
do Wolnomularstwa narodowego, pozostaje, jak zaznaczono, przy
puszczeniem ściśle nieudowodnionem. Młodzież wileńska bacznie 
śledziła zdaleka, lub przez bystrych, jak Pietraszkiewicz, do stolicy 
wysłańców, ożywioną a nieporządną akcję akademicką warszaw
ską. Roztropnie jednak unikała organizacyjnego z nią sprzężenia 
się, które tylko jej własne rozbić mogło prace. Trafnie też uchyliła 
czynione w tej mierze propozycje, z jakiemi w 1820 przybył z War
szawy do Wilna niepewny Ksawery Ogiński, późniejszy delator To
warzystwa patrjotycznego. Taka wstrzemięźliwość okazała się tern 
trafniejszą, że oddawna już wszystkie najpoufniejsze czynności 
akademickie warszawskie były śledzone przez gorliwego aka
demika Mackrotta i w regularnych, szczegółowych jego rapor
tach szpiegowskich, od sierpnia 1819, donoszone w. ks. Konstan
temu. Co się tyczy spółczesnych i nieco późniejszych, dorywczych 
pomysłów związkowych w szkołach średnich na Litwie, to, z je
dnym wyjątkiem Swisłoczy, ciążyły one oczywiście nie ku War
szawie, lecz wprost do Wilna. Czysto dziecinne przeważnie już by 
ły to sprawy. Śród nich nietyle rzeczy wistem znaczeniem, ile okro
pnym losem młodocianych ofiar, wyróżnić się miała organizacja 
szkolna w Kiejdanach, oraz Braci Czarnych w Krożach. Założyciel 
tej ostatniej, Jan Witkiewicz, wtedy dziecko, potem postać bardzo 
niezwykła, w późniejszych dziwnych swych przeprawach, z pod 
tragicznej maski agenta rosyjskiego w Kabulu, zamordowanego 
w Petersburgu, zdaje się wyzierać duchem wcielonego Walenroda
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W obu tych związkach, kiejdańskim i krożańskim, wyraźne wpły
wy follenowskich Schwarze Bruder i Bezwarunkowych dziwną 
stanowią niespodziankę, przerzucone tak daleko z Niemiec zacho
dnich na Litwę.

Pokrewne niższego rzędu związki lycealne, wzorowane na uni
wersyteckich, istniały również w Królestwie. Jeden taki związek 
powstał w 1819 w klasie szóstej lyceum warszawskiego. Schodzo
no się nocą na Górach Dynasowskich, mało wtedy zabudowanych. 
Przynoszno czasem pod płaszczem uczniowskim zdobyty szczęślh 
wie stary pistolet lub pordzewiałą szpadę, składano okrutne przy
sięgi przeciw despotom i fanatykom. Pierwsze skrzypce grał tu 
Maurycy Mochnacki. Umysł świetny, serce ogniste, charakter nie
spójny, wątły, był to wtedy chłopak szesnastoletni, ponad wiek 
swój dojrzały. A należał także do tych dynasowskich „związkow
ców“ — szczegół trochę niespodziany — kolega Mochnackiego 
z ławy szkolnej, młody Aleksander Wielopolski, późniejszy naczel
nik rządu cywilnego. Było to poprostu naśladowcze, wzorem aka
demickim, czyste dzieciństwo, którem zbyt głośno zaraz wtedy, 
a niepotrzebnie i później jeszcze, chlubił się Mochnacki. Dowiedzia
wszy się o tych niebezpiecznych przechwałkach, ostrożny Piątkie- 
wicz, dla utrzymania rzeczy pod swoim nadzorem, Mochnackie
go, zapisanego tymczasem na uniwersytet warszawski, wprowadził 
w 1820 do swego związku Wolnych Polaków. Podobne stowarzy
szenia lycealne miały istnieć spółcześnie w niektórych innych 
szkołach warszawskich, między innemi w pijarskiej. W szkole ka
liskiej założony został przez Ostena, członka Polonji berlińskiej, 
związek Kawalerów Narcyza, później kontynuowany częściowo na 
uniwersytecie warszawskim, rządzony przez „archonta“ i przyda
nych mu „senatorów“, obieranych przez „areopag“, t. j. zgroma
dzenie walne. Podobny związek, wedle zeznań Kellera i Jozafata 
Ostrowskiego, miał istnieć w szkole lubelskiej. W jednym tylko wy
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padku pobudka tego rodzaju, pochodząca z Warszawy, sięgnęła 
aż na Litwę: jesienią 1819. Wiktor Heltman przez brata swego Jó
zefa, ucznia szkoły świsłockiej, spowodował założenie śród tamtej
szej młodzieży Towarzystwa naukowego. Trwało ono tylko do 
końca t. r., zluzowane następnie przez Towarzystwo moralne 
w Swisłoczy.

VI.

Z Wolnomularstwem narodowem Łukasińskiego wszystkie te 
wieloliczne formacje związkowe uczącej się młodzieży pozostawa
ły w nader luźnej a przeważnie w żadnej zgoła łączności. Jedna
kowoż, z samej natury rzeczy, wszystkie, nawet bezwiednie, cią
żyły ku niemu w imię wspólnej sprężyny patrjotycznej. Zarazem 
przecie, już ze względu na swą mnogość oraz nieopatrzny charak
ter tworzącej je młodzieży, byłv czynnikiem obosiecznym, nieobli
czalnym i mimowoli narażającym na tern większe niebezpieczeń
stwo wyższą robotę Łukasińskiego. Musiał on zresztą mieć się tem- 
bardziej na baczności, odkąd wszczęte w Niemczech prześladowa
nie związków tajnych uniwersyteckich lada chwila mogło zostać 
przeszczepionem do Warszawy i ugodzić w mnożące się tutaj bez 
liku związki akademicko-szkolne. Zaczęło się istotnie na to zano
sić już w początku 1820, skutkiem wykrycia, w najogólniejszych 
dopiero zarysach, organizacji młodzieży polskiej we Wrocławiu, 
Kaliszu oraz na uniwersytecie warszawskim. Z kolei przypaść mia
ły zajścia uniwersyteckie w Krakowie w lipcu t. r. Odtąd zdwoiły 
czujność władze, wyleciała na wsze strony sfora policyjna, znalazł 
się na świeżym tropie Nowosilcow.

Dla Wolnomularstwa narodowego było w tern ostrzeżenie na
der poważne. Łukasiński uświadamiał sobie trudność położenia 
i konieczność przestrzegania bezwzględnej ostrożności we wszel
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kich czynnościach związku. „Na każdem posiedzeniu loży zaleca
łem jaknajmocniej skromność i dyskrecję w mowach potocznych, 
aby najmniejszem słowem nie obrazić Rządu, lecz owszem mówić 
o nim zawsze z pochwałą. Kodeks nasz karny (lożowy) karę od
dalenia z Towarzystwa wyrzekł na tych, którzyby po dwukrotnem 
napomnieniu trzeci raz temu obowiązkowi uchybili. Nie chcę by
najmniej szukać z tego zasługi, nie pochodziło to z przywiązania 
do Rządu, ale z ostrożności“. Jednakowoż była to rzecz niezmiernie 
trudna, prawie niepodobna, utrzymać w karbach wstrzemięźliwo
ści organizację tego rodzaju, rwącą się do czynu. Była to ta sama 
zupełnie trudność, którą, jak poprzednio zaznaczono, uświadamia
li sobie własnem doświadczeniem spółcześni kierownicy podobnych 
związków francuskich. To jest nieunikniona słaba strona wszel
kich organizacyj tajnych podobnego zakroju. Są one z samej swej 
istoty, jako zbiorniki energji wysokiego napięcia, przystosowane 
do raptownego czynu na krótką metę. Pomyślane bodaj najroz
tropniej, lecz jako funkcja ciągła, na dłuższy dystans, na rozwojo
we trwanie, na spokojne dojrzewanie, stają wnet same z sobą 
w sprzeczności samobójczej. Skupiają żywioł psychiczny nazbyt 
prężny, niekarny, niedający się zahamować dowoli, żądny wyła
dowania się jeśli nie w czynie, to chociażby w pozorach czynu. 
Tak stać się musiało i w niniejszym wypadku. Nadomiar do po
dobnej, bylejakiej, przedwczesnej akcji, grożącej wykolejeniem 
związku, parły najmniej poważne i pewne żywioły związkowe. 
Parli ludzie, którzy niebawem splamią się dezercją, lub shańbią 
zdradą. Tak więc Skrobecki chciał działalność Wolnomularstwa 
narodowego skierować głównie na wojsko, przez szersze wpływa
nie na ciało oficerskie i opiekowanie się szeregowcami. Byłoby to 
zapewne rzeczą piękną, lecz, ze względu na nadzwyczajną w tym 
względzie czujność w. ks. Konstantego, najbardziej ryzykowną. 
Szreder zajmował się. już układaniem nowych ustaw konstytucyj
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nych dla narodu. Chciał także, aby związek zajął się niezwłocznie 
pozyskaniem włościaństwa, przez obietnicę darmego uwłaszczenia, 
co przy ówczesnych warunkach niechybnie zakończyłoby się gor
szym jeszcze, niż sprawa Gorzkowskiego, wynikiem. Najgwałtow
niej poczynał sobie stary pułkownik Sznayder, tak niefortunnie 
dopuszczony do uczestnictwa w Wolnomularstwie narodowem. 
Prawił on teraz o zaprowadzeniu republiki i konieczności na 
lychmiastowego zrewolucjonizowania warstw wyrobniczych ludu 
warszawskiego. „Nie znasz, widzę, Warszawy, — mówił zaperzo
ny do miarkującego go daremnie Łukasińskiego, — sądzisz o niej 
z wyższej klasy ludzi, z kupców i rozpieszczonych niektórych rze
mieślników. Poznaj tylko ludzi, trudnemi rzemiosłami zajętych, 
jako to rzeźników, kowalów i tym podobnych, a dopiero inaczej
0 Warszawie sądzić będziesz. Trzeba, żebyś, przebrawszy się 
w wieczór, poszedł ze mną po różnych szynkowniach, gdzie ci lu
dzie przebywają, a tak dopiero ich poznasz, będziesz świadkiem za
ufania, jakie oni we mnie mają“. Łukasiński miał niewdzięczne za
danie ucinania tych i podobnych, obfitych, rozbieżnych a niewczes
nych projektów, z jakiemi raz po razie zwracali się do niego natar
czywie oddzielni związkowcy, lub co gorsza, głośno na wspólnych 
występowali obradach. Tembardziej widział się zmuszonym auto
kratycznie dzierżyć ster stowarzyszenia, rządzić na własną rękę, 
jaknajrzadziej kapitulne odprawiając posiedzenia, niewiele ogląda
jąc się na spółuczestników, z wyjątkiem jednego Machnickiego. 
Takie jego postępowanie wywoływało znów kwasy, gniewy, za
wiści, głuche pretensje o samowładność i zlekceważenie. Zarzu
cano mu, że kapituły nie zwołuje; że bez pytania dobiera nowych 
członków z pominięciem form obrzędowych, przez prostą komu
nikację osobistą; że wbrew ustawie przyjmuje osoby cywilne,
1 w dodatku nienależące nawet do masonerji zwyczajnej; że pa
piery najważniejsze u siebie trzyma; że rozkrzewianie związku po
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za Warszawą na własną rękę prowadzi, itp. Łukasiński — tak 
te wszystkie zarzuty nader charakterystycznym sposobem streszcza 
jeden z jego przeciwników a spółzałożycieli związku, — zdawał 
się chcieć brać na siebie całą odpowiedzialność“. Tak było w rze
czy samej; i to najlepiej cechowało zarówno Łukasińskiego, jak 
i położenie Wolnomularstwa narodowego.

Położenie to stawało się tymczasem coraz mniej bezpiecznem, 
Bardzo wcześnie, jeszcze w początku 1820, jeśli nie wcześniej, po
czynał coś względem Wolnomularstwa narodowego węszyć No- 
wosilcow. W istocie, tak radykalny w swych pomysłach Sznayder, 
już w 1820 zwąchał się podobno z komisarzem cesarskim i udzie
lił mu nieokreślonej wiadomości o istnieniu wielkiej organizacji 
tajnej, pragnąc zapewne przez niego dostać się sam z dalszemi 
odkryciami, wprost do Belwederu. Nowosiicow, choć bliższych 
jeszcze nie znał szczegółów, wrodzonym instynktem policyjnym 
wyczuł odrazu sprawę poważną. Doniósł o niej natychmiast sze
fowi sztabu wielkoksiążęcego, generałowi Kurucie; ale, jak skarżył 
się później przed Aleksandrem, ,,nie zwrócono na to wówczas żad
nej uwagi“. Najprawdopodobniej Konstanty jeszcze wtedy nie 
chciał „zwracać uwagi“ na związek, którego półjawna myśl wy
tyczna, „narodowościowa“, nie była mu obcą, a zdawała się je
szcze odpowiadać ówczesnym dążeniom politycznym Ale
ksandra.

Zarazem jednak wiadomość o związku dostała się do innych 
sfer, z innej strony. Karygodną niedyskrecję popełnił mianowicie 
przyjęty przez Łukasińskiego porucznik czwartego pułku Ma
słowski. Czuł się on dotkniętym w swej ambicji, przez przyznanie 
sobie w związku pierwszego tylko stopnia wtajemniczenia, aczkol
wiek w masonerji zwyczajnej piastował stopień czwarty. Skut
kiem marnej tej urazy nie zawahał się zdradzić istnienia Wolno
mularstwa narodowego, jako nielegalnej gałęzi masońskiej, Wiel



kiemu Wschodowi warszawskiemu. Dowiedział się o tem Koza- 
kowski już od jednego z głównych dygnitarzy policyjnych, wice
prezydenta miasta Warszawy Lubowidzkiego. Było więc jasnem, 
żc tędy policja tajna odrazu za nicią dojdzie do kłębka. Postrach 
z lego powodu padł na związkowców. Jednakowoż Łukasiński nie 
okazywał bynajmniej niepokoju. Ku zdziwieniu mniej wtajem
niczonych, wziął on na siebie polubowne ułożenie tej sprawy za 
pośrednictwem Węgrzeckiego z Wielkim Wschodem i uzyskanie 
stamtąd legalizacji związku, jako uznanej loży przy Wschodzie 
zwyczajnym. Miał widać powody liczyć na pomoc Stanisława Po
tockiego, lub bodaj i Rożnieckiego, jako naczelników Wielkiego 
Wschodu.

Zanim wszakże do tego dojść mogło, położenie ogólne zaczęło 
się raptownie pogarszać. Poczynały już wchodzić w grę okolicz
ności powszechniejsze wyższej miary, a ujemnego, reakcyjnego 
w swych skutkach znaczenia, o których powyżej była mowa. 
Wpływ wypadków niemieckich i francuskich coraz dobitniej da
wał się odczuwać w Warszawie. Represja, tam rozpanoszona, po
czynała z kolei odbijać się na Królestwie. Wreszcie wybuchy re
wolucyjne w krajach romańskich, gotując zwrot wsteczny w na
stroju Aleksandra, i wywołując obostrzoną czujność rządu Kró
lestwa, wniosły też zamieszanie i niepokój między słabszych związ
kowców. „Rewolucja neapolitańska — tak lapidarnie wyraża się 
jeden z nich — położyła koniec wszystkiemu“ w Wolnomular
stwie narodowem.

Była atoli inna jeszcze okoliczność, która w tym czasie naj
bardziej wprowadziła w zakłopotanie Łukasińskiego i bezpo
średnio przyśpieszyła „koniec“ Wolnomularstwa narodowego. 
Był to całkiem nieprzewidziany i niepożądany obrót sprawy związ
kowej w Poznańskiem. Organizacja tameczna, jak wskazano, sta
nowiła przedmiot szczególniejszej troskliwości Łukasińskiego. By-
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ia lo wszakże materja wyjątkowo doniosła i drażliwa. Szło tu bo
wiem o wysunięcie organizacji związkowej do obcego państwa pru
skiego, poza granice podziałowe, ustanowione przez kongres wie
deński. Jeśli gdziekolwiek, to tutaj właśnie zalecana tak usilnie 
przez Łukasińskiego „skromność i dyskrecja“ była przedewszyst- 
kiem na miejscu. Jasnem było, że nawet te środki ostrożności, któ
re miały do pewnego stopnia osłaniać w Królestwie lub na Lit 
wie, — jak np. umieszczenie w pierwszym stopniu związkowym 
wizerunku Aleksandra, itp., — stawały się raczej okolicznością ob
ciążającą pod berłem pruskiem w Wielkopolsce. Owóż nagle oka
zało się, że loża utworzona przez Sczanieckiego w Poznaniu, do
stawszy się pod obce wpływy, postanowiła „zreformować się 
w Księstwie Poznańskiem i cele dawne, czcze i nieokreślone, na 
jawnie polityczne zamienić“. Wzięto się w tym celu do „reformy“ 
na sposób nadzwyczaj nieoględny. Wdano się w stosunki z orga
nizacjami rewolucyjnemi zagranicą, we Francji, a nawet Wło
szech. Puszczono się na wielkie gadaniny powstańcze, pogwał
cono najprostsze wymagania ostrożności i sekretu. W 1820 Scza- 
niecki, przybywszy do Warszawy, uprzedził Łukasińskiego o tak 
niepożądanym zwrocie w loży poznańskiej. Doniósł, „że tam tak 
jawne niedorzeczności dzieją się, iż już służący o tern Towarzy
stwie wiedzą“, i że skutkiem tego on, Sczaniecki, usuwa się ze 
związku.

Głównym sprawcą całej tej afery był Prądzyński. Należał on, 
jak wskazano, do założycieli jednego z najwcześniejszych związ
ków tajnych warszawskich, Prawdziwych Polaków. Obecnie, jako 
podpułkownik kwatermistrzostwa, zaliczał się do najwybitniej
szych oficerów armji Królestwa. Znał się z Łukasińskim, lecz trzy
mali się od siebie zdaleka. Nie lubili się, boczyli się na siebie. 
Przewyższał niewątpliwie świetny sztabowiec niepospolitym ta
lentem zwykłego majora linjowego: niedorastał go charakterem.
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Prądzyński Łukasińskiego lekceważył. Conajwyżej, w swych zapi
skach pamiętnikarskich, nazwie go później „człowiekiem prawym“. 
Drażniła go powaga i wpływy, jakie ten prosty oficer piechoty 
potrafił zaskarbić sobie śród kolegów. Łukasiński, ze swej stro
ny, do Prądzyńskiego nie miał zaufania; żywił raczej antypatję. 
Stała za tern zapewne pokrewna antypatja Machnickiego, który 
również w Prądzyńskiego wspomnieniach zostanie zlekceważony, 
pomniejszony. Prądzyński, który onego czasu do swoich Prawdzi
wych Polaków nie był przybrał Łukasińskiego ani Machnickiego, 
teraz nie został przez nich wprowadzony do Wolnomularstwa na
rodowego, i nie wiedział nawet o istnieniu tego związku. Latem 
1820, około św. Jana, Prądzyński, mając licznych krewnych 
i imienników w Wielkopolsce, przybył z Warszawy do Poznania. 
Zamieszkał tu u dawnego swego kolegi, Sczanieckiego, i od niego 
dopiero dowiedział się przypadkiem o istnieniu związku warszaw
skiego. Skonfundowany był tern niepomału, tembardziej, gdy Po 
znańczycy wynurzali mu swoje zdziwienie, iż człowiek jego miary 
do związku tego rodzaju nie był dopuszczony. Rozżaleniu swemu 
natychmiast dał upust sposobem równie nierozważnym, jak nie
właściwym, a obliczonym widocznie na to, aby dać się we znaki 
Łukasińskiemu za pominięcie swojej osoby. Prądzyński, jako gość 
zaproszony, uczestniczył w posiedzeniu lożowem Wolnomular
stwa narodowego, odbytem w mieszkaniu Sczanieckiego. Podług 
rytuału, ustanowionego dla pierwszego stopnia, na stole dekora
cyjnym znajdowało się popiersie Aleksandra oraz egzemplarz kar
ty konstytucyjnej Królestwa. Była też mowa o Wierzbołowiczu 
i Kozakowskim, jako zasiadających we władzy naczelnej związku 
w Warszawie. „Te dwa nazwiska — tak później sam Prądzyński 
w relacji pamiętnikarskiej usiłował tłomaczyć się z niniejszej 
brzydkiej i szkodliwej swej interwencji, — widok pod rządem pru
skim godeł zagranicznych, — t. j. wizerunku Aleksandra, króla
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polskiego i ustawy konstytucyjnej Królestwa, — obudziły moją 
nieufność. Trzeba albowiem wiedzieć, że Wierzbołowicz, zdatny 
do pióra, był się okazał w kampanji 1812 dość miękkim do ognia. 
Zaś Kozakowskiego mieliśmy w korpusie kwatermistrzostwa za 
zupełnie złego człowieka, a niektórzy nawet za szpiega, pierwsze 
jaknajsprawiedliwiej, drugie niesłusznie. Zwracając na to uwagę 
Sczanieckiego, i na to jeszcze, że popiersie Aleksandra i konstytu
cja Królestwa robiły z nich w Księstwie Poznańskiem zbrodnia
rzy stanu, rzuciłem myśl, czy też oni są pewni, że nie służą za 
narzędzie widokom rosyjskiego rządu. Ta uwaga uderzyła ich, a ja 
odjechałem... Łatwo więc uwagi moje znalazły przystęp do po
znańskich umysłów. Niedługo się namyślali. Potłukli gipsowego 
Aleksandra, spalili jego konstytucję, i przestając oglądać się na 
Warszawę, przerabiają swój związek z Wolnomularstwa narodo
wego na Kosynierów, pod przewództwem b. generała Stanisława 
Mielżyńskiego“. Wcale misternie, jak widać, „uwagi“ swoje po
trafił narzucić Prądzyński. Wraz poruszył strachy poddaństwa 
pruskiego i przelicytował w gorliwości patrjotycznej polskiej. Ce
lu dopiął, wbił klina w zwartą dotychczas organizację Wolnomu
larstwa narodowego. Łukasińskiego zaś postawił w położeniu bez 
wyjścia innego, jak zwinięcie corychlej całego związku.

Smutne a głębszego znaczenia refleksje nasuwały się śród 
warunków podobnych strapionemu i rozgoryczonemu Łukasiń
skiemu. „Rzecz ta godna jest uwagi — takie postrzeżenie czynił 
on z powodu niniejszych, różnorodnych, spadających na niego ze
wsząd kłopotów czysto wewnętrznych, — i dalszego zgłębienia, 
dlaczego Wolnomularstwo narodowe, mając cel tak jasny i dosyć 
pewny, jakim jest Narodowość, zostawiło członków swych w nie
pewności i, jeżeli można powiedzieć, w zupełnej niewiadomości 
względem tego celu, dozwalając każdemu z nich tworzyć sobie in
ne podług upodobania? Co za przyczyna, że Wroniecki i Kiekier-
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nicki w tem Tugendbund, Sznayder rzeczpospolitą, Szreder śro
dek moralny do połączenia Polski, Skrobecki zwrócenie wojska do 
stanu, w jakim było za Księstwa Warszawskiego, Masłowski oba
lenie dawnego mularstwa, Wielkopolanie rewolucję ukrytą do
strzegali? Chcąc na to dokładnie i krótko odpowiedzieć, przytoczę 
tu zdanie jednego z filozofów XVII wieku: ,,Dla ludzi grubych 
i nieokrzesanych potrzeba religji również grubej i nieokrzesanej, 
jak oni“. Narodowość była nadto subtelną dla tych ludzi. Był 
to duch, który zawsze ich dotknięciu umykał się. Trzeba im było 
czegoś materjalnego. A tak każdy tworzył sobie osobny cel podług 
swego upodobania i swojej głowy, tak, jak bałwochwalcy tworzą 
sobie bożyszcza. Wolnomularstwo narodowe było w grzechu pier
worodnym zrodzone, bo obrany do prac głównych przedmiot, ja
kim jest Narodowość, ani dobrze zdefiniowanym, ani rozwiniętym 
być nie mógł“. Z tych refleksji niezawodnie pewną część potrącić 
należy na karb reservatio mentalis więziennego zeznania, gdzie wy
padało jaknajdobitniej odrzucić stronę rewolucyjną samej idei 
związkowej. Bądźcobądź jednak przebijało tu w niemałej mierze 
rzeczywiste przekonanie Łukasińskiego, owoc ciężkiego doświad
czenia, smak gorzkiej prawdy.

Tymczasem, wobec tylu okoliczności niepomyślnych, jakie 
zbiegły się razem koło lata 1820, trzeba było pomyśleć naserjo 
o wycofaniu Wolnomularstwa narodowego. Po dokonanym znie
nacka przewrocie w loży poznańskiej nie było czasu do stracenia. 
Dociągnął jeszcze Łukasiński aż do sierpnia t. r., do przybycia 
Aleksandra do Warszawy na sejm tegoroczny. Jeśli wszakże cho
dziło, być może, o wysondowanie osobistego nastroju monarchy, 
to wynik nie mógł wtedy być pocieszającym. Stanęło tedy osta
tecznie na nieodwłocznem zwinięciu związku, przynajmniej for
malnie, dla oka, w dotychczasowej jego postaci. Przemawiała za 
tem zarówno widoczna już zmiana w usposobieniu rządu, jakoteż
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konieczność pozbycia się wątpliwych żywiołów związkowych, 
pod pozorem rozwiązania. Rzecz z różnych, osobistycli zwłaszcza 
względów drażliwa, została załatwioną w sposób możliwie naj
gładszy. Skorzystał Łukasiński, najpewniej w porozumieniu 
z Machnickim, z istniejących w łonie związku zatargów, obaw 
i pretensji przeciw własnej swej osobie. Był w tein dla trwożliw- 
szych dogodny pretekst do zamknięcia organizacji. Skrobecki, 
imieniem tych bojaźliwych malkontentów, zasięgnąwszy rzeko
mej opinji Machnickiego, a naprawdę nieświadomie przez niego 
inspirowany, zgłosił się do Łukasińskiego i zażądał zwinięcia 
związku. Łukasiński udzielił zgody na to żądanie, odpowiadające 
w gruncie rzeczy jego własnej, ułożonej wprzódy z Machnickim, 
intencji. Zgromadziwszy tedy założycieli i głównych członków, 
ogłosił Wolnomularstwo narodowe za rozwiązane. Stało się to pod 
koniec lata, w sierpniu 1820, po niespełna szesnastomiesięcznem 
trwaniu organizacji. Był to akt z wielu względów analogiczny do 
dokonanego wkrótce potem, w styczniu 1821, rozwiązania rosyj
skiego Związku dobra publicznego w Moskwie przez samychże 
założycieli. W obu wypadkach, w Moskwie i Warszawie, chodzi
ło naprawdę o otrząśnięcie się od żywiołów wątpliwych, wyzwo
lenie się z pod czujności rządowej, odzyskanie swobody ruchów. 
Zresztą w obu wypadkach, zwłaszcza zaś przy zamknięciu orga
nizacji warszawskiej, nie było pierwotnie jasno określonego dal
szego planu działania, lecz jedynie dążność do zostawienia sobie 
otworu na przyszłość, stosownie do dalszego ukształtowania się 
okoliczności. Łoże Wolnomularstwa narodowego w Królestwie 
istotnie zostały zwinięte, choć na Litwie i w Poznańskiem utrzy
mały się i nadal. Na miejscu kapituły warszawskiej pozostał fak 
tycznie ściślejszy wydział, złożony z najbliższych Łukasińskiego 
przyjaciół i ograniczający swoje czynności do najpoufniejszegc 
osobistego porozumienia.
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Jednakowoż to, co wedle myśli Łukasińskiego utrzymywane 
być miało narazie w granicach trzymanej w odwodzie koncepcji 
wyczekującej, niebawem, pod wpływem pobudki zewnętrznej, nie 
od niego już tylko zawisłej, pchnięte zostało na nowe tory związ
kowe. Tędy zaś dojść miało raptownie do rdzennego przeobrażenia 
samej organizacji pierwotnej, a zarazem do wtłoczenia jej na płasz
czyznę pochyłą, gdzie ani zahamować jej nie było sposobu, ani 
uchronić od ostatecznego rozbicia. Ta wtórna organizacja, To
warzystwo patrjotyczne, powstać i rozwijać się musiała śród znacz
nie pogorszonych warunków ogólnego położenia, nierównie bar
dziej jeszcze śliskich i niebezpiecznych, aniżeli te, śród jakich był 
powstał jej prototyp, Wolnomularstwo narodowe. Miała przeciw 
sobie całą grozę utrwalonej już nieodwołalnie reakcji politycznej, 
obejmującej panowanie nad Królestwem Polskiem. A miała już 
na swym tropie najsprawniejszą, najzjadliwszą onej reakcji po- 
ięgę służebną, miała na karku oplątującą, duszącą zmorę, wielorę- 
ką, wielogłową, wielooką, — Policję Tajną.
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R o z d z i a ł  C z w a r t y .

POLICJA TAJNA 

I.

R zplta polska nie znała policji tajnej w nowoczesnem słowa 
znaczeniu. Obywała się bez niej, aż do samego kresu swego 
istnienia, kiedy ta instytucja, na stepie wysokiego już rozkwi

tu, uznawaną była gdzieindziej za niezbędny spółczynnik sztuki 
rządzenia państwem i społeczeństwem nowożytnem. Nie znać prze
cie, by z winy tego właśnie niedostatku miało szczególniej jakoś 
szwankować bezpieczeństwo publiczne w Polsce. Ryło ono tułaj, 
jak na owe czasy, niegorzej stosunkowo zapewnione, aniżeli w in
nych spółczesnych krajach europejskich, cieszących się tamtym, 
brakującym tu specyfikiem. Nawet duża już wtedy Warszawa, aż 
pod sam koniec XVIII wieku, jawnemi wyłącznie porządkowemi 
sposoby, prostą policją marszałkowską, dostatecznie zaradzała 
swoim potrzebom.

Początki właściwej policji tajnej w Polsce odpowiadają ściśle 
początkom wpływów i rządów rozbiorczych, a zwłaszcza rosyj
skich. W miarę postępu i utrwalania się tych wpływów i rządów, 
z jedną tylko lub drugą krótką przerwą, rozwijała się równolegle 
i doskonaliła tamta, towarzysząca im instytucja. Istniała już na
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dobre policja sekretna, jako narzędzie stałe, sprawne, upodoba
ne ..oświeconych“ rządów zachodnich drugiej połowy XVIII stu
lecia, we Francji, Austrji, Prusiech. W Rosji cd czasów odwiecz
nych miała swoje tradycje samorodne w starodawnem Słowie 
i Diele. Za Katarzyny II była ześrodkowaną porządnie w t. zw. 
Tajnej ekspedycji przy senacie petersburskim, pod kierunkiem 
generał-prokuratorów, imających się już wtedy bezpośrednio 
śledzenia i tępienia politycznych zbrodni polskich. Takim był ge- 
nerał-prokurator hr. Samojłow, szwagier Ksawerego Branickiego, 
który badał Kościuszkę i towarzyszy; takim następnie ks. Kura- 
kin, który indagował w sprawie związków wileńskich za Pawła I. 
Do samej Rzpltej wcześniej jeszcze wkroczyła policja tajna rosyj
ska pod okrywką dyplomatyczną. Posłowie carscy w Warszawie 
trzymali sobie całą sforę własnych tajnych agentów wywiadow
czych. Miewał ich, pod Augustem II, Dołhoruki, pod Augustem III 
i Stanisławem-Augustem, Kayserling, Repnin, Saldem, Stackelberg, 
Bułhakow, Sievers, Igelstrom, bądź w prostackim bardziej gatunku, 
bądź z osób dobrze urodzonych. Szukali i znajdywali płatnych do
nosicieli zarówno śród ulicznego żydostwa, jak i w pańskich do
mach polskich. Generał Igelstrom, pierwszy w Warszawie wielko
rządca w pełnym z urzędu charakterze cywilno-wojskowym, po
sługiwał się już całym aparatem wewnętrznej tajnej służby poli
cyjnej. Na jej czele stał wtedy wojskowy specjalista wywiadow
czy, pułkownik Bauer, później popularny śród polskiego obywa
telstwa na Wołyniu i Podolu, a szpiegujący podawnemu, szykow
ny gwardyjski generał. Część tych agentów rosyjskich wyłapano 
za insurekcji, kilku powieszono. Wielu jednak wywinęło się szczę
śliwie i dalej z powodzeniem szpiegowski uprawiało proceder. 
Podczas okupacji Warszawy przez Suworowa, zaprowadzoną 
została doraźnie policja wojskowa rosyjska, pod kierunkiem ge
nerała Buxhoevdena, używająca do pomocy licznych, cdziedzi-
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czonych po Igelstromie, donosicieli miejscowych. Równocześnie 
przez władze okupacyjne rosyjskie nakazanem zostało urządzenie 
departamentu policji stołecznej na miejscu dawnej juryzdykcji 
marszałkowskiej.

Po objęciu Warszawy przez Prusaków, ustanowioną została or
ganizacja policyjna na wzór berliński, utrzymana potem w głów
nych zarysach za Królestwa kongresowego, a w pewnych szczegó
łach dochowana podziśdzień, post tanta discrimina. Przy pruskiej 
Komisji kamery porządkowej i ziemskiej w Warszawie, pierwszym 
prezydentem policji warszawskiej, mającym pod sobą komisarzów 
cyrkułowych, został osławiony ze swych ucisków i grabieży Schi- 
meîfenig von der Oye. Okazał on wybitne uzdolnienie do tajnych 
śledztw politycznych, chwytania podejrzanej korespondencji, noc
nych znienacka aresztów. Jego to mianowicie było zasługą wytro
pienie pierwszej „asocjacji“ warszawskiej i wywołanie, przez 
usłużne do Repnina donosy, pierwszej okropnej sprawy politycz
nej wileńskiej, jak o tern powyżej nadmieniono. Następni prezy
denci miasta i policji warszawskiej, von Werthern i von Tilly, acz
kolwiek mniej czynni, szczególną uwagę poświęcali wydziałowi po
licji tajnej, gdzie urzędowało kilku byłych wojskowych polskich. 
Naczelny dozór polityczny ześrodkowany był pierwotnie w ręku 
wielkorządcy tej prowincji, Hoyma. Z późniejszych tajnych rapor
tów policyjnych, składanych przez Tillego ministrowi Vossowi, oka
zuje się, że miał on wiosną 1799 wiadomość o istnieniu Towarzy
stwa republikanów w Warszawie. Rozkazem Fryderyka-Wilhel
ma III z sierpnia 1806, zlecono Tillemu składać te raporty wprost 
ministrowi spraw zagranicznych, Haugwitzowi, „łącząc tajną po
licję (warszawską) z królewskiem ministerjum gabinetowem“. 
Gdy niebawem, naskutek porażki jenajskiej, władze pruskie, w li
stopadzie t. r., uchodzić musiały z Warszawy, nie omieszkały znisz-
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czyć większości swych tajnych aktów policyjnych, podobnie, jak 
to uczynią kiedyś w listopadzie 1918.

Po zajęciu Warszawy przez Francuzów, pozostało tu dosyć 
tajnych agentów pruskich, a sporo widać namnożyło się rosyj
skich, jak świadczą obfite wywiady, jakie stąd w ciągu kampanji 
1806-7 otrzymywał generał Benningsen. Natomiast urzędujący 
w Warszawie intendent, komisarz, później rezydent francuski, 
Vincent zorganizował wprawdzie już od początku 1807 codzien
ne tajne z miasta „biuletyny“, lecz powierzył je najniefortun- 
niej staremu agentowi rosyjskiemu, Aloemu, którego też liczne, 
a stosownie przyrządzane, puste lub opaczne doniesienia żadnej 
prawie nie miały wartości. Za Księstwa Warszawskiego, wraz 
z ogólnym systematem rządowym francuskim, również i admini
stracja policyjna zakrojoną została na modłę napoleńską. Pow
stało tu oddzielne dyrektorjum, potem ministerjum policji. Miało 
ono w swoim budżecie wewnętrznym, wynoszącym, za ostatni rok 
budżetowy 1812-13, około 440,000 złp., pewne fundusze specjalne 
na cele policyjne tajne. Fundusze te zresztą były stosunkowo dość 
skromne. Podług preliminarza ostatniego ministra policji Księ
stwa, Ignacego Sobolewskiego, wynosiły pod sam koniec 60 tys. 
złp. rocznie, „na sekretną policję w biurze ministra policji“, t. j. 
na Warszawę i departament warszawski, oraz 90 tys. złp. rocz
nic na policję tajną w dziewięciu pozostałych departamentach, t. j. 
po 10 tys. złp. do dyspozycji każdego prefekta departamentu. Mi
nisterjum policji za Księstwa istotnie też pełniło sporo funkcji 
poufnych treści politycznej, w formie zresztą nader powściągliwej. 
Słabą stroną tego wydziału była obecność w nim wielu ludzi nie
pewnych. przejętych z poprzedniej służby pruskiej. Zresztą, jak 
wyżej wskazano, sam poprzednik Sobolewskiego, minister policji 
Aleksander Potocki, za pośrednictwem siedzącego w Warszawie 
negocyatora rządu berlińskiego w sprawach obrachunkowych
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z Księstwem, Zerboniego, był potajemnie na żołdzie pruskim. Oso
bno odbywała się wówczas perlustracja korespondencji prywatnej 
w warszawskiej administracji poczt, pod dozorem wojskowym fran
cuskim. Komenda naczelna francuska w Księstwie pod marszał
kiem Davoutem miała swoich własnych agentów wywiadowczych. 
Na czele tego wojskowego wywiadu francuskiego stał pułkownik 
Saunier, szef żandarmerji trzeciego korpusu Wielkiej armji. Po
został on w Warszawie po wyjeździe I)avouta, który polecał go 
Napoleonowi, jako człeka ,,z tęgą głową, łączącego stanowczość 
z uprzedzającemi manierami“. Swój wywiad polityczny, naogół 
dość lichy, mieli rezydenci francuscy w Warszawie, Yincent, Ser- 
ra, Bignon. Nielepiej od Vincenta obsługiwany bywał Serra, który 
miewał też informatorów, służących z ochoty lub nienawiści. Big
non, w przededniu wyprawy moskiewskiej, miał biuro wywiadow
cze, operujące jednak wyłącznie na terenie sąsiednich prowincji 
polsko-rosyjskich, głównie przy pomocy Aleksandra Sapiehy. 
W ogólności, cała ówczesna tajna czynność policyjna warszawska 
nosiła przedewszystkiem czysto wojenny charakter, bądź zapobie
gawczy, bądź przygotowawczy, i kierowała się przeważnie nazew- 
nątrz, przeciw mocarstwom sąsiedzkim, a przedewszystkiem prze
ciw Rosji. Naodwrót, silny i ruchliwy kontrwywiad rosyjski, po- 
części przez agentów żydowskich, jak Dillon, Halperin itp., lecz 
poczęści też przez polskich, jak Turski, Witt i wielu innych, się
gał aż do Warszawy. Gdy po odwrocie z pod Moskwy Warszawa 
przeszła ostatecznie w ręce rosyjskie, powstała tu rozległa i hojnie 
uposażona tajna policja wojskowo-cywilna. Przetrwała przez bli
sko trzechletni okres okupacyjny, aż do końca 1815. Poczem, 
w zmienionej zewnętrznie, przystosowanej do nowych okoliczno
ści postaci, z obejściem poręk ustawodawczych Królestwa, weszła 
na drogę dalszego rozwoju, w zawisłości od woli królewsko-car- 
skiej oraz urządzeń i duchów policyjnych rosyjskich.
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Aleksander I, wstępując na tron i liberalną rzekomo otwiera
jąc erę po despotycznych rządach poprzednika, hył zaczął od znie
sienia policji tajnej rosyjskiej, tak rozwielmożnionej za Katarzyny 
i obostrzonej za Pawła, którego wszak nie uchroniła od katastro
fy. Tak więc straszliwej pamięci Tajna ekspedycja, gdzie za Ka
tarzyny, przy Samojłowie, rządził dziki Szyszkowskij, jak nazywał 
go Potemkin, „knutobójca“, a za Pawła, przy Kurakin.e, srogi 
Makarów, została natychmiast zniesioną ukazem z kwietnia 1801. 
Ale niedługo trwała ta fołga. Już w 1805, wcbec nadchodzącej 
pierwszej wojny z Napoleonem, sprawą odrodzenia policji tajnej 
gorliwie zajął się Nowosilcow, wtedy towarzysz ministra sprawied
liwości. Urodzony amator i specjalista policyjny, wystawił on 
Aleksandrowi konieczność zaprowadzenia, chociażby r a czrs prze
praw wojennych, tajnej instytucji nadzorczej. Łatwo też utrafił 
tym wnioskiem w podejrzliwe skłonności monarchy. Uzyskał też, 
podług własnej swojej redakcji, ukaz z września t. r., przywraca
jący taktycznie Tajną ekspedycję, w rozszerzonej jeno postaci, 
pod nazwą Komitetu wyższej policji. Komitet len oddany został 
pod kierownictwo ministra wojny i komendanta Petersburga, ge
nerała Wiazmitinowa, oraz ministra spraw wewnętrznych Koczu- 
beja i sprawiedliwości Łopuchina. W samym ukazie wyraźnie za- 
strzeżonem było, iż „istnienie niniejszego Komitetu, jego narady 
i stosunki z policją i dyrekcją poczt, winny zostać zachowane w zu
pełnej tajemnicy, aby nie wywołać w publiczności niepotrzebnych 
obaw“. Wkrótce nastąpiło dalsze rozwinięcie i utrwalenie tej insty
tucji, w czasie drugiej wojny z Napoleonem 1806-7, również na 
wniosek Nowosilcowa, w myśl własnej jego, konfirmowanej przez 
cesarza, zapiski ukazowej i instrukcyjnej. Ustanowiony został, 
w styczniu 1807, stały już odtąd Komitet bezpieczeństwa ogólnego, 
złożony z Nowosilcowa, Makarowa, Łopuchina, z udziałem Wiaz- 
miLinowa i Koczubeja. Nowy ten Komitet otrzymał kompetencje
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nadzwyczaj rozległe. Przeznaczony był w szczególności do spraw 
„ o wieściach rozgłaszanych względem odbudowania Polski“, oraz 
„względem oswobodzenia włościan“, jakoteż „o podejrzeniach 
i donosach względem spisków przeciw osobie J. C. M.“, „o zdra
dzie stanu“, „o tajnych towarzystwach i schadzkach zakazanych“, 
„o szkodliwych książkach“ itp. Nadto, od 1808, Komitetowi mini
strów powierzony został nadzór policyjny w sprawach ,,spokojno- 
ści publicznej“, t. j. politycznych. Nadzór ten był wykonywany 
przez Komitet ministrów ze szczególną ostrością w polskich guber- 
njach zachodnich, zwłaszcza podczas następnych przesileń wojen
nych 1809-13. Wreszcie na dobitkę, w sierpniu 1810, ustano
wiono w Petersburgu, na wzór napoleoński, oddzielne ministerjum 
policji. Oddano je w zbrodnicze ręce generał-adjutanta Bałaszowa 
i dyrektora kancelarji policyjnej Sanglina. Do tej sieci, obejmują
cej wewnątrz całą Rosję, dochodziły jeszcze nazewnątrz najsub
telniejsze nici dyplomatyczno-wojskowe, snowane z ministerjów 
spraw zagranicznych i wojny. Wybiegały one daleko poza grani
ce imperjum, sięgały aż do Paryża. Ten ostatni gatunek wywia
dowczej policji cywilno-wojskowej, zwłaszcza od 1810, znakomi
tego doznał rozwoju. Szczególną w tym względzie ruchliwością 
i sprytem odznaczał się dawny za Suworowa pogromca legjonistów 
polskich pod Trebbią, teraz ulubieniec Aleksandra i kochanek je
go siostry, w. ks. Katarzyny Pawłówny, niedoszłej królowej pol
skiej, ks. Bagration, który, jako dowódca armji południowej, pro
wadził skuteczny wywiad na Księstwo Warszawskie i Galicję. Ze 
swej kwatery głównej na Podolu wyprawiał on za kordon mnóstwo 
agentów pierwszorzędnych, śród których wyróżniał się wspomnia
ny, niezwykle obrotny hr. Witt, brat pani Szczęsnowej Potockiej, 
trafiający osobiście aż do warszawskiego pałacu Pod Blachą, 
do przyjaciółki ks. Józefa, starej rojalistki, pani Vauban. 
Ze strony armji północnej rosyjskiej w tym czasie zorganizowano
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w Białymstoku, pod pułkownikiem Turskim, główny ośrodek wy
wiadowczy, skąd nieustannie liczni szpiegowie docierali również 
do Warszawy.

Natychmiast po zajęciu Warszawy przez armję Kutuzowa, 
w początku 1813, wprowadzona tu znowuż została, wzorem suwo- 
rowowskim, lecz na skalę znacznie szerszą, policja wojenna rosyj
ska. Równocześnie mianowany wtedy najpierwszy generał-guber- 
nator rosyjski w Warszawie, Łanskoj, w parę dni ledwo po swem 
przybyciu, pisał stąd do wodza naczelnego Kutuzowa: „Pierwszy 
rzut oka na Warszawę, miaszczącą ostatki entuzjazmu (polskiego) 
oraz wszelakie jego na szkodę naszą sposoby i środki,... okazuje bez
względną konieczność stworzenia tu ostrej policji sekretnej. Mam 
już na widoku pożytecznych w tym celu ludzi, (od których)... waż
nych spodziewam się odkryć; lecz żądają oni pieniędzy“. Czuły 
ten apel generał-gubernatorski został należycie uwzględniony 
w kwaterze głównej. Niezwłocznie, wprost z kasy obozowej Kutu
zowa, miał sobie dostarczone Łanskoj specjalne na ten cel fundu
sze. Pośpieszył też już w kwietniu 1813 zarządzić w Warszawie 
ścisły dozór tajny oraz stałą perlustrację pocztową,złożoną w ręce 
wielkiego liberała i wysokiego dostojnika masonji rosyjskiej, 
sprytnego Trefurta. Aliści rzeczywistym twórcą zorganizowanej 
należycie policji tajnej w Polsce, jej ojcem prawym, najczulej też 
i nadal troskającym się o pomyślny rozwój umiłowanego dziecię
cia, został dopiero Nowosilcow. Dostawszy się do okupowanej War
szawy w tym okresie przejściowym, stanowiącym o losach kraju 
i sprawy polskiej, pomyślał on przedewszystkiem, od pierwszej 
chwili, o zastosowaniu tutaj swoich uzdolnień organizacyjno-poli- 
eyjnych, jakiemi wprzódy był przysłużył się własnej ojczyźnie. 
Tak więc, dzięki niemu, w tym samym czasie, kiedy przystępowa
no do częściowego bodaj rozstrzygnięcia sprawy polsko-rosyjskiej 
w duchu liberalnym, do stworzenia konstytucyjnego Królestwa Pol-
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skiego przy Rosji, podjęto zarazem stworzenie porządnej policji 
tajnej na ziemiach polskich z Rosją złączonych. Nowosilcow w te 
pędy złożył wyczerpujący w tym przedmiocie memorjał poufny 
na ręce generała Arakczejewa, zarządzającego świeżo powstałą 
Własną J. C. M. kancelarją i mającego w tym charakterze przy 
boku cesarza nadzór naczelny nad sprawami Księstwa Warszaw
skiego. Z zamiłowaniem i głębokiem znawstwem rozwijał w tym 
memorjale zasady wytyczne nowego odrębnego urządzenia tajnej 
policji rosyjskiej w Księstwie, jako „kontrpolicji“ przeciw istnie
jącej jawnej polskiej. Zalecał tu Nowosilcow ustanowienie w War
szawie Rady centralnej policyjnej, podając siebie samego na jej 
członka. Pozatem zalecał mianowanie rosyjskiego oberpolicmaj 
slra miasta Warszawy, przełożonego nad dotychczasowym dyrek 
torem policji miejskiej i ośmiu komisarzami cyrkułowymi. Żądał 
również wyznaczenia inspekcyjnych urzędników policyjnych ro
syjskich, po jednym w każdym cyrkule warszawskim, a po dwóch 
w każdym departamencie. Do składu policji tajnej, pracującej pod 
kierunkiem tych zaufanych urzędników Rosjan, radził dobierać 
osoby pochodzenia niemieckiego i żydowskiego, w pierwotnej licz
bie 20 szpiegów (łazutczikow) na Warszawę a 50 do 100 na pro
wincję. „Osoby te, zarówno jak ich czynności, winny pozostać 
ukryte przed dotychczasową policją“ (polską). Koszt pierwotny 
utrzymania preliminowany był na 250 do 300 tysięcy złp. Prze
widziane było również biuro do otwierania listów na poczcie war
szawskiej oraz urządzenie tajnego nadzoru nad miejscową strażą 
celną i leśną. Na ten ostatni szczegół, inspekcję rosyjską w lasach 
krajowych, Nowosilcow, jakgdyby czułym węchem dalekie kiedyś 
powstańcze przeczuwając wypadki, położył nacisk szczególny. 
„Wyniknie stąd ten ważny dla policji pożytek, że będzie ona mo
gła wiedzieć wszystko, co się dzieje po lasach. Na wypadek bo
wiem jakichkolwiek szkodliwych zamierzeń ze strony mieszka ń-
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ców, ...niema wątpliwości, że zbiorowiska ludzi, składy broni, pro
wiantu, furażu itp. znajdą sobie schronisko w lasach, które przeto 
rząd powinien mieć w swoich ręku“. Pomysły, wyłożone w po
wyższym memorjale Nowosilcowa, w przeważnej części zostały 
niezwłocznie urzeczywistnione. Odbyło się to już w niniejszym 
okresie przechodnim 1813-15, za rządów Łanskoja oraz Rady naj
wyższej tymczasowej Księstwa, potem Rządu tymczasowego Kró
lestwa. Wedle powyższych mianowicie zasad wytycznych urządzo- 
dzoną została Wyższa wojskowa sekretna policja, którą w tym 
najwcześniejszym okresie kierowali policmajster warszawski Swie- 
czyn i generał-major Lewickij. Ten ostatni zresztą będzie działał 
później jeszcze, za Królestwa, jako stały komendant Warszawy, 
a tern samem kierownik specjalnej gałęzi policji tajnej wojskowej 
w mieście.

