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Zjazd horodelski.

I.

. . . Rzadko jesie tak bywa stale, a dugo po-

godn, jak ni bya na Bugu, Styru i Horynia po-

rzeczach w pamitnym roku 1861. Dni owej je-

sieni stay si ctiwil wan w pamie rozwoju pr-
dów budzcego si ducha narodowego, które wów-
czas coraz to szerzej od Wisy pyny, wzdu
caego rosyjskiego zaboru; pyny ku wschodowi,

ku najdalszym kracom dawnej Polski. Prdy te,

pync w kierunkach jednakich z drogami, któremi

niegdy szy cywilizacyjne wpywy Polski, wywo-
yway nastpstwa dziwne: budzi si duch narodu;

masy, upione od wielu dziesitków lat, niespodzia-

nie daway znaki wiadomoci, i jeszcze iskra y-
cia tli w ich piersi...

Jakie niepojte, przedtem nieznane dreszcze

wstrzsay organizmem spoecznym na wielkich, ob-

szarach.

Ludzie, niedo, i z wieloletniego, letargi-

cznego snu budzili si, ale lepszymi si budzili, ni
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zasnli. Nowa, o nieznanem mianie sia vv'stj)ia

w jednostki i tumy: zdawao si, i ogie nieziem-

ski wstpi do serc i sumie ludzi, i ogie ów
przetopi te sumienia i serca na kruszec cenny, od

którego wszelkie naleciaoci obce odpady, ogie
nieziemski podniesionego uczucia narodowego stra-

wi je — pozostay w swej pierwotnej, nieskazitel-

nej czystoci.

Obcy wdrowiec, zwiedzajcy w owym pa-

mitnym roku Królestwo Kongresowe, Litw i inne

prowincye zaboru ros3'jskiego, zdumiaby si, wi-

dzc, i aoba okrya cae spoeczestwo, i czar-

na szata powiewa na wielkich obszarach, jakby

mówic, e uczucie jedno i to samo jednoczy zie-

mie te, od wielu lat rozjednane, i wszyscy

w tern jednem uczuciu mioci ojczyzn}^ we wspól-

nym bólu nad jej cierpieniami cz si w jedno

koo rodzinne.

Tak marzy obcy przybysz... Kto, znajcy

miejscowe stosunki, ludzi, ich sprawy, pobudki tych

spraw, znalazby bezwtpienia jeszcze co wicej,

znalazby i inne zjawiska, — zjawiska bardzo cie-

kawe, wytworzone na tle wypadków i chwil ów-

czesnych. Chwile, zaiste, nader niezw3xzajnie za-

rysowyway si, podnoszc ku wy^-nom jednostki

i tumy. Prawie rzec mona, i w powietrzu czu-

e powiewy jakie niezwyke, uraoralniajce, uszla-

chetniajce ludzi: wiara w przyszo lepsz, na-

dzieja rychego ziszczenia pragnie ogólnych, na-

peniaa i przepeniaa serca, wytwarzajc nastrój

ogólny radosny i niemniej uroczysty. O blizkich

rozczarowaniach, o bolesnych zawodach, stojcych
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tu obok, niejako za cian, nie mylano nawet

wcale, przynajmniej wród ogóu: przeczuway je

moe jednostki, lecz nie tumy.

Jeeli niekiedy dolat}rvva do uszu ludzi, wie-

rzcych w blizk jutrzenk wyzwolenia, huk gromu

zbliajcych si niebezpieczestw, jeeli nawet tu

lub owdzie niebezpieczestwa spaday na gowy
nieprzygotowanych, umiano stawi czoo niebezpie-

czestwom, umiano je znosi z godnoci, mstwem,

spokojem. Byo to jednem ze znamion wybitnych

ówczesnych chwil. Lecz nawet i w chwilach naj-

wikszej trwogi, najgroniejszego niebezpiecze-

stwa, nie przestawano wierzy, e spadaj ciosy

z chmur>' przelotnej, e wicher, co j nasun,

wnet j spdzi z widnokrgu, za którym wci go-

ci bdzie soce statecznej pogody.

Wiosna szczególnie i lato owego roku, o któ-

rym mówimy, patrzay na dziwne, przedtem w ta-

kiej liczbie niespotykane zjawiska: powanieni od

wielu lat — podawali sobie donie; siejcy zy przy-

kad — cofali si ze stromych cieek; starzy grze-

sznicy, le czynicy w zakresie spraw spoecznych—

przestawali grzeszy; a gdy nie mogli zmieni swe-

go postpowania, szkodliwego dla spoeczestwa,

bo mocy charakteru w nich brako, a wiara wyga-

sa — oddawali si rozpaczy...