Po ustawodawczem ustaleniu Królestwa Polskiego z końcem 
1815, naczelnictwo policji sekretnej objął Konstanty Van der Noot. 
Był to człek przemyślny, imający się różnych sposobów zarobko
wania, były żołnierz napoleoński i sprawny wywiadowca w armji 
Księstwa, następnie major dyżurstwa sztabu głównego i dowódca 
eskorty przybocznej w. ks. Konstantego. Po jego śmierci w 1818, 
zastąpił go pułkownik wojsk rosyjskich, a zarazem wybitny z pod 
znaku Rożnieckiego wolnomularz, reprezentant loży wileńskiej 
Orzeł słowiański przy Wielkim Wschodzie warszawskim, Jerzy 
Kempen. Piastował on urząd naczelnika policji sekretnej również 
aż do zgonu w 1823. Jednak obydwie te podrzędne raczej figury, 
sprytny Vandernoot i pedancki Kempen, przy całej zawodowej 
gorliwości w sztuce szpiegowskiej, niedorastały swojej funkcji w ta
kiej mierze, jakby to odpowiadało szerokiemu polotowi twórczej 
myśli policyjnej Nowosilcowa. Na szczęście, wnet obok tych kom
panów znalazła się figura naczelnicza, nierównie wyższa stano
wiskiem i uzdatnieniem, godna stanąć przy Nowosilcowie i podać
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mu rękę do rozwinięcia i udoskonalenia podjętego dzieła policyj
nego aż do najdalszych konsekwencyj technicznych i politycznych. 
Był to generał broni, dowódca całej jazdy, Aleksander Rożniecki. 
Wyrazista jego sylwetka ostrym konturem wysuwa się na tern miej
scu ze skrywających ją dotychczas cieniów na plan najpierwszy,

Z osiadłej na Podolu, niegdy zamożnej rodziny szlacheckiej, 
syn Aleksandra starosty romanowskiego, wnuk Antoniego pułko
wnika wojsk Rzpltej, Rożniecki urodził się w Warszawie w 1774. 
Matka jego, z domu Aloe, siostra Eljasza, głośna z urody i zalotno
ści, owdowiawszy wyszła za Jana Potockiego, z którego bratem, 
Ignacym, bliższy przedtem utrzymywała stosunek. Młody Rożniec
ki, oddany do korpusu kadetów, chłopcem czternastoletnim wstą
pił w 1788 do reorganizowanej armji polskiej, do regimentu gwar- 
dji koronnej jako kadet. W następnym roku awansował na podpo
rucznika; w lutym 1790 przeszedł na pomocnika adjutanta bry
gady małopolskiej dowództwa Jana Potockiego; w lutym 1791 po
stąpił na porucznika. Odbył z brygadą Potockiego kampanję, albo 
raczej rejteradę litewską 1792 przeciw korpusowi Kreczetnikowa. 
Spotkał się tutaj ze znienawidzonym później wrogiem, Stanisławem 
Potockim, skompromitowanym wtedy niezaszczytną porażką pod 
Mirem. Spotkał się też w potyczce pod Grannem z drugim później
szym wrogiem, młodym Adamem Czartoryskim. Podczas rządów 
Targowicy zaliczał się do opozycji patrjotycznej w korpusie ofi
cerskim. Dopuszczony był potem, mimo młodego wieku, do robót 
spiskowych, poprzedzających insurekcję. Należał do tajnych na
rad odbywanych w Pińczowie, gdzie przekładał plan szczegółowy 
względem projektowanego pierwotnie ubieżenia Krakowa i znie
sienia tamecznej załogi rosyjskiej w listopadzie 1793. Tym sposo
bem od narodowego sprzysiężenia rozpoczynał karjerę, którą miał 
zakończyć na dygnitarstwie szpiegowskiem. Czynnie niebawem 
uczestnicząc w insurekcji, bywał wspominany pochlebnie w kore-
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spondencji Kościuszki. ,,Znajdował się — tak przynajmniej głosi 
sygnowane przez niego własnoręcznie świadectwo służbowe — we 
wszystkich bitwach, w których Naczelnik Kościuszko osobiście do
wodził“. Był ranny dwukrotnie, pod Szczekocinami i pod Czernia- 
kowem przy obronie Warszawy. Opuściwszy kraj po dokonaniu 
trzeciego rozbioru, zaciągnął się w marcu 1798 do legjonów pol
skich we Włoszech. Odbył ciężką kampanję 1799 przeciw Austrja
kom i Suworowowi. Nieszczególnie jednak pono czuł się pod rygo
rem komendy Dąbrowskiego. Przeniósł się też wiosną 1800, w sto
pniu szefa szwadronu, do legji naddunajskiej Kniaziewicza. Odbył 
w niej kampanję nadreńską t. r. pod dowództwem Moreau. Wio
sną 1801 przeszedł wraz z legją do armji włoskiej pod Muratem; 
w lipcu t. r. został szefem brygady i zastępczo dowodził legją. W tym 
czasie ujawnił właściwą sobie buńczuczną niesforność w zatargu 
z komenderującym po dymisji Kniaziewicza generałem Sokolnic- 
kim, do którego wystosował pismo obraźliwe, „zachowane — jak 
nadpisał na niem Sokolnicki — jako pomnik uroszczenia, pychy 
i czelności“. Wtedy również, skutkiem wynikłych w legji pod jego 
zarządem krzyczących nadużyć funduszowych, po raz pierwszy 
podał się w podejrzenie nieuczciwości i wyzysku. W tym okresie 
służby legjonowej wszedł do wolnomularstwa i wyższych w niem 
dorobił się stopni. Ostentacyjnie okazywał wtedy zupełne, aż dwo
rackie oddanie się Napoleonowi. Następną wojnę austrjacką 1805 
odbył pod Masseną przeciw arcyksięciu Karolowi we Włoszech. 
Nadciągnął wreszcie, pod koniec kampanji pruskiej 1806, z powro
tem do kraju. Wcielony do tworzącej się armji Księstwa Warszaw
skiego, umiał zbliżyć się do ks. Józefa i zyskać jego zaufanie. Otrzy
mał nominację na generała brygady, później dywizji, i na inspek
tora generalngo jazdy. Niebawem odznaczył się wybitnie w czasie 
wojny austrjackiej 1809. Czynny w bitwie pod Raszynem, potem 
wyróżnił się przez śmiałą i udatną wycieczkę do Starej Galicji
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i opanowanie Lwowa w maju t. r. W czasie pokoju zajmował się 
nader ważną w ówczesnych warunkach czynnością wywiadowczą, 
odpowiadającą jego skłonnościom i talentom. W kampanji mo
skiewskiej 1812 dowodził dywizją jazdy czwartego korpusu rezer
wowego pod generałem Latour-Maubourgiem. Na san^m  jednak 
wstępie, w lipcu, w pierwszem poważniejszem starciu z arjergardą 
rosyjską pod Mirem, niesławnej w 1792 pamięci, wpadł w zasadz
kę i na fatalną naraził się porażkę, którą nie bez powodu wzięto 
mu mocno za złe w wojsku i kraju. Ranny pod Możajskiem 
we wrześniu, dostał się do Moskwy, lecz zawczasu był stąd odesła
ny do Księstwa dla przyśpieszenia remontu kawalerji. W lutym 
1813 wyszedł z Poniatowskim z Warszawy do Krakowa. Pozosta
wał następnie przy jego boku jako szef sztabu piątego korpusu 
Wielkiej armji. Uczestniczył we wszystkich znaczniejszych bi
twach, stoczonych przez ten korpus podczas kampanji saskiej, aż 
pod Lipskiem dostał się do niewoli rosyjskiej. Odbył ogółem dzie
więć kampanij, 1792, 1794, 1799, 1800, 1805, 1806-7, 1809, 1812, 
1813. Ranny pięć razy, ozdobiony był w 1804 krzyżem srebrnym 
legji honorowej, w 1806 krzyżem kawalerskim korony żelaznej na
poleońskiej, w 1807 krzyżem kawalerskim wojskowTym polskim, 
w 1809 krzyżem komandorskim. Miał tedy za sobą, czterdziesto
letni dopiero, wyjątkowo świetną karjerę służbową.

A teraz odwrotna strona medalu. Rożniecki z urodzenia był 
ęuas/-panicz, hulaszczego, zawadjackiego typu podolackiego ,,ba- 
łaguły“. Miał dużą ambicję i duże potrzeby, a był bez środków i bez 
skrupułów. Cechy to były poniekąd dziedziczne. Ojciec jego, osła
wiony hulaka i rozpustnik, przepuścił do cna niemałą, zadłużoną 
jeszcze przez dziada fortunę, wzięte wreszcie pod konkurs dość 
znaczne dobra, Widawę i Moczulnicę w guberni podolskiej, Koma
rówkę i Stołpiec w wołyńskiej. Poczem osiadł zbankrutowany 
w Warszawie, gdzie jeszcze, przez stosunki, udało mu się dostać
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z łaski pocztmistrzostwo generalne. Co gorsza, udało mu się także 
zyskać łaskę posła rosyjskiego, Bułhakowa, który za ciemne jakieś 
usługi grubo go opłacał. Syn wdał się w ojca, lecz zręczniej sobą 
pokierował. Giętki, przedsiębiorczy, żołnierz śmiały, wysoko mie
rzył i poszedł. A zachował smak do zbytku, pociąg do rozpusty bru
talny, aż pod siwym nienasycony włosem, żądzę znaczenia i wła
dzy Tym namiętnościom gotów był poświęcić wszystko. Szpetne 
wieści, jakie o nim krążyły jeszcze z czasów legjonowych, ponowi
ły się wyraźniej za Księstwa. Miał podobno w 1809, odebrawszy 
od Poniatowskiego rozkaz wyekwipowania kilku tysięcy jazdy 
w Galicji, pobrać od dostawców monturowych łapówkę po dwa 
dukaty od konia. Oskarżano go podobnież o poważne sprzeniewie
rzenia na inspektorstwie generalnem jazdy. Podczas wyprawy mo
skiewskiej on jeden z generałów polskich splamił się łupiestwem. 
Wbrew najostrzejszemu w tym względzie zakazowi ks. Józefa, miał 
wywieźć z Moskwy łup zagrabiony na kilkunastu wozach. Ale co 
więcej daje do myślenia, a polega już nie na pogłoskach, lecz na 
dokumentach wierzytelnych, to ta okoliczność, że jeszcze za Księ
stwa podejmował w Rosji pewne osobliwe kroki celem rekuperacji 
subhastowanych oddawna dóbr ojcowskich, do których żadnego 
prawnego nie miał tytułu. Występował w tej sprawie z usilnemi 
staraniami, w 1808 do sądu wołyńskiego, w 1809 do podolskiego, 
zaś równocześnie popierał te starania przez protekcje osobiste 
w Petersburgu. Kiedy następnie, w 1811, podczas przedwojennego 
między Francją a Rosją przesilenia, podejmowane były z Peters
burga tajemne wysiłki celem skaptowania Księstwa, a zwłaszcza 
wojska warszawskiego, i obrócenia go znienacka przeciw Napole
onowi, w tych podziemnych knowaniach odnajduje się nazwisko 
Rożnieckicgo, jako człowieka, na którego uczestnictwo w tej im
prezie wtedy liczono. Później też, za porażkę pod Mirem, podejrze
wano go wręcz o zdradę, najpewniej niesłusznie, lecz samo tylko
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podobne posądzenie dawało miarę opinji, jaką już podówczas się 
cieszył. Podobnież zarzucano mu, że pod Lipskiem, przy ginącym 
Poniatowskim, nie wypełnił swojej powinności. Nawet publicznie, 
i to później jeszcze, w 1820, kiedy zadzierać z nim było rzeczą dość 
ryzykowną, nie wahał się Kiciński w O r l e  B i a ł y m  wystąpić 
przeciw niemu z tym hańbiącym zarzutem.

Po wejściu do wojska Królestwa Polskiego, Rożniecki w po
kojowej odtąd karjerze same tylko święcił sukcesy służbowe. Otrzy
mał w 1815 Stanisława, 1816 Annę, 1818 Włodzimierza, 1819 
brylantowe ozdoby do Anny, 1820 Aleksandra Newskiego, 1827 
stopień generała broni, 1829 Orła Białego, 1830 znak honorowy 
za trzydziestopięcioletnią „nieskazitelną służbę“ oficerską. Czemu 
zawdzięczał tę obfitość sypiących się na niego łask i zaszczytów? 
Rzecz dziwna, że miał on jakoś odrazu wielkie „plecy“ w samym 
Pelersburgu. Miał tam osobiste poparcie wszechwładnego Arakcze- 
jewa, a przez niego i samego Aleksandra. Co najciekawsza, cieszył 
się on takiem Wysokiem poparciem bardzo wcześnie, zanim jeszcze 
zdążył roztoczyć należycie swoje nowe zasługi policyjne w Króle
stwie. Ta okoliczność mogłaby raczej wskazywać istnienie jakichś 
zasług uprzednich. Oprócz nagród i odznaczeń, udzielanych mu 
zaraz od 1815, godnym uwagi jest szczegół następujący. W 1818 
Rożniecki wniósł podanie na imię cesarskie o zwrot wzmiankowa
nych majątków na Wołyniu i Podolu. Miał czelność motywować 
swoją prośbę w ten sposób, jakoby owe dobra zostały mu po śmier
ci ojca zabrane nieprawnie. Twierdził, iż stało się to wbrew prze
pisom preskrypcyjnym Katarzyny II., osłaniających małoletnich 
i osoby wyjezdne zagranicę, a więc i jego, będącego wówczas w słu
żbie francuskiej i niemożności powrotu do kraju. Nie było w tern 
ani słowa prawdy. Dobra rzeczone przeszły na własność wierzycieli 
naskutek prawomocnych konkursowych wyroków trybunalskich 
polskich z 1779 i 1786, za życia ojca, który przeciw nim nie re-
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monstrował nigdy. To też prośba Rożnieckiego, rozstrząsana w 1820 
w petersburskim komitecie ministrów, wydała się tam tak skanda
licznie bezzasadną, że mimo polecenia cesarskiego i przybycia 
Arakczejewa umyślnie na obrady, została przez komitet, po wy
słuchaniu jasnego referatu ministra sprawiedliwości Łobanowa, 
oddaloną jednomyślnie. Aliści, niezwłocznie po zapadnięciu tej je
dnomyślnej uchwały odmownej, Arakczejew, z najwyższego roz
kazu, zgoła niebywałym porządkiem juryzdykcyjnym, przesłał ca
łą tę sprawę do wydania opinji... Nowosilcowowi do Warszawy. 
Ten, rzecz prosta, wydał opinję wprost przeciwną, uznającą słusz
ność pretensji Rożnieckiego. Z Nowosilcowem bowiem od pierw
szego spotkania ścisłą zawarł zażyłość Rożniecki. Poznały się na 
sobie i solidarną związały spółką dwie dusze bratnie.

Potrafił również Rożniecki przypodobać się zawczasu Konstan
temu, korzystając z poparcia wpływowej Francuski Frederickso- 
wej, metresy cesarzewicza. Inne sposoby dworackie, jakich tu uży
wał, pospołu z dawnym kolegą, generałem Kamienieckim, tego są 
gatunku, iż niebardzo nadają się do druku. Sposób główny atoli po
legał na podjęciu się organizacji i szefostwa policji tajnej, przez co 
wkrótce stał się niezastąpionym i niezbędnym. Zresztą Konstanty, 
posługując się Rożnieckim, wcześnie jednak przejrzał go do dna. 
W późniejszych latach, po zerwaniu z Fredericksową, małżeństwie 
z księżną Łowicką, a zwłaszcza od mikołajowskich poczynając rzą
dów, nader podejrzliwie z posług jego korzystał. Widział w nim 
tajne narzędzie własnych swoich w Petersburgu wrogów, Bencken- 
dorfa, Czernyszewa, samego Mikołaja, pragnących jego, cesa
rzewicza, wysadzić z Warszawy. Pozatem, w donosicielskiej ak
cji Rożnieckiego, rozróżniał postronne jeszcze, czysto osobiste po
budki prowokatorskie. Brzydził się nim, pogardzał, i nieufności 
swoiej i wzgardzie nieraz bardzo dotkliwy dawał w}Taz. Rożniecki 
niewiele się tern wzruszał. Czelny haraburda wobec Sokolnickich
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i Dąbrowskich, znosił on z pokorą gwałtowne połajanki wielko
książęce. Tymczasem najspokojniej robił swoje, a przedewszyst- 
kiem obławiał się na wszelki sposób. Niezawiśle od wielkich fundu
szów, przeznaczonych na policję tajną, pobierał przez Kurutę ze 
szkatuły wielkoksiążęcej, na cele wywiadowcze zagranicą, znaczne 
kwoty, z których nigdy się nie wyrachował. Ciągnął zresztą zyski 
zewsząd, ze źródeł najrozmaitszych. Jako dowódca całej jazdy, ka
zał opłacać się za patenty oficerskie. Jako tajny nadpolicjant, ucze
stniczył we wszystkich pokątnych praktykach zarobkowych tego 
fachu, drogą przeniewierstwa, przekupstwa, wymuszenia. Czynił 
to bądź sam bezpośrednio, bądź przez osławionego Friedlaendera, 
swego courtiera i męża zaufania. Zarabiał od 1819 na dzierżawę 
dóbr poduchownych, nie płacąc należnej skarbowi tenuty. Zara
biał na interesie kwaterunkowym, na tabacznym, na monopolu 
konsumpcyjnym. Zarabiał nawet na sztuce, odkąd w 1820 objął 
zarząd naczelny obu teatrów, narodowego i francuskiego, w War
szawie. Wszędzie też było go pełno, w przedpokoju Belwederu, 
w sztabie generalnym, na ratuszu głównym, za kulisami teatru, 
w kantorach wielkich monopolistów i bankierów, po modnych re
stauracjach, brudnych szynkowniach i domach publicznych: ener
giczna postać żołdacka, sceptyk skończony, świadomy własnej de
prawacji, idący prosto do rzeczy, opuszczony, zaniedbany w ubio
rze, niewypoczęty, ,Jakby pijany noc w rynsztoku przepędził“, 
a zawsze sprawny, sprężysty, uważny, z wyrazem ciągłego napię
cia na wyniszczonej, ziemistej twarzy, z sarkastycznym uśmiechem 
i zjadliwym dowcipem na ustach, w gorączkowym wciąż pościgu 
za grubym interesem, intrygą polityczną, ładną kobietą i spiskiem 
patrjotycznym.

Pierwszem wybitniejszem dziełem policyjnem Rożnieckiego by
ła organizacja żandarmerji w Królestwie. Wedle opracowanego 
przezeń projektu, wydany został, za drugiej bytności Aleksandra
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w Warszawie, w październiku 1816, stosowny dekret królewski. 
Na mocy tego dekretu, celem „utrzymania spokojności, porządku 
i bezpieczeństwa w całym kraju“, ustanowiony został w Warsza
wie, 8 miastach wojewódzkich i 31 obwodowych, korpus żandar
mów. Składać się miał na początek z 280 ludzi „dobrych obyczajów, 
czytać i pisać umiejących, w wieku od 30-50 lat“, przeznaczo
nych do „chwytania zbrodniarzów, ich strzeżenia, przeprowadza
nia ich oraz więźniów w miejsca wskazane, śledzenia zbiegów 
i egzekwowania należytości skarbowych“. Ułożona dla nich pou
fna, szczegółowa instrukcja mogła jedynie w wyciągu być komu
nikowaną władzom cywilnym. Osobny oddział żandarmerji przy
dany został do boku w. ks. Konstantego. Koszt pierwotny wyekwi
powania korpusu wynosił około 400 tys., etat żołdu przeszło 200 
lys. złp. rocznie. Komendę, w stopniu pułkownika, otrzymał z po
lecenia Rożnieckiego, dawny jego kolega z legji, Stanisław Dulfus. 
Szefostwo objął sam Rożniecki. Organizacja korpusu żandarmów 
i repartycja ich po wszystkich województwach, prowadzona z wiel
kim pośpiechem, została dokonaną już w kwietniu i maju 1817. 
Rzecz godna uwagi i nie bez głębszego znaczenia, że dopiero stwo
rzenie tej pierwszej, skromnej żandarmerji w Królestwie stało się 
punktem wyjścia i pierwowzorem organizacji żandarmskiej rosyj
skiej, rozrosłej w następstwie do tak potwornych rozmiarów. Ale
ksander wkrótce po powrocie z Warszawy, zadowolony widocznie 
z nowej instytucji policyjnej, jaką obdarzył Królestwo, pośpieszył 
przeszczepić ją do Rosji. Reskryptem z lutego 1817 ustanowił kor
pus żandarmski w Petersburgu, Moskwie, wszystkich miastach gu- 
bernialnych oraz trzech portowych Cesarstwa. W następstwie, za 
Mikołaja I., w 1826, szefem żandarmów w Rosji został niepospoli
ty tropiciel i donosiciel Benckendorf, wynagrodzony tym sposobem 
za swą uprzednią, uchyloną przez Aleksandra, denuncjację o zwią
zkach tajnych rosyjskich. Pozostawał on zdawna w ścisłej z Roż-
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nieckim zażyłości i wiele od niego do swojej żandarmskiej przejął 
roboty. Po upadku rewolucji listopadowej przygarnął pod swoje 
skrzydła osieroconą żandarmerję Królestwa. Stanowiła ona odtąd, 
od 1832, Trzeci okręg żandarmski, ulepszony później, po upadku 
powstania styczniowego, w 1864 i doprowadzony do wysokiej do
skonałości szpiegowskiej. Takim sposobem, z tego noworodka poli
cyjnego, przeznaczonego dla Polski, wyrosła złowroga moc żan- 
darmska, biorąca za gardło samą Rosję, gdy natomiast z konstytu
cji polskiej zrodził się jeno martwy płód niedoszłego projektu Ale
ksandra dla Rosji.

Należy podnieść zresztą, że sam pomysł urządzenia żandarme
rii w Królestwie wzięty był z Francji. Powstała ona tam już za 
Dyrektorjatu i Napoleona, połączona z prefekturą policji, pier
wotnie tylko w drodze rekwizycji, później stałej zawisłości bezpo
średniej. Z Francji napoleońskiej przejętą została do wielu państw 
ościennych i dalszych, z wyjątkiem jednak Księstwa Warszawskie
go. Obecnie, z Francji restauracyjnej wniesioną została do Króle
stwa. Aleksander, jak w tylu sprawach wielkich i małych konty
nuował i naśladował Napoleona, czynił to podobnież i w policyjnej. 
Wzmiankowano powyżej o chorobliwym rozroście i rozmachu, ja
ki przybrała policją francuska po kongresie wiedeńskim. Na niej 
też wzorowano się zazdrośnie w innych mocarstwach kongreso
wych, a szczególnie w Austrji. Policja tajna wiedeńska, pod czczo
nym przez fachowców tego rzemiosła, pedanckim, ścisłym, nie- 
spracowanym, zimnym jak płaz, starym ministrem hr. Sedlnitz- 
kim, do znakomitej istotnie doszła perfekcji. Na tej wysokiej szko
le austrjackiej pod niejednym względem wzorowano się też w War
szawie. W szczególności zaś, jak się rzekło, oddziaływały pośre
dnio w Warszawie pokrewne wzory okrutnej represji policyjnej, 
wywieranej wtedy z Wiednia na królestwie lombardzko-weneckiem, 
na którą mógł naocznie zapatrywać się Aleksander na kongresie
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weroneńskim. Odpowiadała jej w treści i nawet w sposobach ostra 
represja, jaka równocześnie schodziła z Petersburga na Królestwo 
Polskie. Nie brakło też uderzających rysów podobieństwa między 
takim Torresanim, dyrektorem generalnym policji austrjackiej 
w Wenecji, a naszym Lubowidzkim. Nie brakło ich między piekiel
nym Salvottim, inkwirentem austrjackim w Medjolanie, a naszym 
iiankiewiczem. Nie brakło nawet między wnikliwą oskarżycielską 
recenzją policyjną wierszy Leopardiego i Manzoniego przez na
czelnego cenzora austrjackiego Brambillę, a druzgocącą eksperty
zą eenzuralną naszego Szaniawskiego i Nowosilcowa o Walenro- 
dzie Mickiewicza. Jednakowoż najgłówniejszem źródłem natchnie
nia ówczesnych działaczów policyjnych warszawskich była policja 
francuska. Była klasycznym dla nich pierwowzorem, naśladowa
nym i niemal kopjowanym, zarówno pod względem budowy i or
ganizacji technicznej, jakoteż ducha i metod wykonawczych śled- 
czo-prowokatorskich, o jakich wyżej była mowa. Popęd naślado
wczy szedł tu z góry. Ku Francji restauracyjnej, wbrew skrytemu 
spółzawodnictwu Prus, Austrji, Anglji, ciążyły rachuby polityczne 
Aleksandra, sympatje legitymistyczne Konstantego, dążenia reak
cyjne Nowosilcowa. Tam też przeważnie, śladem świeżych napole
ońskich tradycyj Księstwa Warszawskiego, ciążyła praktyka admi
nistracyjna Królestwa. Niedarmo howosilcow, inspirator naczelny 
tutejszych urządzeń policyjnych, rozczytywał się w śledztwach 
i procesach politycznych paryskich. Zresztą najbliżsi jego w War
szawie pomocnicy cywilno-wojskowi wyszkoleni byli służbowo na 
modłę francuską. Takim był stary napoleończyk Rożniecki. Ta
kim nawet, powleczony lichą erudycją niemiecką, stary wyga Sza
niawski, niegdy na bruku paryskim otarty „jakobin“, potem pro
kurator generalny za Księstwa, teraz przy Grabowskim dyrektor 
generalny „ociemnienia“ publicznego, sprowadzający natychmiast 
do swojej bibljoteki z Paryża wszystkie najświeższe druki specjał-



ne w bieżących materjach policyjnych tamecznych. To też ścisła 
zawisłość naśladowcza od równoległych wzorów paryskich bardzo 
wyraźnie, na każdym niemal kroku, uwydatniała się w organiza
cji, instrukcjach, składzie osobistym, sposobie funkcjonowania 
ówczesnej policji tajnej warszawskiej. Podobną była tutaj zatruta 
wytyczna dążność polityczna, nadzwyczaj zawiłe rozgałęzienie 
krzyżujących się nawzajem oddzielnych organów, wyuzdana do
skonałość metod szpiegostwa i prowokacji. Już pierwotna Wyższa 
sekretna policja warszawska wyszła wprost, nawet co do nazwy, 
z udoskonalonej pod rządami Restauracji Haute police paryskiej. 
Podobnież rzecz się miała z wyrosłem w następstwie z wspólnego 
lego pnia pokłębieniem najróżnorodniejszych, splecionych a rywa
lizujących między sobą, odnóg policyjnych warszawskich. Odpo
wiadało to dokładnie pokrewnemu zjawisku w Paryżu. Tam pra
cujących jednocześnie policyj tajnych, jako to: tuileryjska, t. j. 
Ludwika XVIII, pałacu Marsan, t. j. hr. Artois, komendantury pa
ryskiej, ministerjalna, prefekturalna, kongregacyjna, i t. d., aż ośm 
do dziesięciu wtedy liczono rodzajów. Łukasiński w swych zapi
skach mówi o „czternastu rodzajach policji“ warszawskiej. Cel
niejsze donosy w sprawach politycznych składane były w Warsza
wie z reguły w języku francuskim. W tym języku odbywała się 
również poufniejsza wewnętrzna korespondencja. Wyżsi dostojni
cy policyjni, Rożniecki i Lubowidzki, zapatrywali się z zawistnym 
podziwem na Decaza i Francheta. Niższe figury brały za przykład 
słynnego Vidocqa, wtedy u szczytu karjery i sławy, niegdy galer
nika, teraz „szefa brygady bezpieczeństwa“, złożonej również z by
łych galerników. Ta perła szpiegowska tajnej policji francuskiej, 
pamiętnikarz i dziejopis własnych zasług, literacki prototyp balza- 
kowskiego Yautrina, był żywym ideałem tamtoczesnych swoich 
kolegów zawodowych w Warszawie.



II.

Szerzyła się idąca stąd zaraza po Warszawie i całem Królestwie. 
W głąb trzewi samego przenikała społeczeństwa. „Szpiegował — 
są słowa poważnego spółczesnego świadka, Barzykowskiego, — 
podkomendny swego dowódcę, podwładny swego przełożonego, 
sługa swego pana, zaufany swego przyjaciela, kochanka swego ulu
bionego, żona męża; trąd ten wszędzie grasował tak, iż znikło zau
fanie, rwały się wszelkie stosunki i ogniwa, nie było bezpieczeństwa 
ani spokoju“. Roznosiło zarazę mnożące się bez liku, właźliwe, 
z góry i dołu, wielkie i małe robactwo policyjne. Świat podziemny 
tych duchów służebnych tajnej policji warszawskiej w okresie ni
niejszym osobliwe przedstawiał widowisko. Niektórzy z tych ludzi 
mieli swój szczególniejszy punkt honoru i ambicję fachową i w tym 
kierunku też byli tresowani. Od agentów Wyższej wojennej sekre
tnej policji odbierana była na piśmie przysięga następująca, pa
chnąca zdaleka, ze swej stylizacji i polszczyzny, jakgdyby piórem 
redakcyjnem Nowosilcowa: „Przysięgam w obliczu Boga Wszech
mogącego w Trójcy Św. Jedynego, w obliczu Przenajświętszej Ma- 
rji Panny Matki Jezusa Chrystusa, w obliczu wszystkich Świętych 
i mego św. Patrona, iż niniejszą służbę rządową będę pełnił jaknaj- 
gorliwiej, zachowując najściślej wszystkie artykuły instrukcji, jaka 
mi będzie dana lub czytana. Przysięgam także, że zachowam naj
głębsze milczenie i sekret wszystkiego tego, co mi będzie poruczo- 
no, polecono i powierzono przez moje prawe Naczalstwo, tak, iż 
ani krewnym moim, ani ludziom, w innych wydziałach policyj
nych służącym, ani ich naczelnikom, ani też innym jakimkolwiek 
osobom, a tembardziej innym narodowcom, a szczególniej nieprzy
jaciołom mej ojczyzny, Polski i Rosji, — nowej dwoistej, bękarciej, 
policyjnej, potem nieraz i politycznej „ojczyzny“, — tego nigdy 
nie wyjawię. Przysięgam, że wszelkie szczegóły służby będę pełnił
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w takim sposobie i myśli, w jakich mi one będą polecone; nie będę 
w onej nigdy kłamał, nie zatajał ani odmieniał; nie będzie mną po
wodowało żadne stronnictwo, nienawiść ani przyjaźń; owszem, bę
dę dopełniał mych obowiązków z największą szczerością, uczciwo
ścią i akuratnością, tak jak wiernemu dla Rządu, dla Monarchy 
słudze i poddanemu przystoi. W przypadku, gdybym był od tej 
służby oddalonym lub się z onej sam oddalił, i natenczas przysię
gam, że nigdy nikomu do zgonu mego nic nie wyjawię, cokolwiek 
mi było powierzonem przez mych przełożonych od Rządu i na 
mych naczelników mi wyznaczonych. Przysięgam, że nawet o tej 
przysiędze nigdy nikomu wspominać nie będę. Niniejszą przysięgę 
dopomóż mi Boże, w Trójcy Św. Jedyny i wszyscy Święci w jaknaj- 
ściślejszej akuratności dokonać wiecznie, abym w żadnym wzglę
dzie w służbie mojej w przypadkach przewidzianych i nieprzewi
dzianych nie zboczył, i gdzie mi będzie rozum, sumienie i doświad
czenie towarzyszyć, abym tak czynił, jak mi moi przełożeni każą 
i jak za najuczciwiej uznam. Na dowód, że tę przysięgę wykonałem, 
własnoręcznie podpisuję, przeczytawszy onę sam z rozwagą i za
stanowieniem. Tak mi Boże dopomóż“.

Do najwybitniejszych agentów kierowniczych policji tajnej na
leżeli Schley i Mackrott, obadwaj też czynni najskuteczniej jako 
tropiciele bezpośredni Łukasińskiego. Mateusz Schley, syn stolarza 
warszawskiego, chodził do szkół pi jarskich w Warszawie, otarł się 
trochę w naukach, jakiś czas trudnił się stolarstwem. Po w krocze
niu Francuzów w 1806, wszedł do nowoutworzonej milicji war
szawskiej na dziesiętnika, awansował na wicesetnika, w 1807 wstą
pił do gwardji narodowej w stopniu podporucznika. Po wybuchu 
wojny austrjackiej 1809, przeszedł wt stopniu porucznika do od
działu kurpiów, formowanego pod pułkownikiem Zawadzkim. 
W czasie kampanji galicyjskiej używany bywał do niebezpiecznej 
misji rozpowszechniania, w niezajętych jeszcze tej dzielnicy obwo



dach, proklamacyj patrjotycznych polskich, wzywających do po
wstania przeciw Austrjakom. Służył potem czas jakiś w ułanach, 
pod komendą Zajączka. Po zawarciu pokoju, wniesiony do listy 
oficerów nadkompletnych, wyjechał do Paryża, zaciągnął się tam 
do gwardji francuskiej i w jej szeregach odbył kampanję moskiew
ską 1812. Ranny w odwrocie z Moskwy, wzięty do niewoli pod Wil
nem, nauczył się po rosyjsku i w pierwsze ze służbą carską wszedł 
zetknięcie. Po powrocie do Warszawy z końcem 1814, dostał się 
w ręce Van der Noota, pomagał mu w rozlicznych jego przedsię
biorstwach, został przy nim, od 1816, sekretarzem i objął zarząd 
oddziału policji tajnej. Od 1818 pełnił te funkcje pod Kempenem, 
zaś od 1823, po jego śmierci, sam objął naczelnictwo. Sprawował 
je odtąd aż do swego uwięzienia i powieszenia w czasie rewolucji 
listopadowej. Człowiek śmiały, pierwotnie gorliwy sługa kraju, po
lem zaprzedany, dobitnym był przykładem rozkładowych skutków 
wsiąkającego do Królestwa jadu deprawacji policyjnej. Nawet 
z czasów jego służby szpiegowskiej, i później jeszcze, kiedy już stał 
pod szubienicą, istnieją świadectwa, pochodzące od ludzi uczci
wych, a w pewnej mierze dlań korzystne, ,,o najwyższem oburze
niu Schleya na zboczenie władz rządowych i wynikające stąd klę
ski dla kraju, równie o jego chęci przyłożenia się do usunięcia ta
kowych“. Schley nader rozległą rozwijał czynność. Zajmował się 
jednocześnie tajną policją wewnętrzną na Warszawę i Królestwo, 
oraz zagraniczną na Galicję, zwłaszcza w czasie wojny tureckiej 
za Mikołaja I. Lista samych tylko, ujawnionych z nazwiska pod
władnych mu donosicieli i „obserwatorów“ dochodziła liczby stu- 
kilkunastu. A obejmowała ludzi najrozmaitszych, od niepiśmien
nych szpiegów zawodowych i przekupionych lokajów, aż do pa
nów utytułowanych, noszących bardzo piękne nazwiska. Wedle 
własnych jego zeznań, uczynionych po uwięzieniu, „agentów sta
rałem się dobierać ze wszelkich klas... Trudno mi będzie ich wszyst
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kich wyliczyć, z powodu ich wielości, dawności czasu i kłopotów, 
jakie teraz ciążą na moim umyśle“. Nieraz, jak sam stwierdza, by
wał aż w ambarasie, tak się do niego „wpraszano“. Jego raporty 
w języku rosyjskim składane Kempenowi, potem wprost szefowi 
sztabu Konstantego, generałowi Kurucie, doszły do blisko 12.000 
numerów, w 22 woluminach. Dotyczyły one rzeczy i osób najroz
maitszych. Obok donosów miejscowych, sporo tu było sprawozdań
0 dyslokacji wojsk austrjackich w Galicji, jakoteż, zwłaszcza za 
ostatnie dwa lata jego działalności, w przedmiocie zleconego mu 
wtedy specjalnie przez w. księcia, „wybadania umysłów Galicjan, 
ich usposobienia, do jakiej strony byliby skłonni na przypadek 
wojny Austrji z Polską“.

Poza tein wszystkiem, t. j. poza urzędowem swem stanowi
skiem w Wyższej sekretnej policji, Schley stał na czele zgoła od
rębnej, najtajniejszej kontropolicji osobistej w. ks. Konstantego, 
opłacanej przez niego „z prywatnej szkatuły swojej“. W tym cha
rakterze, wedle jego słów, „bywając codzień u w. księcia, odbiera
łem jego rozkazy i te wykonywałem“. Uskuteczniał on mianowicie, 
dla wyłącznej wiadomości Konstantego i podług własnych jego ska- 
zówek, pewne śledztwa najpoufniejsze, których w. książę nie chciał 
powierzać właściwej policji tajnej i których wyniki pragnął przed 
nią utrzymać w sekrecie. Takiem właśnie było pierwsze śledztwo, 
dotyczące Łukasińskiego. Zarazem zaś, jako kierownik kontrpo- 
licji belwederskiej, używany był Schley przez Konstantego do kon
troli i dozoru nad Nowosilcowem i Rożnieckim. Winien był śledzić 
ich nadużycia prywatne i służbowe, sprawdzać dostarczany przez 
nich materjał donosicielski, odgarniając treść prowokatorską lub 
rozmyślnie sfałszowaną, wykrywać uboczne ich widoki osobiste
1 polityczne. Te dozorcze czynności kontrpolicyjne zawisłe były od 
kolejnych przemian w stosunku w. księcia do Królestwa i Peters
burga, a pośrednio też do Nowosilcowa i Rożnieckiego. „Był czas,

3A6



wyjawił później Schley, — gdzie generał Rożniecki bywał bardzo 
często i bawił późno nocami u ks. Lubeckiego. W. książę, który 
Rożnieckiemu nie ufał a Lubeckiego nie lubił, kazał mi śledzić, 
kiedy, ile razy i jak długo jeden u drugiego bywał“. Zarządzoną 
z tego powodu „obserwację“ wykonywali dwaj agenci, Mikuże- 
wicz i Modzelewski, z udziałem przekupionego kamerdynera Lu
beckiego, Dominika, i kredencerza Józefa. Chodziło tu, między in- 
nemi, o zbadanie stosunku, łączącego obu „obserwowanych“ 
z bogatym dzierżawcą monopolu tabacznego i wódczanego, wiel
kim aferzystą ówczesnym, Leonem Newachowiczem, mającym po
parcie Lubeckiego, jako ministra skarbu, a cieszącym się również 
protekcją Rożnieckiego. Lubecki, po objęciu ministerjum, pierwot
nie przeszkodził Newachowiczowi w wydzierżawieniu na trzech- 
lecie konsumpcji trunków, a potem oddał mu wyłączną sprzedaż 
napojów wyskokowych na Warszawę za 3 mil jony złp., na prze
szło czterolecie, z pewną nadwyżką dla skarbu, a krzywdą konsu
mentów. Zdaje się także, że wtedy przez czas jakiś, niezawiśle od 
zleceń w. księcia, kontrpolicja na własną rękę szukała pokutnie 
„czucia“ z wrogiem Lubeckiego, Nowosilcowem, i na rzecz jego 
pewne popełniała niedyskrecje. Rożniecki wcześnie zwąchał istnie
nie kontrpolicji. Jego agenci, przez niego nasyłani, zgłaszali się, 
z rzekomą gotowością zdradzenia go, do służby kontrpolicyjnej 
Schleya, który niezawsze potrafił ustrzedz się tej pułapki, choć 
bardzo miał się na ostrożności.

Prawą ręką Schleya był Henryk Mackrott. Ojciec jego To
biasz, z zawodu fryzjer, jak powyżej wspomniano, trudnił się od
da wna rzemiosłem szpiegowskiem. Był jednym z głównych agen
tów policji tajnej, urządzonej w Warszawie przez Igelstroma i Bau
era w 1794, przed powstaniem Kościuszki, a następnie, po upadku 
Warszawy, pełnił dalej te funkcje pod Suworowem i Buxhoevde- 
nem. Z powrotem Rosjan w 1813, znowuż w tej samej roli był



czynnym w dobie okupacyjnej pod Łanskojem, Swieczynem i Van 
der Nootem. Po utworzeniu Królestwa, sam z własnej ochoty od
dał swego syna niedorostka, Henryka, ucznia szóstej klasy szkoły 
pilarskiej, w ręce Kempena, zapisując go na listę szpiegowską. Do
czekał się z niego pociechy, widział go szybko wspinającego się 
w górę po drabinie szpiegowskich zaszczytów. Sam poszedł na 
służbę do syna i był przez niego umieszczony na liście swoich 
agentów tajnych ze skromną płacą 8 dukatów miesięcznie. Aż 
wreszcie, za rewolucji listopadowej, z nim razem zawiśnie na 
stryczku. Z żałością te szczegóły familijne wyśpiewa wtedy ów 
syn utalentowany, w zeznaniu złożonem in articulo mortis, po zgo
nie ojca przypadłym w noc listopadową, a niezadługo przed wła- 
snem powieszeniem.

Młody Henryk Mackrott czynny był policyjnie już od 1817, 
odkąd zaczął denuncjować kolegów szkoły pi jarskiej. Zapisany 
potem na wydział medyczny uniwersytetu warszawskiego, wystę
pując, jako zagorzalec radykalny i ognisty patrjota, rychło zyskał 
zaufanie i popularność. Muzykalny i pięknym obdarzony głosem, 
na tajnych zebraniach akademickich, uproszony przez kolegów, 
intonował zakazane pieśni rewolucyjne i grzmiące wznosił toasty: 
„pereant tyrani, perecint szpiegi“. O czem, jakoteż o wszelkich po
dejrzanych postępkach i zamiarach młodzieży uniwersyteckiej, 
najskrupulatniej donosił w wyczerpujących, co parę dni składa
nych, „raportach dotyczących akademików“. Pierwotnie, przy 
dzielony do obsługi Schleya, miał sobie powierzony wydział pod
rzędny, „zatrudniający się dozieraniem miejsc publicznych, jako 
to szynków, balików, resursów itp.“. Wnet jednak, dzięki spry
towi okazanemu w swoich doniesieniach uniwersyteckich, został 
do ważniejszych użyty robót. Przypuszczony do kontrpolicji, 
otrzymał samodzielne biuro i kompetencję. Już od listopada 1819, 
donosił wprost Kurucie dla w. ks. Konstantego, a nawet osobiście,
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zwykle z samego rana, składał raporty pisemne i ustne cesarzewi- 
ezowi. Agentów własnych trzymał dziesięciu, stosunkowo niewie
lu, lecz starannie przez siebie wybranych. Wszystkie ich raporty, 
skrupulatnie przez niego zachowane, znaleziono za rewolucji li
stopadowej w jego mieszkaniu, w liczbie około 15.000, w 59 porząd
nie oprawnych woluminach. Własne jego doniesienia dla w. księ
cia, rzeczowo i wnikliwie, nienajgorszą francusczyzną redagowane, 
starannie katalogowane, mimo braku wielu zatraconych serji, 
w bardzo jeszcze znacznej dodziśdnia dochowały się liczbie. Było 
ich z początku corocznie przeszło 1000, w 1826 przeszło 2000, 
w 1827 i 1828 przeszło 3000 sztuk. Terenem, powierzonym opie
ce Mackrotta, był uniwersytet, Ogród Saski, Krasińskich, cukier
nia Loursa, obóz powązkowski, restauracja Szulca na Powązkach, 
odwiedzana przez oficerów, sam cmentarz, groby na Bielanach 
i pod Raszynem, i tym podobne miejsca podejrzane. Pozatem, już 
od grudnia 1818, dostarczał on tajnych doniesień o czynnościach 
wewnętrznych Wielkiego Wschodu. Pod koniec miał nawet „ob
serwację“ nad izbą poselską i sprawami sejmowemi. Mackrott 
miał do swej dyspozycji następujące, wydane przez komendanta 
miasta Warszawy, passe-partouł, znalezione w oryginale w jego 
papierach: ,,Za okazaniem niniejszego rozkazu, każdy komen
dant warty przy rogatkach warszawskich, czy to oficer czyli pod
oficer, wojska rosyjskiego czy polskiego, udzieli natychmiast oka
zicielowi, stosownie do jego żądania, pomoc wojskową do przy
trzymania, zrewidowania i przyaresztowania pojazdów i osób, 
przez okaziciela wskazanych, a skoro takowe na żądanie jego za
aresztowane będą, komendant warty dostawi zaaresztowane oso
by wraz z pojazdem pod ścisłą strażą do biura placu wojska pol
skiego“. Człowiek ten urzędownie był niczem, lecz pismo powyż
sze daje pojęcie o władzy, jaką w kraju konstytucyjnym, mają
cym w swej ustawie porękę neminem captiuari permittemus, fak
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tycznie rozporządzał ten ciemny podkomendny policji tajnej. 
Schley i Mackrott, będąc zarazem i podwładnymi i nadzorcami 
Rożnickiego, prowadzili z nim zawziętą walkę podziemną, roz
grywającą się nietylko w Belwederze, lecz sięgającą aż do Peters
burga i niepozbawioną w swych konsekwencjach pewnego zna
czenia politycznego. Wywiązywała się stąd plątanina nieraz wprost 
nierozwikłana. Ci sami agenci służyli rozlicznym gałęziom policji 
i kontrpolicji. Pracowali napozór do spółki, a w istocie rywalizo
wali między sobą, krzyżowali się i gotowali sobie nawzajem prze
szkody, zasadzki, zgubę.

Wyższa wojskowa sekretna policja (Haute police secrete miti- 
taire), wykonywana kolejno przez Van der Noota, Kempena, 
Sctdeya, ogarniała właściwie, pod naczelną władzą Rożnieckiego, 
całokształt przedmiotów wywiadowczych, wewnętrznych i zagra
nicznych, w zakresie wojskowo-politycznym. Specjalnością Roż
nieckiego była tajna służba informacyjna, dotycząca państw 
ościennych, Austrji i Prus, a zwłaszcza ich dzielnic polskich, Ga
licji, Poznańskiego, Śląska. Dalsze kraje, Saksonję, Niemcy po
łudniowe, Szwajcarję, Włochy, Francję, Anglję, miał powierzone 
swej pieczy pułkownik żandarmerji rosyjskiej, odkomenderowany 
na stałe do Warszawy przy boku Konstantego, stary Kurlandczyk, 
baron Sass. Był to służbista jeszcze z czasów Pawła I, bywalec po 
wszystkich stolicach europejskich, poeta romantyczny w wolnych 
chwilach, autor czułej i nawet drukowanej, czem wielce się 
pysznił, powieści niemieckiej. Był zapalonym wielbicielem lorda 
Byrona, którego najświeższe, zakazane utwory zawsze pierwszy 
w Warszawie sprowadzał i z natchnieniem kolegi po piórze od
czytywał u siebie w domu zaufanym znajomym. Poczem za chwi
lę, z uniesieniem rzeczoznawcy, demonstrował swym gościom 
sprowadzone z zagranicy, jednocześnie z byronowskim poematem, 
najświeższe, udoskonalone instrumenty do otwierania pieczęci li-
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slowych. Jednym z celniejszych jego agentów był niejaki Cheve- 
grois-Schweitzer. Pod tem, widocznie przybranem nazwiskiem 
ukrywał się niezawodnie jakiś bardzo cienki zdrajca Polak. Był 
nieźle płatny, pobierał z początku 600-700, potem 1800 dukatów 
rocznie. Rezydował pierwotnie w Frankfurcie nad Menem. Śledził 
tam i w Wiesbadenie bawiącego przejazdem Gapo dTstrię. Potem 
miał sobie powierzone w szczególności śledzenie przybywającej 
młodzieży obywatelskiej i akademickiej polskiej, do której, jak wi
dać z jego doniesień, otwarty miał przystęp. Jeździł w tym celu do 
Heidelberga, Strasburga, Zurychu. W Szwajcarji śledził Follena 
i zjeżdżającą do niego młodzież polską i rosyjską. Później, wedle 
dyspozycji Sassa, przesiadywał naprzemiany w Weimarze, Lipsku, 
Dreźnie, ze względu na sprawy akademickie oraz częste stosunki 
Saksonji z Polską. Sprowadzony wprzódy do Warszawy, celem roz
mówienia się z w. księciem, z porady Sassa miał być zaraz po przy- 
jeździe uwięziony i przez parę dni trzymany w areszcie, dla zado
kumentowania, że nie zostaje w żadnym związku z policją i zasłu
guje na zaufanie. Przysyłał on obfite doniesienia „porządnie i jak- 
najregularniej“. Był w styczności z włóczącym się zagranicą Kali
nowskim, który za jego pośrednictwem ofiarował „swą kapitula
cję“ w. ks. Konstantemu. Rzecz godna uwagi, że t. zw. Chevegrois- 
Schweitzer, ten niestety niedający się zdemaskować polski delator, 
najwcześniej, już w raporcie do Sassa z listopada 1822, podał wia
domość o filarecji wileńskiej. Niemniej interesującym był inny 
agent zagraniczny Sassa, podpisujący swe doniesienia, jako An
drzej Petrowicz Toussaint. Pod tym pseudonimem ukrywał się za
pewne jegomość z pewnemi stosunkami, jeśli miarkować z jego 
korespondencji o Wiedniu, Metternichu itp. Dochodzili inni jeszcze 
korespondenci, ogółem do dwudziestu kilku, bądź zagraniczni, 
bądź krajowi, niektórzy z nich o głośnem nazwisku. Tak np. w do
chowanych, choć dziwnie za rewolucji listopadowej przetrzebio
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nych papierach Sassa, znajdują się tajne doniesienia młodego ks. 
Adama Wirtemberskiego, wyrodnego syna zacnej księżny, z domu 
Czartoryskiej, ziejące nienawiścią do wszystkiego, co polskie, oskar
żające oficerów polskich o niesubordynację, obywatelstwo polskie 
o nielojalność względem monarchy, ucisk włościan itp. Sass osobiś
cie wyjeżdżał dość często w celach wywiadowczych zagranicę. By
wał też wysyłany przez Konstantego w misjach poufnych do guber
ni j polskich Cesarstwa; w udzielonem mu z tego powodu pełnomoc
nictwie, w. książę wprost nakazywał tamecznym władzom poczto
wym ułatwiać mu perlustrację „wszelkich bez wyjątku listów, ja
kich tylko będzie potrzebował“. Poza tą służbą wywiadowczą wy
konywaną dla cesarzewicza, Sass wypełniał inną jeszcze, najdraż
liwszą funkcję: zdawał do Petersburga doniesienia tajne o sa
mym w. ks. Konstantym, zresztą, jak się zdaje, raczej w życzliwym 
dla niego duchu; posyłał je pod koniec stale na ręce Benckendor- 
la dla Mikołaja I. Co najzabawniejsza, nieco wcześniej tenże Sass, 
za bytności Mikołaja, jeszcze jako w. księcia, w Berlinie, podda
wał go tam tajnej „obserwacji“, śledził wszystkie jego kroki i sło
wa, do poufnego użytku i na wyraźny rozkaz Konstantego. „Po
nieważ jest wszelkie prawdopodobieństwo, — tak brzmiał ten 
charakterystyczny rozkaz, — że w. ks. Mikołaj zabawi przez czas 
dłuższy w Berlinie, życzyłbym sobie, abyś mnie Pan informował 
o zabawach i zatrudnieniach jego dzień po dzień, a mianowicie,... 
gdzie brat mój jeździ, z kim się widuje i jaki rodzaj życia prowadzi; 
słowem, masz mi donosić o wszystkiem, co tylko mnie intereso
wać może“. Sass, jak na ohydne swe rzemiosło, był człek niezły, 
uczciwy. Posiadał pełne zaufanie Konstantego; był mu, ile sądzić 
można, szczerze oddany; i wbrew mikołajowskim dążeniom, chciał 
go utrzymać w Warszawie. Dzielił też jego ostatnie, życzliwsze dla 
Królestwa nastroje. Zabity nocy listopadowej w okolicznościach
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dość niejasnych, jeszcze w najpóźniejszych przedrewolucyjnych 
swych raportach brał w obronę kraj i ręczył za utrzymanie spo
koju.

Z działalnością biura Sassa stykała się w wielu punktach kan- 
ceiarja dyplomatyczna w. księcia. Zarządzał nią baron Mohren- 
heim, gładki salonowiec, choć świeżego tytułu, a nieciekawego, 
z brudów petersburskich, pochodzenia, ożeniony z przedślubną 
córką ministra spraw wewnętrznych, Tadeusza Mostowskiego. 
Mając dzięki teściowi wstęp do najpierwszych domów warszaw
skich, posiadał doskonałą znajomość stosunków miejscowych. 
Z kancelarji dyplomatycznej szły korespondencje z władzami za- 
granicznemi względem tamecznych tajnych zarządzeń policyj
nych, związanych ze śledztwami w Królestwie. Stąd też, między 
innemi, zwracano się do policji paryskiej względem badań, poprze
dzających aresztowanie Łukasińskiego. Stąd również wychodziły 
do Petersburga poufne relacje o wewnętrznym przebiegu sądu sej
mowego, czerpane z pewnych usłużnych senatorskich doniesień. 
Tutaj także załatwiane bywały niektóre najtrudniejsze czynności 
perlustracyjne, sięgające aż do zagranicznych urzędów poczto
wych. Istniało zresztą oddzielne, porządne biuro perlustracyjne 
wewnętrzne, którem zarządzał, pod dozorem Kuruty, pułkownik 
Sagtynskij. Ze szczególną skrupulatnością otwieraną i badaną by
ła cała korespondencja ministrów Królestwa z ministrami sekre
tarzami stanu w Petersburgu. Korespondencja prywatna Kniazie- 
wicza była otwieraną już po drodze z Drezna do Warszawy. Sta
rannej perlustracji ulegała również korespondencja konsulów za
granicznych w Warszawie, zwłaszcza austrjackiego, którego li
stom nawet rodzinnym nie przepuszczano. Roboty było tak wiele, 
że sumienny Sagtynskij, wykonywający ją przeważnie własnoręcz
nie, wprost upadał pod jej ciężarem. Naogół bowiem listy wszyst
kich wybitniejszych w kraju osób musiały być odczytywane. Je
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dyny tylko wyjątek uczyniony był, na wyraźny rozkaz Konstan
tego, dla jego małżonki, księżny Łowickiej. Należy tu nadmienić, 
że konsul pruski w Warszawie, Juljusz Schmidt, będący w stosun
kach nader zażyłych z Nowosilcowem i Mohrenheimem, prowa
dził podobno na własną rękę rodzaj policji tajnej, nawet w przed
miotach, gdzie chodziło o czyste interna Królestwa. „Schmidt — 
wedle zeznania Schleya — ma pewno też swoich agentów. Czynił 
on doniesienia w. księciu, które sprawdzać musiałem“. Do wyż
szych agentów Schmidta należał elegancki młody finansista La
ski, pasierb i wspólnik największego wtedy w Warszawie ban
kiera, Samuela Fraenkla, cenny informator i stały pośrednik mię
dzy konsulem pruskim w Warszawie, a jego ministrem spraw za
granicznych, hr. Bernstorffem, w Berlinie. Całkiem odrębnie pro
wadził własną służbę wywiadowczą Nowosilcow. Miał do swojej 
dyspozycji oddzielne biuro, ustanowione przy jego osobie rozka
zem Aleksandra w 1816, złożone pierwotnie z sześciu urzędników, 
potem znacznie wzmocnione. Dyrektorami tego biura byli kolej
no Konstanty Borozdyn, Leon Baykow i Adam Żurkowski. Na 
utrzymanie tej instytucji, wykraczającej poza obręb krajowych 
urządzeń konstytucyjnych, łożyć musiał skarb Królestwa. Ponie
sione z tego tytułu wydatki częściowo tylko zwracane były przez 
skarb rosyjski. Preliminowane pierwotnie na 7200 rs., już w 1821 
wynosiły 77 tys. złp., w 1827 przeszło 90 tys., w 1828 około 
120 tys. złp. rocznie.

Doniesienia tajne z Litwy koncentrowały się w osobnym, 
umieszczonym w pałacu Brylowskim, wydziale do spraw gubernji 
zachodnich, pod szefem kancelarji, radcą tajnym Hintzem. W je
go aktach znalazła się również część perlustracyj galicyjskich. Od
dzielnym wydziałem policji przybocznej w. księcia zarządzał ge
nerał Fanshave. Anglik rodem, adjutant Konstantego z kampanji 
1812-4, był to wytworny światowiec najprzyjemniejszych manier,
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ulubieniec salonów warszawskich, a sławny, do spółki z Rożniec- 
kim, łapownik i łupieżca. Głownem jego zadaniem było śledzenie 
sfer oficerskich, zwłaszcza wojsk rosyjskich, konsystujących 
w Królestwie. Zarazem jednak zajmując się śledzeniem kół towa
rzyskich polskich w stolicy i obywatelstwa na prowincji, odpra
wiając znienacka rewizje i areszty w Kaliskiem, „przemiły Fencz“, 
jak go zwano w światowem środowisku warszawskiem, był uwa
żany przez znawców za „jednego z najniebezpieczniejszych do
mowników w. księcia“, którego zresztą również miał na oku i sta
le, zwłaszcza za Mikołaja, wydawał w Petersburgu. Za rewolucji 
listopadowej potrafił Fanshave zgrabnie wywinąć się, unieść głowę 
i tylko brata, szambelana, zostawić na pastwę sierpniowej latarni. 
Pomocnikiem Fanshava był rosyjski generał a la suitę Gendre, 
„donosiciel pogardzany przez Rosjan zarówno jak Polaków“, 
pierwsza potem ofiara napadu na Belweder. Nakoniec niezwykły 
w „odrodzonem“, konstytucyjnem Królestwie Polskiem, gatunek 
policji stanowili kozacy. Rozlokowani byli głównie wzdłuż za
chodniego kordonu, w pomocniczym charakterze służby pogra
nicznej. Byli wszakże używani również do dokonywania aresztów 
i pełnienia eskorty w wyjątkowo ważnych i tajnych wypadkach. 
Istniał mianowicie — rzecz wtedy nawet mało komu wiadoma, 
trzymana w dyskrecji ze względu na rażącą swą sprzeczność 
z przepisami konstytucyjnemi, — osobliwszy urząd: „asystujący 
(sostojaszczyj) przy Jego Cesarzewiczowskiej Mości dowódca wojsk 
kozackich, na granicy Królestwa Polskiego kordon utrzymują
cych“. Urząd ten sprawował generał-major kozacki Djakow, zresztą 
„uważany za człowieka nieposzlakowanego charakteru i dobrego 
wychowania“. Miał on pod sobą kozaków dońskich, rozlokowa
nych w Kaliskiem, lecz potrochu trzymanych też pod ręką i we
wnątrz kraju i w samej Warszawie, jako najpewniejsze narzędzie 
wykonawcze. W ten sposób i Łukasiński po uwięzieniu bywał
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ekspedjowany nocą przez oficera kozackiego i Dońców. W Kali
szu konsystował stale komendant kozackiego pułku dońskiego, 
pułkownik Katasanow, utrzymujący policję tajną na województwo 
kaliskie. Śledził osoby, przybywające zza kordonu pruskiego do 
nielojalnego tego województwa, gdzie wszędzie podejrzane węszył 
sprawy i spiski polityczne. Wchodził w takie nawet rzeczy, jak 
nieposłuszeństwo okazane surowemu nauczycielowi szkoły woje
wódzkiej kaliskiej, Nahajewiczowi, przez uczniów natrząsających 
się z pięknego tego nazwiska, i posyłał w tym przedmiocie wyczer
pujące doniesienia do Warszawy. W. ks. Konstanty, ilekroć z po
wodu śledztw lub uwięzień, uskutecznionych przez kozackie ko
mendy dońskie, wypadało komunikować się z władzami konsty- 
lucyjnemi, bardzo prostym radził sobie sposobem. Zwracając się 
w tych wypadkach do namiestnika Zajączka, poprostu zamiast 
blankietu polskiego z drukiem „Wódz naczelny wojska polskie
go“, brał blankiet rosyjski z drukiem „Głównokomenderujący li
tewskiego oddzielnego korpusu“, stawiał datę juljańską, pisał po 
rosyjsku i podpisywał się jako „Generałinspektor wszystkiej ka- 
walerji“. Sposób ten zresztą i w innych podobnych wypadkach 
bywał wtedy dość często z powodzeniem stosowany.

Wszystkie powyżej wskazane odmiany policji tajnej nosiły 
w gruncie rzeczy znamię ekslegalności par excellence. Zarówno 
genetycznie jak kompetencyjnie, pod względem sposobu ustano
wienia, podwładności i zakresu, wykraczały poza obręby praw- 
nych urządzeń administracyjnych Królestwa, przewidzianych 
przez ustawę konstytucyjną. Stykały się z niemi w jednym tylko 
punkcie: formalnie przez ministerjum spraw wewnętrznych, fak
tycznie przez policję municypalną warszawską. Istniejące poprzed
nio, za Księstwa Warszawskiego, oddzielne minister jum policji, 
posiadało, jak wspomniano, kompetencję dość rozległą. Miało so
sie, między innemi, powierzoną „baczność na osoby nieznane lub
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podejrzane, bawiące się w Księstwie a szczególniej w stolicy jego“, 
„zapobieganie wszelkim zgorszeniom publicznym“, „dozór nad 
wszelkiemi schadzkami ludu, wt szczególności nad teatrami, ober
żami i wszelkiemi drogami i domami publicznemi“ itp. Nierównie 
liberalniej od tej warszawsko-napoleońskiej, policyjnej władzy mi- 
nisterjalnej, przedstawiała się ustanowiona w Królestwie Komisja 
rządowa spraw wewnętrznych i policji. Śród swoich „atrybucji 
szczegółowych“ miała położone na miejscu najpierwszem „zapro
wadzanie i utrzymywanie tego wszystkiego, co się ściąga do po
rządku publicznego i pomyślności kraju“. W rzeczy samej, pod 
światłym przewodem swego przez całe piętnastolecie kierownika, 
ministra Tadeusza Mostowskiego, punkt ciężkości swych działań 
przeniosła raczej na stronę twórczą, wewmętrzną, aniżeli policyj
ną. Wydział policji i poczt, urzędujący w tern ministerjum, pod 
radcą stanu dyrektorem generalnym Sumińskim, rozrządzał bud
żetem bardzo skromnym i ograniczał się do niezbędnych czynno
ści porządkowych. Inaczej wszakże rzecz się miała z innym orga
nem podwładnym Komisji spraw wewnętrznych, który wnet wy
rósł jej ponad głowę, wyłamał się i zwyrodniał doszczęlu: policją 
municypalną miasta Warszawy. Na jej czele stał wiceprezydent 
municypalności warszawskiej, Mateusz Lubowidzki. Stryj jego, 
smutnej pamięci generał-lejtenant wojsk polskich, komende
rujący za Targowicy dywizją ukraińską i podolską, wiosną 
1793 był prowadził swoją dywizję do złożenia przysięgi Katarzy
nie II i wcielenia do armji rosyjskiej. Synowiec napróżno z tej fa
talnej rodzinnej chciał otrząsnąć się tradycji, miał w sobie zamło- 
du iskrę dobrej woli i narodowego czucia, którą wnet jednak zga
siły popędy namiętności i zbytku, potrzeba ich zaspokojenia i na
darzającą się potemu łatwa pokusa. Co więcej, owe lepsze w nim 
a zdawna znieprawione pozory, przy wielkiej sztuce obchodzenia 
się z ludźmi i rozległych stosunkach we wszystkich obozach, czy
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niły go tembardziej niebezpiecznym. On to, pod maską dobro
dusznej życzliwości, próbował usidlić Piątkiewicza podsuwaną mu 
sub rosa ofertą niewinnych posług donosicielskich. On później wy
zyskać potrafi słabość i niedoświadczenie Mochnackiego. Lubo- 
widzki, zwąchawszy się z Nowosilcowem, zarazem pokumał się 
najściślej z Rożnieckim, a swoją policję miejską z jego tajną woj
skową.

Pierwszym węzłem przeniewierczym, jaki wcześnie połączył 
tych ludzi, był interes kwaterunkowy. Przy municypalności war
szawskiej istniał stale, od 1816, wydział kwaterunkowy, powstały 
z dawnej komisji kwaterunkowej, zaprowadzonej prowizorycznie 
podczas przechodu wojsk francuskich w 1812 i rosyjskich 
w 1813-5. Wydział ten stał się niebawem źródłem niesłychanych 
nadużyć, dokonywanych sposobem potrójnym. Naprzód, obcią
żano miasto w ogólności kwaterunkiem nadmiernym, wbrew pra
wu i ponad istotną potrzebę wojska. Potem, krzywiono samowol
nie klasyfikację, wymuszając dokuczliwym uciskiem, rewizją do
mów itp., zamianę kwaterunku w naturze na wygórowany szacu
nek w gotowiźnie. Wreszcie, płynące stąd znaczne dochody dzie
lono między głównych spólników tego wyzysku. Domów, obowią
zanych ponosić kwaterunek, liczono wtedy w Warszawie niespełna 
3000. Miały one dostarczać kwater dla niespełna 1000 oiicerów 
i tyluż koni, oraz około 6000 szeregowców. Owóż ten kwaterunek, 
obrachowany na pieniądze, wynosił w lipcu 1817 przeszło
1.300.000 złp. Gdy zaś podany przez właścicieli ogólny dochód 
z domów wynosił równocześnie 6V2 miljona złp., byli oni przeto 
zmuszeni oddawać na kwaterunek piątą część całej czystej swej 
intraty. W niektórych wypadkach płacili nawet więcej jeszcze; 
tak np. Hotel polski na Długiej płacił 9000 złp. kwaterunku przy
40.000 złp. dochodu. Wprawdzie z biegiem czasu wybudowano 
w różnych punktach kosztem miasta obszerne koszary, co było
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zasługą Konstantego, pragnącego tym sposobem lepiej zabezpie
czyć wygody i dyscyplinę wojska oraz ulżyć samemu miastu. Jed
nakowoż nie wpływało to bynajmniej w odpowiedniej mierze na 
folgę tamtych nieznośnych przeciążeń pieniężnych. W wydziale 
kwaterunkowym (wojskowym), imieniem Lubowidzkiego od mu- 
nicypalności, gospodarował radny Michał Czarnecki z kilkoma 
podrzędnymi figurantami. Ze strony władz wojskowych zasiadali 
tu Rożniecki, Lewickij, Kuruta, Gendre. Skutek był taki. że Roż- 
niecki i Kuruta brali po 60 tys. złp. rocznie, Lewickij 80 tys., 
Gendre 40 tys., rzekomo tytułem należnego każdemu z nich kwa
terunkowego, choć zajmowali wszyscy obszerne apartamenty służ
bowe w Belwederze, pałacu Brylowskim i innych. Niemniej sutym 
stąd zarobkiem dzielił się Lubowidzki z Nowosilcowem. Tak znacz
ne nadużycie, ciągnące się przez lat kilkanaście aż do samej re
wolucji listopadowej, nie było też pozbawione pewnej doniosłości 
politycznej. Mostowski, jako minister spraw wewnętrznych, najle
piej świadomy tych przeniewierstw, chcąc położyć im koniec, 
wniósł już w 1823 projekt względem urządzenia i kontroli płatne
go kwaterunku. Projekt ten, przekazany przez Zajączka osobnej 
deputacji pod prezydencją zastępcy ministra wojny Haukego, 
przez lata całe rozstrząsany, ugrzązł w niej bez wyniku. Ta sama 
sprawa kwaterunkowa, daremnie podniesiona w petycji sejmo
wej 1825, schowanej wtedy pod sukno, została poruszoną następ
nie przez Lubeckiego w 1828. Doszło wtedy do kilku „konferen
cji“, z jednej strony między Lubeckim i Haukem, z drugiej w urzę
dzie municypalnym, z udziałem wybitniejszych właścicieli domów 
miasta Warszawy. Znów jednak do żadnego nie doszło rezultatu, 
dzięki staraniom osób, zainteresowanych w odwłóczeniu i zatu
szowaniu tej afery. Nareszcie skandaliczna sprawa kwaterunkowa, 
w czerwcu 1830, w czasie ostatniego sejmu, była zbliska wybady- 
waną przez Czartoryskiego, wedle akt, poufnie mu udzielonych
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przez Mostowskiego. Działo się to tym razem niezawodnie z wie
dzą w. księcia, który przez swoją kontrpolicję, wojującą z Rożniec- 
kim, otrzymał dokładną o wszystkiem wiadomość i nakazał Ra
dzie administracyjnej wysadzić niezwłocznie osobną komisję do 
sprawdzenia czynności i rachunków wydziału kwaterunkowego. 
W ciągu prac tej komisji weryfikacyjnej, złożonej z ludzi uczci
wych, już latem 1830 zaczęła wychodzić na jaw gospodarka wy
działu. Wówczas, w sierpniu t. r., zastrzelił się skompromitowany 
radny Czarnecki. Wedle wersji dość wiarogodnej, był to podsta
wiony w jego ubraniu nieboszczyk, gdyż trupa znaleziono z czasz
ką roztrzaskaną z pistoletu w ten sposób, że identyfikacja osoby 
była wątpliwą. Sam Czarnecki, niewygodny świadek, miał zostać 
usuniętym przez Rożnieckiego. Gdy i to nie pomogło do przytłu
mienia sprawy, Rożniecki, celem odwrócenia uwagi Konstantego, 
puścił w ruch środek oddawna z powodzeniem praktykowany, 
prowokację polityczną i alarm spiskowy. Te jego ówczesne, jesienią 
1830, podniety i postrachy konspiracyjne, zbiegając się z rzeczy- 
wistem sprzysiężeniem, w pewnej mierze przyczyniły się do osło
nienia i przyśpieszenia wybuchu rewolucji listopadowej.

Policja municypalna obejmowała zarząd z kancelarją pod Lu- 
bowidzkim, wydziały policji śledczej i sądowo - policyjny, 
urząd targowo - tandetny, służbę rogatkową, siedm urzędów 
cyrkułowych miejskich oprócz praskiego, oraz straż poli
cyjną. Przed nagłą swą reformą i wzrostem w 1821, liczyła oko
ło 400 urzędników i kosztowała przeszło 300 tys. złp. rocznie, 
w ozem ze skromną płacą 9000 złp. figurował Lubowidzki, żyjąc 
naprawdę na stopie wielkopańskiej. Najgorzej działo się w wydziale 
śledczym, gdzie rządził osławiony Birnbaum, prawa ręka Lubo- 
widzkiego i zaufany agent Rożnieckiego. Józef Mateusz (Joel-Moj- 
żesz) Birnbaum, syn szynkarza warszawskiego, zaczął służbę 
szpiegowską w 1813, za policmajstra Swieczyna. Wytresowany

360



pr/ez Van der Noota, zajmował się też ubocznie, na rzecz mono
polowego dzierżawcy, Newachowicza, śledzeniem defraudacji ta- 
bacznych i akcyźnianych. Do podobnych czynności używany był 
również przez ministerjum skarbu. Wzięty przez Lubowidzkiego 
do miejskiego urzędu śledczego, wyspecjalizował się w zakresie 
wymuszań pieniężnych na rzecz swoich chlebodawców i własną. 
Obierał sobie na ofiarę głównie byłych swych spółwyznawców, 
żydów handlujących. We wdrożonem później przeciw niemu do
chodzeniu karnem, obok przeniewierstw i kradzieży bez liku, 
stwierdzone zostały sądownie niebywałe akty gwałtu, popełnione 
przez niego w celach wymuszenia na kupcach żydowskich Chai- 
mie Dawidsohnie, Szlomie Eigerze, Adolfie Handtkem, Markusie 
Posnerze i wielu innych. Przy prowadzonych pod jego kierunkiem 
indagacjach w wydziale śledczym, ,,bito nielitościwie to batem, to 
byczakiem, to rózgami, szmaty moczono i mokre kładziono i zno
wu bito, aby się ciało nie trzaskało, ...wtrąconego do piwnicy kar
miono przez dwa tygodnie samem przesolonem jadłem, bez dania 
najmniejszego napoju“. Ten ostatni sposób, karmienia śledziami, 
został „wyraźnie przez wiceprezydenta (Lubowidzkiego), jako 
skuteczny do wymożenia przyznania, za przykład stawiany“. 
W innym wypadku, wedle wyznania samego Birnbauma, żonie 
jednego z indagowanych dziecko od piersi wzięto, straszono ją, 
że zostanie ochrzczonem i do Dzieciątka Jezus oddanem, „piersi 
jej mlekiem nabrane, szpagatem wiązano i dopiero, gdy mdlała, 
zwolniono“, itp. Birnbaum, podobnie jak Vidocq, był stale w ci
chej spółce z celniejszymi paserami i złodziejami warszawskimi 
i dobierał śród nich swych podagentów. Kierował także urzędo- 
wem biurem najmu służących, utrzymywanem przy Lubowidz- 
kim na ratuszu, a użytkowanem w ten sposób, że pod presją od
mawiania świadectw służbowych, oraz za stosownem wynagrodze
niem, zaprowadzone zostało tą drogą systematyczne szpiegostwo
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domowe u osób podejrzanych lub choćby tylko wybitnych. Tędy, 
jak wzmiankowano, dozorowany był przez własną służbę Lubec- 
ki. Podobnież przekupiony kamerdyner starej namiestnikowej, 
księżny Zajączkowej, podejrzanej z powodu jej stosunku z mło
dym Grzymałą, stałe o niej składał donosy. Tak samo, podczas 
śledztwa przedwstępnego w sprawie Łukasińskiego, został wzięty 
na żołd policji tajnej lokaj Machnickiego. Miejskie biuro najmu, 
klórem troskliwie opiekował się Rożniecki, służyło mu zresztą 
także do osobistej wygody. Rzeczy te, jak np. okropna sprawa nie
szczęśliwej trzynastoletniej Sury Abrahamówny, szukającej służby 
w tern biurze i oddanej przemocą w ręce rozpustnika generała, 
nie nadają się do bliższego tutaj wyszczególnienia. Żydzi, którym 
najmocniej dopiekł Birnbaum, najwięcej też na niego się zawzięli. 
Zarazem, ze strony kontrpolicyjnej, zmierzano do ukręcenia mu 
karku, dla skompromitowania jego protektorów, Rożnieckiego 
i Lubowidzkiego. Tak doszło do zaciekłej z obu stron, pełnej nie
zwykłych przepraw kampanji Birnbauma z depcącą mu po pię
tach kontrpolicją Schleya i Mackrotta oraz z kahałem warszaw
skim. Ostatecznie, pomimo urzędowych reklamacji Lubowidzkie
go w jego obronie, Birnbaum latem 1824 dostał się do krymina
łu. Wytoczono mu przeszło setkę spraw karnych, zawartych w stu 
z górą woluminach. Jednakowoż skazujący go wyrok trybunału 
kryminalnego województw mazowieckiego i kaliskiego, dla omi
nięcia hałasu na sejmie 1825, odwłóczony został rozmyślnie aż 
do sierpnia 1826. Po dalszych jeszcze, niewyczerpanych przewło
kach, zapadł wreszcie konkluzyjny w jego sprawie wyrok sądu 
apelacyjnego z marca i kwietnia 1830. Potępiający ten wyrok, we
dle wyraźnego postanowienia sądu, z uwagi na postrzeżone w cza
sie procesu znaczne niewłaściwości w postępkach organów władzy 
publicznej, winien był zostać podany do szczególnej wiadomości 
rządu. Wszelako, skutkiem dalszych zwłóczeń, ów niebezpieczny
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dla opiekunów Birnbauma wyrok wszedł do referatu na Radę 
administracyjną dopiero jesienią t. r. Nie mógł też pociągnąć za 
sobą żadnych konsekwencyj, dzięki wybuchłej po dniach niewie
lu rewolucji listopadowej, która wprawdzie samego Birnbauma 
podniosła na latarnię, lecz zarazem wyższym jego spólnikom mno 
gich oszczędziła kłopotów.

Zanim jednak swoją karjerę tak niefortunnym, więziennym 
i konopnym miał zakończyć sposobem, Birnbaum, na którego 
sprycie wszechstronnym wcześnie się poznano, niezawiśle od wie- 
lolicznych, najbrudniejszych, najniższych swych zajęć warszaw
skich, doczekał się tego zaszczytu, że został użyty do tajnej misji 
politycznej zagranicą. Szło mianowicie o sprawy akademickie. Te 
sprawy, jak wskazano, stały się przedmiotem zainteresowania 
władz warszawskich w 1819, prześwietlane już sprytnemi dono
sami Mackrotta. Potem przyszły rozruchy studenckie krakowskie 
z lata 1820, o których wyżej była mowa. Były one rozdmuchi
wane ponad miarę w relacjach rezydenta rosyjskiego Zarzeckiego, 
a nienajmniej także w nazbyt gorliwych do namiestnika Zającz
ka doniesieniach prezesa senatu krakowskiego, Wodzickiego, któ
ry, zamiast swoją osłaniać wszechnicę, rozwodził się nad „zuch
walstwem“ studenterji i koniecznością okiełznania jej przez su
rowe środki represyjne. Skutkiem tego wkrótce pierwsze akade
mickie nastąpiły aresztowania: dwaj przyjezdni z Krakowa, dele
gowani stamtąd studenci, Głazowski i Wądrzyński, z rozkazu Za
jączka zostali uwięzieni zaraz po przejściu granicy Królestwa w lu
tym 1821, i dostawieni do Warszawy. Jednocześnie, wobec silne
go wrzenia na uniwersytetach niemieckich, postanowiono wyśle
dzić, jaki w tern był udział studjujących tam Polaków. W tym 
celu Birnbaum, polecony Kurucie przez Rożnieckiego, wyprawio
ny w początku 1821, przez Kalisz i Wrocław do Czech, dla „ob
serwowania dwóch podejrzanych wojażerów“, zapewne rzeczo
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nych, aresztowanych niebawem studentów, został następnie skiero
wany na „objazd“ (tournee) po uniwersytetach pruskich. Szczwa- 
ny, dobrze po polsku i niemiecku wygadany pospolitak szpiegowski, 
występując w stroju akademickim, gardłując przeciw despotom, 
prawiąc o burszostwie i rewolucji, nieźle z tej nowej dla siebie wy
wiązał się roli. W tym samym jednak czasie, na polską w Prusiech 
młodzież akademicką, obok podrzędnego jak Birnbaum agenta, 
wypuszczono z Warszawy poważniejszą daleko figurę, referenda
rza przy Radzie stanu Królestwa, Jana Hankiewicza. Człowiek ten, 
mniej dotychczas znany, wstępował obecnie, dzięki niniejszej swej 
misji, na szerszą widownię. Wyróżni się jako jeden z najsprawniej
szych odtąd pomocników Nowosilcowa, jeden z najwybitniejszych 
działaczów we wszelakich następnych śledztwach politycznych, 
a szczególnie w sprawie Łukasińskiego, niezmordowany na tej roz
ległej niwie pracownik, aż do czekającej go u kresu trudów rewo
lucyjnej latarni.

Hankiewicż, rodem z Litwy, zaczął karjerę, po trzecim rozbio
rze, w Białostockiem, pod rządem pruskim. Po przyłączeniu obwo
du białostockiego do Bosji w 1807, wyłowiony został przez car
skiego wielkorządcę tej prowincji, głębokiego znawcę ludzi, sena
tora Theylsa i mianowany prokuratorem przy rządzie obwodo
wym. Niezawiśle od tych urzędowych swych czynności, okazał wy
jątkową w służbie carskiej gorliwość. Przez prowadzącego wtedy 
stały wywiad wojskowy w Białymstoku, ex-Polaka a rosyjskiego 
podpułkownika świty cesarskiej w wydziale kwatermistrzostwa, 
Turskiego, był używany z powodzeniem do szpiegowania Księstwa 
Warszawskiego, i z tego tytułu na wysokie zasłużył sobie pochwały. 
Potem jednak, w 1812, po zjawieniu się Napoleona, oszołomiony 
niechybną napozór przewagą polsko-francuską, pośliznął się, od
krył w sobie gorącego patrjotę polskiego, włożył konfederatkę, objął 
urząd polskiego podprefekta powiatu sokolskiego i oddał się na
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usługi konfederacji generalnej warszawskiej i Francuzów. Na
stępnie, przy odwrocie napoleońskim z Moskwy, pochwycony 
przez powracających Rosjan, był oddany pod sąd wojenny i za 
zdradę służby rosyjskiej skazany na powieszenie. Dzięki wsta
wiennictwu poczciwca Wawrzeckiego, został wprawdzie uratowa
ny od stryczka, który widać był mu tak czy owak przeznaczony 
z góry przez fatalność. Jednakowoż miał sobie wtedy darowane 
życie, nie przez prawomocny akt amnestyjny, tylko w drodze 
łaski doraźnej, z zachowaniem dowodów jego winy i wyroku 
skazującego, który pozostał odtąd nad nim zawieszony niby miecz 
damoklesowy, albo raczej niby biczysko, podcinające skutecznie 
do tern gorliwszej służby. W rzeczy samej, pomimo lub właśnie 
z powodu takich antecedensów, był zaraz wzięty ponownie na służ
bę, po okupacji Księstwa Warszawskiego, już w 1813, i mianowa
ny przez generał-gubernatora Łanskoja i Rząd tymczasowy po
mocnikiem przy obłastnym naczelniku departamentu poznańskie
go. Nakoniec, po tylu przeprawach, przeszedłszy na służbę urzęd
niczą w konstytucyjnem Królestwie, a ceniony wedle zasług i ży
czliwie popierany przez Nowosilcowa, zasiadł na krześle referen- 
darskiem w warszawskiej Radzie stanu.

Owóż Hankiewicz, szczególnie użyteczny Nowosilcowowi, jako 
sekretarz generalny opornej Komisji sprawiedliwości, obecnie, 
w 1821, pod pozorem choroby zjechał, a raczej wysłany był do 
Berlina, dla wyśledzenia rewolucyjnych stosunków i zamierzeń 
tamecznej studenterji polskiej. W Berlinie zamieszkał u rodziny 
byłego prefekta poznańskiego, dobrze sobie znanego z czasów swo
jej służby „obłastnej“ w tym departamencie, Ponińskiego. Tutaj 
zapoznał się z bywającą w domu Ponińskich polską młodzieżą 
akademicką, uczęszczającą na uniwersytet berliński. Przedstawił 
się jej, jako ognisty patrjota polski, skazany nawet na śmierć przez 
Moskali za nieposkromiony swój patrjotyzm. Łacno zyskał zaufa
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nie łatwowiernych dzieciaków, jakich zawsze pełno było i będzie 
śród każdej studenterji a zwłaszcza polskiej, i w przyjacielskich 
z nimi gawędach wydobył sporo wiadomości o akademickim ru
chu związkowym. Hankiewicz niezawodnie utrzymywał styczność 
z wałęsającym się wtedy po Berlinie i Wrocławiu Birnbaunem. 
Poszczególne ich, powoływane później, doniesienia zaginęły. Do
chowało się natomiast obszerne końcowe, wspólnie widać zredago
wane, sprawozdanie delatorskie, „Postrzeżenia o akademikach4', 
złożone po powrocie obu emisarjuszów z Prus, w połowie czerwca 
1821. Pełno tam było bajek donosicielskich o wielkiem międzyna- 
rodowem, a w szczególności polsko-niemieckiem, sprzysiężeniu stu- 
denckiem. Głównym prowodyrem, naczelnikiem wszystkich uni
wersytetów pruskich a jednocześnie czynnym członkiem innych 
sprzymierzonych, miał być młody Józef-Napoleon Czapski, uro
dzony 1797 w Bydgoszczy, syn byłego generał-majora wojsk kor. 
Józefa Czapskiego, śmiały i awanturniczy chłopak, relegowany za 
burdę z oficerem pruskim z uniwersytetu wrocławskiego. Prócz 
niego w temże sprawozdaniu denuncjowani byli imiennie niektórzy 
jego koledzy, zwłaszcza Damian Moszyński, mający wkrótce przy
być do Królestwa i gorąco polecani do niezwłocznego zaaresztowa
nia na granicy. Najistotniejszą treścią i celem „Postrzeżeń“ było 
równie gołosłowne jak sensacyjne odkrycie wywrotowego interna- 
cjonału akademickiego, ogarniającego nietylko całe Niemcy lecz 
wszystką Europę, obejmującego „20.000 z górą związkowców aka
demickich, wliczając należących do tego w Warszawie44, z siedli
skiem głównem w Wrocławiu, skąd, „jak należy przypuszczać, roz
pocznie się rewolucja“, z czynnym udziałem akademików kra
kowskich i warszawskich. Denuncjacja ta, przy całej swej niedo
rzeczności, mieszcząca niektóre zwroty, widocznie przechodzące 
inteligencję nieokrzesanego Birnbauma a nawet niedość świado
mego tych rzeczy Hankiewicza, była zapewne inspirowaną przez
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Rożnieckiego, Lubowidzkiego, lub samego Nowosilcowa. Wszyscy 
Irzej podówczas, w 1821, byli żywo zainteresowani w wywołaniu 
wielkiej naganki polityczno-śledczej. Nowosilcow dla pobudek 
głębszych, by zaostrzyć w rzeczach polskich zdeklarowany już 
zwrot reakcyjny Aleksandra, pogrzebać inkorporację litewską, po
derwać konstytucję Królestwa, wstrzymać dojście przypadającego 
w roku następnym sejmu, zburzyć wolnomularstwo polskie, skrę
pować i obniżyć oświatę, słowem, wypełnić na całej linji niweczą
ce swoje posłannictwo; Lubowidzki, by rozszerzyć swe kompeten
cje i dochody i dorwać się bezpośrednio do popłatnych robót taj
nej policji politycznej; Rożniecki, by dojść do centralizacji w swym 
ręku wszelakich gałęzi tajno-policyjnych, dostać pod siebie i unie
szkodliwić wrogą sobie kontrpolicję: dobrze się pożywić spodzie
wali się wszyscy.

Rozpoczęła się gra na wielką skalę. Pierwszem w niej posunię
ciem był ów wspaniały operat donosicielski, podany, jak zazna
czono, Aleksandrowi za jego bytności w Warszawie, w maju t. r., 
osobiście przez Nowosilcowa. Drugiem z kolei był właśnie obecny 
donos Hankiewicza i Birnbauma, podsunięty w czerwcu w. ks. 
Konstantemu. Cesarzewicz, od niejakiego już czasu odbierając re
lacje żandarmerji o spiskowaniu uczniów lyceum kaliskiego, 
Mackrotta o związkach akademickich na uniwersytecie warszaw
skim, Zarzeckiego i Wodzickiego o zajściach studenckich krakow
skich, rozjątrzony nadto spółczesną aferą Piątkiewicza i Heltmana, 
wziął całkiem naserjo niniejszą alarmującą denuncjację. Wypra
wił ją niezwłocznie, w dokonanym przez Baykowa i Mohren- 
lieima przekładzie francuskim, na ręce Aleksandra do Petersbur
ga. Zakomunikował ją zarazem konsulowi pruskiemu Schmidt
owi i posłowi rosyjskiemu w Berlinie Alopeusowi, dla ostrzeżenia 
rządu pruskiego względem uniwersytetów tamecznych. Doręczył 
ją również Nowosilcowowi, dla przedstawienia wniosków zapobie
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gawczych względem studenterji polskiej. Nowosilcow, który naj
prawdopodobniej znał tę denuncjację wcześniej od w. księcia, 
z całą powagą poczynił na niej własnoręczne uwagi krytyczne. Za
razem, z powodu tak niezmiernie doniosłych odkryć, przedstawił 
Konstantemu trzy nagłe wnioski następujące: zażądać od rządu 
pruskiego skonfiskowania natychmiast papierów wszystkich Po
laków w donosie wymienionych, oraz dopilnować uwięzienia Mo
szyńskiego przy przejściu granicy; wzmocnić nadzór policji nad 
paszportami, przyjezdnymi i korespondencją; wzbronić młodzieży 
Królestwa i guhernij zachodnich wszelkiego stosunku z zagra
niczną, jakoteż wogóle wyjeżdżania do zakładów naukowych 
w Niemczech. Równocześnie zaprosił na naradę do siebie do Fras
cati namiestnika Zajączka, ministra oświecenia Grabowskiego i ba
wiącego jeszcze w Warszawie po wyjeździe królewskim ministra 
sekretarza stanu Sobolewskiego, dla ,,rozstrząśnienia“ powyższych 
swych wniosków, t. j. prostego ich zatwierdzenia, gdyż były one 
już wprzódy aprobowane przez w. księcia, a zatem naprawdę nie 
ulegały dyskusji. Zarazem wystosował szczegółowy o wszystkiem 
raport do Aleksandra, wyolbrzymiając całą sprawę do potwor
nych rozmiarów. Po kilku już dniach mógł donieść cesarzowi 
przerażającą nowinę: ów niebezpieczny naczelnik międzynarodo
wej rewolucji, młody Czapski, bawił w czerwcu bezkarnie w War
szawie; wiedział o tern wprawdzie Lubowidzki, lecz nie miał poję
cia nieborak, o jakiego chodziło ptaszka; a nie wiedział zgoła 
sierota Rożniecki, bo nie rozporządzał biedak dostatecznemi fun
duszami i środkami informacyjnemi, ani należytym kontaktem 
z policją miejską; stąd też pozostał w niewiadomości sam w. książę. 
Sens był jasny: dotychczasowe tajne narzędzia i gałęzie wywiadow
cze wymagały na gwałt sutego wzmocnienia i ścisłej między sobą 
koordynacji; policję tajną należało powiększyć i scentralizować. 
Nie wyrażał jeszcze jasno tej pięknej konkluzji Nowosilcow, ale
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już do niej prowadził Konstantego i Aleksandra. Odtąd raz po 
razie nowe przychodziły niespodzianki. W początku lipca na 
drzwiach bibljoteki publicznej warszawskiej ukazał się tajemniczy 
napis kredą, ,,groźba zamachu na życie J. C. M. w. księcia“. Usu
nięty w tej chwili, straszliwy ten napis ukazał się wnet, nakreślony 
ołówkiem czerwonym, na jednej z kolumn bibljoteki i kilku szy
bach. Zapewne, były to już pośledniejsze, nieco zgrubsza, sposoby, 
stosowane później dosłownie i w Wilnie, a czyniące poniekąd ujmę 
niniejszej misternej, koronkowej robocie; lecz chodziło tu nietyle 
o estetykę, ile o skutek.

Po paru dniach, w połowie lipca, udał się połów, ze wszech- 
miar pożądany. Moszyński został aresztowany na granicy w Her
bach i przez prezesa komisji wojewódzkiej kaliskiej, Radoszew- 
skiego, dostawiony ekstrapocztą, wraz z zabranemi przy nim pa
pierami, do Warszawy. Damian Moszyński, akademik krakow
ski, był wysłańcem utworzonego tam świeżo burszostwa do rzeko
mej macierzy burszowskiej warszawskiej. Był niewątpliwie wpro
wadzony w błąd, zapewne prowokowany, jeśli nie wprost wydany, 
przez Kalinowskiego i towarzyszy; a miał przy sobie trochę nie
ostrożnych pism związkowych uczniowskich, wierszy i t. p. Punkt 
oparcia był nikły, lecz mistrz Nowosilcow potrafił na nim zawiesić 
nieskończony łańcuch konsekwencyj policyjno-śledczych. Odrazu 
zakipiała robota. Moszyński dostawiony został oficjalnie do rąk 
Zajączka, jako głowy legalnych władz krajowych, lecz natychmiast 
przez niego odesłany do dyspozycji Kuruty i zamknięty na od- 
wachu głównym. Tutaj wzięto go pod najściślejsze śledztwo, które 
znów oficjalnie prowadził legalny urzędnik sądowy, wybrany przez 
Nowosilcowa usłużny karjerowicz, prokurator przy sądzie krymi
nalnym województwa mazowieckiego i kaliskiego, Józef Faleński. 
Prowadził je też sposobem, konstytucyjnie zgoła nieprzewidzia
nym, w przytomności odkomenderowanego do tego śledztwa ofi
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cera rosyjskiego, oberaudytora sztabu w. księcia, Leontija Jowca, 
a przy ciągłej asyście i pod kierunkiem osobistym Nowosilcowa. 
Z samych zeznań Moszyńskiego niewiele było pociechy, bo i nie da
wał z siebie zanadto wyciągać, i naprawdę niewiele miał do od
krycia. Natomiast ze znalezionych przy nim papierów uczynił No- 
wosilcow użytek jaknajwszechstronniejszy. Były tam szczegóły, 
dotyczące organizacyj burszów krakowskich i fanfaronady związ
kowej uczniów kaliskich. Były roty przysiąg dziecinnych na se
kret i posłuszeństwo „zgromadzeniu i przełożonemu“. Był i często
chowski wiersz węglarski: „Kiedy nam się pora darzy, Wypijmy 
zdrowie węglarzy. Niech żyją węglarze wolni, Niewolników uwol
nić zdolni. Cni Węglarze, bracia mili, Coście tyranów zgromili, 
Niech waszym zamiarem będzie, Zniszczyć ich zdradę wszędzie. 
Franki, Brytany, Germany, Razem skruszymy kajdany“. Nowosil- 
cow to wszystko starannie rozklasyfikował, opracował, uwydatnił 
całą grozę tych strasznych przysiąg, tego rewolucyjnego „śpie
wnika“, będącego „brewiarzem burszów i politycznem ich wyzna
niem wiary“, tego znamiennego hymnu „karbonarskiego“, ogarnia
jącego Francję, Anglję i Niemcy, i całe to corpus delicti, w prze
kładzie francuskim, opatrzone wnikliwym swoim komentarzem, 
przedstawił w. księciu w Belwederze i posłał Aleksandrowi do Pe
tersburga. Raporty jego do cesarza w tej śliskiej materji są wyjąt
kowo kunsztowne. Nie brak w nich nawet od czasu do czasu lek
kiej denuncjacji przeciw Lubowidzkiemu lub Rożnieckiemu, dla 
ukrycia swego z nimi spólnictwa i zadokumentowania własnej 
czujnej gorliwości. Widocznie bardziej niż kiedykolwiek pilnował 
się tutaj najpodejrzliwszego z monarchów, żeby nie wyczuł pro
wokacji, żeby uwierzył. Trudom komisarza cesarskiego przyszedł 
z sukursem przyjacielskim konsul Schmidt i rząd berliński. Wła
dze pruskie nieomieszkały uczynić zadość najpierwszemu z wnios
ków Nowosilcowa. Nakazały uwięzić w Wrocławiu wskazanych
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sobie studentów Polaków i dostawić ich do Warszawy, z wyjątkiem 
oczywiście Kalinowskiego, któremu pozwolono umknąć i baraszko
wać swobodnie po Poznańskiem śród tamecznych związkowców 
i obywatelstwa. Zarazem zaczęli napływać do aresztów warszaw
skich akademicy, uwięzieni w Krakowie, jako podejrzani o uczest
nictwo w sprawie Moszyńskiego i burszów. W samej wreszcie War
szawie rozpoczęły się z tegoż powodu areszty między młodzieżą uni
wersytecką. Materjału było aż nadto; można było wyciągnąć kon
kluzje. Miały one ogarnąć sferę bardzo rozległą, dotknąć całego sze
regu przedmiotów aktualnych i zasadniczych wyższego rzędu. Tak 
więc, z powodu agitującej się wtedy właśnie, latem 1821, sprawy 
zwołania sejmików i zgromadzeń gminnych, celem odnowienia 
w jednej trzeciej składu izby poselskiej, na wniosek Nowosilcowa 
utworzony został do dyspozycji Zajączka fundusz gadzinowy 
150 tys. złp., „na usunięcie przeszkody majątkowej dla tych osób, 
któreby (rząd) na urzędzie marszałkowskim (zgromadzeń wybor
czych) mieć pragnął“. Jednocześnie zresztą, wobec niepokoju umy
słów. wywołanego przez liczne aresztowania młodzieży, zakwestjo- 
nowano już z góry samo dojście przypadającego na rok przyszły 
sejmu. Tak również, pod pozorem tejże afery studenckiej, zaraz 
wtedy podjętą została przez Nowosilcowa, przy pomocy Grabow
skiego i Szaniawskiego, rozległa akcja, zmierzająca do przekształ
cenia, na wzór reakcyjny austrjacki, całego systematu wychowa
nia publicznego w Królestwie. Przedewszystkiem jednak urzeczy
wistnioną została konkluzja najpilniejsza, a sercu Nowosilcowa 
i towarzyszów najbliższa, dotychczas wstydliwie dorozumiewana, 
teraz dojrzała do sformułowania i wykonania: zasilenie i poprawa 
zbyt ubogiej i słabowitej policji tajnej.

Już po niewielu dniach, w początku sierpnia 1821, Nowosilcow 
wygotował szczegółowy, w piętnastu artykułach, projekt organiza
cji Biura centralnego policji dla Warszawy i Królestwa (Bureau
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central de police). Składali je formalnie: szef żandarmerji Rożniec- 
ki, naczelnik policji miejskiej Lubowidzki, major placu pułkownik 
Józef Axamitowski, dyrektor generalny policji w komisji woje
wódzkiej mazowieckiej Rajmund Rembieliński. Trzej pierwsi obo
wiązkowo musieli być przytomni i „nie mogą pod żadnym pozo
rem dyspensować się od obecności na posiedzeniach Biura“. Na
stępnie jednak w praktyce było to stosowane w ten sposób, że tyl
ko Rożniecki z Lubowidzkim, przy asyście urzędnika komendantu
ry, z wyłączeniem Axamitowskiego, sami we dwóch rządzili czyn
nościami i funduszami Biura. Posiedzenia zwyczajne odbywały się 
dwa razy dziennie, zrana przed paradą i wieczorem po capstrzyku. 
Posiedzenia nadzwyczajne, bądź na rozkaz Konstantego, bądź 
w wypadkach nagłej potrzeby, zwoływane były o każdej godzinie 
dnia i nocy. Komisarze cyrkułowi, oficerowie żandarmerji, adju- 
tanci placu, i wogóle „niżsi urzędnicy (employes) policyjni“ obo
wiązani byli stawiać się codzień z raportem na posiedzenia Biura 
i odbierać jego rozkazy. Winni byli również i poza tern raportować 
tam o każdym wypadku nadzwyczajnym, wydarzonym „w obrę
bie ich atrybucji“. Przepis ten miał w szczególności na widoku 
poddanie władzy Biura takich niedogodnych employes, jak Schley 
i Mackrott, t. j. kontrpolicji. Prowadzone były zwięzłe protokóły 
posiedzeń. Naogół wszakże „należy unikać, ile tylko podobna, ko- 
munikacyj pisemnych między członkami“. Sekretarz Biura upra
wniony był do pełnienia, pod nadzorem Lubowidzkiego, czynno
ści inkwirenta. Biuro, bądź przez Rożnieckiego, bądź za pośredni
ctwem Kuruty, znosiło się z w. księciem Konstantym. Rożniecki, 
najstarszy stopniem, otrzymał prezydjum, a tern samem, jako gło
wa Biura centralnego oraz szef żandarmerji, stawał się odtąd pa
nem naczelnym wszystkiej policji tajnej Królestwa. Projekt po
wyższy złożył Nowosilcow w. księciu i Zajączkowi, oraz przesłał 
Aleksandrowi do Petersburga. Konstanty już za ostatniej bytności
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cara w Warszawie, w maju t. r., otrzymał od niego upoważnienie 
do „dowolnego wydatkowania na wyższą policję tajną“. Teraz 
udzielił aprobaty zupełnej projektowi Nowosilcowa, poczem Za
jączkowi wypadło już tylko wystosować do podległej sobie policji 
cywilnej postanowienie, oddające ją do dyspozycji Biura. Podobny 
rozkaz zatwierdzający nadszedł następnie od Aleksandra do poli
cji wojskowej. Biuro centralne natychmiast, już od pierwszej po
łowy sierpnia 1821, ukonstytuowało się i rozpoczęło pracę, nie
przerwaną odtąd aż do wybuchu rewolucji listopadowej. Rzecz 
godna uwagi i pokrewne nasuwająca refleksje: jak żandarmerja 
z Królestwa przeszczepioną została do Cesarstwa, tak samo war
szawskie Biuro centralne policji stało się pierwowzorem osławio
nego petersburskiego Trzeciego wydziału. Zaraz po objęciu rządów 
przez Mikołaja I., w myśl zapiski Benckendorfa ze stycznia 1826, 
przypominającej obecne wywody Nowosilcowa o Biurze central - 
nem, utworzony został ukazem z lipca t. r., jako ośrodek policji 
tajnej w całem Cesarstwie, Trzeci wydział Własnej J. C. M. kance- 
larji, którego kierownikiem, a zarazem szefem żandarmów, został 
Benckendorf, przyjaciel i naśladowca Rożnieckiego.

Wraz z utworzeniem Biura centralnego policji, zatroskano się 
za jednym zamachem o policję municypalną. Naczelnik jej Lubo- 
widzki, wprowadzony do Biura, stawał się tern samem urzędownie 
jednym z filarów tajnej policji politycznej. Zyskiwał przeto prawo 
do odpowiednich organów zawodowych i co główna, dochodów. 
Podług preliminarza, wygotowanego przez samego Lubowidzkie- 
go, nowe Biuro centralne wystąpiło niezwłocznie z projektem „re
formy“ policji municypalnej. Projekt ten, którego rzecznikiem 
u w. księcia i rządu został naturalnie Nowosilcow, przewidywał 
znaczne wzmocnienie składu policji miejskiej, utworzenie w niej 
wydziału policji tajnej i powiększenie jej budżetu o 200 tys. złp. 
rocznie, t. j. prawie w dwójnasób. Lwia część tej kwoty szła na no
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wy wydział miejskiej policji tajnej, choć preliminowany dla oka 
tylko na 40 tys. złp., i wpływała przeważnie do kieszeni Lubowidz- 
kiego. Należy zaznaczyć, że Mostowski, powołany do orzekania 
w tej materji, jako minister spraw wewnętrznych i policji i prze
łożony władz miejskich, miał odwagę wręcz oświadczyć się prze
ciw całej tej municypalno-policyjnej „reformie“. Natomiast Lu- 
becki, od którego zależało ułatwienie rzeczy najważniejszej, do
starczenie potrzebnego pokrycia pieniężnego, będąc wtedy, świeżo 
po objęciu teki ministerjalnej, w zawisłości od Nowosilcowa, oka
zał w tym względzie uprzedzającą gotowość. „Mówiłem w tej spra
wie — donosił Nowosilcow Aleksandrowi — z ministrem skarbu, 
który nie wahał się oświadczyć mi, że nie sprawiałoby mu kłopotu 
wynaleść fundusze dodatkowe, niezbędne dla przedmiotu tak wiel
kiej nagłości. Z ubolewaniem natomiast muszę powiedzieć, że nie 
znalazłem podobnego nastroju, ani też przeświadczenia o niezbęd
ności takiego zarządzenia, u ministra spraw wewnętrznych, który, 
mając wnieść tę sprawę w Radzie administracyjnej, ...naprzód wy
najdywał liczne trudności celem pogrzebania projektu i wystawiał 
przesadnie koszta nowej organizacji policji, ...a potem wziął się na 
odkładanie i przemilczanie tego przedmiotu“. Ostatecznie, wola 
w. księcia przecięła wszelką dyskusję, policja municypalna zdoby
ła pożądaną „reformę“. Lubowidzki urósł na pierwszego po Roż- 
nieckim dostojnika urzędowej policji tajnej cywilnej. Agentów wła
snych, podług sprawdzonych dwóch list imiennych, miał trzydzie
stu; już nietylko dorywczo, lecz porządnie i składnie pracował 
ręka w rękę z Rożnieckim, znosił się z Kurutą, a nawet miał za
szczyt prawie codzień składać osobiście raporty w. księciu, zazwy
czaj z samego rana, niekiedy i pod wieczór, jak w fatalnej dlań 
chwili listopadowego ataku na Belweder. Wydział tajny ratusza 
wnet rozrósł się ogromnie i został duszą całej policji miejskiej. 
Poprzedni dotychczas agenci śledczy tutejsi zaawansowali do wyż
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szych obowiązków ,,obserwacji“ politycznej. Podobno nawet, jak 
chwalił się przed Schleyem sam Lubowidzki, „znaczne osoby“ 
z t. zw. lepszych sfer towarzyskich, bywając w salonach gościnne
go wice-prezydenta, prowadzącego obecnie, dzięki pozyskanym 
większym środkom, dom otwarty na dużą skalę, dostarczały mu 
„wiele wiadomości w sekrecie w osobnym pokoju“.

Powstanie Biura centralnego i przekształcenie policji municy
palnej uwieńczyły dotychczasowy rozwój policji tajnej warszaw
skiej i były początkiem złotych dla niej czasów. Mogła odtąd wy
stąpić w pełnym rynsztunku. Zapełniły się jej kadry, wzmogły 
środki materjalne. Zasoby ludzkie i pieniężne, jakiemi rozrządzała 
w tej dobie rozkwitu, nie dają się oszacować z pożądaną dokładno
ścią, skutkiem zaginięcia mnóstwa, a śród nich wielu najciekaw
szych, tajnych akt policyjnych, zniszczonych lub usuniętych przez 
osoby zainteresowane, natychmiast po wybuchu rewolucji listopa
dowej. Liczbę szpiegów policji tajnej podawano później na 5000 
a koszta jej utrzymania na 3 miljony złp. Cyfry te mocno są prze
sadzone. Liczba dowodowo sprawdzonych imiennie agentów taj
nych wynosiła ogółem 200 z górą osób; lecz ta cyfra znowuż jest 
zbyt niską. Była to niewątpliwie część tylko, gdyż sprawdzenie ich, 
dokonywane w pierwszych tygodniach rewolucji listopadowej, by
ło nader powierzchownem. Wypadłoby tę cyfrę conajmniej po
dwoić, rachując samych tylko zawodowców, do których jeszcze na
leżałoby dołączyć doraźne organa pomocnicze. Byli tu ludzie bar
dzo rozmaici, od zwyczajnych kryminalistów i ludzi z pospólstwa, 
aż do osób z ogładą, wychowaniem, nieraz nawet pięknem nazwi
skiem i tytułem. Wobec tego donosy przedstawiały się bardzo róż- 
nolicie. Bywały bądź nieortograficzne, prostackie, bądź też wcale 
literackie, subtelne. Pisane były w języku polskim, rosyjskim, nie
mieckim, żargonem żydowskim, albo też wykwintną francusczy- 
zną; te ostatnie często w formie listownej, nieraz w umówionych
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przenośniach, niezawsze dziś zrozumiałych, niekiedy atramentem 
sympatycznym, przebijającym na ogniu. Trudną bardzo jest rze
czą dorachować się dokładnie w finansowej gospodarce policji taj
nej. Wypłaty wszystkie odbywały się w złocie; jednak na docho
wanych, nader zresztą niezupełnych pozycjach wydatkowych nie- 
bardzo można polegać, gdyż w tym obrachunku rozchodów mie
ścił się zapewne główny zarobek szefów, którzy sami nominalnie 
płaceni byli dość licho. Skądinąd wiadomo, że Rożniecki na liście 
agentów umieszczał natarczywszych swych wierzycieli, którzy tym 
sposobem w formie żołdu odbierali przypadający im procent od 
jego długów. Z luźnej notatki w papierach Sassa wynika, że od nie
go samego pobierał Rożniecki na tajne wydatki policyjne po 6 tys. 
złp. miesięcznie. Pozatem, wedle innego zestawienia, wziął on 
w ciągu 1821-8, na bliżej niewyszczególnione cele wywiadowcze, 
około 300 tys. złp. Skądinąd znów, kilka dochowanych własnoręcz
nych jego kwitów świadczy, że w ciągu pięciu miesięcy otrzymał 
od Kuruty, ponad zwyczajny budżet tajny, około 50 tys. złp. na 
wydatki specjalne. Jedno tylko biuro Mackrotta, utrzymując naj
skromniejszą liczbę agentów, wydatkowało podczas procesu Łuka
sińskiego przed sądem wojennym przeszło 20 tys. złp., w ostatnich 
zaś latach około 40 tys. złp. rocznie. W ogólności, na utrzymanie 
policji tajnej obracana była, od czasów założenia Biura centralne
go, kwota 180 tys. złp. rocznie, wyznaczana ze skarbu Królestwa, 
pod tytułem przyczynienia się do wspólnych wydatków „dyplo
matycznych“ rosyjsko-polskich. Prócz tego, ze skarbu rosyjskiego 
płacono na ten cel 14 tys. dukatów rocznie. Dochodziły pozatem 
znaczne wpływy doraźne, dostarczane z własnej kieszeni w. ks. 
Konstantego w wypadkach wyjątkowych, niekiedy po paręset du
katów dziennie. Nadto, w szczególności na wydatki policyjne Lu- 
bowidzkiego, płacone były większe często kwoty, po kilkanaście 
tysięcy złp., z nadzwyczajnego funduszu 350 tys. złp. rocznie, zo
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stawionego do dyspozycji namiestnika. Podług najoględniejszego 
szacunku, po wytrąceniu już z rachuby takich instytucyj pokre
wnych jak żandarmerja, oraz wywiad wojskowy, koszt utrzymania 
policji tajnej Królestwa, w ścisłem tego słowa znaczeniu, przenosił 
półmiljona złp. rocznie.