Wiemy o jedn^^m przykadzie na Ukrainie, e
taki zatwardziay grzesznik w zakresie stosunków

spoecznych, wobec budzcej si opinii publicznej,

karccej a przynajmniej pitnujcej podobne zdro-
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noci — sn w chwili rozpaczy — ycie sobie

odebra. Spotykano i inne podobnego rodzaju przy-

kady. Reliabilitacye wasnego postpowania wcale

nie zaliczay si w owym pamitnym roku do zja-

wisk rzadkich, owszem, stay wci na porzdku
dziennym.

Prdy, budzce ywsze uczucie narodowe,

umoralnia}' jednostki i masy: widzielimy oboj-

tnych w wierze, którzy si nawracali, i po wielu

latach szukali drogi do kocioa; urzdnicy Polacy

wycofj^wali si ze swych stanowisk, gdy takowe

staway w sprzecznoci z ich obowizkami wzgl-
dem kraju; budzio si w nich sumienie, jak w wie-

lu innych grupach spoecznych.

Nawet uczniowie w niektórych szkoach lepiej

uczy si zaczli; garnli si pilnie, z zapaem do

polskiej ksiki, do nauki mówicej o przeszoci

wasnego narodu, i sami t wiedz zdobywali, gdy
w zaborze rosyjskim caym, szczególnie na Zabu-

u, szkoa usuwaa od nich wszystko, co swojskiem

mieni si mogo. Zapa do nauki wród szkolnej

modziey rós w owych czasach pod wpwem mo-

ralnych wstrznie tamtoczesnych.

Duch podniosy, umoralniajcy, powion po-

nad spoeczestwem, a wic nie opuci i serc mo-
docianych, — owszem, odbija si w onych sercach

naj wybitniej, i owe mode pokolenia zaczy doka-

dniej spenia swe obowizki. Rosyanie nawet, nau-

czyciele szkó, robili tego rodzaju spostrzeenia

w szkoach na Woyniu — i smucili si tem; gnie-

wao to ich i niezmiernie dranio.
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Duch gbszego uczucia religijnego, spywaj-
cy wraz z pieni patryotyczno-religijn ku duszom

dziecicym, budzi si wród szkolnej modziey,
a zarazem podnosi na wyyny ich modociane ser-

ca, umoralnia je. Obawiano si tego w sferach

szkolnej, rzdowej zwierzchnoci: zwierzchno
szkó, dca zwykle do zdemoralizowania modzie-

y, do zatracenia w ich piersi uczu podniosej

-

szych, na którychby kiekowa i rozwija si mogy
uczucia patr^-otyczne, z przeraeniem patrzaa, i
jej destrukcjjne zabiegi w proch si rozsypuj.

Byy rzeczywiste powody do przeraenia si

dla tych, co prowadzili robot destrukcyjn, gdy
spostrzeono, i po trzydziestu prawie latach za-

biegów destrukcyjnych caa ta praca posza na

marne.

Strwoona przeto takiem duchowem, niespo-

dzianem przeobraeniem modocianych pokole,

zwierzchno szkó, — rekrutujca si od r. 1832

z Zadnieprza — zacza myle o reakcyi i posy-

aa wci sprawozdania o duchu buntowniczym,

który zakrad si do serc modziey. Denuncyacye

biegy nieustannie jedna za di-ug do Kijowa, gdzie

rezyduje gówny zwierzchnik, tak zwany „kurator"

szkó Woynia, Podola i Ukrainy ^).

Tak si dziao w gimnazyum w Równem, na

Woyniu.
O niem mówi, bo na t szko patrzaem

zblizka.

V) Jak fantastycznemi byy denuncyacye tych panów
widzimy z pamitników jednego z nich. {A. Sotattowskij.

Pamitniki, — „Kijewskaja Starina", r. 1890).
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Gównym objawem owych „buntowniczych

usposobie" rówieskiej szkolnej modziey by jej

udzia w ogólnej aobie narodu i odmawianie

w klasie modlitw przed i po lekcyi „klczc". To
zwaszcza klczenie podczas modlitwy mocno wa-
dzom nie podobao si.

Kapelan, a zarazem katecheta gimnazyalny,

ks. Józef Twarowski, wprdce potem by wysany
bez sdu na wygnanie do najsmutniejszych okolic

pónocnej Europy, do Powieca, na dzikie wybrze-

a jeziora Onegi, gdzie, po kilku latach nie-

woli, wród wielkich prywacjj, ycie zakoczy.