Policja tajna, zasobna, ludna, wyćwiczona, prowadzona przez 
głowaczów w swym zawodzie niepospolitych, wyobrażała siłę po
ważną. Zreorganizowana w 1821, spuszczona ze smyczy, pognana 
zrazu tropem spiskowym za drobną akademicką zwierzyną, już 
ocierała się o grubszą, już trafiała na świeże ślady Wolnomular
stwa narodowego, już po nich biegła. W tej samej chwili Łukasiń
ski, zawracając ponownie na owe ledwo zatarte przez siebie ślady, 
zakładał Towarzystwo Patrjotyczne.





P R Z Y P I S Y * )

*) Ź r ó d ł a :  archiwum akt dawnych, główne, centralne wojskowe, b. rapperswyl- 
skie, skarbu, banku polskiego, bibljoteki uniwersyteckiej, towarzystwa naukowego, ordy
nacji Zamoyskich, Krasińskich, w Warszawie; muzealne a rodzinne Czartoryskich, Po
tockich, Popielów (papiery wojewody Bielińskiego), akademji umiejętności, bibljoteki 
jagiellońskiej, w Krakowie; bernardyńskie , b. namiestnikowskie, Ossolińskich, Dzie- 
duszyctkich, we Lwowie; Sapiehów w Krasiczynie; b. ministerjum spraw zagranicznych, 
rady państwa, sztabu głównego, kancelarji ministerjum wojny, departamentu policji, 
w Petersburgu; hibljoteki polskiej, ministerjum spraw zagranicznych, narodowe, w Pa
ryżu; ministerjum spraw zagranicznych, wewnętrznych, w Wiedniu; tajne państwowe, 
w Berlinie.





(Str. 9 sq.) Łukasiński: Rodowody offic., podoffic., żołn., dyw. II, bryg. II, pułk I 
piechoty linjowej, I, N. 323 (¡tamże rysopis). Miniatura Walerjana w mundurze kapi
tańskim, nieco zatarta, z promieniem jego włosów pod szkłem in verso (własność ro 
dżiny). Tradycja ustna, głównie wedle relacyj siostry, Tekli Łempickiej. Zeznania własno 
ręczne i protokólarne Łukasińskiego, 1822, 4, 5, 7; jego własnor. zapiski pamiętnikarskie, 
wrzes. 1863 - styczeń 1864. Akta likwidacyjne Banku Polskiego (1879). Rozpowszech
niane podczas powstania listopadowego i na emigracji wizerunki Łukasińskiego (ciąg 
niony przy dziale na łańcuchu; na innej litografji klęczący podczas przykuwania) są 
dziełem wyobraźni.

(Str. 16 sq.) Machnicki: Rodowody pułku 5. piechoty liniowej; stan służby, wydany 
miu w 1815 przez pułk. Mycielskiego: „wszedł 1 kwietnia 1809 jako żołnierz do p. 13.“; po- 
ruczn. 5 lip., kap. 29 maja t. r.; odkomenderowany na adjutanta polowego do gła Haukego, 
12 maja 1812; na podszefa sztabu dywizji gła Kosińskiego, 15 lipca, był w tej kampanji 
pod Dubienką, Uściługiem; odkom, do Zamościa 10 lut., szefem bat. 22 sierp. 1813; 
do ip. 4. majorem 2 lutego 1815; do p. 5. przeniesiony 2 marca 1816, przybył do pułku 10 
i zaraz na własne żądanie dymisjonowany 15 marca t. r.; urlopów nie brał, sztra- 
fowany nie bywał; zna język francuski, niemiecki, łaciński, matematykę, fizykę, historję, 
statystykę i geografję. Nazwisko matki, wedle zezn. Machnickiego, w aktach indaga- 
cyjnych gła Blumera, 17 marca 1824, „Twardowska“; natomiast w aktach sądu sej
mowego „Gniazdowska“. Prot. sesji Komisji rządz., 14 września 1807, mieści nomi
nację Machnickiego, członka sądu depart. białostockiego, na przełożenie dyrektora spra
wiedliwości (Łubieńskiego), na pisarza tegoż sądu; St Małachowski do Łubieńskiego, 
14 września t. r., zaleca wprowadzenie M. na ten urząd. O M. w Zamoścju 1813. Rem
bowski, Spadek piśm. po Haukem (1905), 243, 278, 301, 307 sq., 332, 366. W ak
tach Rady administracyjnej, 1817, jest wzmianka o sprawie Kaz. Machnickiego, dymisjo 
nowanego majora, posesora Woli Studziańskiej, z wójtem gminy Targowiska (pow. 
krasnostawskiego wojewódz.. lubelskiego) Pawłem Jeruzalskim; samej sprawy nie dało 
się odszukać. O postawie M. pod śledztwem sądowem, i dalej do 1830, niżej, w t. II. 
O przyjęciu przez M., na kilka dni przed wybuchem, ofiarowanej mu przez Broni
kowskiego i Lelewela, „komendy powstania... pod warunkiem, ażeby w chwili pow
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stania oddział jazdy, bez jego wezwania, sławił się przed mieszkaniem, gotowy na 
wszystkie jego rozkazy“, o „zawodzie oficera gwardji strzelców“ konnych, mają- 
cym przybyć z tym oddziałem (zapewne pod wpływem Wład. Zamoyskiego), Bro 
nikowski, Sprostowanie, w Kron. emigrac., 4 lipca 1835, III, 308 sq. M. mieszkał wów 
czas na Starem Mieście, rogu Nowomiejskiej, na trzeciem piętrze, razem z Koszutskim 
Mianowanie M. przez Radę administr. na dobranego członka, 2 grudnia; odmowny list 
otwarty M., 3 grud. 1830; M. był zdania, z powodu wysunięcia Chłopickiego, że „po 
wstanie było skrzywione w samem zaczęciu“; omówię to bliżej w rzeczy o początkach 
rewolucji. Nowy przyczynek, lecz podany in crudo; bez znajomości precedensów, przez 
Pollaka, Kaz. M., w Kwart. hist. (1928), 508 sq. Jedyny życiorys M„ „z obcowania z nim 
i z jego niektórych papierów“, w nekrologu Dzienn. Naród., 28 grudn. 1844, N. 195. 
M., pod koniec tknięty paraliżem, pozbawiony był mowy i władzy w prawej ręce; zmarł 
w Marsylji, 15 października 1844.

W autografie Dziadów pierwotnie wszędzie było „Machnicki“, por. Podobiznę auto
grafu (1925); podobnież w kopji Domeyki; później dppiero na tej kopji Mickiewicz 
własnoręcznie (w Pamiiętn. Tow. Mick., VI, 245, mylnie podano, jakoby ta poprawka 
robiona była obcą ręką) nadpisał „Cichocki“ (Cackowski), oraz w zwrocie „Oni (Mach
niccy) są z Wielkopolski“ podstawił „z Galicji“, stosownie do zmiany nazwiska. O M., 
który bawił w Poznańskiem od stycznia, do sierpnia 1831, Mickiewicz mógł słyszeć pod
czas swego tu pobytu od sierpnia 1831 do marca 1832. Ta część Dziadów, jak wiadomo, 
powstała wiosną 1832 w Dreźnie, druk rozpoczęty w Paryżu w listop. t. r.; był już wtedv 
na emigracji Machnicki; być może nie bez jego udziału nazwisko jego zostało usunięte: 
odpowiadałoby to jego charakterowi; por. odmiany tekstu w ed. krytycznej Dziadów 
(1905), 344. — Co się tycze Króla Zamczyska, to jakkolwiek Goszczyński wziął bez
pośrednie szczegóły tej postaci z innego, Jana Machnickiego, obłąkańca istotnie prze
mieszkującego na zamku odrzykońskim, niewątpliwie jednak do przędzy poetyckiej 
wplótł rysy psychiozno-polityczne, należące do indywidualności Kazimierza.

Żeromski, po wyjściu pierwszej ed. Łukasińskiego, gdzie I (1908), 11, był zwrot, iż 
Machnickiemu „oddzielny należałby się wizerunek“, pytał mnie o niego, o jego wygląd, 
brakujący jednak w rodowodach. Odmalował go silnemi rysy we fragmencie Wszystko 
a nic, przeznaczonym (1912) dla Zarania, lecz, dla względów cenzuralnych, ogł. tylko 
w wyjątkach, w Zbliska i Zdaleka (1913), potem dopiero w całości (1919, 23), pięk
nym utworze poetyckim, lecz wysnutym z niebyłych przesłanek rzeczowych, gdyż ze
znania Lykurga-Łukasińskiego 1825 żadnych nie spowodowały aresztowań, zaś M. nie 
miał udziału w dalszej od 1824 akcji Towarzystwa patrjołycz. pod Krzyżanowskim, i nie 
opuszczał Warszawy aż do końca 1830. Żeromski był pod pewnym wpływem budzącego 
się wtedy zainteresowania wolnomularstwem narodowem, a może też pism wydobytego 
wówczas w Warszawie z niepamięci niepospolitego, głośnego ongi w Lubelskiem, Henr. 
Kamieńskiego (wyciąg z jego Filozofji ekonomicz., z wstępem biogr., wyd. 1911), którego 
najciekawsza książka, Rosja, Europa, Polska (1857), 478, uderzającym o przyszłości Pol
ski kończy się wnioskiem: „Wszystko albo nic, dlatego że nawet nic lepszem jest niżeli 
niewszystko, bo nic znaczy wszystko, tylko że dłuższą i przykrzejszą drogą osiągane“ 
(por. wyżej, 305). Później jeszcze, do wrytej w duszy powracał postaci M., w Wier
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nej rzece (1921), 252, natrącając „o mądrym, przebiegłym, twardym i nieustraszonym 
wodzu, który przede gdzieś jest na ziemi, Napoleon z duszą Machnickiego“.

(Str. 19 sq.) Szreder: Rodowody 4. p. p.; stan służby, wydany przez biuro odmian do 
alkt sądu wojennego; (zeznanie Sz., 16 marca 1824, w indagacji gen. Blumera. O spół 
pracy Sz. z „trybunem gminu“, Rupińskim, w obronie włościan zyplawskich, 1817, 
Askenazy, Dwa stulecia, II (1910), 390, 396. Szredera nie należy mieszać z imiennikiem 
a zapewne krewnym, Jakóbem Szretterem (1771 - 1842), Dzienn. Naród. (1842) N. 73, 
293 sq. — Pamflet apologetyczny J. B. Ostrowskiego, Franciszek Kozakowski pułk 
wojsk poi. (Paryż, 20 sierp. 1832, też w ed. franc.), mógłby raczej rzudć cień na cha
rakter Kozakowskiego, gdyż okoliczności główne zostały tu przemilczane; zresztą sam 
apologeta Ostrowski, skończył jako szpieg policji francuskiej, Tribune des peuples (1907), 
407 sq.; por. fatalne o Kozakowskim świadectwo Łagowskiego, już w odpowiedzi na 
powyższą broszurę, w Pamiętn. emigr., 15 grud. 1832; K. zmarł w Grasse, 18 kwiet. 1846, 
Demokr. poi., VIII,184. — Sznayder: stan służby z legji I; rodowody 8. p. p.; pułko
wnikiem 1. p. gal.-francuskiego 5 lipca 1809, uwolniony 17 lut. 1810. Sz. ur. 1769; po
ślubił 13 czerwca 1798 w Rzymie Marjannę PioLi (podł. legalizowanego aktu ślubu z ksiąg 
kościoła S. Salvatoris ad capellam, wyd. przez ks. Domeniconi 29 czerw. 1801); poślubił 
powtórnie 19 stycz. 1808 w Pogrzebowie Helenę Ziemiańskąą (podł. aktu z ksiąg kościel
nych wyd. przez proboszcza Iżyckiego 10 mair. 1819); podesłał Marjannie Pioli sfałszo
wany akt swej śmierci, d. d. Oels 12 Sept. 1808; pierwsza żona, dowiedziawszy się o po 
dejściu dopiero w 1818, złożyła u prokuratora sądu krym. wdz. mazow. i kal. skargę 
o fałsz dokumentu i dwużeństrwo; o dalszym przebiegu tej sprawy, niżej, w it. II. — Skro 
becki: porucz. 16 paźdz. 1811, adjutantem polowym Haukego 1 grud. 1812. — Dobrogoyski. 
stan służby wydany przez podpułk. 4. p. strzelców pieszych Zawadzkiego, w aktach 
sądu wojennego.

(Str. 26 sq.) Czwarty pułk: Gembarzewski, Wojsko Królestwa Polskiego, 83 sq.; szcze
góły charakterystyczne ze Wspomn. Ign. Komorowskiego, Goniec lwowski (1863), N. 30; 
Goczałkowskiego, (1862) 77 sq.; Pamiętn. Wybranowskiego, I (1882) 98; Raczyńskiego, 
Aten. XC (1898), 549 sq., itd. Jednak wbrew tradycji pamiętnikarskiej, jak wynika ze spi
sów poborowych, część tylko czwartaków składała się z rekrutów warszawskich; Pawłow
ski, Pobór w Królestwie 1815-30, Bellona II (1919), 85. Mundur 4. p. p. granato
wy, kołnierz, wyłogi i łapki żółte, naramienniki białe z karmazynowym N. 2 dywizji, 
guziki białe z N. 4 pułku. W Roczniku Wojsk. (1817), 69, figuruje Łukasiński jako kapi- 
tan-kwatermistrz pułkowy; w Roczn. (1818), 20, 64, jako major; ibid., 66, jako podporucz 
nik tegoż pułku figuruje Stanisław Łukasiński, być może krewny.

(Str. 27 sq.) Brat Antoni Łukasiński, jako podporucznik w dyrekcji artylerji twierdzy 
Modlina, w Roczn. Wojsk. (1821), 155. W liście emerytów po rządzie austrjackim, przy ra 
porcie Komisji skarbu dla Zajączka, 12 stycz. 1819, figuruje b. pisarz celny, „zasłużony 
w dawnym rządzie polskim“, Antoni Łukasiński, zamieszkały w województwie sandomier 
skiem, być może stryj, gdyż ojciec Walerjaua, Józef, miał brata Antoniego.

Siostra Józefa: ur. 1793 we wsi Garlinach w Płockiem, zmarła w Warszawie 27 wrze
śnia 1831 Karol Wierzbołowicz, referendarz stanu, ur. 1777 w Orszańskiem gub. mohylow- 
skiej, um. w Warszawie 1851; jego nekrolog przez pułk. Popławskiego w Kur. Warsz. 24
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czerw. 1851. W akcie ślubnym, zawartym przed urzędnikiem cywilnym cyrkułu II m 
Warszawy 9 lut. 1820, uznana córka Julja, ur. 29 list. 1819 (zresztą uwzględnić należy 
obyczaje epoki, gdzie w aktach spotyka się pełno legitymacyj w najpierwszych domach, 
tak np. na sesji Rządu tymcz., 1 grud. 1815, minister Tad. Mostowski „présente un projet 
de légitimation de deux de ses enfants nés avant son mariage“, korzystając z obecności 
Aleksandra; a możnaby przywieść jeszcze dziwniejsze przykłady), sukcesorka Walerjana 
Łukasińskiego, por. niżej, w t. II, o spadkowej po nim sprawie. Wierzbołowicz zostawił 
drugą jeszcze córkę Zofję i 2 synów Wacława i Aleksandra; po zgonie żony, w późnym 
już wieku, ożenił się powtórnie ze służącą Korytkowską.

(Str. 28 sq.) Melcerówna: ur. 1798; po raz pierwszy wystąpiła w Teatrze nar. 21 lipca 
1814; potem grywała stale od 21 września 1815; opuściła scenę w 1817; później wyszła za 
obywatela i kupca waszawskiego Borysiewicza; zmarła w Warszawie 25 marca 1858; por. 
niżej, w t. II.

(Stir. 30 sq.) Wroniecki: Tygodn. emigr., IV, 89; Kron. ernigr., VII, 386. — Kiekier- 
nicki: Kron. emigr. III, 76 sq. (jego list przedśmiertny, 8 maja 1832); Pamiętn. poi., IV, 
47 sq. — Cichowski: ur. 1794, żonaty z Ludwiką Dupont, zmarł w Paryżu 7 paźdz. 1854; 
jego zeznanie ad personalia, 3 maja 1822; Przegl. Poznański (1852), XV, 4 sq.; Władam 
poi. (1854), 104; Demokr. poi. (1854), 212; F. Wrotnowski, Zbiory starożytności poi. 
w Paryżu Ad. C. (1856); Boniecki, Herbarz, III (1901), 149; podł. Starzyńskiego, Polonais 
décorés de la légion d‘honneur, 52, C. otrzymał legję honor, po 12 paźdz. 1813. — Bro
dziński: Urywki z dzienn. wojskowego, u Dom. Chodźki, Wzmianka o życiu i pism. K. B. 
(1845), 58 sq.; Wiersz obrzędowy w Świątyni Izys, 25 czerw. 1815, Pisma, ed. 1821; prze
kład Templiers Raynouarda wraz z obszerną Wiadomością o templarjuszach (1819;, 
w Pism. ed. 1872, II, 235 sq.; por. dane o jego stosunkach wolnomularskich, zresztą nie 
wystarczające, u Chmielowskiego, Studja, II, 111 sq.; Arabażyn, K. B., 359 sq. — Węgrzec- 
ki: Przestrogi do utworzenia Królestwa Pol.., 20 marca 1813 (własnor., dla Czartoryskiego), 
Pismo o prawach dla Księstwa W. (1809, z wirgilowem godłem debellare superbos); Roz 
prawa o profesjach (1810); Dzieje o znaczeniu władzy duchown. (1818), por. Gaz. Koresp. 
warsz., (1817) NN. 48-50, 52, 53, oraz oskarżający go o /zbrodnie masońskie pamflet ano
nimowy, List prowinc. do warsz. filozofa, „w Massonowie, 5817“ (Wilno, 1817); zajście 
z w. ks. Konstantym w 1815, Niemcewicz, II, 204 sq. — Kaz. Małachowski: jego papiery 
służbowe i pamiętniki o nim żony, Benigny M.; jego Rzut oka na legjony, Przegl. Pozn., 
XV, 98 sq.; Askenazy, Napoleon a Polska, III (1919), pass.

(Str. 36 sq.) Machnickiego: „O dawn. i teraźn. stanie Polski“; bruljon własnor., liczne 
kreślenia i poprawki. Natomiast inne jego pismo własnoręcz., „Życie zdrajców ojczyzny“, 
również pochwycone w 1822 śród papierów Łukasińskiego, o którem są wzmianki 
w śledztwie, nie znajduje się w aktach.

(Str. 41 sq.) Żydzi: Właściwy punkt wyjścia ówczesnej dyskusji wypadłoby cofnąć do 
poprzedniej epoki Księstwa, do dekretów królewskich, 17 paźdz. 1808, zawieszającego ży
dów na lat dziesięć (więc gdyby nie stanęła w poparzek konstytucja Królestwa, właśnie 
do 1818) w używaniu praw politycznych, a zwłaszcza 30 paźdz. 1812, oddalającego ich 
całkowicie od wyrobu i wyszynku trunków w terminie 1 lipca 1814. Rozpoczęli oni na
tychmiast po okupacji rosyjskiej energiczną akcję, przez Nowosilcowa i w. ks. Konstan
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tego docierając wprost do Aleksandra, \v oibu sprawach, szczególnie w tak nagłej i żywot
nej propinacyjnej, i uzyskali też, przez uchwały Rady najwyższ. tymcz., z czerwca 1811 
i kwiet. 1815, prolongatę onego terminu, zrazu czasowo, na rok, do 1 lipca 1815 i 1816 
Równocześnie sprawa żydowska w całości weszła na porządek dzienny komisyj organiza
cyjnych po Komitecie reformy, skąd wyszedł nadzwyczaj interesujący i światły referat 
Czartoryskiego, Uwagi tyczące się starozakonnych, własnor., eksped. 1 grud. 1815 (Czarto
ryski należał poprzednio do utworzonego przez Aleksandra w 1802 petersburskiego korni 
tetu do opracowania reformy żydów w guberniach zachodnich). Zarazem zaś dostała się 
do dyskusji publicznej, otwartej i kontynuowanej zrazu w Pamiętn. warsz., (1815), I, 438 
sq., X. S[zaniiawski], O żyd.; III, 177 sq., [Nakwaski], Żydzi uważani co do praw obywał., 
przeciw równouprawnieniu; ibid., 546 sq., Malchus Ostrożyński [Niemcewicz], List Moszko 
Jankiele, piętnuje akcję żydowską: „jak zaczniemy sypać pieniądzów, to choć już podpi 
sany edykt, to się naprzód wlecze, a potem i w łeb dostanie i znowu chwała Bogu cicho“, 
(1816), IV, 390 sq., Staszic, O przycz. szkodl. żyd. [por. Dzieła, IV (1816), 217 sq.]; V, 
199 sq., Anonim [Węgrzecki?], Obrona żydów, powołując się na Roussa, radzi podać rękę 
braterską światlejszym z pomiędzy ludu mojżeszowego wyznania ku wydźwignieniu go 
wspólnemi siłami“. Jednocześnie ukazały się oddzielnie ks. Łętowskiego, O żyd. w Polsce 
(Warsz., 1816), który broni żydów w tonie silnym, zapytuje „czy ludzie od siedmiu wie
ków płodzący się już w dwudziestym ósmem pokoleniu zawsze na tej ziemi... nie są pra
wymi obywatelami?“; Stan. Kaczkowskiego, Rzut oka na żyd. (Kalisz, 1816), z podaniem 
w konkluzji kilkunastu praktycznych wniosków reformy. Tymczasem wynikła kwestja 
wojskowa: pierwotnie, postanowieniem 17 paźdz. 1816, uzyskanem w dzień wyjazdu Ale
ksandra z Warszawy, przyznane zostało uwolnienie od wojska dla żydów żonatych, ogra 
niczone jednak niebawem przez postanowienie namiestnika 7 stycz. 1817, poczem, w lutym 
t. r nowozaciężni żydzi po raz pierwszy dostawieni byli do pułków. Niezwłocznie, imieniem 
ludności żydowskiej Królestwa, wnieśli z tego powodu reklamację pisemną do Aleksandra 
trzej pełnomocnicy, Berek Szmul, Mojżesz Fürstenberg i Jakób Epstein, 17 lut. 1817, sku
tkiem czego reskryptem ministra sekretarza stanu Sobolewskiego do Zajączka, Carskie Sio
ło, 26 sierp. t. r., nakazano wnieść tę sprawę ponownie na Radę administr. O pierwszym 
zaciągu żydowskim, por. Wybranowski, Pam. I (1882), 90.

Po dwuletniej przerwie wznowił kampanję [Krasiński], Aperçus sur les juifs par un offi
cier gén. pol., nonce à la diète (b. m. =  Vars., i Paris, Gide, 1818), dedyk. Zajączkowi, 
por. Gaz. Koresp. warsz. (1818) NN. 25, 29; Anonim, Sposób na żyd., czyli środki nieza
wodne zrobienia z nich ludzi uczciwych i dobrych obywateli, dedyk. posłom i deput. na 
sejm warsz. (1818); J. G., O żyd. (Warsz., 1818); Józ. bar. Wyszyński, O reform, ludu Izr. 
(1818). Wtedy wystąpił [Łukasiński], Uwagi pewnego officera (w Warsz., 1818, 8° str 39), 
są tu ciekawe powołania na Montesquieugo i Mendelssohna. Replikował mu [Krasiński], 
Odpowiedź... przez autora dziełka Aperçu (Warsz., 1818), por. Gaz. Kor. warsz. NN. 64 sq., 
69, Gaz. warsz., NN.38, 49 sq. Dochodzą jeszcze dwa pisma apologetyczne ze strony ży. 
dowskiej, marnego człeka, Tugendholda, Jeroboał czyli mowa o żydach (1818), bardzo 
nieudolna, oraz Rabbi Mozes ben Abraham (pseud.), Głos ludu izr., bardzo zaczepny, 
który wywołał gwałtowną odprawę w Pamiętn. warsz. (1818), XII, 332 sq., X. J., Wcale 
nowa żydów apologja. Por. zresztą surowy zwrot w Uwagach Komis. sejm. nad rap. Rady
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stanu, na sesji 26 kwiet. 1818: „to odrębne plemię... zagraża bliską zagładą tej ziemi... 
lud izraelski, całkowicie odosobniony językiem, retigją, prawami, składa rząd w rządzie, 
naród w narodzie...“, Dyarjusz, III, 62; por. Pam. Kaj. Koźmiana, III (1865). Na tern wy
czerpała się „wojna żydowska“ w tym roku sejmowym, kontynuowana wszakże jeszcze 
w następnym 1819 i 1820 w artykułłach i broszurach. Ciekawe echo zagraniczne znalazła 
ta sprawa w piśmie uczonego Daw. Friedländera, Über d. Verbesserung d. Israeliten im 
Königreich Polen, Ein von d. Regierung daselbst im J. 1816 abgefordertes Gutachten (Ber
lin, Aug. 1819). Autor, głośny działacz nowator śród żydów niemieckich, wezwany został 
imieniem rządu Królestwa do wydania opinji względem reformy żydów polskich; biskup 
kujawski (późniejszy arcybiskup warszawski) Malczewski do Friedländera, Vars., 21 janv. 
1816, ib. 57 sq. Cała ta dyskusja nie była zresztą bez związku ze współczesnem porusze
niem kwestji żydowskiej w Cesarstwie. Tam, po wzmiankowanym pierwszym komitecie 
żydowskim w Petersburgu w 1802, który pozytywnych nie dał wyników, a pod wpływem 
głośnego, zwołanego przez Napoleona „sanhedrynu“ żydowskiego w Paryżu, 1806-7, Ale
ksander, ukazem 17 stycz. 1809, był ustanowił komitet do spraw żyd., specjalnie w kwestji 
przesiedlenia ich z gubernji zachodnich do wewnętrznych Cesarstwa, por. ważny raport 
tego komitetu, 29 mar. 1812, Russ. Arch. (1903), I, 253 sq. Ukazy wielkanocne Aleksandra, 
25 marca st. st. 1817, ustanawiały Towarzystwo chrześcijan izraelickich. przeznaczając dla 
nich „dogodne i stosowne miejsca zamieszkania..., w gubemjach południowych i północ
nych“ i powierzając tę sprawę ks. Golicynowi oraz powyższemu komitetowi pod przewód- 
tewm dyrektora départ, minist, oświaty, Popowa; Ob obszczestwie izrail. Christian i komit. 
opiekunstwa (Petersb., 1817). Por. Askenazy, Ze spraw. żyd. w dobie kongresowej, Kwar 
talnik badań przeszłości żydów w Polsce, I (1913).

(Str. 47 sq.) Aleksander w Warszawie: przybył 12 listop. 1815 w południe, wyjechał 
3 grud. przed samem południem; później przyjazdy ,i wyjazdy odbywał najchętniej wie
czorem lub wczesnym rankiem. Słowa Aleksandra „je ferai la navette entre Pétersbourg 
et Varsovie“, Niemcewicz do Leonowej Sapieżyny, 3 paźdz. 1815, Czartoryski, Żywot 
Niemcewicza, (1860), 321.

Konstanty: generalia: Karnowicz, Szylder, Dubrowin, Russ. Arch., Russ. Star., por. ib. 
CI—II, CXXIX (1907), 220 sq. Do charakterystyki K., niemal wszystkie spółczesne Pam. 
rosyjskie i polskie, Mém. Moriolla (1902), itd.; do ciekawszych ¡należą uwagi Dawydowa, 
Zapiski (Land., 1863), 5, 7 sq., tamże słowa K.: „Jeśli Poliaki pliunut mnie w głaza, ja im 
lisz doizwoliu obtieret’ siebia“, w związku z późniejszą odmową użycia wo sk rosyjskich prze
ciw rewolucji. Słowa K. na posłuchaniu posłów kaliskich w pałacu Brylowskim, 15 czerw
ca 1830: „Sercem jestem Polakiem, zupełnym Polakiem, lecz... widzicie we mnie cztery 
osoby w jednej. Jestem, jak ów stangret z komedji Moliera, który był razem marszał
kiem, kucharzem, lokajem i woźnicą...“, Polak sumienny, 28 grud. 1830, N. 21. Roczn. Tow. 
Hist. (1872), 447, prot. Rady adm., sprawozdanie delegacji 2 grud. 1830: „W. Ks.: „Jakież 
żądania Wasze?“ My: „Całość praw i przyłączenie braci“. W. Ks.: „Vous seriez des gens 
foutres, si vous ne le désiriez pas“. Toczyski, Pam. (1873), 73 sq.; Niemcewicz, Pam. czasów 
moich, 407 sq., i Pam., II, 180, o zamiłowaniu K. do Warszawy, już za pierwszym poby
tem 1814: ,,do zadziwienia, w tak smutnem i znisizczonem mieście, jakiem jest nasze, tyle 
przecie znalazł powabów“; słowa K. (po powrocie z Petersburga, 1817): „jakiem szczęśli
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wy, że się widzę w Warszawie“, 193, 238, 247, 277, 293: „jednakże... serce ludzkie i litoś 
ci we, ...gdyby nie był czasami wściekłym, ...byłby właśnie zdatnym do wprowadzenia 
w kluby tylą wojnami rozpuszczonego żołnierza“. Prądzyński, Pam. (1909): „gwałtowny, 
dziwaczny, kapryśny i dowcipny, ...miał wiele rozumu...“ Józ. Krasiński, Pam., 121, 144: 
„pan przystępny, najlepszego serca, ...porywczość równoważyła się zawsze rzetelną spra
wiedliwością, ...tak bardzo kochany od Polaków (! pod 1823)“. Jabłonowski, Wspomn.
0 baterji pozycyjn. (1860), 10: „gadali, skarżyli się na w. ks., lecz takiego organizatora z sil
ną wolą, niezmordowanego w pracy, niełatwo znajdzie; Polaka nikt jeszcze do zupełnego 
porządku nie doprowadził, a w. ks. tego dokazał: chciał porządku i doprowadził do po
rządku“. Czas (1878) N. 229 sq.; Raczyński, 1. c., 520: „pomimo gwałtownego charakteru 
był jednak bardzo wyrozumiały, nigdy nie wydawał wyroku, nie zbadawszy rzeczy do 
gruntu, szczególnie, jeśli szło o oficera lub żołnierza“. Por. o wojsku poi. pod K. po pa 
radzie na Woli, naoczne wrażenia Marmonta (1826), Mém., VIII, 88 sq. Wobec niezliczo
nych, całkiem autentycznych świadectw ujemnych o K., tembardziej zasługują na uwagę 
powyższe dodatnie, które możnaby znacznie jeszcze pomnożyć.

Por. ciekawą wzmiankę w depeszy posła francuskiego Noailla do ministra spr. zagr. 
Richelieugo, Moscou, 6 mars 1818, Sbornik russk. istor. obszcz., CXIX (1904), 608: „quel
ques personnes disent que la manière du grand-duc Constantin en Pologne pourrait faire 
supposer en lui des pensées en opposition avec ses devoirs. Ce prince si rude, si impé
tueux, semble s’adoucir, contenir sa fougue et employer les ressources de son esprit qui ne 
manque ni de finesse ni d’agrément, pour plaire aux Polonais et s’attacher une nation 
à l’aide de laquelle un jour il pourrait se créer une sorte d’indépendance“.

K., organizacja wojska, Komitet wojsk., dowództwo naczelne: własnor. przełożenia
1 zapiski Czartoryskiego do rozmów z Aleksandrem 1814-5; noty o wojsku [Matuszewicza], 
Puławy, 21 sept.; generałów, 22 sept.; Wielhorskiego, Observations, Vars., 27 sept.; Knia- 
ziewicza, Exposé des motifs, 30 nov. 1814; Wielhorskiego, Pamiętnik (zbiór koresp.) za 
1815; Koresp. Naczelnego Wodza za 1815; rozkaz dzienny, 3 czerwca; circulaire do ge 
nerałów z rotą przysięgi, 20 juin 1815; por. Askenazy, Minist. Wielhorskiego (1898), Dwa 
stulecia, II, (1910). Czartoryski do Aleksandra, 29, 31 juill., 14 oet. 1815, Corr., II, 337 sq.; 
własnor. Note Czartoryskiego, juill. 1815.

(Str. 58 sq.) Nowosilcow: generalia: Bantysz-Kamenskij, Słowar dostopam. ludiej, II 
(1847), 501 sq.; Żurnał Komit. ministr., I (1888), 484. Uwagi Smolki, Polit. Lubeckiego, II 
(1907), 239, 566, o pochodzeniu N., wedł. Encykl. Brockhausa-Efrona, błędne. Początki N.: 
w. ks. Mikołaj Michajłowicz, Paweł Stroganow, I (1903); Czartoryski, Mém., I; Grecz, 
Wspomn., Russ. Arch. (1871), apologetycznie dzieli karjerę N. na dwie epoki, do 1809, kie
dy się nie upijał, i od 1809, odkąd się upijał. Epizod londyński, 1800-1: Arch. Woroncowa, 
XI, 379 sq., XVIII, 435 sq. (por. uwagę Napoleona, Correspond. XXX, 485, o czestnic- 
twie angielskiem w zabójstwie Pawła, dziś pozytywnie stwierdzoncm). Karjera, po
glądy: Stroganow, II, III; Arch. Woroncowa, XXII, XXX, XXXII, 381 sq.; Pamiętn. Ro- 
senkampffa, Russ. Star., CXX, 144, 382, 391 sq. Misja londyńska 1804-5: Czartoryski 
Corresp., II, 27 sq.; Martens, Recueil d. trait., XI, 84 sq.; berlińska: Hardenberg, Mém., I: 
Sbornik, LXXXII; Thiers, Hist. du Consul, et de l’Emp., IV, V [Piattoli poznał osobiście 
Czartoryskiego w Paryżu w marcu 1788, korespondował z niin do 1789, przypomniał mu
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się supliką z Berlina w marcu 1803, poparty rekomendacją agenta tajnego Antraiguesa we 
wrześniu, otrzymał od Czartoryskiego płatny urząd „korespondenta“ rosyjskiego ministe- 
rjum spraw zagr. w listopadzie t. r., odtąd stale był używany; rzuciwszy sutannę, oże
nił się z Julją Viétinghoff, damą dworu księżny kurlandzkiej; po jego śmierci wdowa Piat 
tolowa w 1810, za pośrednictwem ks. Henryka Lubomirskiego, przez wykonawcę testa
mentu, profesora Erhkardta z Lipska, mającego w ręku „tous les papiers du défunt“, zwró
ciła część papierów Czartoryskiemu, od którego odbierała odtąd pensję roczną 1500 tal., 
w rzeczywistości jednaik główne archiwum po Piattolim dostało się księżnie Dino, księż
niczce kurlandzkiej z domu, synowicy Talleyranda; stary Talleyrand udzielił tych papie 
rów Thiersowi, i tym sposobem w Historji Konsulatu i Cesarstwa mogły ukazać się cie
kawe rewelacje o Piattolim, a zarazem o misjach Nowosilcowa, będąc tak przykrą niespo
dzianką dla Czartoryskiego, jak widać z jego repliki przeciw Thiersowi w Mém. N. pod 
Austerlitzem i w Tylży: Stroganow, II; Savary, Mém. II (1829), 190, III, 143 sq. Powrót do 
łaski 1812: Nesselrodowa do męża, 22 juin 1812, Lettr. et pap. du chanc. cte de Nesselrode, 
IV (1906), 55: „malgré le mal que disait notre Maître de Novossiltzoff, le voilà de nouveau en 
grande faveur, ...reçu comme un ancien ami, un homme de mérite surprenant, tandis qu’il 
n’est qu’une grande nullité, ... piètre personnage“. Stosunek do Czartoryskiego: Sbornik, IX; 
Stroganow, II; Schiemanu, Gesch. Nikolaus I, (1904) I, 528 sq.; Bogdanowicz, Panów. 
Aleks. I. IV (1869), 574 sq.; [te ułamki korespondencji należałoby dopiero uzupełnić przez 
niewydane listy N. do Czartoryskiego, wcale ciekawe, np. Pétersb., 21 nov. 1812: „L’Empe 
reur est toujours également hien disposé pour la chose (odbudowanie Polski), le moment 
paraît plus propice que jamais, que peut-il donc manquer pour donner à cette affaire tout 
l’essor qui lui est nécessaire? — un homme tel que vous, sage, prudent, jouissant 
d’un grand crédit chez lui et inspirant beaucoup de confiance au Souverain qu’il doit 
assister... C’est vous qui êtes le chaînon qui à présent doit lier les intérêts de votre 
pays à ceux de la Russie... ce temps reviendra bientôt, où nous nous, tendrons de nouveau 
les bras pour renouveler le pacte de faire de notre mieux tout ce qui peut servir au bien 
de l’Empereur, de l’empire, de votre pays et de toute l’humanité“]; Arch. Woroncowa, 
XXIII, 386; por. Askenazy, Dwa Stulecia, I (1903), 521.

N. odgadniony przez Platera: Plater do Czartoryskiego, Vilna, 18 avr. 1813: „Nowossil- 
tzoff ne paraî pas désirer le rétablissement de la Pologne. Il est double, c’est certain, mais 
de quel côté est l’opinion intime et où est le masque? — c’est à vous à décider. Il semble 
se mettre à l’unisson de ceux avec qui il parle. Il est de mon devoir de vous en prévenir... 
Od tego momentu straciłem do niego ufność. La Pologne avant tout. Kutuzow stary lis, 
liże się do Polaków, a ich nie cierpi. Vous discernerez tout cela mieux, mais il est de 
notre devoir de vous donner des renseignements“.

Obyczaje, korupcja N.: Harring, Mem. über Polen (1831), 57 sq.; Wspomn. Golicyna, 
Russ. Star. XLI, 133; Niemcewicz, Pamiętn., II, 276, 292, 363; Pamiętnik Baykowa (1893). 
135 sq.; Onacewicza Nota dla gen. Rosena, 23 grud. 1829, u Lelewela, 101, 112; Cyprynus 
[Przecławski], w Russ. Arch. (1872), 1708 sq.; Russ. Star., XI, 452, XXII, 88 sq. Śmierć. 
Zapiski Korffa, Russ. Star. XCVIII, 532 sq., CXVII, 79 sq.; Korff na rozkaz Mikołaja opie 
czętował papiery N., część spalono, cesarz zachował tylko materjały N., dotyczące pro
jektu konstytucji rosyjskiej 1819 oraz kopję listu Konstantego względem szpiegowania
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Mikołaja w Berlinie; ciekawe uwagi o ostatnich latach N. u Baranta, Souven., I (1890), 
76 sq., o rozmowie, jaką zaraz po przybyciu do Petersburga (1836) miał z N., wtedy pre 
zesem Rady państwa, „homme d'esprit mais cynique et peu estimé“, który mu wytłoma- 
czył, że w Rosji i bez konstytucji dobrze, bo cesarz musi się słuchać, a gdyby nie chciał, 
„alors il faut bien s’arranger“, et il se mit à rire“, V (1895), 516 sq.;Barante do Molégo. 
Pétersbourg, 29 déc. 1836: „N. est un homme instruit, spirituel, fin, mais il est difficile 
d’être plus dénué de considération. Sa vie privée à été crapuleuse, ses relations pëcu- 
niares sans délicatesse, son caractère n’a aucune élévation, il est obséquieux jusqu’à 
l’humilité et en même temps peu loyal“.

Dekret nominacyjny, 1 'grud. 1815; Zajączek do N„ 24 janv. 1816: „je m’empresse de 
l’avis unanime des membres dudit Conseil (d’administration) de témoigner à V. E., com
bien le choix de sa personne nous est de bonne augure et avec quelle confiance nous pré
voyons le résultat de l’intervention d’une personne connue et estimée par la nation et 
réunissant à toutes les qualités qui Lui sont propres, l’avantage pour nous inappréciable 
de posséder la confiance de notre Souverain“; 15 maja: „Czyniąc zadość powszechnemu 
życzeniu wszystkich członków Rady administracyjnej Król. P„ mam zaszczyt zaprosić ni- 
niejszem J. W. komisarza J. C.-K. M. i senatora Novossiltzoff, aby posiedzenia tejże Rady 
obecnością swoją odtąd zaszczycać i działań rządu naocznym świadkiem być raczył, ile 
razy Mu się tylko podobać będzie, lub ile razy uzna tego potrzebę. W niniejszym wezwa
niu, o którem zdać raport Miłościwemu Panu będę miał za obowiązek, zechce J. W. sena
tor widzieć chęć Rady adm. przekonania Go, ile ceni wysokie Jego zalety, zdanie i to 
chlubne zaufanie, którem go Najjaśn. Pan zaszczycać raczy“; N. do Zajączka, 18 maja. 
„Wezwanie JW. namiestnika z d. 15 b. m„ dotyczące żądanej przez grono Rady adm 
Król. Pol. obecności mojej na jej posiedzeniach, miałem honor odebrać z uczuciem wyso
kiego szacunku, który tak JW. namiestnikowi jak i każdemu z członków pomienionej 
Rady z tylu miar w szczególności winienem. Im mocniej czuję obowiązkiem moim nie. 
opuszczanie żadnej chwili, w którejbym ku dobru kraju i służby, w duchu dobroczyn
nych zamiarów wspólnego obu narodów monarchy mógł działać, tem więcej przekony
wam się o potrzebie przełożenia również ze strony mojej pomienionego życzenia Rady 
adm. do najwyższej decyzji monarchy, ze względu na § 66 konstytucji, który szczególne 
wezwanie Panującego w podobnych ostrzegł stosunkach. Atoli, pragnąc niemniej odpo
wiadać zaufaniu i zamiarom tejże Rady, ma mhonor oświadczyć JW. namiestnikowi, że 
poczytam sobie za zaszczyt być naocznym świadkiem Jej działań, ile tylko razy wezwać 
mnie JW. namiestnikowi podobać się będzie mogło, lub ileby razy tego uznać raczył po
trzebę“; Ign. Sobolewski do N., Pétersb., 29 juin 1816, że naskutek przełożenia Zajączka 
w tym względzie, Aleksander „vous accordait l’autorisation nécessaire â cet effet“.

Później, po objęciu rządów przez Mikołaja I, N. natychmiast upomniał się o prolon
gatę swego pełnomocnictwa delegacyjnego: N. do Mikołaja, 12 janv. 1826; Stef. Grabowski 
do N., Pétersb., 3 fév.: „L’Emp. et Roi, ayant reçu le rapport que V. E. a adressé le 12 
jan... et ayant résolu de vous maintenir dans le poste du délégué et fondé des pouvoirs près 
le Conseil d’Etat de Son Royaume de Pologne, me charge de vous faire parvenir ci-près 
l’acte authentique contenant cette résolution suprême“; dekret królewski, 3 lut.: „Zwa 
żając powody, dla których wiekopomnej pamięci Cesarz i Król Jm. Aleksander I wyzna
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czył senatora i rz. t. r. N. na przemieszkiwanie w stolicy Królestwa P. w znaczeniu swego 
delegowanego i pełnomocnika przy Radzie stanu tegoż Królestwa, postanowiliśmy zacho
wać do dalszego czasu (ultérieurement) rzeczonego senatora i rz. t. r. N. w pom'enionem 
znaczeniu i mieć chcemy, aby używał prerogatyw, nadanych mu postanowieniem kró 
lewskiem z 1 grud. 1815 r.“; Konstanty do N., 9 févr.; N. do Mikołaja, do Konstantego 20 
févr.; szef sztabu głównego Dybicz do N., Moskwa, 20 sierp. 1826, zawiadamia go o roz 
kazie Mikołaja, iż N. ma nadal składać mu, jak dotychczas Aleksandrowi, doniesienia we 
„wszystkich potrzebnych lub ważnych sprawach“, na ręce wyznaczonego w tym celu se
kretarza stanu Błudowa. N. do Błudowa, 29 sept.: „...je faisais habituellement mes rap
ports à feu S. M. en français, afin qu’Elle pût communiquer, quand Elle le jugeait à pro
pos, au ministre secrétaire d’état pour le Royaume de Pologne ceux qui concernaient les 
affa’res générales, mais Elle m’avait ordonné de Lui écrire particulièrement par forme de 
supplément, tout ce qui n’avait pas besoin d’être communiqué ou était nature à ne pas 
l’être“; Błudow do N., Pétersb., 24 paźdz. 1826.

Niektóre pierwsze raporty N. do Aleksandra po założeniu Królestwa, 18 avr. 1816, o sa 
mobójstwach w armji; 8 mai, o intrygach w Radzie admin., które przypisuje Czartory
skiemu; 8 mai, bis, pierwsze ostrzeżenie przed masonerją polską; 15 mars 1817, o potrze
bie zabezpieczenia fabrykantów moskiewskich od konkurencji Królestwa; i 20 août 1818, 
o potrzebie zabezpieczenia stosunku włościan do obywateli, uznane widocznie przez Ale
ksandra za szczególnie ważne, zostały przez niego osobno zachowane i znalazły się w jego 
gabinecie po jego śmierci, w 1825. Denuncjonowanie Czartoryskiego zaczął N. zapewne już 
w 1815, za pierwszej bytności Aleksandra w Warszawie, z powodu obsadzenia namiestni 
kowstwa i redakcji kónstytcuji; w 1816 oskarżał go z powodu ważnego zatargu konstytu
cyjnego o statuty organiczne Rady stanu oraz związanej z tern sprawy Wielhorskiegu 
w maju t. r.; to dało zapewne pretekst do jego wejścia wtedy do Rady adm., i wtedy też, 
w początku maja 1816, dojść musiało do stanowczego zerwania między nim a Czartory
skim. Czartoryski dość długo zachował pewne złudzenia względem N., jak wynika z listów 
ks. Adama do Aleksandra, 6 févr., 5 avr. 1816. Jednak rad byłby pozbyć się go grzecznie 
z Warszawy; powołaniu go do Rady przez Zająozka był stanowczo przeciwny; po raz 
pierwszy wprost przeciw niemu wystąpił w liście do Aleksandra, 13 mai 1816, Corresp., II, 
365. Później, jak się zdaje, udała się denuncjacja kapitalna: Czartoryski przed kongresem 
wiedeńskim był wysłał, we wrześ. 1813, zaufanego (od 1808) sekretarza. Fel. Biernackiego, 
z tajną misją w sprawie polskiej do Londynu; por. akta tej misji, zwykle całkiem prze
oczone (np. Smolka, Polit. Lubeck., II, 305, 586), ogł. w wyjątkach u Giełguda, Mem. and 
corresp. of pce Adam Czartoryski, II, (1888), 247 sq.; pewne z tych kompromitujących 
papierów angielskich zostały wykradzione Czartoryskiemu z zamkniętego na klucz port
felu i wydane N.; por. relację naoczną Dembowskiego, Aten., IV (1883), 286 sq.; Potocka, 
Mém., 368 sq. (zapewne ze słów Dembowskiego, bo mniej dokładnie); posądzony był sam 
Biernacki, protegowany wtedy przez N., a oddalony przez Czartoryskiego w 1820, jak 
wynika z rkp. Mém. Biernackiego oraz jego listu do Czartoryskiego, 25 grud. 1835.

(Str. 70 sq.) Elżbieta: Askenazy, Uwagi (1924), 365, 378. Córka, urodzona ze stosunku 
jej z Czartoryskim, w. ks. Marja Aleksandrówna, ur. 29 maja 1799, zmarła w niemowlę
ctwie 1800, podobno śmiercią nienaturalną. Listy Elżbiety do Czartoryskiego dochowały
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się; natomiast listy jego do niej, znalezione po jej śmierci w 1826 przez Mikołaja i posłane 
Konstantemu do Warszawy, zaginęły, pewnie zniszczone, w 1831.

(Str. 72 sq.) Zajścia wojskowe: Askenazy, Minist. Wielhorskiego; Czartoryski, Corr., II, 
Russ. Star., XXXIV; Niemcewicz, II, itd.; Nowosdlcow do Aleksandra, 18 avr. 1816. Chło. 
picki. po długich dopiero certacjach otrzymał żądaną dymisję z pozwoleniem noszenia 
munduru, przez rozkaz dzienny Aleksandra, 28 paźdz. 1818; dymisja wydana mu przez 
Kom. wojny 11 grud. 1818; prośba Chłopickiego do Aleksandra: „Józef syn Franciszka 
baron Chłopioki, generał dywizji wojska polskiego, ma honor upraszać jak następuje... 
Chociaż mam najszczerszą chęć zostawać w służbie W. C.-K. M., zdrowie jednak osłabione 
trudami wojennemi niedozwala mi dłużej dopełniać powinności do niej przywiązanych; 
przeto proszę niniejsza (sic), aby za rozkazem W. C.-K. M. prośba moja przyjętą została 
i aby dla przyczyn wyżej wymienionych dymisja wydaną mi była. Mam honor upraszać 
W. C.-K. M., aby raczyła udzielić swą rezolucję na moją prośbę i rozkazać, aby wykonaną 
była .D. 5 paźdz. r. 1818 napisana i podpisana przezemnie, Józefa syna Franciszka barona 
Chłopickiego, gen. dywizji w wojsku poi.“; por. Askenazy, Zurnal oficera (odb. z Bel
lony, 1926).

(Str. 74 sq.) Czernyszew do Aleksandra, Vienne, déc. 1814, 16 avr. 1815: „...V. M. I. 
n’ignore point les préjugés qui ont toujours existé chez nous à l’égard d’un Royaume de 
Pologne; et l’acquisition d’une grande partie du Duché de Varsovie, très importante en 
réalité, peut ne point paraître telle à beaucoup de Russes... Il (en) résulte, Sire, ...que pour 
que la Russie soit dans ses nobles efforts la même en 1815 qu’elle l’a été en 1812. [len 
zwrot, w chwili powrotu Napoleona z Elby, w przededniu nowej wyojny, mając charakter 
presji, albo raczej groźby, nadaje dopiero należyte piętno niniejszemu pismu], il me paraît 
essentiel, que sans perte de temps V. M. l’y apelle par une communication publique de ses 
vues généreuses, qui puisse flatter la nation et qui surtout, Sire, lui ôte toute crainte que 
la constitution que V. M. va donner à la Pologne, soit une marque de préférence, crainte, 
qui pour une nation aussi jalouse de l’attachement paternel de son Maître et d’un 
Maître qu’elle chérif, suffit seule pour produire une espèce de découragement“, Bumagi 
A. I. Czernyszewa, Sbornik, CXXI (1906), 284 sq. Por. Czartoryski, Corresp., II, 349; Russ. 
Star., XXXIV, 213 sq.

Zapiska własnor. Czartoryskiego do rozmowy z Aleksandrem, (listop. 1815) : „Domitien 
et Titus. Scène avec Szeptycki; avec Krasiński [Izydor]; désespoir des militaires; en présence 
de son frère il [Konstanty] se vante d’avoir humilié; [słowa Konstantego] „je me fou... 
j’exècre... l’Empereur n’a pas besoin... je donnerai tant d'occupation à l’Empereur avec les 
détails qu’il n’aura pas le temps de rien faire“, tristesse des bons militaires à cet égard4. 
Repoussoir: „ne Tiberium quidem caritate aut reipublicae cura successorem adscitum, sed 
quoniam adrogamtiam saevitiamque ejusdem adspexerit, comparatione deterrima sibi glo- 
riam quaesivisse“, Tacit., Annal., I, 10.

Memorjał zeznawczy M. F. Orłowa dla Mikołaja I, 22 stycz. 1826, Downar-Zapolski, 
Memorjały dekabrystów (1906), 3 sq.; por. Russ. Star., V, 775 sq., VI, 597 sq., VII, 371 sq.: 
CV1II, 271. Tourgueneff, La Russie et les Russes, (1847) I, 86, 223, 289 sq.: „Orloff ré
digea contre les institutions qu’Alexandre venait d’octroyer à la Pologne, une sorte de 
protestation qu’il voulait présenter à l ’Empereur; il essaya donc d’obtenir la signature de
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plusieurs généraux et autres personnages marquants...; je ne manquai de lui reprocher 
l’étroit patriotisme, le patriotisme d’esclave qui lui avait dicté cette protestation... L'Em
pereur avait déclaré sa ferme résolution de détacher de l'empire les anciennes provinces 
polonaises et de les réunir au royaume qu’il venait de rétablir; une de ses interlocu
trices protestant par ses larmes contre un tel démembrement de l’empire, „oui, oui, re 
prit Alexandre avec fotree, en accompagnant ses paroles d‘un geste significatif, je ne 
laisserai pas même cela à la Russie; au reste, ajouta-t-il, voyez donc le grand mal qu’il 
y aurait à détacher de la Russie quelques provinces, est-ce quelle ne serait pas encore 
assez grande?“ L’Empereur savait très bien, que ses idées à ce sujet étaient assez 
impopulaires en Russie; aussi ne manquait-il pas de témoigner sa satisfaction à ceux qui 
les partageaient“.

Podkopanie Czartoryskiego: Nowosilcow do Aleksandra, 8 mai 1816; oskarżenie Za
jączka posłane było przez rz. r. st. Borozdyna, b. „obłastnego“ naczelnika przy Radzie 
tymczasowej Księstwa, potem dyrektora kancelarji Nowosilcowa, por. Szylder, Imper. Ale
ksandr L, IV (1898), 455, Russ. Star., CXVII, 268. Wyjeżdżając za urlopem w maju ¡t. r., 
Czartoryski na pożegnaniu u w. ks. rzekł mu, że wyjeżdża dla usunięcia się od podejrzeń, 
iż tworzy „partję“, i że chciałby wiedzieć, co to za partja, na co przerwał mu Konstanty: 
„vous me le demandez? vous le savez mieux que moi; vous partez, mais cela n’en sera ni 
plus ni moins“.

Ign. Sobolewski do Czartoryskiego, Petersb., 19 kwdet. 1816: „...O dolegliwościach woj
skowych prywatne doniesienia więcej szkodzić niż pomagać mogą; zawsze one wydawać się 
będą przesadzone, a za właściwych w tem sędziów tylko profesjoniści uważani... Przed 
wszystkiem zaś starać się trzeba na miejscu z władzą wojskową [t. j. Konstantym] znosić 
i wzajemnie sobie pomagać, unikając wszelkich ubocznych w tej materji doniesień, 
...a resztę czasowi i okolicznościom zostawić... Cesarz zdaje się coraz bardziej przywią
zywać do naszej narodowej egzystencji, jako swego stworzenia. Wspomniał mi z upo
dobaniem o naszej konstytucji, z powodu której odebrał między innemi powinszowanie 
od pani Staël, a która ma być w krajach austrjackich, szczególniej we Włoszech, żaka 
zaną. Oddałem mu ostatni mój egzemplarz na lepszym papierze, gdyż... życzył sobie mieć. 
Spodziewać się można, iż niedopuści, aby była gwałconą. Niepodległość sądownictwa 
za źrenicę bezpieczeństwa publicznego uważa. Chce go mieć w całej rozciągłości nie- 
uległym żadnemu wpływowi i zapewne przy pierwszej wydarzonej sposobności nie 
omieszka dać poznać tych swoich prawideł... Zapytał się mnie, czy się drukuje tutaj 
[w Petersburgu] nasza konstytucja; odpowiedziałem, że gdy księgarz, który miał ten 
zamysł, później go zaniechał, sądząc, iż nie będzie miał dosyć odbytu, znajdujący się 
tutaj Polacy (co tak jest w istocie) rosyjscy zbierają tym końcem między sobą subskrypcję: 
zdało mi się, iż Mu się to dość podobało [por. ed. Ust. konst. Król. P., Petersb., 1816] 
...Gdym wspomniał cesarzowi, iż się cieszą w Warszawie nadzieją widzenia go tam 
wr ciągu t. r., odpowiedział, iż zjedzie łam ku końcu lata i że to za powinność swoją 
uważa“, 27 kwiet.

Plater do Czartoryskiego, Vars„ 29 mai 1816: „Les choses ne vont pas bien. La Com
mission de la guerre a été adoptée de la manière informe et anticonstitutionnelle, dans 
laquelle elle a été portée au Conseil d’Etat. 4 membres ont donné leur vote négatif par
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écrit: c’est Matusiewicz, Staszic, Kochanowski et moi; nos votes seront envoyés à l’Em
pereur. Kochanowski veut quitter, d’abord pour trois mois et puis tout-à-fait. On 
nous a noirci dans l’esprit de l ’Empereur; c’est encore l'ouvrage du cher 'ingrat 
[Nowosilcowa]. Si cela me réussit, je quitterai sans sortie, je ne m'occuperai que de 
fortes. La commission rurale va cahin-cahà; celle dite kodeksowa n'a pas réussi au 
Conseil d’Administration; c‘est, je crois, Bieńkowski qui retravaillera la chose. Je crains 
beaucoup pour le projet du Sénat. Bref, le libéralisme n’est pas de mode en réalité. On 
se contente du mot et l’on repousse la chose. Peut-être d’un autre côté cela nous 
fera résister plus longtemps. Dawniej Polska stała ¡nierządem. Może dziś konstytucja 
da się zachować modyfikacjami, istotę jej odmiieniającemi. Gagner du temps c’est beaucoup. 
Ale spać nie można...“.

(Str. 75 sq.). Aleksander w Warszawie: przybył 30 września 1816 o 7 wieczór, wyje 
chał 17 paźdz. o 6 rano; Niemcewicz, II, 259, 307. Czartoryski, Notatka do rozmowy 
z cesarzem, 1816 (własnor.): „Principes que j’ai professées depuis notre première con
naissance: Liberté, Justice, Patrie. Ces principes ne sont pas contraires à la gloire du 
souverain. L’Emp. Alexandre est surtout dans ce cas, et son autorité personnelle en augmen
tera. Suppositions à son sujet. Qu’il veut le bien, et pas un bien passager. Les demi- 
moyens; louvoyer dans sa marche... Mais les demi-buts, les plans qui ne sont pas entiers, 
sont funestes. Supposition que l’Emp. veut s'attacher la nation et l’élever en l’améliorant 
et fixer par là ses destinées... La marche inverse est prise ici. Nominations. Pour réussir, 
ce qu’il faut faire: brigue, platitude. Madame Fred[ericks]; c’est là qu’on s’adresse Ce 
n’est pas leur faute, c’est la leur (sic); on ne regarde pas aux qualités, mais de qui il 
est l’ami. On a pris à tâche à humilier ce qu‘on croit grandes familles [podkr. w oryg.J. 
Principes à prendre à ce sujet: égalité, mais pas injustice. Un beau nom n’est pan un 
crime, au contraire. La France, la Prusse. La canaille prendra le dessus; les honnêtes 
hommes se retireront. Tous ce qui pense noblement est supposé grands et de quelque 
parti, et n’est plus admis. Toutes les nominations dans ce sens. W ęgleński], Okoł[ow], 
Rembfieliński]. Préfectures. Servilité des opinions. Institutions qui se ressentent de cet 
état de choses, et qui l’augmentent. Sénat. Justice. Listes des candidats. Ce ne sera 
plus un modèle qui par sa propre action conduirait au mieux. Tiédeur de l’esprit public. 
Contradictions qui détruisent la confiance et l’espoir de stabilité. Tout ce qui est juste, 
1‘attachement à la Constitution, à la lettre de la loi, l’opposition à l’arbitraire, est esprit 
de parti et tête chaude aux yeux du Lieutenant. Le désir de ne pas se russifier, de 
n’avoir pas de douanes et de versty, est la même chose aux yeux de [Nowosilcow]. Tout 
l’est aux yeux du [Grand Duc]. Impossibilité de tenir avec eux. Inutilité de ma présence. 
Effets probables. Gueux et nivelleurs qui prendront tout; décadence des moeurs. Indiffé
rence, farce, institutions sans principe. Désaffection. Sans recommander personne, devoir 
d’avertir. Juifs: pourquoi il n‘y a pas eu un projet de règlement; le mien n'a pas été lu. 
Paysans. Code. Hôpitaux. Société de bienfaisance; de musique; Szare siostry...“.

Zapiski własnoręczne Czartoryskiego: „Sur la politique extérieure et intérieure de 
l’Emp. Alexandre, 1816; druga, id., b. d. (— 1817): „Le rétablissement du nom de la 
Pologne... peut être jugé sous beaucoup de faces. On peut y voir un trait frappant de 
politique ou de vertu dans l’Emp. Alexandre; un élément de stabilité, de paix, d équilibre,
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ou bien une nouvelle source d’inqnietude, de guerre et de mouvement; un surcroît à la 
puissance de la Russie, ou bien une manière de la satisfaire et de l’arêter; une arme enfin, 
tantôt puissante, tantôt dangereuse... Il est singulier de le dire: Alexandre repète ce qui 
Napoléon a fait... La politique du cabinet et l'instinct oppresseur russe met en défant la 
politique plus profonde et plus libérale d’Alexandre. 11 perd son but et le fruit de ses tra 
vaux. Cependant l’Emp. est sauvé de ses fautes par celles de ses voisins: la Prusse et l’Au
triche ont totalement manqué à leurs obligations et sont aveugles à leur intérêt... 1‘Emt; 
Alexandre, si on le juge humainement, tient d’une part beaucoup à acquérir la réputation 
d’un prince magnanime, généreux, juste, libéral... et au dessus de la médiocrité... Il veut 
que les papiers publics, les journaux et les gens célèbres, les corporations et les nations 
aient de lui cette opinion. D'un autre côté... il semble ne vouloir se servir des formes 
libérales, des concessions en apparence les plus généreuses que pour endormir, démo
raliser, soumettre et russifier plus sûrement les Polonais. Cela se fait-il de soi-même, 
ou bien de son gré, c’est ce que nous ne voulons pas décider, mais cela se fait... Ii 
faut donc louer l’Emp. de ce qu’il a fait de bon, de national, de constitutionnel, n’im
porte dans quel motif. En le louant, on peut l'engager à faire davantage. Il faut cepen
dant en même temps lui faire sentir , que des commencements aussi beaux doivent être 
continués et non paralysés dès le commencement. Ou l’Emp. est de bonne foi, et il faut 
le mettre en garde contre la tendance des choses en Polosne; ou bien il n’est pas de 
bonne foi, alors il faut lui faire voir que l’Europe n’est pas sa dupe; il prendra plus 
de soin de se cacher et agira avec moins de promptitude et en se gênant davantage. 
Il faut faire voir aux deux puissances allemandes que leur intérêt est de tenir parole 
à leurs Polonais. Ceci produirait le plus grand effet sur la conduite de l’Emp. et des 
Russes envers le Royaume de Pologne, et les obligerait à nous mieux traiter et à être 
plus francs. Enfin, il faut réveiller les Polonais eux-mêmes de l’assoupissement où ils 
se laissent aller et de la pente funeste qu’ils prennent dans l’armée et dans l’admi
nistration, en leur faisant voir que l'Europe ne les a pas oubliés... pour ne permettre 
qu’on puisse jamais plaider prescription“. — Czartoryski a związki: o własnej jego wcze
śniejszej akcji związkowej 1813, ob. niżej; o stosunku do późniejszej, Nowa Polska, 16 
stycz. 1831, N. 12; por. przemówienie Mickiewicza 1852 i Pam. Zana: „patrjotyczne plany 
Cz. zasłoniło się sprawami... [Filaretów]“, Mościcki, Warszawa i Wilno w Dziadach (1908), 
6. 148.

(Str. 78 sq.) Korpus litewski: Połnoje Sobr. Zakonow., XXXIV, N 26950, XXXVII, 
N. 28276; Leer, Encikłop. woj. i mors., II (1884), 291, IV (1889), 583, VIII (1892), 112; 
Kwadri, Imperatorskaja gławn.kwartira, I, (1905), 21 sq.; Karnowicz-Szylder j. w. — 
Konstanty wyjechał do Petersburga 29 czarwca 1817, wrócił do Warszawy 3 września, 
Gaz. Warsz. NN. 52, 71; w Petersburgu bawił spółcześnie Nowosilcow od 5 czerw. O nie
chęci, okazywanej przez Konstantego Mikołajowi za tej bytności petersburskiej, pod
czas samych uroczystości ślubnych, ciekawe szczegóły w depeszy Noailla do Richelieugo, 
Pét., 19 août 1817, Sborn., CXIX, 331 sq. Por. dziwną notatkę o ówczesnymi nastroju 
Aleksandra, z jego słów w dzienniku fligeladjutanta Michajłowskiego - Danilewskiego, 
8 wrześ. 1817, Russ. Star., LXXIX,204.

Poglądy na korpus lit.: Niemcewicz, II, 345 sq.; Krukowiecki do Czartoryskiego,
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Vars., 6 sept. 1817, o organizacji korpusu lit., z taką konkluzją: „on lève doucement le 
masque et 1 on nous amalgame“. Rozsądnie natomiast Lubecki do Czartoryskiego. War
szawa, 28 sierp. 1817: „...mówią, że w. ks. ma mleć taką moc nad wojskiem rosyj_ 
skiem jak f nad polskiem, i do cesarza tylko raporty przesyłać...; jeśli to prawda, mie
libyśmy powód cieszenia się, bo choćby się zaczęło połączenie wojsk pod jednego, 
byle się zakończyło na połączeniu potem choć Litwy“, 5 wrześ.: „onegdaj w. ks. tu 
przyjechał i wiadomości z nim przybyły następujące: ma formować 2 litewskie pułki 
gwardji, jeden konny, drugi piechoty, i tym końcem wysyła oficerów do różnych 
w Rosji stojących pułków, wybierając ludzi z guberniów polskich i oficerów Polaków 
w pułkach rosyjskich służących. Podobna segregacja czyli lista Polaków w gwardji rosyj
skiej jest nakazaną... Z tego jednak książę ujrzy, mnie się przynajmniej tak wydaje, że 
monarcha nie napróżno w Paryżu, w Wiedniu i tu w Warszawie nadzieję Polaków 
połączenia zapowiadał, a gdzie pierwszy krok od wojska się zaczyna, tam słabych 
niema fundamentów“.

(Str. 80 sq.) A’eksander w Warszawie: przybył 13 marca. 1818 o 4 rano, wyjechał 
30 kwiet, o 7 zrana. Orędzia w Dyaryuszu; o przedwstępnych naradach redakcyjnych, 
Capo d’Istria, Aperçu de ma carr. polit., Szylder, Aleks. I, IV, 495; minuta mowy otwar
cia cała pisana włanor. ołówkiem przez Aleksandra; o oporze Konstantego, w. książę 
do Opoczyni.na, 24 lut. 1826, Szylder, Mikołaj I (1903), I, 381 sq. Wrażenie orędzi war
szawskich w Rosji i Europie. Russ. Arch., 1867, 1869; Russ. Star., XXXII; Szczerbatow, 
Paskiewicz, I; Karamzin, Listy do Dmitriewa; Metternich, Nchglss. Papiere, III, N. 281; 
Mongaillard, Mém. dipl. (1896), 406 sq.; [Benj. Constant], Les actes de Pologne (1818); 
Hoffmann, Rzut oka, 188 sq., i t. d.; ale wczesny też sceptycyzm: Staegemann do Varnha- 
gena, Beri., 5 Oct. 1818: „man weiss, dass der Kaiser von Russland sich durch das Murren 
seiner grossen Moskowiter genöthigt gesehen, halboffiziell unter der Rose erklären zu 
lassen, dass man die polnischen Liberalien doch nur für Spiegelfechterei halten möge“. 
Varnhagens Nachlass, 61, 69; ks. Turkestanowa do Christina, Pét., 27 févr. 1819: „Si 
l’Emp. a lu cet article [w Gazette de Francfort, 1 févr. 1819, w korespondencji z War
szawy donoszono, że na przyszłym sejmie będą już zasiadali posłowie z gubernji litew
skich; ten N. Gaz. Frankfurckiej puszczony był przez cenzurę rosyjską], je pensee qu’un 
sourire machiavélique se sera promené sur ses lèvres... Soyez tranquille: ce qui est 
bon à prendre, est bon à garder; croyez moi, c'est une maxime qui se transmet avec 
l’héritage qu'on reçoit de ses pères, et le libéralisme n’y porte pas la moindre atteinte", 
Budberg, Ferd. Christin et la psse Tourkestanow, (1883), 722, 755, 763; Wiazemski, Za
piski (w Warszawie, 1819), Zbiór dzieł, IX, 17 sq. Wycieczka do Kallisza: Aleksander 
wyjechał z Warszawy 13 kwietnia w asyście jednego generaładjutanta Wołkońskiego, 
wrócił 19.

(Str. 83 sq.) Cenzura: reskrypt Zajączka do Stanisława Potockiego, 15 maja 1819, 
o podciągnięciu Gazety Codziennej pod cenzurę; NN. Gaz. Codz., 17, 18, 19 maja, wydano 
mimo to bez cenzury, z powołaniem się wydawców na §§ 16, 23, 165 konstytucji; rozkaz 
Zajączka do prezydenta Warszawy, Woydy, 19 maja, o opieczętowaniu Gaz. Codz.; 
postanw. Zajączka o cenzurze pism perjod., 22 maja; odezwa Ign. Sobolewskiego do Za
jączka, 8 czerw.; przepisy Komisji wyzn. i ośw. dla redaktorów gazeł i pism perjod..
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8 czerw.; por. Gąsiorowska-Grabowska, Wolność druku w Król. Kongresowem 1815-30, 
Monografje dziej, nowoż., XXIII (1914). Prospekt Morawskiego i Kicińskiego, czerw., 
o wydaniu Kroniki Tegorocznej, jako dzieła w 100 toniach, po 1 arkuszu każdy; protok. 
posiedzenia Rady adm., 13 lipca, z obszernym wywodem Zajączka, świadczącym o gwał
townym w tej sprawie zatargu jego z Potockim; postanowienie Zajączka o cenzurze 
książkowej, 16 lipca 1819.

Z powodu powyższych zatargów o Gaz. Codz. i Kronikę Tegocz., osobiste swoje prze
prawy z w. księciem żywo opisuje Teod. Morawski w rkp. pamiętniku, Dwa miesiące 
mego życia [ten pam., spisany w 1828, różni się w wielu szczegółach od znacznie 
późniejszej i mniej wiarogodnej relacji Morawskiego, Moje przygody, Czas (1873), 
NN. 17 sq.] : „Przeszedłem z nim (Konstantym) wszelkie koleje. Był czas, kiedy ekwipaż 
posyłał po nas (Morawskiego i Brun. Kicińskiego). Wtedy po najgrzeczniejszem przy
jęciu pozwalał z sobą rozprawiać, widokami stopni i honorów skłaniał nas do zanie
chania opozycji, przy pożegnaniu podawał nam poufale rękę do ¿ciśnienia i potem 
w salonie chełpił się z liberalności swojej. Innemi razami poprostu przez feldjegra nas 
wzywał. Wtedy pienił się, wściekał i wśród karczemnych przezwisk mienił nas jakó- 
binarni, rewolucjonistami, Sandami, Thistlewoodami [powieszony 1820 za zamiar wy
mordowania ministrów angielskich], Louvelami i węglarzami. „Kominy wami wycierać 
każę, wtenczas to będziecie rzeczywistymi węglarzami“, i t. d. Lżył osoby, które sądził 
być z nami w stosunkach, szczególniej Niemcewicza, Chodkiewicza, ks. Adama Czar
toryskiego, Mostowskiego i innych. „Powiedzcie Niemcewiczowi i Mostowskiemu, że jak 
raz już byli w więzieniach petersburskich, tak jeszcze tam być mogą. Co do was, vous 
serez flétris, déportés, pendus, décapités“ etc... Niekiedy, gdy się bezskutecznym po
strach okazał, udawał się Konstanty do patetycznych wykrzykników: „Kontent jestem, 
takich ludzi radbym mieć przy sobie“, i tysiące innych pochlebstw... Ma zwyczaj w po
dobnych posłuchaniach otaczać się kilkoma zbrojnymi szermierzami, których obo
wiązkiem jest pilnie baczyć na poruszenia pacjenta. Ostatni raz wezwany byłem przez 
niego w miesiącu wrześniu 1820, przed samym sejmem; wtenczas zamknął mnie wraz 
z Kicińskim w jednym z salonów swoich w pałacu Briihlowskim, gdzie do północy 
zatrzymani byliśmy“.

W sprawie cenzuralnej por. Russ. Star., CXVI, 445 sq.; w związku ze spółczesnym 
stanem kwestji we Francji, por. Constant, Quest, sur la législ. act. de la presse (1817); 
Locré, Discuss, sur la liberté de la presse (1819 — pogląd napoleoński); Manuel de la 
liberté de la presse ou analogie des discuss, législ. (1819); R[ühle] v. L[ilienstern], Studien 
z. Orientierung über d. Angel, d. Presse (1820; egz. bibl. uniw. warsz. pochodzi z bibl 
Szaniawskiego) ; por. ciekawą dyskusję zasadniczą w sprawie prasowej podczas rewo
lucji listopadowej, Dzierożyński, Rzecz o wóln. druku (3 maja 1831); Nowa Polska, N. 6; 
Kuryer Polski (1831), N. 497.

Przepisy cenzuralne 1819 zostały później znacznie dopełnione i rozwinięte; skutkiem 
odezwy Konstantego do namiestnika, 16 août 1822, zamknięto debit następujących pism 
zagranicznych: L Constitutionnel, Le Miroir, La Foudre, Le Courrier Français, Le 
Journal des Spectacles, Allgemeine Zeitung (augsburska), Zeitung von und für Deutsch 
land, Neckar Zeitung, Neue Breslauer Zeitung, Nürnberger Correspondent, The Morning
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Chronicle. Z policyjnej „Listy osób, które dotąd takowe pisma odbierają“, wynika, że 
Konstanty i Zajączek otrzymywali Courrier Français, Constitutionnel, Journal de Paris 
i Allgem. Zeitung, Nowosilcow sprowadzał satyryczne Miroir.

(Str. 84 sq.) Pogonowski: Ignacy P., syn Jana i Tekli, szlachcic, ur. w Annowie, obw. 
radziiiskim, 15 lut. 1796, twarzy okrągłej, oczu piwnych, nosa małego i zadartego, 
włosów blond, czoła wysokiego, wzrostu arszyn. 2 werszk. 5, ósmych 4; wszedł w służbę 
7 lipca 1812 jako żołnierz powstania, 2 kwiet. 1817 podporucznikem w 8 p. p. lin., 
31 marca 1818 przeniesiony do 2 p. strzelców pieszych. Skazany wyrokiem Sądu armji 
na karę śmierci, rozkazem dziennym 22 paźdz. 1819 ułaskawiony na degradację i wieczne 
więzienie w kajdanach, z przeznaczniem do robót publicznych, Rodow. 2 p. strz. piesz. 
Wiadomość o wykryciu zamiarów P. przyszła z Zamościa do Warszawy 12 czerw. 1819; 
Niemcewicz, II, 415, o P.: „Przedsiębierze pomysł zabicia komendanta twierdzy [Sie
mianowskiego], opanowania jej, wtargnienia potem do Galicji i burzenia jej“. Zajączek 
do Kom. sprawiedl., 21 paźdz. 1819, citissime: „Przesyłając Kom. rząd. sprawiedl. w ory
ginale, z zamówieniem zwrotu, odezwę J. C. M. w. ks..., oznajmiającą najw. wyrok 
J. C.-K. M., na podpor. 2 pułku strz. pieszych Ignacego P. wydany, skazujący go na 
degradację i wieczne więzienie, z użyciem do ciężkich robót publicznych, za zamiar zgro
madzenia podoficerów i żołnierzy niechętnych w służbie, odebrania z ich pomocą głównej 
straży w Zamościu, wypuszczenia więźniów, wyprowadzenia kas, i namawianie do de
zercji, wzywam niniejszem Komisję, ażeby stosowne komu należy wydała rozkazy, iżby 
zbrodzień rzeczony, po dopełnieniu na nim przez władzę wojskową kary degradacyjnej..., 
odebranym był natychmiast przez właściwą władzę cywilną, dla ścisłego wykonania wyroku 
J. C.-K. M. co do kary wiecznego więzienia“. Kossecki, sekr st. przy namiestniku, 
imieniem Zajączka, do prezesa komisji wojew. mazow., 25 paźdz., zawiadamia, „iż wolą 
jest J. C. M. w. ks., ażeby skazany zbrodzień P. na wieczne więzienie, bez żadnej 
różnicy, jak zwyczajni więźnie, był traktowany i do robót publicznych używany, prócz 
że na nocleg ma sohie wziąć przeznaczone osobne miejsce, zupełnie oddzielne, dla nie- 
dania mu sposobności przemawiania do drugich zbrodniarzy“; Remfiieliński do Kosseckie- 
go, 26 paźdz. 1819, o osadzeniu P. w warszawskiem więzieniu kary i poprawy; szef sztabu 
gin. [Toliński] do Kosseckiego, 24, 29 grud. 1820; Rembieliński do tegoż, 4 stycz. 1821, 
o przeniesieniu P. 20 grud. 1820, pod eskortą żandarmerji, z warszawskiego więzienia 
poprawczego, do więzienia w Kalwarji, „według woli J. C. M. w. ks.“. Prezes komisji 
wojew. august. [J. N. Mostowski] do Zajączka, Suwałki, 1 kwiet. 1823: „mam zaszczyt 
donieść W. ks. M., iż więzień Ignacy P„ dekretem Najj. Pana, w drodze łaski zapadłym, 
na całe życie do więzienia wskazany, a z woli J. C. M. w. ks. Konstantego do więzienia 
kalwaryjskiego przysłany, po długiej chorobie w d. 27 marca r. b. o godzinie 1 po północy 
zszedł z świata tego“; Zajączek do komisji wojny (Haukego), 11 kwiet. 1823.

Odezwa karcąca Ign. Sobolewskiego, lip. 1819, skierowaną była w formie listu prywat
nego do ministra skarbu Jana Węgleńskiego; stąd brak jej w aktach reskryptów min. 
sekr. st.; wyjątki z tego „soi-disant Privatschreiben“ znajdują się w depeszy Schmidta do 
Bernstorffa, 17 Oct. 1819 (sicher zur Grenze) : „Tout vrai patriote doit être sincèrement 
affligé de voir nos têtes chaudes qui dans leur effervescence sont incapables de profiter 
des plus tristes leçons. Réunissons-nous pour répéter à nos jeunes gens et à nous mêmes,
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que notre souverain, en prenant le titre du roi de Pologne, a contracté de grandes obli
gations envers la Russie et l’Europe. Lorsque la création de ce Royaume a trouvé à Vienne 
la plus forte apposition, S. M. daigna garantir la tranquillité et la modération des Polo
nais soumis à son sceptre. Notre roi, esclave de sa parole, ne balancerait pas un instant, 
s’il s’aggisait d’opter entre sa promesse et notre sort: il annullerait d'un trait de plume 
tout ce qu’il a fait pour nous depuis que nous avons le bonheur de lui appartenir“. Dieser 
Brief, den man hier und da absichtlich zeigte, liess auf die Stimmung des Monarchen 
schliessen“; por. Niemcewicz, II, 418 sq.

(Str. 85 sq.) Aleksander w Warszawie: przybył 3 paźdz. 1819 o 7 wieczór, wyjechał 
17 o 3 rano. O tym pobycie, Schmidt do Bernstorffa, Warsch., 4, 7, 17, 18 Oct. 1819, 
por. Askenazy, Dozór konsulacki, Dwa Stulecia, II, 561; Niemcewicz, itd. Jak dalece 
ówczesna dyrektywa polska Aleksandra niepokoiła gabinety zachodnie, świadczy instruk 
cja dla hr. La Ferronnays, nowego posła franc, w Petersburgu, Paris, 14 oct. 1819, 
Polovtsoff, Corr. dipl. des ambass. et min., III (1907), N. 72: „Les motifs de la politique 
que l ’Emp. suit à l’égard de ce pays [la Pologne] ne sont pas encorne bien développés;... 
on ne comprend pas aussi aisément, pourquoi il prend à l’égard des anciennnes provinces 
polonaises réunies depuis longtemps à son empire, des mesures qui doivent nécessaire 
ment les en détacher. Il exclut les Russes de leur administration. Leurs habitants, dis
séminés dans les armées russes, en sont retirés pour former des corps purement polonais. 
L’armée de 30.000 h., qu’entretient le royaume de Pologne proprement dit, paraît n’être 
que le noyau d’une grande armée polonaise qui existe déjà et qui se compose des soldats 
que fournissent la Lithuanie, la Volhynie, l’Ukraine polonaise et la Podolie... L’Emp., 
en donnant aux Polonais une force qu'ils n’ont jamais connue, prépare-t-il leur indépen
dance réelle, ou bien aurait il conçu un plan plus dangereux et qui justifierait les appré
hensions de ses voisins? Cherche-t-il donner à ce qu’il possède de la Pologne, une appa
rence d’indépendance nationale pour gagner les esprits des habitants des provinces sou
mises à l’Autriche et à la Prusse, et les leur enlever par une séduction presque irrésistible, 
en un mot de faire en sorte que la guerre, lorsqu’elle viendrait à éclater, ne ferait que 
légitimer des conquêtes déjà faites pendant la paix?“

Konstytucja rosyjska, do redakcji francuskiej użyty był przez Nowosilcowa jego sekre
tarz Francuz, jurysta Deschamp [zmarł natychmiast, w paźdz. t. r. w Warszawie, żonie 
jego przyznana emerytura; zresztą na ms. francuskim pro;ektu konstytucji, w arch. spr. 
zagr. w Petersburgu, znajduje się napis: „on prétend que c’est l’écriture de mr. Boucquet , 
szczegół ciekawy, ze względu na stosunek Boucqueta do Lubeckiego, którego był zaufanym 
sekretarzem]; do rosyjskiej — ks. Wiaziemski, posyłany latem 1819 w tej sprawie do 
Petersburga, por. jego relację w Konfesjach (1829), Zbiór dzieł, II, 86 sq.; Tourgueneff, 
I, 94, sq., III, 424. Jako „base“ ostatecznego artykułowanego tekstu, który miał być gotów 
w ciągu 3 miesięcy (Ł. j. do stycz. 1820), zaakceptował Aleksander przed samym wyjaz 
dem, w nocy z 16 na 17 paźdz. 1819, wypracowane przez Nowosilcowa Précis de la charte 
constitutionnelle pour l’Empire russe. Schmidt do Bernstorffa, 14 Mai 1819, Dozór kon
sulacki, Dwa stulecia, II, 560-1; por. H.st. Ztschr., LXXII - III, 65, 284 sq.; Portfolio, 
V, 381 sq.; Szylder, IV, 465, 499; Askenazy, Rosja - Polska, 50, 175 sq. — Pomysły Nowo 
sàlcowa: jego zapiska dla Aleksandra z przekładem aktów 1413, 1501, Russ. Star., XXXV,
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142 sq.; memorjał (1820), Askenazy w Tyg. Illustr., (1906), N. 47, Rosja - Polska, 91, 188.
(Str. 87 sq.) Aleksander w Warszawie: przybył 27 sierp. 1820 o 9 wieczór, wyjechał

14 paźdz.; orędzia w Djarjuszu. Schmidt do Bernstorffa, 28 Aug., 13 Sept., Journ. d.
Reichstages: „...Sehr stürmische Sitzung d. 16 Sept.; sie währte nur 10 Minuten. Beim 
Anfänge derselben forderte ein Deputirter das Protocoll der vorhergehenden; der 
Marschall [RembielMski] verweigerte dasselbe...; da erhoben sich viele und laute Stim
men, der Marschall legte seinen Stab nieder und die Sitzung war geschlossen. Die Depu 
tirten überhäuften nun den Marschall mit vielen zum Theil persönlichen Schmähungen. 
Hr. v. Novossiltzof, die Generäle Ożarowski und Czernischeff, welche sich als Zuhörer auf 
den Tribünen befanden, mischten sich unter die Deputaten und suchten sie zu beschwich
tigen. Vergebens. Die Versammlung ging tobend auseinander und der Marschall hatte
eine lange Audienz beim Kaiser“ [można ocenić z tej jednej relacji, jak mało pojęcia
daje Djar. urzędowy o istotnym przebiegu sejmowym]; 7, 15 Oct. 1820; por. Bogdanowicz, 
Aleks. I, V (1869), 474 sq. Raport Konstantego do Aleksandra, luty 1820, już donosił 
o złym wyniku wyborów na sejmikach; doniesienia poufne z przebiegu sejmu, wrześ., 
paźdz. 1820, w arch. sztabu gł. w Petersb., potwierdzają osobliwą relację ze słów Kon
stantego o tym sejmie, u Moriolla, Mém. (1902), 134 sq. Rzecz nadzwyczaj ciekawa, że 
już w początku sierpnia 1820, w Gazecie Berlińskiej, N. 91, ukazał się artykuł o nadcho 
dzącym sejmie wrześniowym warszawskim, „na którym... ma się okazać duch powszech 
nego niesmaku i ostrej krytyki“; por. z powodu tej prowokacji berlińskiej, list „Polaka 
przyjaciela zgody“, Płock, 11 sierp., z odprawą, „vade retro“, w Orel Białym (1820) 
N. 14, XII, 145 sq.

Czartoryskiego własnor. zapiska, Conversation (avec le gd duc Constantin), du 25 juin 
1827: „En arrivant [w 1820] l'Empereur a témoigné son mécontentement au gd duc..., 
en partant il l’a fait aller à Błonie et lui a dit: „Carte blanche“. „Comment, Sire, carte 
blanche? et la constitution?“ „Je la prends sur moi; agissez toujours et ne vous embarras
sez pas du reste, et carte blanche. Agissez, et carte blanche“, fut répété à plusieurs repn 
ses“; id., Conversation avec le Gd. Duc, 6 mars 1828: „il me conta de nouveau l’histoire 
de la Diète de 1820 et de la carte blanche“; Askenazy, Dwie rozmowy w Belwederze, Now# 
Wczasy (1910), 454.

(Str. 90 sq.) Aleksander a Francja: Corr. dipl. du cte Pozzo di Borgo, I; Corr. dipl. 
des ambass. de Russie et de France, 1814-20, I-III; ks. Richelieu, dokum. i bumagi, 
Sborn., LIV, CXII, CXlX, CXXVI; Martens, Recueil, XIV, Traités avec la France 1807-20; 
Mém. Pasquiera, Talleyranda, Vilèlla Ltd. — Carnot w Warszawie i pierwsze spiski francus
kie: memorjały Viel-Castela dla w. ks. Konstatego, Vars., 25 déc. 1816, 21 févr. 1817; 
Konstanty do Aleksandra, 17 mars, do Nowosilcowa 25 avr. 1817: „les communications 
que j’ai faites â V. E. l’ont mise à portée de connaître successivement les différentes 
ouvertures qui m’ont été adressées par mess. Carnot et de Viel-Castel, touchant l’inten 
tion des réfugiés français d’écarter la maison des Bourbons du trône de France et d’y 
substituer à l’aide de l’influence de la Russie, un prince soutenu par le choix et la pro
tection de l’Empereur“; id. do Zajączka; prot. sesji Rady admin., 26 kwiet. 1817. Pozzo 
do Nesselrodego, Par., janv. 1816, o udziale Sierakowskiego w pierwszych spiskach pary
skich [Sierakowski był zbliżony do Czartoryskiego; są wcześniejsze jego listy do ks.
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Adama, Calais, 10 stycz., Edinł>., 16 wrześ. 1814, Par, 17 paźdz. 1815, o nastrojach w Anglji 
i Francji w sprawie polskiej; por. list Kościuszki do Sierakowskiego, 8 déc. 1815, Kur. 
Warsz., 1906, Nr. 284]. Noailles do Richelieugo, Pét., 21 juin 1816, 7 avr. 1817. Capo 
d’Istria do Pozza, 12 sept. 1916; Nesselrode okólnikowo, 29 mars, do Pozza 17 avr., 7 mai 
1817, Polovtsoff, Corr. dipl., I (1902), NN. 368, 465, 524, Sborn., CXIX (1904) NN. 
48, 51, 65, 82. Niemcewicz, II, 332; Czartoryski, Żywot Niemcewicza, 323. Mém. hist. et 
milit. sur Carnot (1824), 189 sq., o jego „fréquents entretiens“ z Konstantym, stosunkach 
z wolnomularstwem polskiem i powodach wyjazdu z Warszawy; rkp. wiersze Carnota 
dochowały się w bibl. ord. Krasińskich w Warszawie. Vaulabelle, Hist. des deux Restaur.. 
IV, 6; Viiel.-Castel, Hist. de la Restaur., VI, 246 sq., VII, 60 sq.; Stern Gesch. Europas,
I, 118 sq; Guillon, Complots milit. sous la Restaur. (1895) 53 sq.

(Str. 92 sq.) Aleksander a Wschód: Popow, Beer, Gervinus, V; Waddington, Visit to 
Greece (1824); Prokesch-Osten, Gesch. d. Abfalls d. Griechen (1867), I, III; Panczow, Alexan
der I. u. d. Aufstand Ypsilantis (1891). W osobliwszym związku z temi dużemi sprawami 
wschodniemi pozostaje dziwaczna sprawa żyda polskiego, Salomona Płońskiego, który po 
powrocie z pielgrzymki do Ziemi św., naskutek perlustracji listów jego z Konstantynopola, 
podejrzany o tajne knowania imieniem żydów polskich z rządem tureckim, aresztowany 
został w Warszawie 27 grud. 1821 i poddany szczegółowej indagacji; por. Askenazy, 
Pierwszy sjonista polski, Dwa stulecia, II, 425 sq.

Aleksander a Włochy: [Manin] Carte segrete e atti uffic. della polizia austr. in Italia, I, 
NN, 64—7, 71—7 [raporty tajnej policji austrjackiej o podróży Capo d’istrii 1818], 79—81 
[Altesti: por. o nim Masson, Mém. sur la Russie, I, 336, sq.; Arch. Woroncowa, VIII, 86, 
Rostopczyn do Woroncowa, 12 déc. 1793: „Altesti grec-italien, un homme à pendre 
à chaque moment... Boulgakow le renvoya de Varsovie pour avoir vendu certains pa 
piers à lui confiés; cet Altesti a un grand talent... mais c’est un gueux dans toute l’étendue 
du mot“; por. o A., Zapiski Gribowskiego, oraz Makuszew, Mater, dla ist. dipłom. snosz. 
Ross, z Raguzskoj republ., 19 sq.], 84-6 [Ożarowski], 135; II, NN. 227, 288-9. Cantù, 
Il Conciliatore e i carbonari (1878), 17, 116 sq. — Grég. Orloff, Mém. hist., pol. et littér 
sur le Royaume de Naples (1819 - 21, lecz pisane w Neapolu 1816 - 7, w  duchu bardzo libe
ralnym, uwydatnionym w nadzwyczaj charakterystycznej dedykacji do Aleksandra w t. I),
II, 284 sq., 421 sq., podaje nader interesujące wiadomości źródłowe o organizacjach taj 
nych włoskich za Restauracji (np. o związku tajnym calderari del contropeso, założonym 
w Neapolu przez ministra policji Ferdynanda IV, Canosę, pod własnem jego naczel
nictwem), III, 375 sq. — Helfert, Maria-Karolina (1884), 263; De Castro, II mondo segreto 
(1864), VIII, 47 sq.; Quell. u. Forsch. z. oest. Gesch., VII (1901), 263, 278, 334, sq.; Stern, 
I, 561, 593; D'Ancona, Fed. Confalonieri (1898), gdzie w notach zestawiona cała literatura 
włoska do związków tajnych; Weill, Buonarroti, Rev. hist., LXXVI (1901), 241 sq. Por. 
Montgaillard do dyr. policji Mouniera, 30 mai 1818, Montgaillard, Mém. dipl. (1896), 
407: „on attribue au cabinet russe le projet secret de rendre à l’Italie son ancienne unité 
politique, de la constituer en un seul corps de nation et d’y placer un prince de la maison 
des tsars“. Metternich do Gentza, Rom, 9 Apr. 1819, Nchglss. Pap., III, N. 338: „wàhrend 
nun die russischen Agenten in Deutschland [Kotzebue] propter obscurationem ermordet 
werden, prâsidiren die russischen Agenten in Italien den Clubs der Carbonari“.
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(Str. 95 sq.) O pierwszych, „promienistych'4 i „zorzanach“ włoskich, związku Raggio- 
nanti w legji lombardzkiej 1798 i utworzonej w 1802 przez szefa brygady b. legji nea- 
politańskiej, Aurorę, pod promienistem, od jego nazwiska, godłem „zorzy“, tajnej loży 
wolnnmularskiej, w 4. bataljonie Kaz. Małachoskiego, I legji polskiej, por. Askenazy, 
Napoleon a Polska, III (1919), 258 sq. — Aleksander a Słowianie węgierscy: Russ. Star., 
IV, 92 sq„ XX, 707 sq.'

(Str. 97 sq.) Aleksander a Niemcy: Voigt, Gesch. d. sogen. Tugendbundes, (1850) 3, 18; 
H. Lehmann, D. Tugendb., (1867), 48, 197 sq.; Dombrowski, D. Tugendb. in Braunsberg 
w Zlschr. f. Erml., XI, 6; Ilse, Gesch. d. polit. Untersuchungen, (1860), 58 sq.; Pertz- 
Delbrück, Gneisenau, I; Meinecke, Boyen, I, oraz D. deutschen Gesellschaf len u. d. Hoffmamri- 
sche Bund (1891); Conrady, Grolman, I (1894), 177 sq.; M. Lehmann, Scharnhorst, II oraz 
Stein, II (1903), 530 sq.; Stettiner, D. Tugendb. (1904), 10 sq.; Forsch, z. hrand. Gesch., 
XIX (1906); Wischnitzer, D. Univ. Göltingen u. d. Liber. Ideen in Russland im ersten 
Viertel d. XIX Jhd., Hist. Stud., LVIII (1907). — Fichte: Leben u. Liter. Briefwechsel 
(1862); Nchglss. Werke, III (1835), 209 sq.; jego kazanie w Warszawie, 23 czerw. 1791. 
Z jego Reden an d. deutsche Nation (1808) wybitną doniosłość dla spółczesnego toku 
myśli polskiej posiada VIII Rede, „Was ein Volk sei und was Vaterlandsliebe“. — Pierwsze 
„Grundgesetz“ statutu powszechnej Burschenschaft miało takie brzmienie: „Die allgemeine 
teutsche Burschenschaft ist die freie Vereinigung der gesammten wissenschaftlich auf der 
Hochschule sich bildenden teutschen Jugend zur werdenden Einheit des teutschen Volkes“, 
definicja przejęta niemal dosłownie przez spółczesne związki akademickie polskie.

(Str. 104 sq.) Związki rosyjskie: Paninowie: Brückner, Mater, dla żizneop. N. P. P., 
VI, VII (1892); pismo Piotra P. do Pawła jako „Najj. Ces. Samodzierżcy“, 13 paźdz. 1784, 
z dołączeniem projektów konstytucyjnych Nikity P„ ogł. Szumigorskij, Imp. Paweł I (1907), 
aneks 2 sq,; Schiemann, Ermord. Pauls u. Thronbest. Nikolaus (1902), 53, 262 sq. —• 
Wolnomularstwo: Pypin, Chronoł. ukaz. russ. ło.. 1731-1822 (1873), oraz Obszcz. dwiżenie 
pri Aleks. I (1900), 288 sq.; Handb. d. Freimaurerei, II (1901); Friedrichs, Gesch. d. einstigen 
Maurerei in Russl. (1904); Russ. Star., VIII, 381, XI, 466 sq., XVIII, 455, 541 sq., XXT, 
187 sq. [Zjedn. Slow.], 208, CXXIX. 343 sq.; CXXX (1907), 109, 303, 409.; Sokołowskaja, 
Russ. masonstwo (1907); Semiowskij, Dekabristy-masony (1907).

Pierwsze związki: Orłów, Dmitriew-Mamonow, Rycerze ros., ob. wyżej; Russ. Star., XX, 
661, CXVII, 491 sq.; Borozdin, Iz pisem i pokaz, dekabr. (1906), 145 sq.; Semiowskij, 
Wopros przeobraź, gosud. stroją Rossii (1906), 70 sq. — Związek Ocalenia [stwierdzona 
obecnie data fundacyjna 21 lut. 1817], Dobra publ., [Pypin, 372, 547, daje kollację ustawy 
Związku Dobra publ. ,z rzekomą ustawą Tugendbundu wedle Freim. Blätt. (1815), która 
przecie, jak się okazuje z Lehmanna, Tugendb., 45 jest „eine unechte Konstitution“], Deka
bryści: z licznych pamiętników główne, Jakuszkina, Zapiski (1905), ks. S. P. Trubeckiego 
Zapiski (1907); Swatikow, Entwürfe d. Änderung d. russ. Staatsverf. 1730-1819 (1904), oraz 
Obszcz. dwdż. w Rossii 17000-1895 (1905); Korniłow, Oczerki po ist. obszcz. dwiż. i krest. 
djeła (1905, komptTacyjne); W. Jakuszkin, Projekty gosud. reformy w Ross. (1906; Do- 
wnar-Zapolskiej, Memuary dekabr., oraz Ideały dekabr., i Tajn. obszcz. dekabr. (1906, 
wyciągi źródłowe, lecz niekrytyczne); Byłoje (1906-7; Semiowskij-Boguczarskij-Szczego- 
lew, Dekabristy I, (1905); Semiowskij, Oczerki dz ist. polit. i obszcz. idej dekabr. (1907)
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Z podjętego przez Centrarchiw, pod red. Pokrowskiego, pełnego wydania akt śledczych, 
Materiały po istorii wozst. dekabr., dotyczą rzeczy polskich (Tow. pair.), I (1925), V (1926), 
III i IV (1927). — Podnieść należy, że Aleksander bawił w Moskwie przez 5 miesięcy, od 
końca 1817 do wiosny 1818 i wprost stąd, po rozprawieniu się ¡z Al. Murawdewem z powodu 
owego carobójczego epizodu, wyjechał 5 marca do Warszawy na pierwszy sejm.

(Str. 118 sq.) Napoleon: komisarz ros. Balmain do Nosserodego, Sainte-Hélène, 27 févr., 
14, 16 mars, 10, 26 avr. 1818, Iz bumag Balmaina, Russ. Arch. (1868), Rev. bleue, VIT 
(1897), 578, 678 sq.; Montholon, 11 janv. 1818: „communication importante, du cte de 
Balmain, transmise par le gén. Gourgaud. Rêve d’un retour en Europe“, 10 févr., Récits 
de la captiv. de Napoi., II (1847), 246, 251, instr. Napoleona dla Gourgauda, 10 févr. 1818, 
Montholon do Gourgauda, 19 févr., Gourgaud do Aleksandra, 2 oct., Gourgaud, Journ. 
inéd. (1899), I, 15 sq., II, 531 sq.; Gonnard, Les orig. de la légende napoi. (1906), 288, 
343 sq. Misja Gourgauda, przyjęta jeszcze z pewnemi zastrzeżeniami przez Gonnarda 
i lorda Rosebery, Napoleon, the last phase (1904), 39, została zgoła odrzucona, jako 
fikcja, przez Massona, Autour de Ste-Hélène, I (1909), 98 sq., 272 sq., i w Napoléon à Ste- 
Hélène (1912), 378 sq., który krytycznie wykazując dwuznaczną rolę Gourgauda i Montho- 
lona i zawarte w ich relacjach falsyfikaty, idzie jednak zadaleko, kwestjonując samo od 
powiędnie, przeznaczone dla Aleksandra, dyktando Napoleona, posiadające w swej treści 
i formie niewątpliwe cechy autentyczności. Pozatem ogłoszone raporty Balmaina zapewne 
nie wyczerpują całej jego korespondencji z wyspy, zaś zgoła pozostały w ukryciu posyłane 
mu z Petersburga instrukcje. — W tym związku zasługują na uwagę liczne druki na
poleońskie ogł. spółcześnie w Warszawie, np. Rękopis nadesł. z wyspy Św. Heleny (Warsz.. 
Zawadzki ,1817); Napoleon sam przez siebie odmalowany (ib., 1818), gdzie Napoleon, 
występując jako chwalca Aleksandra, oświadcza, 83 sq., iż „bardzo pięknie zachował 
się [Aleksander] względem Francji, jest dobry i wspaniały, wojna moja przeciw niemu 
nie była słuszną“ i 4. d.

(Str. 124 sq.) Stosunki francuskie: Peuchet, Mém. tirés des arch. de la police, IV, V, VI, 
(1838), por. Madelin, Fouché, I (1901), 463 sq.; Grandmaison, La congrégation 1801-30 
(1890, apologetyczne) ; Guillon, complots milit. sous la Restaur.; Weill, Hist. du parti 
républ. en France (1906); Bonnal, Les royalistes contre l’armée 1815-20 (1906). — Fran- 
chet: Metternich, IV; Peuchet, V, 287 sq.; Grandmaison, 344 sq. — Zenowicz: Degeorge, 
Les proscrits de la Restauration, 185 sq.; Żychliński, Złota ks., VI, 164. — Lafayette do 
Stanislawa-Augusta, Magdeb., 3 janv. 1794, Mém., corr. et manuscr., II (1893), 35 sq.; 
por. jego trzy, bardzo zresztą ogólnikowe, Notes o związkach tajnych, ibid., 362 sq. — 
B. Constant, Politique constit., I, Réflex. sur les constit. et les garanties (1814); De la 
responsab. des ministères (1815); De la liberté des brochures et des journaux, Questions sur 
la législ. de la presse (1817), ważne w zestawieniu z odpowiedniemi wystąpieniami na 
szych kaliszan. — Bignon, Du congrès de Troppau ę 1821 ), egzemplarz bibl. uniw. warsz. 
pochodzi z bibl. szkoły wojew. kaliskiej) ; Les cabinets et les peuples depuis 1815 jusqu’à 
la fin de 1823 (Paris, janv. 1823, à Varsovie chez Glücksberg libraire), z interesującemi 
uwagami o Aleksandrze i Polsce, 122, 279, 348 sq.: „la première promesse faite aux 
Polonais était de leur rendre leur nationalité“. — Etienne: Emouf, Maret (1884), 243 sq.;



Savary, Mém., V (1829), 17 sq.; Barante, Souven., I, 117, 218, 337 sq.; o jego Lettres 
sur Paris w Minerve franç. i w Constitutionnel, ob. Gemtz, Schriften, III, 181.

(Str. 130 sq.) Traczewskij, Ross, i Hiszpania w XIX w.; Hildt, Diplom. negot. of the 
Unit. Sta't. with Russia, Hopkins Univ. Stud., XXIV (1906); por. don Juan van Halen, 
Mém., II (1827) o jego pobycie w Rosji 1819-20. Lelewel, Paralela Hiszpanji z Polską, 
Pol., dzieje i rzeczy jej, III, 511 sq.; to pismo wymaga zestawienia z prohiszpańskiem 
dziełem Müncha, D. Schicksale d. alten u. neuen Kortes von Spanien, I, (1824), II (1826, 
już po porażce kortezów), — Pépe, Relat, des évèn. polit, et milit. qui ont eu lieu à Naples 
(1822, egz. bibl. uniw. warsz. pochodzi z bibl. Rady stanu); por. dowcipne zestawienie 
Polski 1791-5 a Neapolu 1820, u Bignona, Gongr. de Troppau, 186 sq.; o wybuchu nea- 
politańskim dowiedział się Aleksander w Twerze, po drodze do Warszawy; o wrażeniu 
na nim tej wiadomości, Capo d’Istria do Pozza, Vars., 2 sept. 1820, Polovtsoff, II, NN.131-2.

(Str. 132 sq.) Guillon. Les complots milit. sous le Consulat et l’Emp. (1894); Rev. hist. 
LXXIV—V, VIII; [Nodier, a właściwie Lerouge] Hist. des sociétés secr. de l’armée (1815); 
Nodier, Souv. et portr., 320 sq. (niewiarogodny) ; Savary, Mém., I, 434, IV, 188; Lettr. 
et pap. de Nesselrode, IV (1906), 124, uwaga Anstetta o zamachu Maleta, wraz z propo
zycją „de faire acheter Zajączek“. Pingaud, autor wybornych monografji z doby cesarstwa, 
w listach do mnie, 3 juill. 1907, 26 sept. 1910, już kwestjonował przesadne wiadomości 
Nodiera o filadelfach; poddał je następnie źródłowej krytyce, wraz z dokładnemi szczegó
łami o Oudecie, Pingaud, La jeunesse de Ch. Nodier, les Philadelphes (1919).

Wolnomularstwo francuskie: Lanthoine, L’histoire de la Franc-Maçonnerie fran
çaise (1925); nowe przyczynki do doby 1789, Martin, La Franc-Maçonnerie française 
et la préparation de la révolution (1926), 254 sq., zwłaszcza o lożach wojskowych.
0  penetracji jezuitów do masonerji franc., ciekawe szczegóły w nieznanym dotych
czas memorjale, J. de Maistre, La franc-maęonn. (1925). Charakterystyczne świadectwa 
uległości masonerji franc, dla Ludwika XVIII i Decaza, daje B(esuchet, Précis hist. 
de l’ordre de la Francmaç. jusqu’en 1829, II (1829), 82 sq. — Związki tajne młodzieży 
franc.: Flotard, Une nuit d’étudiants sous la Restaur. du 19 au 20 août 1820, Paris révolu- 
tionn. (1848), 197 sq.: „le 1-er mai 1821 la première haute vente de lacharbonnerie fut fondée 
par [Dugied] et 6 autres conjurés du 19 août 1820“; Trélat, La charbonnerie, 217 sq.: „il 
n’est pas donné à une association créée pour une prompte exécution, de prolonger long
temps et utilement son influence“; Pance, Les étudiants sous la Restauration, 261 sq.; 
Weill, Parti républ., 11 sq.; Marchangy Plaidoyer dans la conspiration de La Rochelle 
(1822).

(Str. 143 sq.) Karol Follen: ur. 1796, zm. 1840, spalony na parowcu amerykańskim: The 
works of Ch. F., with a memoir of his life (5 t., Boston, 1841-2, wyd. przez żonę, Elizę 
Cabot, nakładem uniw. Harvard) ; I, 585-93, autentyczny tekst „Grosses Lied“ i 5 innych 
pieśni; w swym dzienniku po przyjeździe do St. Zjedn., w listop. 1824, wzmiankuje o spoty
kanych w N. Yorku Polakach, I, 134; z późniejszych jego rozpraw, uderza przewidzeniem, 
wyprzedzeniem genewskiej Ligi i Sądu haskiego, pismo Peace and War, V (1842; ogł. 
przedtem w Democrat. Review, 1839), 564-70, gdzie żąda stałej instytucji Congress of
nations i High Court of nations, jako niezbędnego środka, by utrwalić pokój światowy
1 „republicanize the world“. Por. Miinch, Eriner in Lebensbildem von Karl F., Paul F.
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(Saint-Louis-Neustadt, 1873, starcze, zblakłe wspomnienia); Euphorien, XIV, 616; Haupt, 
K. F. u. d. Giessener Schwarzen (1907); Pregizer, D. polił. Ideen des K. F. (1912, beztre
ściowe); Spindler, K. F. (1916, rozpr. uniw. Illinois, głównie do doby amerykańskiej); 
w lichej noweli autora wyżej wzmiankowanych pam. -o Polsce, który 2 lata służył w War
szawie, w pułku gward. konn. ros. im. w. ks. Konstantego, Harro Harringa, D. Schwarzen 
von Giessen, występuje K. F. jako „dr. Teuton“. — Ad. F., Freye Stimmen frischer Jugend 
(Jena, 1819, tu „Turoerstaat“ i kilka innych pieśni K. F.); Alte christl. IJeder (Elhert., 
1819; tu wiersze K. F. na śmierć Körnera i Scharnhorsta); Trink - u. Heldenlieder 
(1820); te i inne podobne rzeczy niezawodnie dochodziły do młodzieży akademickiej 
polskiej.

Joh. Wit genannt v. Dörring: zdradzał niezawodnie już od 1818; w 1822, podczas 
pobytu Aleksandra na kongresie w Weronie i w Niemczech, przez posła rosyjskiego, hr. 
Mocnego, ofiarował mu swe usługi, a przez siostrę, w. ks. weimarską, doręczył mu me- 
morjał denuncjatorski; był też zapewne w stosunkach z zagranicznym agentem policji 
tajnej w. ks. Konstantego, Chevegrois-Schweitzerem, por. 351 i niżej, w t. II; w rzeczy sa
mej, za rewol. listop., minister spr. zagr. Gustaw Małachowski, 3 maja 1831, odnalazł i za
brał, z pozostałych papierów kancelarji Konstantego, „list Rożnieekiego i dwa manus- 
krypta Witta de Dörring“, które jednak nie dochowały się w akiach. Wit naprzód wydał 
drukiem bezimiennie pierwsze publikacje oskarżycielskie, D. revolutionären Umtriebe in 
d. Schweiz (1823), i artykuł w Allgem. polit. Annalen, XI (1823). Następnie już pod pel- 
nem swem nazwiskiem ogłosił osławione Fragmente aus meinem Leben u. meiner Zeit, II 
(Braunschweig, 1827; ten tom ukazał się najwcześniej), gdzie omawiając obszerniej swój 
pobyt w Szwajcarji, a zwłaszcza Włoszech i stosunki z karbonerją tameczną 1820-1, 
podaje szczegóły, 21 sq., o  ówczesnym pobycie pułk. Radońskiego w Neapolu i jego 
zamiarze utworzenia legji polskiej z 4000 ludzi, na sukurs rewolucji neapolitańskiej, 
co zapewne było w związku z naganką policyjną na Radońskiego i Chłopickiego, upa
trzonego rzekomo na dowódcę tej legji; III, Erste Abtheil. (Leipz., 1827), gdzie, 194-200, 
ogł. tajne sprawozdanie Follena dla Argensona i Reya o związkach niemieckich; III, 
Zweite Abth. (Leipz., 1830); I (Leipz., 1830; ten tom właściwie był ostatnim); w całej 
powyższej produkcji tego osobliwego, szpiegowskiego Gil Blasa, obok wielu szczegółów 
rozmyślnie fałszywych, daje się w przeważnej części rozeznać treść niewątpliwie praw 
dziwa, którą zapewne uzupełniłyby nieznane dotychczas jego relacje, składane policji 
francuskiej, austrjackiej i plsko-rosyjskiej. Ostrej odprawy Witowi udzielił bezimiennie 
jeden z najśmielszych spółpracowników Follena, po wyjściu z ośmioletniego więzienia, 
[Robert Wesselhöft], Teutsche Jugend in weiland Burschenschaften (Magdeb., 1828); Uber 
Joh. Wił. u. seine neueste Schrift (Jena, 1829).

Por. Münch, Erinner, ans 37 Jahr., I (1836), 355 sq.; Raumer, Akad. Erlebnisse (1854); 
Leo, Meine Jugendzeit (1880), jeden z bliższych K. Follena, ciekawe szczegóły o  Polonji 
wrocławskiej; Herrmann, Zur Kritik d. Attentate 1819, w Forsch, z deutsch. Gesch.', XXIII 
(1883; niedająca się dziś utrzymać negacja istnienia taj. związków niem. przed 1821); 
Burschenschaftliche Blätter (1907). O pierwszym, wyrosłym z illuminatów, związku aka
demickim Schwarze Brüder, istniejącym przed 1789 na uniwersytetach niemieckich, do
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którego w Erlangen należał Fichte, por. Engel, Gesch. d. Illuminaten Ordens (1906), 446; 
Le Forestier, Les illuminés et la franc-maçonnerie allem. (1915), 710.

(Str. 153 sq.) [Sturdza] Mém. sur l’état aot. de 1 Allem., par mr. de S.., conseiller d’état 
de S. M. I. de toutes les Russies (Paris =  Bruxelles, nov. 1818); por. relację samego S., 
w Czten. Mosk. Obszcz. (1864), II, 85 sq.; Christin dot Turkestanowej, 30 nov. 1818, 6 avr. 
1819, Budberg, 722, 784, 791; Turgeniew do Dmitrjewa, 16 grud. 1818, (Sturdzę podczas 
przejazdu przez Warszawę musiała policja bronić przed studentami tutejszymi), Russ. Arch. 
(1867), 647 sq., por. (1868), 1923; Treiitschke, D. Gesch., I, 485; Hist. Ztschr., XIV (1865); 
Weech, Corresp. u. Actenst. (1865). Instr. dla Szuwałowa, 22 avr. 1820: „vous citerez l’orga
nisation nationale donnée au Gd. Duché de Finlande, à la Bessarabie, au Royaume de Po
logne... comme preuve incontestable de la possibilité d’unir le mode de gouvernement voulu 
par le siècle, aux principes d’ordre et de discipline“. Schmidt do Bernstorffa, 15 oct. 1820, 
Dozór konsul., Dwa Stul., IL — Bunt Siemionowski w nocy 28/29 paźdz. 1820; pierwsza 
wiadomość do Opawy nadeszła 9 listop.; protokół opawski, 19 nov. 1820; deklaracja 
lublańska, 12 mai 1821; okólnik weroneński, 14 déc. 1822; por. Askenazy, Rosja-Polska. 
pass.

(Str. 160 sq.) Ruipiński: Askenazy, Trybun gminu, Dwa Stul., II; por. Hoffman, Rzut 
oka, 175 sq. (z tendencyjną jednak interpretacją odezwy królewskiej). — Sprawa włościań
ska w Rosji: Wiestn. Jewropy, cz. XCVII (1818), 265 sq.; Semiowskij, Krestjanskij wopros 
w Rossii, I (1888), 437 sq.; Seredonin, Istor. obzor djeijatelnosti Komiteta ministrów, 
1 (1902), 351 sq.

Wcielenie Litwy a Prusy: Schmidt do Bemstorffa, 9 Febr. 1819: „Der nächste Reichs
tag wird jedoch höchst wahrscheinlich erst im J. 1820 gehalten und dann die Vereini
gung der russisch-polnischen Provinzen mit dem Königreich Polen ausgesprochen wer
den“, 14 Mai. Nie ulega wątpliwości, że Prusy w tym czasie, przez posła swego w Pe
tersburgu, Schoelera, wywierały na Aleksandra nacisk przeciw ustępstwom dla Kró
lestwa; La Ferronnays do Pasquiera, 1 sept. 1820, Polovtstoff, III, NN. 130, 443: „j’ai 
eu l’occasion de voir plusieurs notes du général Schœler qui auraient été plus que suffi
santes pour demander son rappel“; por. Dziennik Diwowa, Russ. Star., C, 530. — 
Karamzin: Zdanie obyw. ros., czytane Aleksandrowi 29 paźdz. 1819, Nieizd. soczin. 
i perep. Karamzina (1862), 9 sq.; Russ. Arch. (1869), 303; Kowalewskij, Błudow i jewo 
wremia (1866), 233: „zapiska o Polsce napisana po rozmowie z ces. Aleksandrem w ciągu 
jednej nocy“; Bogdanowicz, V, 442, (82) sq.; Tourgueneff, I, 89, 510 sq. Recenzja Lele
wela: korespondencja Lelewela z Bułharynem, Bibl. W. (1877), Russ. Star. XXII; por. 
pismo Czackiego do Karamzina b. d,, Athen. Kraszewskiego, V, (1847), 183 sq., dające 
miarę dokonanej od omego czasu zmiany stosunków.

(Str. 163 sq.) Renuncjacja Konstantego: Aleksander mówił z Mikołajem o jego sukcesji 
25 liipca 1819; manifest rozwodowy Konstantego 1 kwiet., ślub z Grudzińską 24 maja 1820

Pełnomocnictwa Konstantego na Litwie: dwa ukazy imienne Aleksandra do senatu 
petersb., 11 Lipca 1822, Połnoje sobr. zak., XXXVIII, NN. 29807-8.

Dwa projekty reskryptów Aleksandra do Konstantego d Zajączka, b. d., z kwiet. 1822, 
Observations Zajączka, Nowosilcowa, 24 avr., odmowna Note Konstantego do cesarza, 
30 avr. 1822, ogł. PisarewTski, Iz istorji Kongress. Carstwa Polsk. (1926; lecz z mylnem
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odniesieniem do kwestji zwołania sejmu 4. r. i raportów o niej Konstantego i Zajączka, 
28 i 31 mars 1822, — które wszakże doszły do Petersb. około 7 kwieit. i wymagały 
dopiero referowania Aleksandrowi; zaś powyższe projekty reskryptów, szczegółowo za
opiniowane na piśmie przez Nowosilcowa, po naradzie w Belwederze, już 24 kwiet., 
musiały wyjść z Petersb. w pierwszej połowie t. m.: nie może tedy być mowy o redakcji 
tak doniosłych projektów po nadejściu i naskutek powyższej z końca marca ekspedycji 
warszawskiej w kwestji sejmowej, z którą nic nie miały wspólnego; por. zgoła bez. 
przedmiotowe o tej publikacji wywody w Przegl. i Kwart, hłst., 1927). Projekty rzeczone, 
we wskazanym istotnym związku ze sprawą litewsko-renunejacyjną, były niewątpliwie 
oddawna, conajmniej od bytności Konstantego w Petersb. w styczniu ł. r., rozważane 
i redagowane z wybitnym udziałem Sobolewskiego; do tego też widocznie odnosi się 
ciekawa, choć pomylona w szczegółach, relacja Kaj. Koźmiana, Pamiętn., II (1858), 
176 sq., o redakcji zleconej przez Aleksandra Sobolewskiemu, który „był za zawiesze
niem na czas konstytucji“, o przesłaniu tej redakcji „równie w. księciu jak namiestni
kowi“, o furji w. księcia, który „Sobolewskiego redakcji i udziałowi przypisywał zapro
wadzenie zmian w cesarskiem postanowieniu... i z całą żywością swego charakteru odesłał 
cesarzowi nieprzyjęte przez siebie postanowienie“. O istotnym również związku niniej
szego incydensu z będącą już w toku sprawą Łukasińskiego, o spółczesnym raporcie 
Nowosilcowa, 27 avr. 1822 do Aleksandra o wolnomularstwie narodowem, i. t. d., ob. 
niżej, w t. II.

Relacja w. ks. Michała Pawłowicza, spisana w 1847 przez Korffa, o akcie abdy 
kacyjnym Konstantego, na której opiera się Szylder, Nikołaj I, I, 137 sq., jest w szczegó
łach rozmyślnie fałszywa, dla usprawiedliwienia Aleksandra i Mikołaja. Por. natomiast 
relację Moriolla ze słów Konstantego, Móm., 200, 205 sq., 274; Stanisławowa Zamoysk« 
do męża, 23 stycz. 1826, Przegl. Polski LXV (1882), 177 sq., opowieść Konsantego 
„W jesieni 1819, gdy cesarz był w Warszawie, starałem się o rozwód. Cesarz prawie już 
mi przyrzekł, że na rozwód pozwoli i że moje małżeństwo avec Ja petite femme que 
voici... będzie mogło dojść do skutku... Ale kazano mi podpisać akt zaręczający, że gdy
bym miał dzieci, te dzieci nie miałyby prawa do tronu. To mnie upokorzyło i ubodło 
do żywego... W dniu swego wyjazdu proponował mi cesarz, żebym go odprowadził do 
Siedlec; siedzieliśmy razem i długo jechali, nic nie mówiąc; nareszcie on się odezwał: „Mój 
kochany, ja się starzeję, ...nie pociągnę długo, ... prócz tego jestem zmęczony, pragnę 
wypocząć . A słowem, myślę abdykować“. „Abdykować? — zawołałem — A cóż się 
z nami stanie?“ „ To już wasza rzecz. Myślcie zawczasu. Dlatego z tobą o tern mówię“, 
[w tych słowach mieściło się wezwanie do renuncjacji dla Konstantego; rozmowa odby
wała się o 3 w nocy 17 paźdz.; a więc dopiero w trzy miesiące blisko po uwiado
mieniu Mikołaja otworzył się Aleksander z tern przed Konstantym]. „Ze mną, Najj. 
Panie, niema co mówić. Ja nic nie chcę, ja nic nie mogę. Chcę tobie służyć i koniec...“. 
Spieraliśmy się długo, wreszcie ja powiedziałem: „A więc Mikołaj będzie musiał Cię 
zastąpić“. „Jeszcze zamłody, — odrzekł cesarz — musiałby choć kilka lat poczekać...“. 
Dopiero w 1823, kiedy cesarz był tutaj [w Warszawie, t. j. w styczniu t. r.], napisał tę 
odpowiedź na mój list, która była ogłoszona razem z moją renuncjacją, ale ją anty
datował, tak, jakby jedno i drugie było pisane równocześnie... Ja schowałem i kopję



mego listu, ;i odpowiedź cesarza do mego stolika...“; opowieść ta jednak w paru ważnych 
szczegółach również wymaga korektywy. — Por. Askenazy, Dwie rozmowy w Belwed. 
Nowe Wczasy; Michajłowskij-Danielewski, Zapiski, Russ. Star., LXXIX, 203. Wiadomość 
o rzekomo zamierzanem przez Aleksandra już w 1823 ogłoszeniu renuncjacji Konstan
tego, przyjęta przez Schiemanna, Gesch. Nikolaus I, II (1908), 20, na podstawie zapiski 
Tołla, ze słów znowu w. ks. Michała, jest znowu oczywistą fikcją apologetyczną. Rzecz 
szczególna, że już w relacji Gaulaincourta z Petersburga, août 1809, — w. ks. Mikołaj 
Miichajłowicz, Dipł. snosz. Rossi i z Franc., VI (1908),— jest mowa o pogłosce, iż Aleksander 
ma zostać pozbawiony tronu, cesarzowa wdowa Marja Teodorówna ogłoszona regentką 
aż do pełnoletności Mikołaja jako cesarza, więc z obejściem Konstantego.

Przy rozważaniu tych rzeczy i całego późniejszego zachowania się Konstantego, należy 
pamiętać, że był on proponowany wielokrotnie na króla polskiego, poczynając już od 
1787; por. Stanisław-August do Katarzyny, 22 juin 1792; memor. Ign. Potockiego dla 
Suworowa, 10 nov. 1794 (gdzie pod „którym z cesarzewiczów“ mógł być pojmowany jedynie 
Konstanty); dziwną wzmiankę w paryskim Journal, de 1’Empire, 29 juill. 1807: „une lettre 
de Tilsitt du 9 de ce mois porte que ... le grand duc Constantin prendr(a) le titre de 
roi“, i t. d. Testament księżnej Łowickiej, Carskie Sioło 3 (?) wrześ. 1831, Przegl. Pol., 
LXV, 493 sq. — Jak naprawdę w pierwszej chwili przyjął Konstanty wiadomość o uja
wnieniu swej renuncjacji w 1825 przez Mikołaja, o tern daje pojęcie relacja naocznego 
świadka Wład. Branickiego, o scenie w pałacu Brühlowskim, 14 grud. 1825: „Fanshave 
me conduisit... auprès du Grand Duc. Je trouvai Constantin au paroxysme de la colère. 
Blême, l’écume à la bouche, arpentant fiévreusement la chambre, il jetait 1’ épouvante 
parmi les quelques témoins de sa fureur. Son chef d’état major, le gén. Kuruta, blotti 
dans un coin, tremblait de tous ses membres. Son aide-de-camp, le col. Turno debout 
au milieu de l’appartement, avait le visage consterné... „Braoicki — me dit Constan
tin — ...lisez cette lettre [t. j. renuncjację 26 stycz. 1822] à mon frère l ’empereur Alexan
dre. Je l’avais écrite pour lui seul, et sans égard pour moi, son aîné, Nicolas la rend 
publique... Après ce qui vient de se passer — s’écria-t-il — je me crois parfaitement 
dégagé vis-à-vis de Nicolas. Demain je reprendrai la couronne. Je lance un manifeste et 
j’aurai sous la main cent mille hommes de troupes excellentes, l’armée de la Pologne 
et le corps de Lithuanie. Quant à vous, gén. Branicki, vous allez partir pour Dubno, 
quartier général de la première division du corps de Lithuanie. Le gén. Gogel qui la 
commande, est malade et peu sûr, vous le remplacerez. Puis, à la grâce de Dieu...“; por. 
X. Branicki, Lettres au p. Gagarin, 346 sq. Zresztą, zaznaczyć należy, że podobne wa 
runkowe traktowanie aktu renuncjacji nie byłoby poniekąd bez ciekawego precedensu: 
istnieje bowiem wersja, iż Katarzyna II zostawiła akt, odsuwający od tronu Pawła 
na rzecz Aleksandra, w dwóch egzemplarzach, złożonych w Senacie i u metropolity 
Platona, który to akt po jej śmierci miał zostać osobiście spalony przez Pawła. — Całe 
ta położenie Konstantego będzie bliżej wyłuszczone w rzeczy o początkach rewolucji 
listopadowej.

(Str. 172 sq.) Zmiany w; rządzie: reskr. najw. do namiestnika, Petersb., 15 listop. 1819, 
o uwolnieniu, „przez wzgląd na osłabione zdrowie“, Wal. Sobolewskiego z mininsterjum 
sprawiedliwości i mianowaniu Franc. Węgleńskiego; po śmierci Węgleńskiego, reskr.
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23 maja 1820, ministrem sprawiedliwości mianowany Badeni, dotychczas prezes tryb 
najw. — Minister skarbu Jan Węgleński usunięty, przez postan. Zajączka, już w po
czątkach lipca 1821, prot. posiedź. Rady adm., 3 lipca 1821; dymisja ostateczna udzielona 
mu wyrokiem królewskim, Carskie Sioło, 31 lipca; t. d. mianowany na jego miejsce 
Lubeoki.

Dymisja Potockiego: Stan. P., za wstwiennictwem Czartoryskiego (nie lubili się jednaik 
choć skuzynowani, por. Dębicki Puławy, III 225), otrzymał od Aleksandra pozwolenie po
wrotu do kraju, jak wynika z listów, Czartoryskiego do P., Chaumont, 8 mars 1814, 
Warszawa, 11 liipca 1815. Posunięty na kierowmika edukacji narodowej w listopadzie 1815. 
P., jako pierwszy starszeństwem w senacie, (senatorem wdą od 19 grud. 1807) był powo
łany odezwą Zajączka 25 stycz. 1817 do zastępstwa prezesa Tom. Ostrowskiego, a po 
jego zgonie mianowany prezesem senatu, dekr. najw. 31 lipca 1818. Jeszcze w 1819 P. 
uważał się za tak dobrze położonego w łasce monarchy, że wniósł, łącznie z żoną, 
Aleksandrą z Lubomirskich i synem Aleksandrem, prośbę do cesarza, Vars., 16 oct. 1819 
[adnot. Ig. Sobolewskiego: praes. d. 15 listop.], względem utworzenia z Wilanowa majoratu 
rodziny Potockich w szacunku 6 mil. złp., która jednak, odesłana do nieprzychylnej 
Potockiemu opinji Zajączka i Komisji sprawiedl., przepadła w ciągu stycz. - marca 1820, 
Askenazy, Z dziejów Wilanowa, Tyg. Iluslr. (1912) N. 39. — „Podr. do Ciemnogrodu“: 
w I tomie jeszcze bez śladu cenzury, w następnych II - IV za pozwoleniem cenzury dd. 30 
marca, 27 kwiet., 1 czerw. 1820. — Reskr. najw., Opawa, 9 grud. 1820: „Biorąc pod uwagę, 
iż wysoki stopień prezesa senatu, posiadany przez Stan. hr. Potockiego, oraz zdrowie 
jego, długą pracą służbie krajowej poświęconą osłabione, nie dozwalają mu dopełniać 
bez przerwy obowiązków ministra prezydującego w Komisji wyzn. rei. i ośw. publ., 
postanowiliśmy udzielić, jakoż niniejszem udzielamy wspomnionemu hr. Stan. P. uwol
nienie z urzędu ministra prezyd. w Komisji w. r. i o. p. Nie chcąc się wszelako pozba
wiać całkowicie światła i doświadczenia jego w naradach nad rzeczą publiczną, mianu 
jemy go ministrem stanu d wzywamy go szczególniej do Rady stanu stosownie do § 63 
ustawy konst., zachowując mu pensję, jaką dotąd pobierał na urzędzie ministra prezyd 
w Kom. w. r. i o. p.“. Reskr. tejże daty o nominacji Stan. Grabowskiego; odezwa Ig. 
Sobolewskiego do Zajączka, Opawa, 27 grud., wyjaśnia, iż Potockiemu zostawiono prawo 
zasiadania w Radzie admin. — Zamoyski do Aleksandra, 1 paźdz. 1821, imieniem senatu, 
z powodu zgonu P., z wnioskiem umieszczenia jego portretu w izbie senatorskiej; 
Ig. Sobolewski do Zamoyskiego, Carskie Sioło, 23 paźdz.: „J. C. K. M. dzieli smutek, 
jaki ta żałosna strata powszechnie wzbudziła, i nie może jak pochwalić pobudki, które 
»kłoniły senat do oddania nowego hołdu mężowi, który tak zaszczytnie przewodniczył 
ważnym jego pracom“.

Deputacja oszczędności: ustanowiona przez dekret namiestnika, 10 kwiet. 1821; jej 
raport czytany i roztrząsany na posiedź. Rady admin., 26 i nadzwycz. posiedź., 27 i 28 
czerw. 1821.

(Str. 174 sq.) Aleksander w Warszawie: przybył 24 maja 1821 o 8 wieczór, wyjechał 
26 o 5 popoł. — Raport Nowosilcowa dla Aleksandra, 24 mai 1821: „Animé du plus 
▼if désir de voir V. M. I. et R. jouir sans mélange du fruit de Sa magnanimité dans 
le Royaume de Pologne et d’y voir établi le bon ordre basé sur les principes de la

408



religion et de la morale, je me suis fait un devoir d’étudier tout ce qui pouvait con
courir à satisfaire à cet égard les voeux de V. M. ou tendre à contrarier ce but sacré. En 
conséquence et dès la clôture de la dernière Diète, je me suis occupé à rechercher les causes 
premières du peu de succès de cette session et du juste mécontentement que quelques 
séances orageuses et une opposition qui paraissait systématique ont donné à [roiz-
strząsane kolejno I. Esprit public: a) journaux étrangers, b) brochures politiques, c) jour
naux polonais, d) censure des journaux étrangers et brochures politiques, e) besoin d‘un 
journal de gouvernement, f)  instruction publique, g) théâtres, h) sociétés secrètes; II. Lé
gislation; III. Finances] ...Sociétés secrètes: Si tout ce qui a été dit plus haut est fait 
pour préparer les esprits et les rendre propres à recevoir les impressions les plus per
nicieuses, les sociétés secrètes achèvent cet ouvrage, développent ces impressions et les 
mettent en action. La Francmaçonnerie peut être envisagée comme la source principale 
et la mère de toutes les sociétés secrètes. C’est sur ses formes quelles se modèlent 
et sous son voile qu‘elles se cachent toutes. Il est donc de la plus haute importance 
de prendre un parti à l ’égard des loges des Franc-maçons qui existent dans le Royaume 
de Pologne et dans les provinces polonaises appartenant à la Russie. Le meilleur serait 
peut-être de les supprimer complètement. Mais, si la crainte de les voir se reproduire 
au secret malgré les défenses et la surveillance de la police, si l’appréhension de les 
rendre ainsi plus dangereuses encore qu‘elles ne le sont aujourdhui, empêchaient de les 
fermer entièrement, il ne resterait d’autre moyen que de les tolérer sous la condition 
expresse, qu’elles soient toutes commises au régime de la nouvelle constitution que 
l’ordre maçonnique s’est donnée dernièrement dans le Royaume et que j’ai eu le bon
heur dans le temps de mettre sous les yeux de V. M. Par cette constitution la partie
symbolique et la partie dogmatique se trouvent réunies sous la même autorité. Dans
ce cas le grand-maître, qui est le gén. Rożniecki qu’on vient d’élire depuis peu, son con 
sell, les grands dignitaires et le chapitre, en un mot le Grand Orient, devraient être ren
dus responsables de toutes les doctrines contraires au bon ordre que commettraient ou 
que professeraient les membres des loges qui leur sont soumises. La division qui sub
siste actuellement dans l’ordre des Francmaçons du Royaume, offre uni prétexte plau
sible pour les supprimer, nonobstant le rapprochement entre les deux partis qui com
mence déjà à s’opérer sous la condition d’introduire dans la constitution existante
quelques changements à mon avis très préjudiciables à la sûreté publique, et dans la 
vue de sauver au moyen de ce rapprochement et de cette harmonie apparente l’exis
tence de 1’ ordre dans le Royaume. Quelque parti que V. M. prenne à cet égard, ce na 
sera dans tous les cas qu’une affaire de police, et il suffira à cet effet qu’ Elle daigna 
me faire connaître Sa volonté...“. Por. w tejże materji późniejszy raport N. do Aleksan
dra, 15 juin 1821: „Le jour pris par les deux partis pour mettre un terme au schisme 
qui règne entre eux et réunir les voix sur l’acceptation de la nouvelle constitution 
modifiée par les commissions deleguées est fixé au 20 juin, époque de la restauration 
de la Pologne. Ne pouvant espérer que les ordres de V. M. relativement à la maçonnerie 
puissent m’arriver avant ce terme, et convaincu qu’il serait très utile que la volonté 
du gouvernement sur cet objet soit déclarée aux frères maçons avant qu’ils aient le 
temps de se réconcilier et de s’entendre, j’ai pris le parti de faire naître quelque incident
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qui puisse retarder leur réunion. En conséquence, je me suis adressé à S. A. I. Mgr. le 
Grand Duc et nous sommes convenus que quelques jours avant la réunion Mgr. donnera 
une commission au gl. Rożniecki qui l ’éloignera de Varsovie pour quelque temps. Or, com
me la réunion ne pourra avoir lieu sans la présence de mr. Rożniecki qui est grand maître, 
on gagnera le temps nécessaire pour que les ordres de V. M. puissent arriver...“.

Dwie odezwy Ig. Sobolewskiego, Warsz., 25 maja 1821: finansowa powołuje się na 
tygodniowy raport Zajączka 24 kwiet., wykazujący niedostatek skarbu; kościelna zaleca, 
aby „żądania pomienionych biskupów mogły być uskuteczniane bez ubliżenia ustawie 
konstytucyjnej i trwającym prawom“; obiedwie czytane na posiedź. Rady adm., 29 maja, 
Schmidt do Bernstorffa, 29 Mai, 7, 18 Juni 1821 [z dołączeniem kopji odezwy 25 maja 
w przekładzie niemieckim, którą nazywa „merkwürdige Verfügung,... (welche) sehr tie- 
fen Eindruck gemacht“]. Plater do Czartoryskiego, Vars.., 1 juill. 1821: „nous sommes 
menacés ou d’une nouvelle extinction, ou tout au moins d’un changement dans la Charte. 
Et l ’un et l ’autre serait un grand malheur. Je pense que nous ne méritons pas cette 
disgrâce, et je pense encore que vous, indépendant, éloigné des affaires, vous devriez 
tout bonnement écrire à l ’Empereur. Qui sait s ’il ne vous est réservé de conserver ce 
dont vous avez été créateur II paraît que l’Emp. cesse peu à peu d’être libéral. C’est Lay- 
bach qui a produit ce changement à ce qu’il paraît. N’ayez rien à vous reprocher. Parlez, 
puisque vous le pouvez. Notre rôle est passif. Nous ne ferons, j’espère, aucun pas pour 
contribuer à notre honte comme à notre malheur. Que Dieu sauve notre patrie. Je n’ose
rais pas écrire comme cela, si cette lettre n’était pas destinée à vous être remise en mains 
propres par la psse Sapieha“; zapewne naskutek tego wezwania wystosował Czartoryski do 
Aleksandra, Sieniawa, 21 août 1821, obszerny wywód w obronie kraju, Corresp. II.

(Str. 175 sq.) Sprawa Migurskiego: Tadeusz M., podchorąży pułku 1. strzelców pieszych, 
wyrokiem sądu wojennego pułkowego, 21 lip. 1820, skazany na śmierć, ułaskawiony na 20 
letnie więzienie i użycie do robót publicznych; rozkaz dzienny w. ks. Konstantego, 19 
paźdz. 1820, N. 59; rozk. dzień., 21 sierp. 1821, o ucieczce trzech więźniów z  Zamościa i po
chwyceniu M.; o wymierzeniu M. i towarzyszom po 600 i 800 pałek, Goniec (lwowski), 
1863, NN. 36, 37, 42; Komorowski* Wspomn. podchor. (1863), 38 sq. 52; o związku tej 
afery ze sprawą Gołaszewskiego i degradacją Łukasińskiego na reformę, por. niżej, t. II.

Zamoyski: Z. do Ig. Sobolewskiego, 10 oct. 1821, wymawia się z prezesostwa: „sentant 
toute l’importance d’une place si distinguée, je ne pourrais m’y vouer avec toute la suite 
qu’elle exige“, gdyż interesa często odwołują go z Warszawy; Sobolewski do Z., 29 oct,
janv. (b. d.) 1822, dyspensuje go imieniem Aleksandra od stałej bytności w Warszawie; 
reskr. nominacji Z. prezesem Senatu, Pet., 29 stycz. 1822; Z. do Aleksandra, 10 févr. 1822: 
„...V. M. n’ayant pas jugé à propos de déférer à ma demande (zwolnienia od prezeso
stwa), il ne me reste, Sire, qu’à me conformer avec soumission à Ses ordres“; o głębszych 
powodach wahań Z., odsłoniętych później w jego poufnem piśmie do Stef. Grabowskiego, 
18 janv. 1827, por. niżej, w t. II. Szczegóły o Zamościu, w Pam. Alfr. Młockiego, Zbiór 
Pam. (1882), 228 sq., w głównej swej treści znajdują potwierdzenie w aktach.

Upośledzenie senatu: już w 1819 zaszła awantura z Aleks. Chodkiewiczem, który, mia
nowany senatorem kasztelanem, 9 kwiet. 1819, zelżony przez Konstantego na sesji senatu 
4 paźdz., nazajutrz po przyjeździe Aleksandra, po złożeniu przysięgi wystąpił z tak silnym



głosem o powszechnym ucisku, niekonstytucyjności i doznanej własnej krzywdzie, że pre 
zydujący Potocki zemdlał na sesji, por. Schmidt do Bernstorffa, 17 oct., poczem Chód 
Riew.icz został pozbawiony godności senatorskiej dekretem najw., Warsz., 17 paźdz. 1819. 
Awantura z djarjuszem: Senat, na sesji 13 grud. 1820, postanowił ogłosić swój miniony 
dziennik sejmowy; na sesji 25 lut. 1821 zwrócił się do Zajączka o wyasygnowanie w tym 
celu 1500 złp.; Zajączek do Potockiego, 8 mar., odmówił pod pozorem braku funduszów; 
wtedy Potocki imieniem senatu porozumiał się z Gliieksbergiem względem wydania; Za
jączek do Zamoyskiego, 1/ stycz. 1822: „policja tutejsza doniosła mi, iż w drukarni 
Gliicksberga ma się drukować dziennik sejmowy senatu bez cenzury; rozkazawszy sobie 
zakomunikować rękopis tego dziennika, z podziwieniem spostrzegłem... już wydrukowane 
mowy senatorów Wybickiego i Kochanowskiego w izbie poselskiej miane, te właśnie, 
których Najj. Pan wyraźnym swoim rozkazem w czasie sejmu drukiem publikować za 
kazał. Gdy rzecz ta wszystkim prawie podówczas wiadomą była, tern mocniej zdziwiony 
zostałem, ...oznajmiam, iż dalsze drukowanie pisma tego wstrzymać zaleciłem...“; Zamoy 
ski dio Zajączka, 18 słycz.

Odezwa Ig. Sobolewskiego, 12 sierp. 1821, z powołaniem odezwy 17 paźdz. 1820, czy
tana na posiedź. Rady adm. 28 sierp. 1821. — Sobolewski jako minister sekr. st. faktycz
nie urzędował do marca 1822; zastępujący go już odtąd Stef. Grabowski mianowany ofi
cjalnie ministrem sekr. st. dopiero 13 czerw. 1825, wraz z nominacją Ig. Sobolewskiego 
na ministra sprawiedl., por. Gaz. Warsz. (1825), N. 99.

(Str. 180 sq.) Raporty Nowosilcowa do Aleksandra, 1 (N. 1 hebdomadaire), 8, 15 juin, 13, 
20 juill., 3, 29 sept., 3, 17 nov., 2, 9 déc. 1821; 7 janv.; 3, 16, 23 févr. 7, 13 avr. [kapi
talna relacja o tajemniczym wypadku z feldjegrem wracającym z Berlina z depeszami 
w sprawie śledztw politycznych, które mu rzekomo nocą wykradziono z walizy na stacji 
pocztowej pod Kołem; cała ta afera okazała się bajką, zbadana przez Sassa, który już po 
3 dniach odnalazł brakujące papiery], 27 avr., 17, 24 mai, 1, 28 juin, 5, 11, 19, 26 juill., 
2, 9 août 1822.

Intercepty: dochowały się, w aktach archiw. sztabu głównego w Petersburgu, trzy 
interceptowane anonimy, 27 juin, 23 sept., 28 nov. (1822?), w języku francuskim, rodzaj 
tajnych, poczęści cyfrowanych komunikatów jakiegoś, będącego w objeździe po Poznań- 
skiem i dzielnicach polsko - rosyjskich, rzekomego emisarjusza międzynarodowej orga
nizacji spiskowej [por. jednak ciekawą wiadomość, jaką podaje jeden ze znakomitszych 
ówczesnych związkowców francuskich, który w Okresie 1820-3 spółpracował bezpośred
nio w Szwajcarji i Włoszech z Buonarrotim i przypłacił to długiem w Spielbergu więzie
niem, szlachetny Alex. Andryane, Mém. d’un prisonnier d’Etat, I (1837), 30, że od Buonar- 
rotiego, z Genewy, „d’habiles et nombreux émissaires furent envoyés en Allemagne, en Polo
gne et en Russie, pour donner une vigueur nouvelle aux sociétés secrètes“], z uwagami 
o Królestwie Pol., gdzie „la noblesse ne peut rien, elle fera du bruit aux diètes, mais cela 

ne peut amener aucun résultat... te tiers-état est trop peu nombreux... le paysan n’est 
d’aucun parti, il ne se sent pas encore homme...“, o „nos frères de la Podolie“, o nowych 
pełnomocnictwach Konstantego, o nastroju rewolucyjnym w dywizji Orłowa, itd. Te inter
cepty, znalezione w gabinecie Aleksandra, były posłane przez Mikołaja Konstantemu z żą
daniem opinji o ich zagadkowej treści; Konstanty do Dybicza, 12 maja 1826, odsyła je
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jako „całkiem sobie nieznane“, odmawia opinji; do tego epizodu odnosi się wzmianka 
w Zamoyskiego Notatkach czynności w ciągu śledztwa 1826 (własuor.) : „...11 mai ...Le Gd. 
Duc nous donne connaissance de 4 papiers trouvés dans le cabinet de S. M. l’Emp. Ale
xandre... il y est question des sociétés en Pologne... La quatrième pièce rend compte d’une 
Française qui a pris des instructions de Laharpe pour circonvenir l’Emp. Alexandre“ 
[tego czwartego anonimu brak w arch, sztabu główn. w Petersb.; był może zachowany 
przez Konstantego, dla okazania swemu byłemu guwernerowi Laharpowi, z którym wi
dywał się podczas swych wyjazdów zagranicę]. Por. Schiemann, Gesch. Russl. unt. Nikol. I,
1 (1904), 166, 561; i niżej, w t. II, o intercepcie posła angielskiego w Berlinie, sira G. H. 
Rose.

Zboczenia konstytucyjne: reglamentacja protokółów sejmowych warowana już w ode
zwie Ig. Sobolewskiego do Zajączka, Warsz., 10 wrześ. 1820: „ażeby w onymże (dzienniku 
sejm.) nic się nie mieściło, coby mogło ubliżać godności izby, lub tym względom uwłaczać, 
jakie mieć powinny wzajemnie jedne dla drugich publiczne władze, albo coby mogło prze- 
ciwić się zachowaniu dobrego porządku“; Zajączek do Aleksandra, 12 sept. — Surowe 
dwie odezwy Ig. Sobolewskiego imieniem króiewskiem, Warsz. 17 paźdz. (po wyjeźdzde 
cesarza z Warszawy, gdzie Sobolewski pozostał do końca listop.; id., Opawa, 25 grud.) 1820, 
z powodu opozycyjnej postawy sejmu t. r.; zakomunikowane, na mocy „polecenia sekret
nego“ (injonction secrète) Zajączka do Mostowskiego, 18 paźdz., poufnie przez ministerjum 
spr. wewn. wszystkim prezesom komisyj wojew., dla odczytania „zebranym radom obywa
telskim tudzież szczególnym obywatelom każdego województwa“, celem otrzymania od rad 
wojew. adresów wiernopoddańczych (por. Hoffmann, Rzut oka, 226 sq.). O tych nade 
szłych adresach, szczegółowy raport Mostowskiego do Zajączka, 15 lut. 1821, i odezwy Ig. 
Sobolewskiego, Pet., 31 lip., 12 sierp. 1821, j .w. — Reskr. najw., Warsz., 25 maja 1821, 
z poleceniem senatowi zajęcia się nowym przekładem konstytucji, zamiast pierwotnego 
1815, uznanego za niedogodny; w związku z dwiema odezwami tejże daty w sprawach 
finansowej i kościelnej, j. w. — Groźba okrojenia konstytucji, pod pozorem niemożności 
rozwinięcia § 146 o sądownictwie, uchylona przez Lubeckiego [por. wzmiankę Lubeckiego 
u Hoffmanna, (33), z mylnem odniesieniem do 1823]: posiedź. Rady adm. 2 grud. 1821 
(w nieobecności Lubeckiego) „...Namiestnik na własny wniosek oświadczył, iż zdaniem 
Jego jest, że, gdy porządek sądownictwa konstytucją przepisany, stanowiąc zbyt wielką 
liczbę urzędów sędziowskich, jak z jednej strony stałby się dla skarbu nader uciążliwym, 
tak z drugiej strony trudnym, a nawet prawie niepodobnym jest do przyprowadzenia do 
skutku z powodu braku dostatecznie ukwalif ¡kowanych, przeto byłoby Rady stanu obo
wiązkiem, korzystając z tej pory, gdzie przychodzi odpowiadać na życzenia izb sejmo 
wych w tej mierze, przełożyć Najj. Panu trudne w tym względzie położenie rządu, ora/, 
potrzebę zmiany przepisów konstytucji co do tego przedmiotu; która to uwaga ks. Jm. 
namiestnika komunikowana być ma Radzie stanu, przy zajęciu się ostateczną redakcją 
raportu, złożyć się J. C. K. M. nad uwagami izb sejmowych mającego“; 4 grud. (już w obe
cności Lubeckiego) : „...Z powodu umieszczonego w protokóle ostatniego posiedzenia z d
2 grud. wniosku ks. Jm. namiestnika,... minister przychodów i skarbu oświadczył, że kon 
stytucja zupełną zostawiła rządowi wolność ustanowienia tyle tylko sądów, ile potrzeba, 
i że rozwinięcie i uskutecznienie przepisów konstytucyjnych w tej mierze bez najmniej-



szego w onychże naruszenia jest łatwem...“; do tego incydensu odnosi się mylna wersja 
Morawskiego, Dzieje nar. poi., VI (1877), 266 sq., o „wydartej z protokółów karcie“, czego 
oczywiście niema śladu w oryg. księdze prot. Rady adm.

Niedojście sejmu: Zajączek do Aleksandra, août 1821 (b. d. w minucie) ; dekr. najw.
0 zwołaniu sejmików i zgrom, gminn., 6 listop. 1821; Zajączek do Aleksandra, 21 févr., 28 
mars 1822 [por. Russ. Star. CXX, 621 sq.; Więckowska, Opozycja liber. w Król. kongr. 
(1925), bez ujęcia istoty rzeczy i znajomości głównych Akt reprezentacji naród.; Pisarewski, 
j. w. (1926), z mylnem powiązaniem powyższego raportu Zajączka 28 mar. z projektami 
reskr. z kwiet. t. r.]; posiedź. Rady adm., 16 kwiet., o unieważnieniu sejmików kal., siedl.. 
opocz. i pułt.; raport Mostowskiego do Zajączka, 20 kwietnia, o przebiegu wyborów, 
posiedź. Rady adm. 10 wrześ. 1822: „...Namiestnik wniósł, że... wolą jest Najj. cesarza
1 króla, ażeby sejm na przyszłą wiosnę lub nieco później był zwołanym“. Dekr. królewski
0 rozwiązaniu rady wojew. kaliskiej, 23 lipca 1822; utrzymany nadal w mocy odezwą 
Stef. Grabowskiego do Zajączka, 30 grud. 1823. Tegoż odezwa do Zajączka, Carskie Sioło, 
24 sierp. 1824: ,,J. C. K. M., będąc w niemożności udania się w ciągu r. b. do Warszawy
1 zwołania tamże sejmu, z powodu potrzeby zwiedzenia wschodnich prowincyj państwa 
Swego, pochlebia sobie, iż takowa zwłoka, która stała się konieczną, obróci się na korzyść 
rzeczy publicznej... Chęcią jest... J. C. K. M., jeżeli żadna niezwyciężona nie zajdzie do tego 
przeszkoda, zwołać sejm na dzień 1 (13) maja roku przyszłego“.

(Str. 182 sq.) Aleksander w Warszawie: przybył 26 sierp. 1822 o 4 popoł., wyjechał 
1 wrześ. o 10 rano. O tym pobycie, Krukowiecki do Czartoryskiego, z obozu, 11 wrześ. 
1822; przed przyjazdem pisał Luheoki do tegoż, Petersb., 22 maja 1822, z optymiznem 

urzędowym: „...na audjencji wczorajszej Najj. Pan powiedział mnie,... że w ogólności 
kontent jest z ducha w Polsce, lecz byłby jeszcze więcej, gdyby więcej ufności widział 
w spokojnem oczekiwaniu tego, co chce uczynić dla dobra mieszkańców. W ogólności nie- 
wiem, dlaczego u nas więcej czarnego widzą niż jest“.

Aleksander w Warszawie: przybył 13 stycz. 1823 o 3 popoł., wyjechał 23 o 6 rano. Za 
piska własnor. Zamoyskiego o audjencji (stycz. 1823) : „...l'empereur a parlé de Lubecki 
qui venait de sortir, qu’il en était satisfait, qu’il avait fait beaucoup de bonnes choses. 
J’en ai pris occasion pour lui rendre justice; mais que quelquefois ses projets avaient 
besoin d’être modifiés parcequ’il était un peu dur. A cela l’empereur a dit qu’il n ’y avait 
pas de mal pour un ministre de finances... Ensuite je pris occasion d’entretenir S. M. 
sur la justice (z powodu zamierzanej przez Aleksandra dymisji ministra sprawiedl. Bade 
niego)... L’empereur me dit qu’il fallait un homme ferme à la tête de la justice, car les 
juges ne se croyaient pas liés à juger d’après les lois, mais d’après leur conscience...“; por 
Kołaczkowski, Wspomn., III, 23.

(Str. 184 sq.) Czartoryski i Aleksander: po ostatniem widzeniu warszawskiem 1818, 
spotkali się ponownie, przy powrocie Aleksandra z Akwizgranu, w Łańcucie, 26 grud. 1818. 
Stąd tegoż dnia o 7 wieczorem cesarz przybył do Sieniawy, gdzie byli obecni starzy Czar 
toryscy, ks. Adam z żoną, ks. Wirtemberska i Zamoyski. Aleksander zabawił do późna 
w noc, był bardzo serdeczny, lecz głównie bawił panie, zaznaczył: „il y a des personnes 
qui m’observent [obecni byli kreishauptmann i dwaj komisarze austrjaccy], qui sont à mon 
insu, on pourrait dire en Galicie que je veux corrompre les coeurs, et je ne veux que les
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gagner“. Gdy księżna (Izabela) zaczęła uwielbiać jego dobrodziejstwa dla Polaków 
a zwłaszcza w czasie sejmu, rzekł: „ce n’est pas tout, à la diète future je veux faire davan
tage, je me flatte d’être aiimé des Polonais et je le veux mériter“ (relacja ks. Franc. 
Siarczyńskiego, Sieniawa, 28 grudnia 1818). Był już jednak wtedy w utajonym zatargu 
z ks. Adamem, jako redaktorem Uwag sejmowych 1818; odezwa Ign. Sobolewskiego, 
4 wrześ. 1818, Bibl. Warsz. (1906), 275 sq., z powodu tych Uwag, była właściwie osobistą 
polemiką Aleksandra z Czartoryskim i wyszła wprost z własnej redakcji cesarza: Ig. Sobo
lewski do Czartoryskiego, Carskie Sioło, 10 sept.: „pièce dont il a lui-même tracé la marche 
et dicté les expressions“, Pét., 19 déc.; Czartoryski do Sobolewskiego, Teofilpol, 10 nov. 
1818, Puławy, 9 mai 1819. Późniejsze pisma Czartoryskiego do Aleksandra, w 1820, 1, 8, 
Corresp., II. — Czartoryskiego Nota własnor. rozmowy z Aleksandrem, (Wilno, maj 1822). 
„Craintes pour le Royaume. Chaque courrier doit excéder S. M. On ne Lui épargne rien, 
non plus au pays... Un moment d’impatience et de dégoût peut arriver... Incertitude même 
parmi les ministres... Sur la prochaine diète. Avantage des diètes, certitude de bonnes lois, 
fixité...“. — Rozmowa Cz. z w. ks. Konstantym, Warsz., 30 maja 1823, bardzo przykra, z po
wodu śledztw wileńskich, otb. niżej, w t. II. — Lubecki do Czartoryskiego, 23 wrześ. 1823; 
„Co do samego księcia, zapewne otwarte Jego .z monarchą przemówienie jest Jemu naj- 
właściwszem, a co z ust Jego się dowiesz lub pomiarkujesz, powinno Go dyrygować; 
przedsięwzięcie dalsze powinno więc zależeć od widzenia się i rozmówienia;... zastosuj 
swoje kroki przyszłe do tego, aby jeśli nie można dać postępu dobremu, zwolnić przynaj
mniej postęp złego, które w końcu serce króla zasmucić musi“.

Spotkanie ostatnie na noclegu w Wołosowcach: por. Pam. Zofji Zamoyskiej, Dębicki, 
Puławy, 311 sq.; memorjał Czartoryskiego dla Aleksandra, Wołosowce, 1 list., do Twar 
dowskiego 4 listop. 1823, Roczn. Tow. Przyj. N. Pozn., XXVI (1900), 378, 479 sq.; mylnie 
Smolka, Polit. Lubeckiego, I, 518. Czartoryski z Brześcia był udał się do Wołosowiec, stąd 
do Białocerkwi, skąd ponownie wrócił do Wołosowiec, czekając powrotu Aleksandra z re- 
wji w Tulczynie, po drodze do Zamościa; cesarz przyjechał 19/31 paźdz. o północy, roz
mowa odbyła się nazajutrz wczesnym ranem. Czartoryskiego nota własnor. rozmowy 
z Aleksandrem, Wołosowce, 20 paźdz. v. sM| 1823: „...Le malheur de ce pays c’est que V. M. 
I. n ’a plus de confiance dans ses habitants... Cette méfiance, cette mauvaise opinion est en
vers la masse du pays) et envers les individus. Il y en a beaucoup qui étaient bien vus par 
V. M. et qui le méritent et qui maintenant lui ont été dépeints, jej suppose, avec des couleurs 
si noires ou si adroitement qu’ils vous inspirent de la méfiance et de l’éloignement. Je dois, 
à ce que je crois, me mettre du nombre... Le pays n’a plus de confiance dans lesi sentiments 
de V. M. qui ont changé. Le pays ne croit plus à la solidité et à la permanence de son 
avenir. Il craint que tout sera changé, tout déruit, tout ce que V. M. lui a donné et fait es
pérer de prospérité; il croit voir cette destruction dans les atteintes déjà portées.. Notre 
plus grand malheur est dans la disposition des trois personnes qui décident de notre sort... 
Mgr. le grand duc est sûrement le meilleur de tous, il agit par conviction, par principe, 
par impétuosité... Mais c ’est notre guignon, cela doit être ainsi. Peut-être vaudrait il mieux 
que S. A. I. fût chargé du civil comme il l’est du militaire et qu’il devînt vice-roi; je n’en 
sais rien. Notre malheur c’est qu’on exagère tout en mal. C’est une manière de faire sa 
cour, de se rendre agréable, nécessaire, de se donner une apparence de zèle et d’impor



tance. C’est ce qui est arrivé avec les jeunes gens; on a voulu à toute force trouver un 
crime et une conjuration où il n’y avait que de l’enfantillage, de l’imprudence, de la légè
reté. Les moindres nuances de culpabilité ont été exagérées, l’on a donné un corps à l’om
bre... Projet formé d’amener V. M.| à détruire son oeuvre. S’il y avait moyen qu’Elle ne fût 
pas continuellement vexé par les rapports qu’on Lui fait? Est-ce... qu’il ne Lui semble pas 
qu’on a en vue de Lui présenter tout sous le plus mauvais aspect, de la fâcher, de L’indis
poser contre nous; jamais de diminuer la faute, toujours de l’agrandir, jamais de couvrir 
quelque désordre ou inconvénient et d’y rémedier sur les lieux, ...mais toujours d’en faire 
un esclandre, de l’étendre, d’en faire une source d’une suite de nouveaux inconvénients, 
chagrins, malheurs pour le pays et de peines et d’importunes pour V. M.? ...V. M. veut 
changer la constitution. Mais qu’est-ce qui vous gêne dans cette constitution? en quoi elle 
vous empêche? L’on ne saurait rien changer que de l’agrément de la diète. Il y aurait un 
moyen d’arriver à tel changement que V. M. jugera nécessaire, à de sacrifices même, pourvu 
qu’ils ne détruisent pas la nationalité. Ce serait de les proposer en même temps qu’une ré
union des 6 gouvernements. Une réunion réparerait tout. Ce serait le moment de nommer le 
grand duc vice-roi... Je ne sais quelle espèce de méfiance je vous inspire. Si c ’est à cause 
que j’aime mon pays, c’est ce qui est connu à V. M. depuis 28 ans que j’ai le bonheur de 
Lui être attaché. Tous mes voeux maintenant seraient de voir les gouvernements polonais 
réunis au Royaume et le Royaume de Pologne tout entier sous le sceptre de V. M. Je dési
rerais, il est vrai, que nous fussions autrement gouvernés, que nous fassions un Royaume 
séparé et ne faisant pas partie de l'Empire, mais seulement comme le Hanovre, ayant le 
même souverain. A présent nous sommes sujets des Russes et cela ne peut être. Voilà tous 
mes souhaits: sous les même sceptre, de cette manière nous serions plus heureux et plus 
sûrs que sous un sceptre séparé. Voilà tous les motifs de défiance que je peux offrir. Mais 
V. M. a le malheur de ne croire à personne...“. Odtąd nie widzieli się aż do śmierci Ale
ksandra; ks. Adam wiosnę i lato 1825 spędził we Francji i Szwajcarji; na sejm t. r. nie zje
chał do Warszawy.

(Str. 189 sq.) Artykuł dodatkowy: Dwie zapiski Aleksandra (własnoręczne, ołówkiem), 
1824; por. Russ. Star., XXXIV, 256; raporty Nowosilcowa do Aleksandra, do Konstan
tego, 16 juin 1824, z projektami dekretowemi; odezwa Stef. Grabowskiego do Zajączka, 
Carskie Sioło, 13 lut. 1825; posiedź. Rady adm., 1 marca; Kosseoki do marszałka izby 
poselskiej [Piwnickiego], 12 maja: „jest wolą J. C. K. M., aby po każdej sesji sej
mowej krótko spisany dziennik (bulletin) obrad Izby z zamieszczeniem liczby za lub 
przeciw projektowi kresek, podpisany przez marszałka i sekretarza sejmowego, prze
słany był do ministerjum sekretarjatu stanu zaraz po skończonej sesji, gdzie przetłu
maczony na język francuski przedstawiony będzie J. C. K. M.“; Grabowski do Piwni
ckiego, id. do Zamoyskiego, Warsz. 14 maja 1825: „Z rozkazu Najj. Pana mam honor 
uwiadomić, iż J. C. K. M., prócz buletynu urzędowego, jaki wraz z sekretarzem prze
syłać będziesz codziennie do min. sekr. st., i prócz doniesień, jakie będzie odbierać 
z Rady stanu, mieć chce na posiedzeniach stenografów Zadarnowskiego, Rivę, Wila
nowskiego i Graybnera, pod dyrekcją JW. Hincza. Odpowiedzialność JWPD., zastrze
żona artykułem dodatkowym do konstytucji, bynajmniej tern narażona nie będzie“.

Aleksander w Warszawie: przybył 27 kwiet. 1825 o 2 popoł., wyjechał 14 czerw.



zrana. — Aleksander do Izabeli Czartoryskiej, Vars., 28 avr. 1825 (własnor.) : „J'ai des torts 
à réparer vis-à-vis de vous, madame... Sans vouloir m’en excuser, souffrez, que j’en 
appelle au coeur d’une mère et d’une mère telle que vous, ... je venais justement de 
faire une perte de plus cruelles [Zofja Naryszkinówna, córka Marji z Czetwertyńskich, 
zmarła 23 czerw. 1824], „...je comptais donc sur quelque intérêt à ma situation... De
puis hier je suis à Varsovie et bien impatient de vous revoir. Probablement aujourdhui 
on ne me laissera pas le loisir, mais demain permettez que selon mes anciennes habi
tudes je vienne vous offrir en personne l’hommage de cette affection invariable et 
respectueuse que je vous ai vouée à tout jamais“.

(Str. 198 sq.) „Jakobini“, deputacja paryska i dalsze sprawy związkowe do 1805 
włącznie: Askenazy, Napoleon a Polska, I-III (1918-9). Centralizacja lwowska: Kukieł, 
Próby powstańcze 1795-7, Monogr. dziej, nowoż., XIX (1912). Rozbicie organizacji war
szawskiej a sprawa wileńska: Sbornik, XVI, 438 sq.; ta denuncjacja dla Repnina pokrywa 
się raportem Hoyma do berlińskiego departam. spr. zagrań., Warsch., 9 Mai 1796, 
Sobótka (1875), 90 sq.; Cztenia moskow. Obszcz. (1867); Dierżawin, Zapiski, w Dzie
łach, VI (1871), z relacją o sprawie wileńskiej w senacie petersb. i haniebnej postawie 
senatorów Polaków, Ilińskiego i Sew. Potockiego; ks. Ciecierski, Pani. (1865); część 
aktów tej sprawy w petersb. arch. spr. zagr.; kapitalny, z ostrzegawczem obwieszcze
niem zapadłego wyroku, uniwersał Repnina „dla narodu litewskiego... ażeby z ohy- 
dnem obrzydzeniem widzieli...“, 13 (24) Novembra 1797, skwapliwie przedr. w Gaz. 
Warsz. (1797), 1464, o skazańcach wileńskich (niewszystkich). Doskonałe, nader sprytnie 
zyskiwane informacje posła ros. w Berlinie, N. P. Panina, o najtajniejszych robotach 
polsko - pruskich -• francuskich 1797 - 1800, posyłane Pawłowi, u Briloknera, Materjały 
o Nik. Paninie, II, NN. 46, 113, 129, 150, 168, 180, 203, III, 333, 339, 384, 474, 506, 
521, 527-8, 554, 556, 561, 587, IV, 723, 750, V, 145-6, 149, 161.

Towarzystwo republikanów warszawskie: akta i koresp. Towarz. (zapewne udzie
lone Czartoryskiemu w 1813 - 14) ; papiery Horodyskiego; koresp. Barssa; akta pro
cesu krakow. 1798 (część w odpisach w arch. berliń.). Punktem wyjścia (dla Er. My- 
cielskiego), a pozorem raczej (dla Szaniawskiego i towarzyszów) założenia Tow. republ. 
w Warszawie, była piękna odezwa Rymkiewicza do spółrodaków, Rzym, 24 czerw., 
por. Napoleon a Polska, III, 27, 397; data założenia 21 wrześ., zaprzysiężenia 1 paźdz. 1798; 
„władza wykonawcza oddana Dozorowi głównemu z 5 członków“, wylosowywanych co 3 
miesiące; dozór dzieli się na 5 wydziałów: bezpieczeństwa i związków wewnętrznych, 
związków zewnętrznych, wojskowy, skarbowy, instrukcji, odbywa sesje 3 razy w ty
godniu, prowadzi dziennik d protokół sekretny, niema bezpośrednich stosunków z pod- 
władnemi związkami, tylko przez pełnomocników; jest ślad istnienia „wydziału utrzy
mania energji“. Powinności pełnomocników w Warszawie w 27 §§ (koniec 1798), i t. p.: 
wszystko to najwidoczniej pozostało przeważnie na pąpierze. Sprawozdanie Towarz. 
republik, od 1 paźdz. 1798 do 1 maja 1891: w Warszawie „ukrywa się tajemna władza 
wykonawcza całego w kraju Towarzystwa z swemi pracami i zamiarami zarówno przed 
szpiegostwem rządów uzurpatorskich (dość pocieszne to w sprawozdaniu z 1801, wobec 
raportu prezydenta policji warszawskiej, von Tilly, do ministra Vossa, Warsch., 24 Jum 
1799, o istnieniu związku, por. wyżej, 324) i złych Polaków, jakoteż przed ciekawością
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i niecierpliwością samy cli członków' Towarz. i do niego należących patrjotów; ukrywa 
się także związek z 66 członków złożony i od 2 pełnomocników podług im danej in
strukcji zawiadywany“; „związek“ poznański liczył 8 członków, kujawski 5, łowicki 4; 
w Nowej Galicji 4 związki, bialski, lubelski, sandomierski, krakowski, podane razem 
na 80 członków; w wdztwach ruskich podano 6 „związków“, konstantynowski, berdyczow 
ski, żytomierski, kijowski, bracławski, win/nicki, liczących razem członków 30. — Apolo- 
gia Tow. republ. i wszelkich jego działaczów (Szaniawskiego, „jednego z najwybitniejszych 
umysłów“, Horodyskiego, „patryarchy naszego ruchu demokratycznego“. Orchowskiego, 
i in.), rozdęcie jego istnienia po 1801 (na zasadzie przejętej jakoby z broszury Kościuszki, 
1800, rzekomej „instrukcji“, t. j. mylnie odniesionego do 1801 pisemka Horodyskiego. 
Wybr. i podwybr. z 1813, mieszczącego najprzeciwniejsze rewolucyjnej broszurze Kościuszki 
zwroty o „godnym berła monarsze“ i słowiaństwie, dla Czartoryskiego) i t. d„ jakoteż 
kompilacyjme wyrywki o tajnych związkach kongresowych, bez żadnego istotnego nowego 
przyczynku, z gęstem a beztreściwem powoływaniem nomenklatury dwóch podrzędnych 
woluminów śledczych i mnóstwa nic niemających do rzeczy wielkich pisarzów, u Han- 
delsmaoa, Rozwój narodowości nowoczesn. (?), I, II (1926) — bez wartości.

(Str. 207 sq.) O związku warszawskim 1805 ii fałszywej proklamacji Napoleona 
„6 Oktobra 1805“, z możliwym udziałem Orchowskiego i awanturnika Hieron. Pągow- 
skiego, Napoleon a Polska, III, 378, 432-3. — Loża warszawska Świątynia mądrości, 
z nadania Grosse Landesloge berlińskiej, wyłoniona z przepołowionej, z językiem pol
skim, loży warszawskiej Złoty lichtarz, skąd do niej polscy przeszli członkowie, otwo
rzyła czynności 30 wrześ. 1805; założycielem głównym był generał służby pruskiej, b. 
pułk. wojsk, poi., Piotr Reych, rodem z Litwy, b. członek loży wileńskiej Dobry pasterz; 
tegoż dnia weszło 45 członków w stopniu 3., m. i. Jan Łuszczewski, późniejszy mini. 
ster spraw wewn. Księstwa, Józ. Niemojewski, Joach. Moszyński, Woje. Bogusławski, 
Ign. Zieliński i t. d., śród których jednak, widać dla dozoru, był też landrat obwodu 
warszawskiego, Wilh. v. Kahle. W stycz. 1806 weszli Węgrzecki i legjonista Ksaw. Kos- 
secki; 3 marca Szaniawski w stop. 3. (należał przedtem do dawnej warszawskiej loży 
niemieckiej Eleusis i poznańskiej Świątynia mądr.); 5 maja legjonista Amilk. Kosiński; 
4 sierp. Godebski; 29 wrześ. Machnicki; Metryka loży Świątynia mądr. w Warszawie; 
w Bibljogr. wolnomular. Wolfstiega figuruje komunikat Friedricha, D. Freimaurerei 
in. d. preuss. Stadt Warschau (1905); surowy sąd o wolnomularstwie niem. doby napoleoń., 
u Wolfstiega, D. freimaur. Gedanke (1913); Małachowski - Łempicki, Wolnomularstwo za 
okupacji pruskiej 1795 - 1807 (1928; słabe, wedle dwóch, przeważnie z odpisów, wolu
minów luźnych papierów wolnomuL, zapewne po Kar. Woydzie).

Szaniawski: 1764 - 1843 (um. u jezuitów we Lwowie; jeśli przystąpił, to oczywiście 
w charakterze świeckim; było to w czasie wybitnego rozwoju Tow. jez. pod generałem 
Roothaanem); o dźwiganiu przez Sz., podczas wieszań warsz. 28 czerw. 1794, belki na 
szubienicę i sprzeniewierzeniu znacznych sum, powierzonych mu w 1796 do Paryża, 
Lelewel, Dzieje i rzeczy, VI (1859), 239; jego tchórzostwo podczas kampanji franc. 1814 
uderzyło Czartoryskiego, któremu wiedy towarzyszył; jego liczne operaty za kongresu wied., 
bez istotnych wiadomości i głębszego poczucia politycznego, były klęską dla Czartory
skiego, któremu tam innej miary, jak Sobolewski lub Plater, trzeba było pomocników. —
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Horodyski: ur. 1794 we ws,i Kociubińcach obw. tarnopol.; jeździł 1797 na Wołoszczyznę 
od centraliz. lwów.; po jej odkryciu schronił się 1798 do Warszawy; za Księstwa został 
1807 radcą izby admin. dep. war&z., 1808 głównej izby obrachunk.; o jego dla Napoleona 
ofertach powstańczych wołyń.-podoi. 1807, Loret, Między Jeną a Tylżą, Monogr. 
dziej, nowoż., II, (1902), 118-28; stosunki z Kołłątajem, Tokarz, Ost. lata Kołł., II 
(1905), Janik, Kołłątaj, 532, 540; o „tryumwiiracie“, w jego koresp. z Paszkowskim 
1809-10, gdzie Szaniawski figuruje jako „Kaleś“ a H. jako „Icek“, są tu ciekawe uniesienia 
nad tyrolskim powstańcem Hoferem, jako „nowym Wilhelmem Tellem“. — Paszkowski 
wart osobnej sylwety, która może będzie daną. — Orchowski: bliższe szczegóły, Aske- 
nazy, Napoleon a Polska, pass., III, 213-4, 417, o jego misji paryskiej, o wystosowa 
nem przez niego do Kościuszki, z powodu ogł. w 1800 broszury naczelnika, Czy Polacy 
mogą wybić się na niepodległość, „czelnem piśmie“ (co neguje Handelsman, 182, gdyż 
O. „odnosił się z najwyższym szacunkiem do naczelnika“; owóż sam O. donosi o tern 
Dozorowi głów., Moguncja, 28 paźdz. 1800: „Napisałem do Kościuszki list ostry [w innem 
miejscu wyraża się O.: „napisałem do niego list najostrzejszy, wyrzucając krzywoprzy
sięstwo“]. Oświadczyłem onemu, że jest niegodziwość w żądaniu dyktatury lub naczel
nictwa do śmierci [o czem była mowa w rzeczonej broszurze], że jest ciemnota odkry 
wać pismem publicznem zamiary najtajniejsze, że wzgarda czeka dyktatora od repu
blikanów“: dosyć chyba czelności); por. tegoż katońskiego „republikana“ nędzne piśmi- 
dło, ogł. w chwili konania rewolucji listopadowej, Alojzy Orchowski, polnischer Edel
mann, Über d. Wiederherstellung d. Friedens von Polen, im Interesse Russlands, Preus- 
sens u. ganz. Europas (Cassel, 1831), 27: „Ach! wäre es mir vergönnt, vor dem Throne 
des grossen Monarchen (Mikołaja I) zu erscheinen! Mit Ehrfurcht, welche die Tugend 
einflösst, würde ich sagen: Allergnädigster Herr...“, i t. d.

Misja Czartoryskiego do Warszawy, spiski przeciwnapoleońskie 1811: Askenazy, Ks. 
Józef, 193, 7, 305; Czartoryski, Corresp. II, i niewyd. koresp. z Aleksandrem; Orchowski, 
O włościań. w Polsce, Kran. emigr. V (1837); Paszkowski, Dzieje Kościuszki, 221, 220 
(te ostatnie dwie rewelacje są tendencyjnie zamącone w wielu szczegółach; Paszkowski, 
wróg zacięty ks. Józefa, siedząc w Dreźnie jako adjutani królewski, sam pospołu z saskim 
ministrem spr. zagrań. Senfftem należał do tych planów spiskowych; Dąbrowski nie 
był dla nich zyskany, lecz dopiero zyskać go chciano przez bliskiego mu pułk. Pakosza, gł. 
adjutanta królewskiego); Senfft, Mém. (1863; również rozmyślnie zmącone; S. był w stycz 
ności z Aleksandrem, przez swego kuzyna gła Watzdorfa, którego w 1810 zrobił posłem 
sasko-warszawskim w Petersb.; ze związkowemi żywiołami pruskiemi, przez Zerboniego: 
z paryską grupą Talleyranda, przez ks. Kurlandzką; z Czartoryskim osobiście i przez 
Zamoyskiego; z chwalonemi przez siebie polskimi „esprits républicains qu’on taxait de 

jacobinisme“; z ich odłamem w W. Wschodzie warszawskimi; z najdzielniejszą pierwotnie 
sprężyną ówczesnych zamierzeń powstańczych, Fel. Potockim; działał w tern wszystklem 
poza plecami lojalnego dla Napoleona króla saskiego, ks. warsz., Fryderyka - Augusta). 
Szaniawski do Czartoryskiego, Zwierzyniec (u Stan. Zamoyskiego), 23 grud. 1811. — 
Rzeczy te były też poruszane na gruncie wolnomularskim, przez przywróconą, z wcie
lonej do niej Świątyni mądr., dawną lożą warszawską Świątynia Izys (gdzie od 1808 
zasiadał w stop. 3. Horodyski), do której wprowadzony został 19 marca 1810 (przyj
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mującymi byli Flor. Kąsinowski i Maciej Kubicki) Feliks Potocki z Rosi, b. pułkownik 
4. p. p., dymisjonowany na własne żądanie we wrześn. 1809; jego nagły zgon, 27 lut. 
1811, przyczynił się niezawodnie do zwichnięcia dalszej akcji spiskowej.

(Str. 211 sq.) Związek Czartoryskiego: Dziennik Cz., 12, 16 kwiet., 27 czerw., 9 lip., 
2, 9, 24, 27, 29, 30 sierp., 2, 4, 17, 26 wrześ., 5 paźdz., 2 listop,, 18, 24 grud. 1813, 
10, 21 stycz., 3 lut. 1814; Askenazy, Na rozdrożu 1812-3, Polska a Europa, 1813-5 (1910-1). 
Cz., „ks. rra Klewaniu, Żukowie, tajny radca państwwa ros.“, wprowadzony do Świątyni 
Izys, w stop. 3., 29 listop. 1813.

Horodyski do Matuszewicza, Drez., 12 sierp. 1813; jego anonim do Cz., w koncepcie 
własnor. b. d., z napisem: ,,Ainonymem ma być to pismo, inaczej stracone być mogą związki 
z nim osobiste i influencja, jaką interes publiczny zamenażować każe koniecznie“; obok 
pustych ogólników i komplementów dla Czartoryskiego, są tu kapitalne dla samego siebie 
uwagi autora: „Nie można rozwijać politycznych zamiarów, bo to (Cz.) człowiek 
słaby, niepewny swego zdlania, a może broń Boże i filut... (Cz. winien) trzymać .zdat
nych koło siebie poradników... tu wyraźnie insynuować mu, aby się otoczył... Dla 
zrobienia mu impresji, trzeba mu oświadczyć, że odezwa jest duchem ośmiu tysięcy 
czterechset sześćdziesięciu dwóch w różnych prowincjach osiadłych obywateli, każdy z nich 
ma jej kopję...“. — Tegoż Wybrani i podwybrani (zdaje się po rozmowie z Cz. 17 wrześ. 
1813); Projekt do ustawy rządowej dla krajów polskich na przypadek gdyby takowe 
do państwa rosyjskiego... przyłączone zostały, 21 wrześ. 1814; zapiska własnor., „rada 
dla mnie samego, jakby postępować w egzekucji projektu, obejmującego widoki Towa
rzystwa słowiańskiego“ (1814; widocznie w związku ze spółczesnemi w tym duchu 
projektami Lindego i jego zapiską „Pierwszy rzut Tow. poi.-słów.“, w rkp. bibl. jagiell., 
który już w 1804-8 przez Czackiego stykał się z Czartoryskim); pismo b. t„ z programem 
historyczno-statystycznym (zapewne z 1815). Pozatem w papierach Hordyskiego znajduje 
się pismo b. d„ „celem oswojenia z wielkiemi zamiarami oraz utrzymywania wszęrry 
komunikacji i zebrania celniejszych wiadomości“, ze szczegółowym tajnym kwestjo- 
narjuszem względem wojska poi., gwardji naród., strzelców leśnych, broni i t. d., oraz 
„obcego wojska w departamencie“, widocznie z myślą jakiejś akcji powstańczej, dające 
się odnieść równie dobrze do początku 1813 przeciw Francuzom, jak do lata 1814 prze
ciw Rosjanom, co zresztą wobec grafomanji autora jest bez znaczenia. H. w 1815-16 
starał się o awans (koresp. jego z Szaniawskim, Ign. Sobolewskim i t. d.), mianowany 
14 grud. 1816 referendarzem stanu, potem zastępcą prezesa izby obrach., lecz już w 1818 
usunięty; dostał i stracił dzierżawę Opola od Rozalji Rzewuskiej, różnych mętnych imał się 
interesów, aż wypłynął na ministra w 1831 (o jego wtedy „głupocie“, Prądzyński, II, 
495); po wejściu Rosjan i złożeniu w listop. t. r. „tłumaczenia“ gł. Wittowi, nie był 
tykany, dostawał paszporty do Galicji i t. d. (przypadkiem, z nikłego powodu, areszto
wany w stycz. 1844, zaraz był wypuszczony).

(Str. 220 sq.) Związek Bronikowskiego: Łagowski, Pamiętn. czynnego działacza o zwią
zkach patrjot. poi. 1814-22 (własnor.). Łagowski, syn Aleksandra, pułkownika arty- 
lerji, wojsk polskich, uczestnika związku obywateli kijowskich, pod generałem Działyń- 
skim, w 1793, wraz z 5 synami, Władysławem, Sewerynem, Michałem, Franciszkiem 
i niniejszym Piotrem, wywiezionego na Sybir i zmarłego w Tobolsku w 85 roku życia;
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stan służby, Poznań, 24 sierp. 1814 [ur. 28 czerw. 1776 w Żyznikowcach, wszedł jako 
sztandarowy do brygady 2. kawalerji naród. 15 marca 1790, kapitanem 10 paźdz. 1794, 
przerwanie służby 19 listop. 1794, wszedł ponownie w stopniu kapitana do pułku 2. jazdy 
1 marca 1807, .podpułkownikiem 1 stycznia 1813, przerwanie służby 1 stycz. 1814; był 

w kampanjach 1792, 1794, 1809, 1812, 1813; pod Zieleńcami, Dubienką, Markuszewem. 
Raszynem, Sandomierzem, Mirem, Borysowem, Wittenbergiem i Jiiterbockiem; ranny 
w nogę, głowę, twarz i rękę, kawaler krzyża polskiego; wrócił do kraju 11 'sierp. 1811 
pod Krasińskim Wincentym] ; zresztą wiadomości w Pam. Łagowskiego, pisanym późno 
1836-43 krótko przed śmiercią, dość niejasne a nawet bałamutne; jednak jego zapiski, 
omawiające również w innych ułamkach wojnę 1792, powstanie 1794, emigrację 1795-7, 
kampanję 1809 i rewolucję 1830-1, skąd niektóre ustępy odczytywał Kniaziewiczowi 
w Paryżu w marcu 1837, posiadają pewne znaczenie, pochodząc istotnie od „czyn 
nego działacza“, oraz choćby dlatego, że, jak wynika z listu Domeyki, 26 paźdz. 1880, 
Koresp. Mickiewicza, IV, 5, Ł. „opowiadał cuda“ Mickiewiczowi w 1832 i był dla niego 
zapewne jednem ze źródeł ustnej tradycji związkowej. Opinją cieszył się dobrą; „czło
wiek połączający niezachwiany charakter i zupełną poczciwość z bardzo wielką ary 
ginalnością“, powiada o nim nawet Prądzyński w swych zgryźliwych Pamiętn.; o później- 
szem jego zachowaniu się w więzieniu karmelickiem, Stan. Zamoyski, Notices recueillies 
sur les prévenus (janv. 1827, własnor.) : „Łagowski P. de Volhynie, ci-devant lient.- 
colonel au service de Pologne... caractère très décidé et susceptible, a voulu se laisser 
mourir de faim... et le médecin était dans le doute s’il pouvait le sauver... vit et fait vivre 
sa famille du travail de ses mains“.

Odezwa oficerów (lato 1814) :Niemcewi. ' Pam , li, 174 sp.; Dąbrowski przesłał ją zaraz 
Czartoryskiemu z dopiskiem od siebie: „powinnoście jest moiją przesłać kopję listu do 
mnie pisanego, który po całym rozchodzi się kraju; z listu tego poznasz, jaki jest duch 
wojska, a jeżeli powiedzieć mogę, naród cały zajmuje“. Misja Ostrowskiego do Petersb.. 
jego audjencja u cesarza 14 sierp. 1814; jego relacja dla Dąbrowskiego, Chodźko, Hist 
domu Ostrowskich, II, 480. — Komitet wojskowy: Askenazy, Mimisterjum Wielhorskiego, 
Dwa Stul., II; Tokarz, Komitet org. wojsk., Bellona, II (1919). — Dąbrowski do w. ks. 
Konstantego, 8 déc. 1814, wraz z dołączonym memorja.em operacyjnym. — Powrót 
Napoleona z Elby, afera w. księcia z Dąbrowskim: Konstanty do Aleksandra, mars 1815.— 
Liczne zarządzenia Konstantego, Barclaya de Tolly i Łanskoja, poczynając od marca 
t. r. (jest nawet specjane zalecenie nadzorcze Czartoryskiego do Łanskoja, Vienne, 
25 avr., na wyraźny rozkaz Aleksandra), znajdują się w Aktach o obserwacji czynności 
Polaków z powodu okoliczności politycznych 1815; tamże liczne denuncjacje nadpre- 
zydenta Nowej Marchji, generała komenderującego Biilowa z Królewca i zastępcy ministra 
policji Kamptza z Berlina (oskarża imiennie mnóstwo oficerów polskich o gotowanie 
spisku i rzezi Rosjan w Warszawie, denuncjuje Dąbrowskiego, 7 avr., Paca, 24 avr. 
1815, i t. d.).

Prawdziwi Polacy: zeznanie prolok. Łukasińskiego, 18 października; Prądzyńskiego zezn. 
własnor., 30 nov., 1 déc., Taport do Haukego, 3 déc., zezn. protok., 2, 12 grudnia 1825, 17 
marca, déclar., 18 mars 1826; raport Kołaczkowskiego do Haukego, 21 janv. [relacja 
jego we Wspomn. (1899) II, 146 sq„ (1900) 17, 85, mieści znaczne nieścisłości]; raporty
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Kossa, 12 stycz., Bojanowicza, 30 stycz.; zezn. G. Małachowskiego, 10 mar. 1826. Prądzyń- 
ski w Pam. pisze: „pierwsza próba towarzystwa tajnego była podobno ta, do której 
założenia ja sam należałem a nawet główniejszym byłem jej autorem. Było to w je
sieni r. 1815 czy 1816 [z powyższych zeznań wynika niewątpliwie data 1814; sam P 
w pierwotnem zeznaniu podał „après notre retour de France, l’année 1814 ou 1815“: 
później, w deklar. 18 marca 1826. zmienił na „l’année 1815 ou 1816“, dla osłabienia 
karygodności istnienia związku w dobie wojennej Studniowej]. Chodziło nas trzech 
ludzi po Saskim Ogrodzie: Gustaw Małachowski, Kołaczkowski i ja... wnet się zjawiła myśl 
tajnego związku. Był to czas, gdy tak wiele mówiono o Tugendbundzie, który rozpo
starłszy się na całe Niemcy, miał się, jak twierdzono, głównie przyczynić do skru
szenia potęgi Napoleona. Małachowski, zawołany mistyfikator, dziwy nam opowiadał 
o owym Tugendbundzie i twierdził, że zna jego organizację, sprężyny, naczelników. 
Zapalają się nasze głowy, postanawiamy założyć tajemny związek. Miał to być jedynie 
łańcuch braterski, rozciągający się na całą dawną Polskę... To stowarzyszenie, jeżeli 
można je tak nazwać, nie wyszło poza rogatki Warszawy“.

(Str. 226 sq.) Łukasiński, własnor. zezn. 1825; Zapiski 1863-4.
(Str. 237 sq.) Dąbrowski: Déclar. du capit. Mycielskd (własnor.), 17 févr., protok. 

zezn,, M., 23 lut., 2 marca 1826; Zamoyskiego własnor. Notaty czynione w ciągu śledztwa: 
„...Séan. 4e, le 23 févr. 1826... On interroge Mycielski, aide.de-camp de Mgr. Cet homme, 
dans un état de santé affreux, a l’aspect d’un brigand. H nous explique avec assurance 
et négligence l’historique de son idée de maintenir des idées de nationalité, afin que 
dans un cas de bouleversement de l’Europe, les Polonais ne perdent pas cette occasion 
et soient toujours dignes de former une nation. Il cite par exemple la circonstance 
actuelle; que, si le complot en Russie [dekabrystów] eût réussi, que deviendrait la 
Pologne? Il est peiné qu’il puisse être soupçonné d’avoir été indigne de la confiance du 
Gradn Duc. Qu’il croyait la chose finie par le jugement de Łukasiński, et que, si l’on veut 
renouveler d’anciennes histoires, cela n’aura pas de fin. Qu’il n’aurait pas accepté la 
place d’aide de camp. En général tout le monde a été frappé d’un caractère droit, 
franc, courageux. Il avait l’air de nous dire: „voulez vous me croire, c’est bien; si non 
cela m’est égal“. C’est dommage que ses expressions n’aient pas été mieux choisies. Mais 
chacun a son genre, et il en a un, bien certainement... 11 fut engagé entre lui et Rauten 
strauch (sekr. Komitetu Śledcz.) une discussion, où il lâcha des expressions peu cou 
venables sur les devoirs vis-à-vis du souverain... NB. à la question, quels étaient les 
membres de la société [Tow. patr.], il avait répondu: „j’ai avoué que j’en suis, mais je 
n’ai pas envie de nommer les autres“... 10e séan., le 2 mars. On demande quelques 
explications au capit. M. Elles sont saisfaisantes. La position du Grand Duc étant 
pénible vis-à-vis de son aide-de-camp, on nous insinue... qu’il serait convenable de deman
der sa [Mycielskiego] mise en liberté“. Zdanie sprawy Kom. Śledcz. do w. ks. Kon
stantego, 3 stycz. 1827. Charakterystyka Mich. Mycielskiego u Kołaczkowskiego, III, 
60; przeciwnie, Prądzyński, który M. nielubił, nazywa wr swych pamiętnikach jego 
zeznanie o Dąbrowskim „zupełną bajką... dla zmniejszenia winy swojej i osób żyjących, 
a podobno także i dla podniesienia własnego znaczenia wysławieniem zaufania, jakie 
wr nim miał pokładać generał Dąbrowski“, insynuacja, niezgodna z charakterem M.



Podobnież Wierzbołowicz, zezn. własnor. 30 listop. 1825: ,,Łukasiński, chcąc nadać 
więcej znaczenia masonerji narodowej, powziął myśl okrycia jej powagą imienia starego 
generała Dąbrowskiego, wystawiając go jako twórcę tego pomysłu. Ja nawet użyłem 
tego udania“, oświadczenie, mające widocznie na celu osłonić własne stosunki z Dąbrow
skim. — Por. Dąbrowski do Kosińskiego, 10 lut. 1817, Zbiór koresp. (1861) ,68 sq. — 
Krukowiecki do Czartoryskiego. 15 czerw. 1818: „...Przejeżdżającego przez Warszawę 
[Dąbrowskiego] spotkałem u Wierzbołowicza i tak czerstwego i żwawego znalazłem, że 
mu jeszcze bardzo długiego życia tuszyłem, tymczasem w 5 dni potem [t. j. 6 czerwca] 
już się między żyjącymi nie znajdował"; Wierzbołowicz do Radońskiego, Winnogóra. 
28 czerw. 1819. — Mycielski później zażądał zwolnienia z adjutantury, z powodu choroby, 
w śmiałem piśmie do Kuruty, 16 sept. 1829, na którem Konstanty gniewnie nadpisał: „pust‘ 
podast proszenje, kogda boleń i służit’ nie choczet1.

(Str. 270 sq.) Wolnomularstwo: Literatura ogólna nieprzebrana; Bibljografja wolno- 
mularska Wolfstiega podaje przeszło 40.000 numerów. — Wolnomularstwo polskie: Akta 
oryg. Wielk. Wschodu poi. i lóż kapitularnych; zapiski Eliasza Aloe; raporty Nowo- 
silcowa; por. Goldbaum, Rudimcnte einer Gesch. d. Freimaur. in Polen (1897); Handb.. 
d. Freimaur., II (1901); Załęski, O masonji w Polsce (1908; cenne szczegóły z papie
rów Ign. i Stan. Potockich, lecz liczne błędy i spaczenia) ; Małachowski - Łempicki, 
Wolnom. poi. za Augusta III, Stan.-Augusta, Księstwa Warsz., drobne przyczynki, j. w., 
[Brodziński] Opis działań W. Wschodu w Polsce w przedmiocie prawodawstwa (1820). — 
Stanisław-August [Salsinatus] do X. (Glayra?), 1 Jan. 1778, 1 Dez. 1779, 11 Mai 1780; według 
zbliżonego wtedy do różokrzyżowców barona Gleichen, Souven. (1868), 209 sq., „ils étai
ent intimement liés avec les jésuites“. — Ustawa W. Wschodu pol. 1784, § 7, Granice 
władzy; Ustawa najw. kapit., 16 sierp. 1786: „Tous les travaux du Grand Orient natio
nal, de son atelier, des loges provinciales et des loges symboliques sont hors du régime 
du sublime chapitre supérieur pour tout ce qui concerne le physique de l’Ordre“. O orga 
nizacji naczelnej tajnej znalazła się jedna tylko późniejsza wzmianka w protok. sesji 45. 
najw. kapituły W. Wschodu, 15 lut. 1812, pod prezydencją Rożnieckiego: „...§ 5. Le 
T. E. frère Jean Potocki (brat Ignacego i Stanisława) présenta l'acte authentique et 
en original, attestant l’existence dans notre Ordre d’un degré plus élevé [t. j. ponad 
siódmy stopień], composant le Conseil invisible et secret, dont feu l’illustre et premier 
grand maître Ignace Potocki avait éité le président“; samego dokumentu niema 
w aktach. — O pierwowzorze loży Braci zjednoczonych, założonej 17 sierp. 1775, z udziałem 
Ludwika XVI ,i braci, Loge (royale) et militaire des trois frères réunis à l’Orient de 
la cour, por. Révol. franç. (déc. 1895), Révol. de 1848 (avr. 1917. — Loża Świątynia 
mądrości zrazu, już w Listop. 1806, przez Kosseckiego weszła w styczność z paryską 
lożą szkocką Saint Alexandre et le Contrat social, od której otrzymała życzliwe pismo, 
Paris, 9 déc. 1806; potem jednak formalnie zwróciła się do drezdeńskiej Trzech mieczów, 
23 grudn. 1807. — O zamknięciu loży płockiej, Rożniecki na sesji najw. kap., 11 stycz. 1812; 
konkordat z Br. Zjedn. przyjęty na sesji 29 lut. 1812; wprowadzenie języka polskiego, sesje 
28 grudn. 1811, 2 maja 1812. — Mackrott otrzymał stop. 7. kawalera róż, krzyża 27 czerw. 
1814, razem z Węgrzeokim; inicjacja Szredera przez Mackrotta 19 kwietnia 1819. — Axa 
mitowski do Hacqeta, 30 nov. 1818. —- Ustawa związkowa: sesje najw. kapit., 15 czerw...
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21 grudn. 1818, 4, 14, 20 słycz., 8 mar., 24, 28 maja, 28 czerw., 16 lip., 2, 6 sierp., 6 wrześ., 
23 paźdz., 26 listop. 1819, 3, 16 stycz., 7, 14 lut., 10 maja, 27 czerw. 1820.

(Str. 271 sq.) Zapiski Łukasińskiego 1863-4; jeszcze w najw. rozkazie dzienn., Warsz., 
10 wrześ. 1820, z powodu odbytych poprzedniego dnia manewrów, wyraził Aleksander 
szczególne zadowolenie pułkowi 4., dowódcy tego pułku i dowódcom bataljonów. Zezn. 
protok. Łukasińskiego, 26 paźdz. 1822, jego zezn. własnor. i prot., 17, 18 paźdz. 1825; 
zezn. Stan. Węgrzeckiego, 18 maja 1822. Zdanie sprawy Kom. Śledczego, 3 slycz. 1827, 
tendencyjnie pomija inicjatywę Rożnieckiego. W zapisce Aug. Riłtericha, spisanej pod 
dyktandem Schleya, dla Benckendorfa (1830, por. niżej), znajduje się taki ustęp: „...Roż- 
niecki ... a fini par inviter dans une chambre à part 6 maîtres de loge et les a per
suadés qu’ils devaient former bien au secret et à l’insu du gouvernement une loge

patriotique. Par suite de ce conseil le major Łukasiński a formé une loge militaire. 
Aussitôt qu’il ait engagé une certaine quantité de frères, «il en a fait part à Rożniecki 
et non seulement qu’il lui a demandé son conseil, mais encore il l’a prié de vouloir 
bien l’ouvrir et la consacrer. C’est à quoi Rożniecki s'est refusé, mais il a engagé 
le juge Węgrzecki, en sorte que celui-ci s’y est rendu et l’a consacrée... Lorsque ces 
messieurs [Łukasiński i towarzysze po uwięzieniu w 1822] étaient aux arrêts. 
Rożniecki et Lubowidzki leur ont permis toutes les communications possibles afin qu’ils 
n’aillent pas relever l’énigme de la chose, ce qui aussi est resté caché...“; jestto oczy
wiście denuncjacja Schleya na Rożnieckiego, więc niedość wiarogodna, ale Ritterich 
był człowiek uczciwy, a niektóre ze szczegółów powyższych dają do myślenia.

(Str. 275 sq.) Założenie wolnomularstwa naród.: Zezn. Łukasińskiego, j. w., oraz 14. 
20-2, 25-6 listop., 3, 4 grud. 1822; Skrobecki, Renseignements concern. la Francmaęon 
nerie nationale, 25 avi\; Kindler, Renseign. sur la Francmaę. nat., 27 avr. 1822; raport ko
misji śledczej względem wyśledzenia Wolnego malarstwa narodowego, 4 czerw. 1823. — 
Volney, Les Ruines (1792), 298 sq., 390; rzecz ciekawa, że tuż obok w przypisach mieści 
się surowe potępienie wolnomularstwa i wogóle stowarzyszeń tajnych: „en général toute 
association qui a pour base le mystère ou le serment quelconque d’un secret, est une ligue 
de brigands contre la société“; por. polską podczas insurekcji edycję, Rozwalmy (1794), 
1 sq.; Skrobecki, j. w., stwierdza wyraźnie: „le major Łukasiński avait puisé dans Volney 
le symbole de ce degré“ (trzeciego stopnia).

Dobrzycki: stan służby, Warsz., 10 paźdz. 1817, wyd. przez dowódcę 6. p. p., podpułk 
Obertyńskiego; Rodowody 6. p. p.; zezn. D., 12 lip. 1822: ur. 20 grud. 1797, do 3 p. jazdy 20 
listop. 1806, do 2 p. legji nadwiśl. podoficerem 28 czerw. 1807, podpor. 16 lip. 1808, poruczn 
1 czerw. 1809; do 6. p. p. 3 lut. 1815, dymis. 12 grud. 1817; por. też Pam. Mikołaja D. 
(1875); podana tu wiadomość o jego śmierci, „na czele chłopów wdzierając się do Obór 
riiiik z kosą w ręku“, 5 maja 1848, nie jest ścisłą; wedle informacji udzielonej mi w 1906 
przez Antoniego Małeckiego, będącego tego właśnie dnia 1848 gościem D., tenże uspokaja 
jąc chłopów, podczas pertraktacyj zabity przez Prusaków kulą karabinową.

(Str. 287 sq.) Galicja, afera Gąsianowskiego: Franciszek I bawił we Lwowie 10-28 lip. 
1817; por. Gaz. lwów., 12, 21, 28, 30 lip. 1817, NN. 111, 116, 120-1. O zawiązanem w tymże 
1817 tajnem towarzystwie akademickiem we Lwowie, z udziałem Bielowskiego i Nabielaka, 
Finkel, Hist. uniw. lwów., I (1894), 277 sq. — „Akt dalegacyjny dla Jfózefa] D[omini-
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kaj Gąsianowskiego]... dan w głów nem Galicji mieście Lwowie, d. 30 juill.. 1817“ (rzekome 
podpisy dają się przeważnie odnaleść w Schematism. d. Kgchs Galiz. u. Lodom f. d. J. 1817); 
[Gąsianowski] do Zajączka, Lublin, w domku na Krak. Przedm. pod N. 197, 25 wrześ. 1817. 

Protokóły badania G., Warsz., 4, 10-13, 18 paźdz. 1817, zawierają jego odpowiedzi na 125 
postawionych mu pytań indagacyjnych. Konstanty do Aleksandra, Note part, et secrète. 
Vars., 31 octob. 1817: „Dans les derniers jours du mois passé le Lieutenant du Royaume 
me donna communication d’une lettre datée de Lublin, qui venait de lui être adressée par 
un nommé J. Gąsianowski, se disant délégué par un comité secret galicien, à l’effet de re
courir à la haute protection de V. M. I. et R. pour en obtenir des résolutions favorables 
à un changement dans les institutions et le soTt de ses compatriotes. Le Lieutenant m’ex 
prima en même temps, que cette affaire étant du ressort politique, elle était étrangère 

à ses attributions et qu’il s’en remettait à moi pour ce ce qu’il y avait à faire dans 
cette circonstance, V. M. ayant daigné de me confier la direction des relations étran
gères de la Pologne avec l’étranger. Le sr. Gąsianowski joignit à sa lettre une 
espèce de mandat de procuration, muni en apparence de la signature de plusieurs 
personnes connues et marquantes de la Galicie... Le Lieutenant répondit au sr. G. 
qu’il eût à s’adresser à moi dans les ouvertures qu’il avait à faire, et je donnai de 
mon côté l’ordre secret que des mesures fussent prises afin que cet individu se disposât 
à quitter Lublin et à se rendre à Varsovie dans le plus court délai. Aussitôt arrivé, j’eus soin 
de lui faire interdire toute communication... Il aurait été possible que le gouvernement autri
chien se fût servi de ce stratagème pour sonder nos intentions quant à ses provinces polo
naises et se prévaloir ensuite comme d’un grief de l’accueil qui aurait été fait à son émis
saire. Les interrogatoires que je lui ai fait subir et l’examen que j’ai ordonné de ses papiers 
m’ont bientôt convaincu que cet individu fort obscur et fort borné de moyens s’était, sans 
doute à l’instigation de quelques intrigants subalternes de son pays, laissé aller à prendre 
un rôle qu'il à été embarrassé de soutenir. A l’inspection seule des signatures tracées au 
bas de l’acte de délégation, cm est frappé de leur fausseté. La similitude d’écriture de la 
plupart de ces signatures et la manière régulière dont elles sont alignées et espacées, cho
quent évidemment toute vraisemblance; quelques confrontations qui ont été faites, ont achevé 
de me convaincre qu’en effet elles ont pour la plupart été fabriquées, attendu que les unes 
diffèrent visiblement de l’écriture des individus auxquels elles sont attribuées et que des 
autres appartiennent à des personnes qui ont cessé d’exister...“. Por. bałamutne Pamiętn. 
pułk. Józ. Dom. G. (1861).

(Str. 291 sq.) Poznańskie, Litwa: zezn. Łukasińskiego, j. w.; Sczaniecki, Pam. (1863;. 
162 sq.; zezn. Oborskiego, Lwów, 5 maja, Warsz., 12, 13 maja 1826; Zamoyskiego Notices 
rec. sur les prévenus (janv# 1827): „...Romer Michel, ci-devant maréchal du gt. de Wilno; 
bonne réputation bien méritée; S. M. l’Emp. Alexandre l’avait honoré de sa confiance... 
Grużewski Joseph, homme subalterne, sans conséquence, esprit boimé“; pułk. Aleks. Obor
ski był synem naturalnym prymasa Poniatowskiego. Wiersz brata Zana na prace obrzęd, 
loży prowinc. lit., Pam. liter., VI (1907), 98 sq.; rozmową z Zanem w Wilnie, listop. 1820, 
[Wil. Lączyński] Wspomn. Litwina (1891), 83 sq.; por. Mościcki. Warszawa i Wilno, 9, 148.

(Str. 296 sq.) Pantakoina: założona 21 grudn. 1817, zwinięta 6 grud. 1820; Dzienn. 
własnor. Mauersbergera, 1819-21; protokóły czynności komisji wyznacz, do uskutecznienia
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śledztwa względem związku tajemn. pod nazwą Związku Przyjaciół, 46 sesji, 6 mar. — 21 
czerw. 1822; raport tejże komisji [ł. j. większości, podp. przez Haukego, redag. przez Rau- 
tenstraucha], 19 czerw.; raport dodatkowy [mniejszości, Hankiewicza i Podoskiego], po
słany przez Zajączka do Stef. Grabowskiego, 19 lipca 1822; por. niżej, w ł. II. Niektóre 
ił tych aktów oryg. warszawskich, z wyciągu franc, w arch. szt. główn. w Petersb., [skąd 
czerpał już dość szczegółowe dane o Pantakoinie gł. Bogdanowicz, 1st. Carstw. Aleks. I, VI, 
(1871), 167-71], odpisane przez ś. p. Stan. Mauersbergera, ogł. Kraushar, Mise. hist. XV, 
Panta Korina (1907). — O stosunkach na uniwers. berlińskim, 1819 sq., por. Lenz, Gesch. 
d. Friedr. - Wilh. Univers, zu Beri., II (1910).

Polonia wrocławska: ostrzeżenie przed nią Goettłinga do Lea, 5 Febr. 1817: „d. Ding 
ist zu nahe an d. polnischen Grenze, da werden denn d. polnischen... sich eimnisten bei d. 
Schlesiern“; jej afera pojedynkowa w lip. 1817 z Ulrichem i burszami; tarcia związkowe od 
1819, Leo, Meine Jugendzeit; por. wspomnienia dwóch popularnych wtedy profesorów 
wrocł., Raunier, Akad. Erlebnisse (we Wrocławiu do 1819); Steffens, Was ich erlebte, IX 
(1844); za późniejszy okres, Laubert, Poln. Umitriebe an d. Univers. Breslau (1911), j. niżej. 
Związek polski w Berlinie w ostatecznym swym kształcie funkcjonował dopiero od jesieni 
1819, lecz przyjął za datę inauguracyjną marzec t. r., na podobieństwo innych spółczesnych 
związków akademickich niemieckich, zapewne ze względu na datę czynu Sanda.

(Str. 300 sq.) Ad. Zamoyski, ur. 1790. um. 1854, por. Wurzbach, Biogr. Lex., LIX, 142; 
o nim, jakoteż o innych poniższych, bliższe szczegóły, przy odpowiednich czynnościach 
śledczych, w t. II. — Krępowiecki, por. Barzykowski, Hist, powst. li stop., Gadon. Hist, 
emigr. poi. (1901), Nowa Polska, Kron. emigr., pass. — Keller, skazany przez sąd policji 
popr. I cyrkułu m. Warszawy we wrześn. 1822, za fałsz, na areszt w domu popr. i nadzór 
polie.; jego zezn., 22 grudnia 1823. — Kalinowski Bened. [na uniw. warszawskim nazywał 
siebie Dobrosławem], ur. we wsi Białolas pow. rosień. gub. wil.; w 1816 wstąpił na uniw. 
wileński; w 1819 przybył do Warszawy i został urzędnikiem nadetatowym w Komisji spr. 
wewn., uczęszczając jednocześnie na wykłady uniw.; wyjechał z Warszawy w początku 
1821 do Krakowa, skąd wyjechał w maju t. r.; w sierpniu udał się do Wrocławia na uni
wersytet, w paźdz. wstąpił do Polonji tamtejszej, por. Steffens, Was ich erlebte, IX, 
108-12; po areszcie i ucieczce siedział w Poznańskiem u Kar. Stablewskiego, Mac. Miel- 
żyńskiego, Stan. Chłapowskiego i in.; wyjechał z Poznańskiego, po pięciomiesięcznej 
bytności, w marcu 1822, za pieniądze składkowe, do Drezna i Heidelberga, stąd w lipcu 
do Bazylei, gdzie zgłosił się z listem polecającym do Kar. Pollena i „często u niego 
bywał“, i do Aarau, gdzie poznał Ad. Follena; we wrześniu udał się do Medjolanu, 
wrócił do Aarau, skąd w lutym 1823 udał się do Brukseli; w czerwcu 1826 wrócił do 
Warszawy; Kalinowski do w. ks. Konstantego, Warsz., 3 sierpnia 1826 (skąd wynika 
także, że wydoił na drogę od łatwowiernych 450 luidorów) ; Nowosilcow do w. ks. 
Konstantego, 7 stycz. 1827; por. niżej, w t. II. Powyższe wiadomości powtórzone obszerniej 
z tego rap. Nowosilcowa, u Kraushara, Bened. K., Mise. hist. XLV (1910). — Maciejowski, 
ur. w Piotrkowie 1794; wedle własn. zezn. „familja wyrzekła się go“ za brudne życie: 
później aplikant przy tryb. I inst. wdz mazow. — Węgierski, jego zeznania 26-9 wrześ. 
1823, odwołane 26 maja 1824. — O Mackrocie por. niżej. — Związki naukowe i powszech
ny; Kwart, hist., XVIII (1904); Bieliński, Uniw. warsz., I (1907), 253 sq.
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(Str. 302 sq.) Wolni Polacy: Heltman: ur. 1796; dwa protok. jego indagacyj przez władzą 
wojskową [w ekstrakcie, pytania po ros., odpowiedzi H. własnor. po polsku, b. m. i d. —  
Brześć, sierp. 1823]; jego zezn. własnor., Warsz., 15 wrześ. 1823, protokół indag. H., 30 
stycz. 1824; szczegóły niżej, w t. II; por. Roczn. Tow. hist.-lit. (1879), 296 sq.; Jeż, Sylw, 
emigr. (1904), 16 sq. — Piątkiewicz: ur. 1801; do Warszawy przybył 10 wrześ. 1819, praco
wał u mecenasów Wasiutyńskiego i Wołowskiego i w prokuratorji generalnej; jego zezn., 
Leopoli, 3, 7, 11, 17-8, 23, 26 febr. 1825; porównaj fatalną opinję o jego roli podczas re
wolucji, Wyjąt. z pam., Goniec lwów. (1863) N. 64; „ziółko galicyjskie... eksploatował 
przeszłość swoją,... łowił ryby w mętnej wodzie,... wlazł do ministra Horodyskiego“, re
klamacja ze strony P., ib., N. 67; por. wątpiący dopisek Goszczyńskiego, Podróż życia, pod 
1831, o P.: „co to był za człowiek?“ (ed. 1924), 62. — Bronikowski, ur. w Mogilnie pow. 
sandec. w Galicji 1796; przybył do Warszawy 1817; w sierp. 1823 został patronem przy 
tryb. cyw. I inst. wdz. pódl.; jego zezn., Warsz., 22-4 wrześ. 1823 (konfrontacja z Helt- 
nianem), 4 stycz. 1824. — O związku Woln. Pol., por. retrospektywną wzmiankę w Nowej 
Polsce, 10 lut. 1831, N. 37; Goszczyński, Podróż, pod 1821.

Dekada: Orzeł Biały, wyd. przez Kicińskiego, Morawskiego i Józ. Brykczyńskiego, wy
chodził od wrześ. 1819 do wrześ. 1820; Dekady wyszło ogółem 9 NN, (egzemplarz Piąt 
kiewicza przy aktach indag. lwowskich); mieści się tu, obok artykułów oryg. [art. W(inc.i 
N (iemojewskiego) o Banku kredyt, w N. 9] sporo przekładów z pism niem. i franc., 
„Wstęp“ programowy napisał Piątkiewicz, NN. 1, 3, 5-7 redagował on, 2, 4, 8, 9 — Helt 
man, izezn. Piątkiewicza 26 apr. 1825. — Wydanie konst. 3 maja: zdaniem kom. śledcz. 
warsz., „cette édition était quant à sa forme absolument semblable à celle de la constitu 
tion française publiée à peu près à la même époque à Paris, chez Touquet, et dont le contenu 
ne comprenait qu’une seule page“; ta edycja „Charte à un sous“ (4°, 1821); Touquet słyn
nym był ze swych pomysłów opozycyjnych, wyrabiał polityczne tabakierki, jajeczniki itp., 
por. Guillon, Gompl. sous la Restaur., 47.

Scena w pałacu Brylowskim: zezn. Piątkiewicza, 3 febr. 1825: „Stawieni przed W. Ks., 
nieszczęście zdarzyło, że Heltman, z natury burzliwy i łatwo się mieszający, przez J. Ce- 
sarzewicz. Mość naprzód zapytany został; zmieszany mocno, kiedy Książę z niego naprędce 
języka dostać nie mógł, gwałtownym uniesiony gniewem, w obecności dyrektora policji 
[Lubowiidzkiego] obok nas stojącego, Heitmana wąsy noszącego za nie schwycił i kilka

krotnie targał; powtórnie, kiedy znowu o przyczynę drukowania konstytucji zapytanym 
został i postępowaniem takowym oburzony słów zapomniał, kilkakrotnie przez W. Ks. po 
głowie uderzony i targany był, gdzie czy z bólu czy z oburzenia gwałtownym głosem... krzy
knął słowa: „Mości Książę“; niewiem, ażali niemi ostudzić z gniewu Księcia nie myślał, 
...wszakże znacznie się niemi Książę w gniewie powściągnął. Nie mogąc dopytać się na Helt- 
manie o przyczynę uskutecznionego przez nas druku konstytucji, mnie o przyczynę zapytał, 
na co miałem zaszczyt odpowiedzieć, że przedsięwziąłem ją w tym jedynie celu, ażebym na
stręczył publiczności sposobność, a mianowicie stanowi miejskiemu i wiejskiemu, ile bez 
miary więcej dobrodziejstw zlewa na nie teraźniejsza konstytucja Królestwa P., niż konsty
tucja 3 maja przyznała, nie mając ni sposobności, ni czasu całej rzeczy... J. Cesarzew. M. 
wyłuszczenia, zwłaszcza, że oblicze pańskie, mocnym gniewem płonące, cierpliwości Jego 
najskrupulatniej oszczędzać mi kazało. Na tę mowę moją J. C. M. lżyć mnie począł dobrze
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mi pamiętnemi słowy „brigand, massacreur (sic)“, i szpagatem, który nie wiem skąd miał 
w ręku, raz mnie po głowie i po twarzy uderzył, poczem dyrektorowi policji do gen. Ku- 
ruty odwieźć mnie kazał...“.

Decyzja o losie H. i P. zapadła po przybyciu Aleksandra do Warszawy w końcu maja 
1821; Konstanty do Nowosilcowa, 30 maja 1821: „...szlachticz Heltman, kak rossijskij pod- 
danmyj, a imien.no iz grodniensfkoj gubiernii, po Wysocz. Gosudaria Impier. powielenju zaczi- 
slen riadowym w armiejskuju artillerju litów, otdieln. korpusa“. — Kuszenie: zezn. Piątkie- 
wicza, 16 mart. 1825: „...p. Lubowidzki dniem przed wywiezieniem mnie z Warszawy przy
szedł do mnie do więzienia. Było tio... 9 lipoa (1821) około południa. Przedstawiał mi, że... 

gniew osoby tak możnej, najmożniejszej w kraju [w. księcia] wiele mi szkodzić może... wy
stawiał mi obraz na przyszłość, cóż będę robił z rodziców ubogi, nie mając żadnego sposobu 
utrzymywania się, zamknąwszy sobie przez gniew J. Cesarzew. M. wszystkie widoki w służ
bie publicznej; radził więc, jak się wyrażał, „z szczerej przyjaźni i rzetelnej przychylności 
jako Polak“,... ażebym, porzuciwszy dalsze pisanie, starał się powolnością uzyskać łaskę 
J. C. M.... Po obiedzie nad wieczorem tegoż dnia nawiedził mnie powtórnie w więzieniu, 
a z wesołą wszedłszy twarzą, oświadczył: „A widzisz Pan, wszystko pójdzie dobrze, Książę 
kazał... od postępowania dalszego odstąpić,... cała rzecz się skończy, tylko nie pisz“, 
mówił dalej, że J. C. M. arcypochlebne o zdolnościach moich uczyniono wyobrażenie, iż 
wszystko to na dobre wyjść może, bylebym tylko samowolnie szczęścia od siebie nie odpy
chał,... iż ¡zdaje mu się, co J.C.M. miał oświadczyć, że wnioskując po literackich pracach 
moich, więcej mógłbym uczynić w zakresie ministerjum spr. wewn. i policji; ...przyrzekł mi. 
że otrzymać mogę urząd sekretarza w minister jum owem, tudzież czynił mi nadzieję dostąpię 
nia orderu św. Stanisława, i że co do rzeczy tyczących się wydziału politycznego znosić 
się miałem z baronem Mohrenheimem. Okazałem zdziwienie moje: „...cóż mam mieć za 
styczność z bar. Mohrenheimem?“ „Szczególniej wypadnie Panu śledzić sposób myślenia, 
uważać mowy, sposób życia itp. osób, z któremibyś obcował. Przy zdolnościach twoich, 
jako wydawca pisma, przez które, zdawać się może, ściągnąłeś na się prześladowanie rzą. 
du, powszechne znajdziesz zaufanie; pilnej tylko trzeba uwagi i przenikliwości, na czem 
Panu nie zbywa. Nie chcąc Pana prostytuować, iżby to zupełnie w tajemnicy pozostało,... 
wprost z p. bar. Mohrenheimem znosić się Pan będziesz“. P., po swej odmowie, nazajutrz 
10 lip. 1821 o północy, wywieziony został do granicy austrjackiej przez kap. żand. Jur- 
gaszkę.

(Str. 306 sq.) Kraków: rozruchy akademickie 25-7 lipca 1820; Wodzidki, prezes senatu 
krak. do Zajączka, Kraków, 5 sierp., z dołącz, notą, Istota czynu, dla Zarzeckiego, jadącego 
wtedy do Warszawy, konkluduje: „Gdy, wskutek wzajemnego na kongresie karlsbadzikim 
porozumienia, Dwory, nadużycia spostrzegłszy, umówione zasady po uniwersytetach swo
ich zaprowadziły, Kraków został jakby na wyspie, a mimo przestróg moich młodzież kra
kowska zasłużyła swojem zuchwalstwem, aby do niej te same przepisy były zastosowane...“ . 
Zarzecki do Kosseckiego, Krak., 17 stycz. 1821, z dołącz, biletem schadzkowym [„stawić się 
w Collegium della liberta na posiedzeniu nadzwyczajnem, którego celem będzie północ...“], 
znalezionym 1 stycznia w parterze teatru; Rys hist. związków akad. (1821, ołówkiem, zdaje 
się ręką Kosseckiego); raport Zajączka do Aleksandra, 25 nov. 1821 [minuta opatrzona ad
notacje Kosseckiego: „ten nie był posłany, tylko inny, przez Nowosilcowa poprawiony“,
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stwierdza o Kalinowskim i towarzyszach: „convaincus par leur propre aveu d’avoir simulé 
une constitution d’une prétendue société des étudiants de Varsovie, ainsi qu’un plein-pou

voir et des signatures qui ont été désavouées“; por. wyżej przy Kalinowskim i niżej przy 
Moszyńskim; Bibl. Warsz. (1883), IV, 215 sq.; Wodzicki, Wspomn. (1888), 85, 103, 113, 
278 sq.

Litwa: Ustawy filomatów (1920-1); Koresp. filom. (1913); Bieliński, Uniw. wil., III 
(1900); Mościcki, Warsz. i Wilno (1908); Pigoń, Głosy z przed wieku (1924); Arch. lit. 
i ośw., VI. IX (1890, 7); Shorn. Zapad. Ross. I (1885); Warsz. uniw. I iziw. (1897); Pogodin. 
Wil. ucz. okr. (1901); Wł. Mickiewicz, Żyw. Ad. M., I (ed. 1929).

Mochnacki: pierwszą wiadomość o związku „dynasowskim“ podał Heltman w swoich 
zezn., j. w.: „kilku uczniów lyceum wykonywało przysięgę z pistoletem w ręku w nocy na 
tych górach“ [do niego też odnosi się wzmianka w liście obrończym Mochnackiego do Hu- 
bego, 18 sierp. 1832, Dzieła M. I (1863), 333: „minie zdaleka z głębi Litwy głos jednego 
z wtajemniczonych w to towarzystwo do więzienia wtrącił“]. Mochnackiego zezn. protok., 
10 grud. 1823, 9 stycz. 1824, własnor. 10, 15, 16, 19-21 stycz. 1824; jego obszerny operat, 
d. d. Warsz. 17 stycz. 1824 o „źródłach, skąd tyle złych zasad czerpanych i czem podsyca
nych było“, znajduje się w aktach w oryg. polskim, cały własnor. spisany i podpis, przez M 
[szczegóły niżej, w t. II; por. Kraushar, Mise, hist., VII (1906), jedynie podł. kopji prze 
kładu ros., b. d.; upadają zastrzeżenia Szpotańskiego, Bibl. W. (1907) IV, 202 sq.]. M. 
w swoich zezn. obciążył sporo osób, między innymi Piątkiewicza, który w swych zezn., 26, 
28 febr. 1825, tłomaczy w swojej obronie, iż „praktykując w prokuratorji gen., poznał bvl 
syna radcy prokuratorji Mochnackiego, chłopca młodego, około lat 15 mającego, a będą
cego uczniem gimnazjalnym; nieszczęście zdarzyło, że chłopiec ten rzucił się był do czytania 
zawiłych .pism Kanta i przez to rozum postradał... Rzecz, o której on (M.) twierdzi, może 
mu się w napadzie szaleństwa przyśniła“. O niedyskrecji M. zgodne zeznania Ign. Niwiń
skiego, 23 listop., Ad. Karpińskiego, 10 grud., Kellera, 22 grud. 1823, Sympl. Zegrzdy, 17 
lut. 1824, skąd okazuje się, że i wprzódy wygadywał się on w domu o zebraniach nocnych 
na Dynasach, później zaś, już po aresztowaniu Heltmana i Piątkiewicza w 1821, na sesji 
związku Wolnych Polaków wniesiono „oskarżenie na Mochnackiego i Wielopolskiego za 
wyjawienie tajemnicy związku. Mochnackiego oskarżono o to, że... przed swojem rodzeń
stwem powiedział, że Piątkiewicz i Heltman należą do związku, do którego i on należy“.

O Kawalerach Narcyza, zezn. Karpińskiego j. w., por. Bieliński, Uniw. warsz., I, 278 sq ; 
o związku świsłockim Heltman do brata, Józefa H., Warsz., 26 grud. 1819, z dołącz. Pro
jektu ustaw Tow. nauk. w 7 rozdz.: 1. cel Tow., 2. członkowie, w czterech stopniach, 
3. urzędnicy Tow., 4. sesje, 5. prace, 6. przyjmowanie członków, 7. wybory urzędników; 
por. Mościcki, Warsz. i Wilno, 79, 183.

(Str. 311 sq.) Zeznania i zapiski Łukasińskiego; Renseignem. Skrobeckiego, Kindlera, 
j. w.

(Str. 315 sq.) Loża poznańska a Prądzyński: Zezn. Łukasińskiego. Prądzyńskiego, j. w.; 
Prądzyński, Pam.; wyrok sądu król.-ziemiań., Pozn., 1 paźdz. 1827 (wywód motywów); 
Mannsdorf, Gesch. d. geheim. Verbindungen d. neuest. Zeit, VIII (1834), 53 sq.; Sczaniecki, 
Pam., 1. c.; •por. niżej, w t. IL

(Str. 319 sq.) Zwinięcie Wolnomularstwa naród.: Łukasiński, Skrobecki, j. w. Kindle,



Rens., 27 avr. 1822: ,,la révolution de Naples mit fin à tout“, z tym dodatkiem, że dopiero 
wtedy, ,,à l’époque de la révolution de l’Italie“, sam usunął się ze zwiążku. Wprawdzie 
w zezn. Łukasińskiego i relacji Skrobeokiego powtarza się nieokreślone zapewnienie, że 
rozwiązanie Wolnomularstwa naród, nastąpiło ,,w pierwszych miesiącach 1820“, lecz wo 
bec powyższej pozytywnej informacji Kindlera należy je odnieść do czasu, kiedy wiado
mość o rewolucji neapolitańskiej (z Lipca) doszła do Warszawy, t. j. najwcześniej na sier
pień; jest zresztą wskazówka, iż jeszcze w 1820 w loży głównej warszawskiej Wolnomul. 
naród, obchodzony był doroczny obchód żałobny zgonu iks. Józefa (t. j. w d. 19 paźdz.). 
Łukasińskiemu oczywiście musiało zależeć na tern, aby datę zwinięcia Wolnom. naród, jak- 
najbardziej oddalić od daty założenia Towarzystwa patriotycznego.

(Str. 323 sq.) O policji Igelstroma i jego poprzedników, por. Szwarce [Nowakowski], 
Warszawa w 1794 (1894), pass.; jednak te i inne w tej materji ślady, pochwycone za 
insurekcji, są nader ułamkowe; niezawodnie wiele ukrył lub zniszczył Aloe, osobiście wielce 
w tem zainteresowany. Zaufany Ign. Potockiego, żyjącego z jego siostrą, był przy nim 
sekretarzem prowincjonalnym W. Wschodu od 1781, a za insurekcji członkiem wydziału 
dyplomatycznego, i był tajnym jego zdrajcą, (mylnie w osobie Parandiera upatrywanym 
przez Kalinkę) na żołdzie Bułhakowa i Igelstroma, pospołu ze swym szwagrem Rożnieckim 
W rzeczy samej, Aloe w 1813 złożył na ręce Łanskoja, w powinnym darze dla Aleksandra, 
dużą skrzynię z ukrytemi papierami Bułhakowa i Igelstroma; sam później, w Notice dla 
Konstantego, 1821, powołuje się na tę wiernopoddańczą swoją przysługę, „témoignage 
déposé au pied du trône,... que S. M. daigna honorer de sa haute approbation“; por. rela
cję Niemcewicza, Pam., 1830-1 (1909), 7-8. — Rozkaz Buxhoevdena o ustanowieniu Départ, 
pol. warsz., 8 lipca 1795.

Policja pruska: instr. Schimelfeniga dla komisarzów cyrk., 14 Jan. 1797; w aktach jest 
skarga Franc. Brzozowskiego do Fryderyka-Wilhelma II, Warsz., 11 lut. 1798, iż podczas 
aresztowania go w domu na Nalewkach, nocą 7 wrześ. 1797, za udział w „insurekcyjnej kon
spiracji w Galicji“, skradziono mu z kantorka 800 duk. w złocie i 600 tal. w monecie, o ca 
oskarża „zwierzchność policji tutejszej“; por. Lehmann, Preuss. u. d. kathol. Kirche, 
VIII-X. Papierów tajnej policji prusko-warsz. brak w aktach popruskich w arch. główn. 
warsz.; niektóre tylko ułamki dochowały się w arch. beri., w koresp. ministra Vossa z Til- 
lym, gdyż w 1806, przed nadejściem Francuzów, mnóstwo papierów zniszczono. Por. 
Pflugk-Hartung, D. Stadt u. d. Polizeipräsident v. Tilly in Warschau, 1799-1806 (1914); 
Schottmüller, D. Polenaufst. 1806-7 (1907; tu są donosy Mosquy, j. w., 101).

W Księstwie W.: z doby przechodniej dochowało się około setki „bulletins“ Aloego 
dla Vincent a, poczynając od 31 stycz. 1807, do spółki z Ign. Zajączkiem i in.; niebrak tu 
też donosów na Kom. rządz, i dyrektorów. — Organiz. ministerjum policji, 20 kwiet. 1808, 
Zbiór przep. adm., II (1866), 33 sq.; dekr. Fryderyka-Augusta, 28 lip. 1810 o etatach policji; 
odezwa Ign. Sobolewskiego do Matuszewicza, 15 grud. 1812, ze szczegółowym rachunkiem 
kosztów min. poi. i całego wydziału poi.

(Str. 327 sq.) W Cesarstwie: rozkaz najwyższy, 17 wrześ. 1805 o komit. wyższ. poi. 
§§ 3, 8; najw. konfirm. zapiska Nowosilcowa, 25 stycz. 1807, §§ 2-4, 6, 9; Zapiski San- 
glina, Russ. Star., XXXVI-VII; Szylder, Aleksandr I, II, 362 sq.; Sborn. mater. Wł. 
I. C. M. Kancel., XI (1901), 264, 389 sq.; Seredonin, Obzor Kom. min., I (1902) 558.
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Wywiad rosyjski na Księstwo W.: Wydawnictwo sztabu gł. pet., Podgotowka k otie 
czestw. wojnie, 1810-11, I-VII (1900-7; w Białymstoku kierował „obserwacją“ Księstwa pod- 
pułk. Turski; por. ciekawe relacje tajne warszawskie, III, NN. 46, 78, IV, 106-8, V, 1, 2, 173, 
VI, 74, VII, 5-7); Semiowski, Oczer. ist. Dekabr. (1907), 108 sq. Wywiad Bagrationa: Ischo- 
diaszczyj żumał po sekretnoj czasti armii gener. Bagrationa, od wrześ. 1811 do czerw. 1812; 
B. miał w tym czasie kwaterę gł. w Żytomierzu; miał stosunki śród tamecznej magna terji 
polskiej, przez żonę, z domu Skawrońską, siostrzenicę hetmanowej Branickiej.

Po okupacji Księstwa: Łanskoj do Kutuzowa, Warsz., 4 kwiet. 1813 (Ł. przybył do 
Warszawy 1 kwietn.) ; Kutuzow do Łanskoja„ Milicz, 11 kwiet. (akceptuje) ; Canorin do 
tegoż, 25 kwiet. (przesyła z rozkazu Kutuzowa 5 tys. rs. i 350 duk. na pierwsze „sekretne 
potrzeby“) ; raport tajny Trefurta, inspektora pocztamtu warsz., do Łanskoja, Warsz. 
2 lut. 1814 [por. Russ. Arch. (1908), I, 48 sq., gdzie wszystkie te dokumenty porni 
nięto]; memorjał własnor. Nowosilcowa do Arakczejewa, 12 paźdz. 1813, Sborn. mater, 
własn. J. C. M. kancel., I (1876), 389 sq.; Nowosilcow do Siroganowa, 19 mai 1814. 
Bogdanowicz, Hist, panów. Aleksandra I, IV (1869), 575.

(Str. 332 sq.) Rożniecki: ur. 12 lut. 1774; stany służby gen. jazdy R. (jeden podp. 
przez R., 7 paźdz. 1829; drugi, sprawdzony 8 lut. 1839). — Ojciec, starosta R., wziął w 1791 
od Bułhakowa 500 duk. i tabakierkę „za okazane usługi“, Szwarce [Nowakowski] Warsz. 
w 1794, I, 55; o matce, por. Kaj. Koźmian Pam., II, 36, Niemcewicz, j. w. — O R., jako. pil
nym podpor. brygady wołyńskiej w Połonnem, Bukar, Pam. (1857), 93. O jego udziale 
w spisku insurekcyjnym, Wodzicki, Wspomn. (1873), 320; w kampanji insur., Sanguszko, 
Pamiętnik, 32: „R. major powierzone miał sobie, i bardzo trafnie, wyszpiegowanie mocy 
nieprzyjaciela; zdał raport najprawdziwszy“ (przed Szczekocinami, czerwiec 1794). 
Koresp. legjonowa Sokolnickiego, pass.; R. do Sokolnickiego, 24 mai 1801, z nadpisem 
Sokolniokiego: „conservé comme un monument de prétention, d’orgueil et d’insolence“; Czar
toryski, Mém., I, 220 sq., o spotkaniu z R. w kwiet. 1801 w Livorno u Franc. Rzewu 
ski ego; Skałkowski, O cześć im. pol. (1908), 303, 455 sq.; o jego służbie polsko-franc, 
1798-1806, Askenazy, Napoleon a Polska, III. Obszerne Mém. par le gén. R. présenté 
à Napoléon (1811 ?) znajduje się w arch. Czartor.; Linowski do Czartoryskiego, Vars., 
1 juin 1811: „...il y a sur le tapis une affaire d‘honneur entre les gén. Dąbrowski et R.; 
ce dernier s’est adressé à Karwicki pour être son second; je ne crois qu’il y ait effusion 
de sang, mais il y a au moins scandale“; Askenazy, Ks. Józef, 305 sq. O Mirze, świadectwo 
naoczne, bardzo potępiające R., w rkp. Zapiskach Winc. Nowickiego, szefa szwadr. 
16. p. ułanów; por. Ostrowski, Żywot Tom. Ostrowskiego, II (1840), 211. O dworowaniu 
w pałacu Brylowskim, chwytanych na ulicy kobietach publicznych, „...jedna z nich 
nie wytrzymała operacji bolesnej i za ujściem krwi tegoż dnia życie skończyła“, Nowicki, 
Zapiski; por. Weyssenhoff, Pam. (1904), 198, 210 sq.; Lewiński, Pam. (1895), 9; Go
czałkowski, Wspomn., 123; Krasiński, Pam., 138, i t. d. Akta 'tycz. się sprawy o zwrot 
dóbr gen. dyw. R.: Konstanty do Aleksandra, 26 avr. 1818; Łobanow-Rostowski do 
Nowosilcowa, 21 mar. 1820. Akta tycz. się interesu gen. R. z dzierżawy dóbr supprymo- 
wanych: przez dekr. Zajączka, 25 listop. 1819, R. otrzymał w 1820 dzierżawę dóbr po
duchownych Hebdów za tenutę roczną 19 tys. złp. kontraktem 12 letnim, w 1820 objął 
dodatkowo Mniszew za 17 tys. złp.; na początku 1822 już zalegał 27659 złp.; zarządzoną
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skutkiem tego przeciw niemu eksmisję dwukrotnie zawieszał Zajączek, i zatwierdził 
dopiero za trzecim razem w 1825, „przekonany raportem komisji wdzkiej (krak.) o nie
podobieństwie dalszego zwlekania“, gdy zaległości R. (już po znacznych potrąceniach 
naskutek jego reklamacji) doszły do 60335 złp.; por. w tej sprawie pismo Lubeckiego 
do Grabowskiego', 8 lipca 1825 i opinję Lubeckiego dla Zajączka, 9 sierp., „z ustnego 
polecenia“ namiestnika.

Latem 1830, w czasie bytności Mikołaja I na ostatnim sejmie w Warszawie, niejaki 
August Ritterich, obywatel warszawski, cieszący się opinją nieposzlakowaną (takie świa
dectwo daje mu Mich. Hubę), zachęcony przez Schleya, złożył Benckendorfowi dla 
Mikołaja obszerny raport o nadużyciach Rożnieckiego. Sam Ritterich podał w tym 
względzie do protokółu Komisji rozpoznawczej policji taj., 30 grud. 1830: „...Gen. Ben- 
ckendorf, odczytawszy moje podanie, oświadczył, że narażam moją osobę na okropne 
skutki, odebrał len raport obojętnie, nie dawszy mi za to najmniejszego podziękowania“. 
Ten raport Rittericha, dyktowany mu przez Schleya, zainteresowanego w zgubie Rożniec
kiego, więc donosicielski par excellence, nie zasługuje na pełną wiarę, zawiera jednak 
pewne godniejsze uwagi szczegóły: „Rożniecki est un bon tacticien, a des connaissan
ces, de la pratique des manoeuvres, mais n’a jamais rien écrit qui offre un raison
nement entendu à l’égard de la cavalerie... Prudent et fin, se sert des procédés aussi 
bien calculés que raffinés; dans la conversation il est assez captivant, a une bonne 
faconde... Déjà dans le temps (1809) où il reçut l’ordre du pce Poniatowski d’équiper 
9000 de cavalerie, on a dénoncé plus tard, qu’il a reçu du fournisseur Pawłowicz 
2 ducats par chaque hoanme... A Moscou (1812) il s’est arrangé en sorte que Napo
léon l ’a envoyé en Pologne avec les soldats démontés pour les organiser derechef. Dans
ce temps il a pris avec lui un butin d’objets précieux ramassés et volés au nombre
de 17 voitures, avec lesquelles il s’est rendu à bon port à Varsovie, et a fini encore par
mettre dans sa poche la plus grande portie de l’argent destiné à remonter la cava
lerie. Dans la campagne de 1813 il fut inactif; pendant la bataille (de Leipzig) il... 
s’est rendu prisonnier... Comme tous les traits dont il s’était rendu coupable étaient 
connus des Russes autant que des Polonais, ainsi que du Grand Duc, il fut dédaigné 
généralement au point, que le Gd. Duc ne le jugea digne d’être placé dans l’armée 
actuelle de la Pologne, mais par l’ordre de feu l’Emp. Alexandre il a fini par être 
employé. ...Plus tard, moyennant l ’intervention d’une comtesse Morska, Française de 
nation, il a cherché à s’insinuer auprès de la fameuse mme Fredericks... Mgr. l’a chargé 
de l’organisation d’un corps de gendarmerie; pour commandant de ce corps plusieurs 
colonels furent proposés, mais comme le col. Dulfus a payé à R. 2000 ducats argent 
comptant, il l’a emporté sur les autres aspirants et a été nommé... Pour se rétablir 
dans les bonnes grâces de Mgr., R. se rendit chez Nowosilcow et... (lui) dit, que 
déjà au combat de Mir, où les Russes avaient eu la victoire, il avait agi à l’égard du 
commandement d’après les intentions de S. M. L, ... en faveur des Russes. „Eh 
bien, — dit Nowosilcow, — si c’est ainsi, je vous prierais de me donner cela par écrit“, 
ce qu’effectivement R. fit. Nowosilcow remit à Mgr. cet écrit fameux. ...Peu à peu R. 
s’est insinué dans les faveurs de Mgr... et a reçu l’ordre d’établir une police secrète... 
Birnbaum a commis toutes ses coquineries du consentement de R., où celui-ci a pro
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fité des sommes, considérables... R. s’est donné la peine possible dans les années 1818 
et 1819 pour faire alors renoncer ou destituer le grand-maître en chaire Stanislas 
Potocki et occuper lui-même cette place. Il s’est servi pour cela des intrigues les plus 
inouies. Un personnage qui lui barra le chemin, fut le conseiller d’état Plater... Cette 
dissension a donné lieu à des intrigues sans fin...“. Obok brui jonu tego raportu zna 
lazła się notatka ręką Ritteriicha o R.: „Von jedem podchorąży [cyfra nieczytelna]; 
von jedem Obrist der Cavalerie 20.000 fl. des Jahres; von dem Polizei-Comptoir der 
Bedienten alle Jahr Wohnung und Zahlung... Sitzt in Schulden bis über die Ohren. 
Verthut nichts. Und wo hat er sein Geld, zu welchem Zweck hält er es so geheim?...“

R. w nocy listopadowej, wymknąwszy się z teatru do Konstantego pod Belwederem, 
pisał stamtąd do Weyssenhoffa, 30 nov. 1830: „Je vous préviens, qu'il y a eu un mouvement 
populaire dans Varsovie. Une partie des troupes a trempé dans le complot. Varsovie 
se calme, les citoyens n’en font pas part . II n’y a que la canaille et le dernier rebut 
du peuple qui est en activité. Mgr., avec la masse de l’infanterie et toute la cavalerie 
et l’artillerie, est hors de la viille. Nos avamt-posites vont jusqu’ à la place d'Alexandre, 
la ulica Marszałkowska et au delà de Solec. Les casernes sont intactes, la Banque 
n’est pas pillée... Le mauvais esprit ne gagne pas chez nous. Au nom de Dieu, que 
votre division [ułanów] conserve le bon esprit...“. R. już nazajutrz po wybuchu po
wieszony in effigie na Lesznie; o nienawiści, jaką się cieszył, świadczy mnóstwo druków 
ulotnych rewolucyjnych: Odezwa do R. od publiczności warsz., Odpowiedź R., Rozmowa 
latarni na Lesznie z R., Lejbusia [Kicińskiego] Śpiew żydów warsz. o R.; por. ofertę 
szewca Tom. Kmitkowskiego, „sto par butów z prawidłami“ za dostawienie R., Kur,
poi., 24 lut. 1831, N. 431, i t. d. R. do Skrzyneckiego, Pét., 17 juin 1831, próbował kusić
go i siebie oczyścić: „...ma conscience m’atteste, qu’un jour la Nation mieux éclairée 
me rendra justice, et je suis tranquille. Quant à une prétendue police secrète, ...je 
n’ai eu rien de commun avec cette partie du service... Réfléchissez, cher général, 
dans votre sagesse, s’il ne serait pas possible de tenter par l’intermédiaire du maré
chal cte Paskiewicz d’ouvrir une voie directe entre ceux qui souffrent et Celui dont
ils peuvent attendre la fin de leur misère; voyez, si à cet égard vous pouviez exposer
des combinaisons qui missent un terme aux déchirements de la patrie...“; Czartoryski 
do Skrzyneckiego, 16 lipca: „Otrzymawszy przy odezwie nacz. wodza d. 14 b. m. zwra 
cające się tu pismo b. gen. R., rząd naród, przejęty był temże samem przykrem uczu
ciem, jakiego wódz nacz. doznał i z powodu ubliżającego mu pisma, i z powodu osoby 
piszącego... Gdy jednakże pismo powyższe oprócz słusznej wzgardy na żadną nie za
sługuje uwagę, rząd naród, takowe ma zaszczyt zwrócić nacz. wodzowi“. Por. dra
końską opinję R. dla Paskiewicza (1832) o dozorze pozaszkolnym młodzieży, Szczer- 
batow, Gen.-feldm. Paskiewicz, V1 (1896), 153 sq.

(Str. 338 sq.) Żandarmerja: dekr. ces. o ustanów, żandarm., 17 paźdz. 1816, Gembarzew 
ski, Wojsko Król. Polskiego (1903), 165 sq.; Konstanty do Zajączka, 3 déc. 1816, z wy
kazem żądanych funduszów na żand. (odpowiedni nakaz płatniczy namiestnika do Kom. 
skarbu, 7 grud.), 7 avr. 1817: ,,1’organisation de la gendarmerie (est) presque effectuée“, 
14, 21 avr., 7, 20 mai; instrukcja dla korp. żand. (kwieć. 1817). Stan służby pułk. à la 
suite Dulfusa: ur. w Warsz. 1762, wszedł do wojska pruskiego 1788, przeszedł do pol
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skiego 1790, był w kampanji ukrainnej 1791 (Zieleńce), powstaniu 1794 (Powązki 
Kamionna), legjonach, wszedł do wojska Księstwa 1807, w kampanji t. r. (Modlin), 
1809 (Raszyn, Sandomierz), 1812 (Smoleńsk, Możajsk, Berezyna), 1814 (Paryż), umie
szczony 1816 w wojsku Królestwa, komendantem korp. żand. 1 stycz. 1817, na reformę
I czerw. 1825; bliższe szczegóły o zgubieniu D. przez Rożnieckiego, w raporcie Ritte- 
richa, j. w.; od 1826 miejsce D. zajął podpułk. Strażyński, Roczn. wojsk. (1826), 137.— 
Żandarmerja w Rosji: reskr. Aleksandra do szefa szt. gł. Wołkońskiego, 13 lut. 1817; 
Położ, dla żand. wnutr. strażi, instr. dla naczeln. żand., etaty, 13 lut.; por. [Chawskij] 
Sobr. uzakon. po policej. czastd (1817) NN. 85 sq. Przekształcenie: rozkazy najw.
0 ustań. III okr. żand., 9, 16 mar. 1832; instr. Paskiewicza dla sztabsoficerów korp. żand. 
w 38 §§, wrze.ś. 1832; ustawa (Miljutina) o urządz. III okr. korp. żand., 28 lut. 1864. 
Napoleońska (zaprowadzona w Saksonji 1809, w Prusach 1812): Manuel de la gen
darmerie imper. (1808), por. Savary, Mém., III; Peuchet Mém. de la pol., VI; Parnajon, 
Handb. für deutsche Gendarmen (1810); Kamptz, Allgem. Codex d. Gendarmerie (1815).

(Str. 340 sq.) Wzory policyjne austrjackie: Beidtel, Gesch. d. oesterr. Staatsverwaltung
II (1898), 220, 247, 315 sq.; [Manin] Carte segrete, II, NN. 302-3 (istruz. riguard. il 
servizio segr. d. poliz.), 336, 341 (Brambilla) ; D’Ancona, Fed. Confalonieri, 112 sq. 
(Salvotti). — Francuskie: [Peuchet], Du minist, de la police générale (avr. 1814); Opinions 

sur la loi de haute police (1815) [egzemplarze z bibl. Szaniawskiego; podobnież kopje 
akt sprawy Neya, prot. izby parów 1815, kopje akt Affaire de Louvel, kopje akt Con
spiration du 19 août 1820, dochowały się w papierach Nowosilcowa z jego własnor. 
uwagami in margine]; Mém. de Vidocq, supplém. aux mém. (1828-30, urzędował do 1826); 
Peuchet, Mém., de la police, pass.; [Delessert] Collect, offic. des ordonn. de la police 
(1844); Ern. Daudet, La police politique 1815-20 (1912).

(Str. 343 sq.) Zezn. Schleya, na ratuszu głów., 20, 22, 23, 23 bis, 24, 27 grud. 1830; 
16 lut. 1831. — Zezn. Mackrotta, 11 lut. 1831; passe-partout Lewickiego dla M., po poi.
1 ros., 15 lut. 1823 (podp. przez Lewickiego jako komendanta m. Warszawy, czem on 
był w istocie, choć urzędownie w Roczn. wojsk, przy tyt. komendantury warszaw
skiej figurowało „vacat‘, a wymieniany był tylko placmajor polski) ; autobiograf ja M. 
przy jego liście do Kuruty, 21 maja 1829.

Sass: Sprawa komit. rozpoznawczego pko pułkownikowi S.; sprawozdanie Hubego, 
31 stycz. 1831 o S.; jednak w aktach komitetu rozpozn. pozostało stosunkowo bar
dzo niewiele z najważniejszych papierów S., które wprzódy zostały silnie przetrzebione 
przez nader czynną w początku rewolucji, pańską młodzież kontrrewolucyjną, i skąd też 
pozostały ciekawe ułamki w odpowiednich zbiorach prywatnych. Do informatorów S. 
należeli hr. Engeström, kapit. Skirmunt, ks. Ad. Wirtemberski i in.; był też śród nich 
Klemens Żukowski, syn obywatela gub. grodzieńskiej, który przed rewolucją listopadową 
ostrzegł Nowosilcowa, czem spowodował jego wyniesienie się zawczasu z Warszawy, 
por. pismo gła Liprandi do szefa żand. ks. Dołgorukiego, 23 listop. 1862, Połn. sobr. 
soczin. Hercena, XVI (1920), 56; o Sassie i Chevegrois, por. niżej, w t. II. — Mohrenheim, 
Schmidt, Laski, por. Askenazy, Dwa Stulecia, II, 451,558. — Sagtyński Adam, po rewolucji 
wrócił do Warszawy; jego zapis, do Paskiewicza, 8 lut. 1832; polem jeszcze przez ćwierć 
wieku pracował pod Benckendorfem, w III wydziale własn. J. C. M. kancelarji, jako
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„nestor policji rosyjskiej“, Soczin. Hercena, VI  ̂1919), 511 sq.; Kucharzewski, Lata prze
łomu (1928), 563.

O śledzeniu Lubeckiego, zezn. Ign. Mikużewicza i Jana Modzelewskiego, 17 lut. 1831.— 
Awanse na Biuro JW. Nowosilcowa (są tu szczegóły o przeniewlerstwach Baykowa; 

do agentów tajnych tego biura należał młody Poniński). Por. Polak sumienny (1831) 
NN. 18, 158, 171, 178-9; Kur. poi. (1831) NN 411, 426; Dzienn. pozn. (1863) NN. 10-1: 
Harring, Mem. üb. Polen, 49, 53, 66, 119, 153, 180, 222, 240; Hube , Buss. Schreckens- 
u. Verfolg. System (1832), 106, 115, 188 sq. [Mich. Hube uchwałą Rady najw. Księstwa 
W., 1 listop. 1814, nagrodzony za 20-letnią służbę publiczną; popierany przez Ign. So
bolewskiego, który odezwą do Zajączka, Carskie Sioło, 18 wrześ. 1821, zawiadamiał 
iż „Najj. Pan... poleca namiestnikowi, aby przy wydarzonej sposobności obmyślił środek 
sprawiedliwego wynagrodzenia tak dawnych zasług tego urzędnika“; zwalczany i usu
nięty przez Lubeckiego]; raport komitetu rozpoznawczego do przejrz. pap. policji taj., 
18 stycz. 1831 [z odezwy Niemcewicza, jako pierwszego, przed Hubem, prezesa kom 
rozpozn., do Komis, sprawiedl., 15 grud. 1830, wynika, że gdy zabrane 30 listop. t. r. 
i złożone w ministerjum skarbu na Rymarskiej papiery policji tajnej oddano komitetowi 
rozpoznawczemu, „komitet z zadumieniem ujrzał papiery po Rożnieckim i Mackror.ie 
zupełnie pomieszane, poprzewracane, z jednego do drugiego pokoju przerzucone, a nawet 
wiele z nich, i to zapewne najważniejsze w kawałki podarte...“; zdaje się, że tę operację 
wykonał referent Komisji skarbu Korytowski, któremu powierzone były klucze].

(Sir. 357 sq.) Wydział polic. i poczt.: posiedź. Rady admin., 27 lut. 1816; Zajączek do 
Sumińskiego, 28 sierp. 1820; por. Zbiór przep. admin., II, 151 sq. — Lubowidzki: Akta 
pko Mal. L.; o przymusowej przysiędze w pałacu gen. L. w Nowochwastowie w marcu 
1793, Wyszkowski, Opis, w Pam. XVIII w., II (1862). — Kwaterunek; Acta spec. tycz. 
się kwat. wojsk.; Zajączek do deputacji do rozstrząs. projek. płatn. kwater., 14 maja 
1823, 27 paźdz. 1825; raport Haukego do Rady admin., 9 wrześn. 1826; opinja Mostow- 

skiego, 26 kwiet. 1828, żąda delegacji „z tutejszych właścicieli domów, jako w tej mierze 
najbardziej interesowanych“; protok. konferencji Lubeckiego, Mostowskiego, Haukego 
i prezyd. Warszawy Woydy, 9, 16 wrześ. 1828; prot. konfer. urzędu municypalnego 
z udziałem obywateli, 23 wrześ. t. r.; Kożmian do Czartoryskiego, 14 czerw. 1830, 
z przesłaniem akt kwaterunkowych „w należnem zaufaniu“; por. Kożuchowski, O wpły
wie tajn. policji na wybuch rewol., Krön, emigr. IV (1836), 345 sq. [Kożuchowski, bibljo- 
tekarz rady stanu, przyjaciel osobisty Chłopickiego, adjutant Prądzyńskiego pod Iga 
niami, człowiek pewny i wiarogodny, sam widział rzekomego trupa Czarneckiego. — 
Birnbaum: Akta pko Birnbaumowi; odezwa Lubowidzkiego do tryb. krym. wdz. mazow., 

6 lut. 1823; głównym oskarżycielem B. był niezmordowany Majer Gedali Bronn, który 
kilkakrotnie w przebraniu udawał się do Belwederu dla doręczenia skarg na B. w. księ 
ciu, lecz był chwytany przez Rożnieckiego; wyrok sądu apel. pko B., 2-7 kwiet. 1830; 
posiedź. Rady admin., 30 wrześ. t. r.; kapitalne zezn. B., 7 lipca 1831: „zostaję w wię
zieniu jako cierpiący karę wyrokami sądowemi postanowioną, niewiadomo mi jednak, 
za jakie przestępstwa ta kara jest na mnie wymierzoną... Agentem w tajnej policji nie 
byłem, również nie byłem urzędnikiem ani oficjalistą w policji śledczej...“; por. Baz. 
Mochnacki, Sprawa B. (11 grud. 1830).
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(Str. 364 sq.) Hankiewicz: pułk. Turski do Barclaya de Tolly, Białystok, 13, 17 juin, 
15 août 1810: „Hankiewicz [mylnie Staniewicz]... connu à St. Pélersbourg par sa conduite, 

par ses talents et par sa fidélité à l’empire et à son souverain“, Podgotowka k otieczestw. 
wojnie, I2 (1900), NN. 93, 107; Sybilla tułactwa poi., N. 3; Hube, Russ. Schreckens und 
Verfolg. System, 104, 129; Sąd sejmowy przez naocz. świadka (1869), 32 sq.

Misja Birnbauma: wypłata 104 duk. przez Rożnieckiego dla B. na wyjazd do Kalisza 
i Wrocławia dla obserwacji zagr., w księdze wydatków Kuruty 1821 N. 18; o udziale w tej 
denuncjacji Hankiewicza, por. niżej, w t. II; [Birnbauma-Hankiewicza] Observations, Kalisz, 
11 juin 1821: [w dwóch przekł. franc., Baykowa i Mohrenheima; oryg., zapewne polski 
lub niemiecki, nie znajduje się w aktach]: „...Toutes les académies n’ont qu’un seul but, c’est 
celui que j’ai déjà communiqué en date du 28 mars dernier; pour y parvenir ...elles envo- 
yent leurs membres dans le fond du pays, [in marg. uwaga ręką Nowosilcowa: „assertion 
générale“]... ils parlent contre le gouvernement de notre souverain, ainsi que contre la sé
vérité du gd. duc. Le sr. Napoi. Czapski est à la tête de toutes les académies prussiennes, il 
est en même temps membre actif d’autres académies alliées, ...il fait des dispositions, pro
jette les plans et entretient une correspondance étendue... Il y a aujourdhui plus de 
20.000 alliés académiciens, en comptant ceux qui y appartiennent à Varsovie...“. — 
Konstanty do Nowosilcowa, 24 juin 1821, przesyła „les observations ci-jointes, ...re
cueillies par un homme qui vient de faire la tournée de plusieurs universités d’Allemagne 
et qui se trouve à Kalisz en ce moment...“; do Schmidta, 6, 24 juin., z kopią tychże 
Observ.; Birnbaum do Rożnieckiego (b. d. == 27 czerw. 1821; B. wrócił z Kalisza do 
Warszawy 26 czerw, w nocy). Podł. akt pruskich, u Lauberta, Poln. Umtriebe an d. Uni
vers. Breslau, 1821-4, w Ztschr. d. Vereins f. Gesch. Schlesiens, XLV (1911; źródłowe, lecz 
w duchu policyjnym, z błędami), 73 sq., 93 sq., autorem donosu był jakiś relegowany 
z uniw. wrocł. student „Jaskólski“ (może pseudonim Birnbauma). Por. też Kraushar, Sprzy- 
sięż. stud. w Król. Kongr. (1905). — Robota Nowosilcowa: Nowosilcow do Konstantego, 
27, do Zajączka, 28 [Zajączek właśnie, 25 czerw., wrócił do Warszawy z objazdu wdztw 
mazow. i kal.; Konstanty wyjechał 24, odprowadzając w. ks. Michała do Kalisza, wrócił 
27 czerw, wieczorem], do Aleksandra 29 juin; Konstanty do Nowosilcowa, 30 juin, do 
Rożnieckiego 30 juin, nakazując śledzenie studentów uniwersytetów niemieckich a zwła
szcza wrocławskiego; Nowosilcow do Aleksandra, 6 juillet (o wykrytym pobycie Czap
skiego w Warszawie między 2-13 czerw., z dołącz. Lubowidzkiego Note sur Czapski), 
13 juill. (o napisach w bibl. uniw.) 1821. — Józ. Nap. Czapski: ur. 1797, syn Józefa (za- 
mord. 1810 przez służącego), kształcony w Warsz. 1815-7; potem na uniw. wrocł., gdzie 
1820 przeobraził Polonię na modłę burszowską, za awanturę z mjr. bar. Maltitz na odwa- 
chu wrocł. skazany na 2 mieś. twierdzy; za rewolucji porucz. jazdy pozn., w sztabie Skrzy
neckiego, ozdob. krzyż. złot. w sierp. 1831; żonaty z Mielżyńską, założycielką ordynacji 
Hutten-Czapskich; um. 1852; syn, sprusaczony, czynny od 1915 pod Beselerem w Warszawie.

Areszty: najwcześniej, niezawiśle od dalszego toku śledztwa, naskutek reskr. Za
jączka do Wielogłowskiego, prezesa kom. wdz. krak., 31 stycz. 1821, aresztowani w lutym 
t. r. Głazowski i Wądrzyński. — Moszyński uwięziony 15 lipca; Radosezwski do Kos- 
seckiego, 19 lipca; Kossecki do Kuruty, 24 juill.; Nowosilcow do Konstantego, 30 lipca: 
„po ważnosti dieła“, żąda asysty urzędnika rosyjskiego przy badaniu Moszyńskiego-



Konstanty do Zajączka, do Nowosilcowa, 30 juill., 1 août; Nowosilcow do Aleksandra, 
29 juillet (z napomknieniem, że policja i podobno Lubowidzki uprzedzili podejrzanych 
studentów o ich aresztowaniu), 3, 10 août (o badaniu Moszyńskiego przez Faleńskiego, 
„homme très sûr et très entendu“ i Jowca, „également très bon; c’est de cette personne 
que je me sers pour diriger l’interrogatoire vers le but qui présente le plus d’intérêt 
pour le gouvernement“). Oprócz papierów, zabranych Moszyńskiemu, nadeszły w ciągu 
sierpnia przysłane przez Wodzickiego z Krakowa papiery, wzięte przy aresztowaniu tam 
2 sierp, burszów krak., a dołączone w 15 NN., przy odezwie Nowosilcowa do Zajączka, 
28 sierp. 1821. Na dwóch prośbach ojca Moszyńskiego, o ratunek dla syna, do Kon
stantego, 23 août, i do Nowosilcowa, 16 sept. 1821, adnotacja Nowosilcowa: „wielieno osła
wił’ bez uważenia“. Por. Wodzicki, Pamiętn., 278 sq.; Przew. nauk. i liter., XXXIII 
(1905) 2, 97 sq.; Russ. Arch. (1908), I, 287 sq.

Fundusz gadzinowy: Zajączek do Aleksandra, 27 août; Ign. Sobolewski do Zajączka, 
6 nov. 1821, z zaleceniem „à ne point faire allouer au budget de l’exercice 1822 la somme 
susmentionnée [150 tys złp.], mais à l’imputer sur les fonds particuliers“; zaznaczyć jed
nak należy, że Zajączek nader wstrzemięźliwie korzystał z tego funduszu i wydatkował 
stąd nie więcej ponad kilkanaście tys. złp. — Reakcja szkolna: raporty Nowosilcowa do 
Aleksandra; odezwy Ign. Sobolewskiego do Nowosilcowa; memorjały Szaniawskiego; pro 
tokóły komitetu reformy szkół (Grabowski, Hauke, Szaniawski), 1821-2; do ciekawszych 
dokumentów w tych obszernych aktach należy korespondencja Nowosilcowa z Metterni- 
chem w sprawach szkolnych, pełna najczulszych komplementów obustronnych i wzrusza 
jącej zgodności pojęć względem tych spraw: Metternich do Nowosilcowa, Vienne 27 févr. 
1822, Nowosilcow do Metternicha, 30 déc. 1821, 24 mai 1822.

(Str. 371 sq.) Biuro centr. policji: Nowosilcow do Konstantego, 9 août 1821, z dołączę 
niem projektu Biura c. p.; Konstanty do Nowosilcowa, 9 août: „...je ne saurais qu’approuver 
en tous points les dispositions qu’il [projekt B. c. p.] embrasse, et je ne doute nullement 
que leur mise à exécution n’apporte les effets les plus salutaires à l’ordre et à la sûreté 
du pays“; Nowosilcow do Zajączka, 9 août: „...en priant V. A. de vouloir bien donner à la 
police civile les ordres nécessaires pour l’installation de ce Bureau, j’ai l’honneur de l’in
former que j’ai soumis ce même projet à S. A. I. Mgr. le gd. duc qui l’a approuvé et qui 
donnera ses ordres en conséquence à lai police militaire“, do Aleksandra 10 août 1821: „Le 
défaut d’ensemble et d’unité dans l’action de la police, divisée en plusieurs parties sans 
aucun rapport entre elles, paralysait jusqu’à présent ses effets au point de les rendre pres
que nuis, tant à Varsovie que dans les palatinats. J’ai souvent... signalé à V. M. ce vice 
essentiel qui dominait ici dans une branche aussi importante de l’administration publique. 
Mais, voyant aujourdhui combien, d’un côté, l’inquiétude des esprits augmente parmi les 
habitants des pays qui nous avoisinent, et à quel point les principes pernicieux et subver 
sifs de tout ordre font des progrès et cherchent à pénétrer partout, et m’apercevant, de 
l’autre, par un exemple récent avec quelle facilité Czapski, une des plus mauvaises têtes de 
l’université de Breslau, a pu passer la frontière sans passeport et vivre à Varsovie une quin
zaine de jours sans attirer sur lui la moindre attention de la part de la police, j’ai cru 
qu’il n’y avait plus temps à perdre pour prendre quelques mesures efficaces qui puissent 
donner à cette hranche de l’administration la vigueur qui lui manque. En conséquence, j’ai
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pris la liberté de parler à S. A. I. et de lui présenter un projet ci-joint, moyennant lequel 
la police générale du Royaume se concentrerait à Varsovie, et les deux polices, militaire 
et civile, agissant de concert, se donneraient le bras pour suivre la même direction. Mgr. 
le gd. duc, ainsi que le pce-lieutenant, l’ayant approuvé, ce projet va incessamment être 
mis en exécution...“ — Organizacja: „§ 1. Il y aura à Varsovie un Bureau central de police 
d’ordre et de sûreté, tant pour la ville que pour le Royaume. § 2. Ce Bureau sera composé 
du chef de la gendarmerie, du président de la commission palatinale de Mazovie, du com
mandant ou majoir de la place, du président ou vice-président de la municipalité, et du 
directeur général de la police et des postes. § 3. Les séances ordinaires de ce Bureau se 
tiendront 2 fois par jour, le matin avant la parade et le soir après la retraite. Le plus an
cien en grade présidera. § 4. Le chef de la gendarmerie, le commandant de la place et le 
président ou vice-président de la municipalité, comme officiers actifs de la police de sûreté 
et d’ordre, ne pourront sous aucun prétexte se dispenser d’assister à chaque séance du 
Bureau... § 5. ...il y aura des séances extraordinaires qui pourront se tenir à toute heure... 
§ 6. Immédiatement après chaque séance extraordinaire, ...le chef de la gendarmerie vien
dra faire son rapport au Commandant en chef de l’armée... § 9. Les commissaires des cer
cles, les officiers de la gandarmerie, les adjudants de la place et les employés inférieurs de 
la police ...feront à la séance du matin les rapports sur ce qui se sera passé dans la nuit 
et prendront les ordres du Bureau pour la journée; le même ordre sera observé à l’égard 
des séances du soir... § 11. ...L’on évitera autant que possible les communications par écrit 
entre les membres... § 15. Le Bureau aura un secrétaire, faisant sous les ordres du prési 
dent ou vice-président de la municipalité, les fonctions d’un juge d’instruction“. — Zastoso
wanie w Cesarstwie: zapiska Benckendorfa dla Mikołaja I o scentralizowaniu wyższej po
licji, stycz. 1826; rozkaz najw., mianujący Benckendorfa szefem żandarmów, 7 lipca; ukaz 
o ustanowieniu III. Wydziału własn. J. C. M. kancelarji, pod Benckendorfem i Fockiem, 
15 lipca 1826; por. Szylder, Mikołaj I, I, 464, 780 sq., Schiemann, Gesch. Nikolaus, 
II (1908), 97 sq.

(Str. 373 sq.) Rozwinięcie policji municypalnej: [Luhowidzkj] Stan teraźn. policji m. 
Warszawy (i) proponowany dodatek; protok. posiedź. Biura centr. poi., 3 paźdz. 1821, 
„względem ulepszenia i potrzebnego pomnożenia służby polie, w stolicy“; Zajączek do Mo
stowskiego, 19 grud.; Mostowski do Zajączka, 26 grud. 1821; Nowosilcow do Aleksandra. 
27 janv., 3 févr. 1822.
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