Biedny ten czowiek, przed owymi miesicami

wstrznie moralnych, uwaanym by przez wadze
rosyjskie, pod wzgldem politycznym i religijnym,

jako osoba bez zarzutu; wadze widziay w nim

indywiduum bierne i lubiy go nawet: rok 1861

przeksztaci go stanowczo... Nisze organa poli-

cyjne, postawione na stray usposobie, myli i czy-

nów spoeczestwa, nie mogy W3'j z podziwu

z powodu zaszej w nim zmiany. Nie rozumiano,

i natchnienia Ducha Boego spyn}' do jego du-

szy; wadze chciay w tem przeobraeniu widzie
jed^^nie czyj prowokacy.

Budzenie si ducha narodowego, który na

skrzydach wiary unosi modsze i starsze pokole-

nia, przejawiao si na szerokich obszarach rosj^j-

skiego zaboru; inne dzielnice ziem polskich obce

byy temu samorzutnemu ruchowi, nie znay go,

i tem samem ani wówczas, ani póniej, oceni go

naleycie nie umiay i nie mogy.
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— „Istna to moralna rewoluc3'a" — mawiali

o caym owym ruchu Rosyanie; i, mówic to, su-
szno mieli zupen. Z owym moralnym prze-

wrotem walczy byo trudno; wadza rosyjska wzdy-
chaa do ruchu zbrojnego, któryby móg by bro-

ni poskromiony i krwi sw zala wszystkie zdo-

bycze owej „moralnej rewolucyi".

Z kolei i to nadeszo.

Lecz w dniach, o któr3Th mówinty, w jesieni

1861 r., jeeli nie gdzieindziej, to w kadj^m razie

na Zabuu, wród cichj-ch dworów Wo3'^nia, nikt

nie myla o ruchu zbrojnym.

W zachodnich okolicach Woynia, gdzie mie-

szkaem, wszystkie przejawy owego moralnego
przewrotu, w dniach rozpoczynajcych padziernik
1861 r., dobiegay kulminacyjnego punktu rozwoju:

tumny a wspaniay obchód na polach Horoda
odbi si echem nader doniosem wród szerokich

przestworzy Woynia.





II.

Kilka obchodów wielkich, tumnych, upami-
tniajcych chwile wybitne dziejów naszych, zapisa-

y na swych kartach roczniki roku 1861.

Poza Warszaw naliczy ich mona byo li-

czb do znaczn, lecz najwietniejsze, te, co prze-

nosiy ówczesny ruch umysów z miast, gdzie si
on rozpocz, do wiosek, pod strzechy wieniacze,

do izb rzemielniczych maych miasteczek, do
puszcz i dalekich zaktków ziem naszych: to prze-

dewszystkiem obchód unii lubelskiej w Kownie, to

tumne zebranie ludu na górze witokrzyskiej, sy-

panie pamitkowego kopca na pobojowisku pod
Dubienk, to wreszcie, przerastajcy wszystkie in-

ne, obchód pamitki pierwszej unii ziem zanieme-
skich i zabuaskich, odbyty na polach Horoda.

Wie o majcym si odbj^^ obchodzie, cz3Mi,

jak go wówczas nazywano, „zjedzie Horodelskim"

rozbiega si nader szybko po caem Zabuu, do-

tara do najbardziej ustronnych zaktków Litwy,

opara si o ujcia Wisy. Ze wszystkich tych

okolic ^wybierano si i cigniono do malutkiego

Horoda, na lewem pobrzeu Bugu pooonego.
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Tam jednostki spoeczestwa rozbitego na okru-

chy, do niedawna upionego, miay si zebra

z okolic dalekich, z dzielnic rónych, i poda so-

bie do bratni, stwierdzi sw obecnoci, i to,

co wieki zjednoczyy, nie cementem krwi i elaza,

ale mioci, dobr wol, wzajemn potrzeb wsf>ól-

nej obrony, nie rozsypuje si atwo w proch pod

naciskiem miecza.

Ta myl rzucona w przestworza wielkie ziem

naszych zwoaa z niezmiern szybkoci — tumy.

Biega owa myl nie lini dróg elaznych, na

tych przestrzeniach bowiem ich wtedy nie byo;

biegu jej nie przyspieszaa prasa — ona milczaa;

wie podawana z ust do ust, wie zapisana na

bibulastym skrawku papieru, zawierajcym odezwa,

zwoujc na „zjazd w Horodle" — to szlaki, któ-

remi ona kroczya... Papier bibulasty z odezw,
odbit gdzie w ukryciu, zuytemi czcionkami, od-

grywa rol tu mniejsz, ni prdy nieuchwytne,

czce umysy, serca i donie ówczesnego naszego

spoeczestwa. Kada myl dca do zespolenia

rozjednanych, rozczonkowanych na stany, na war-

stwy spoeczne, z sob zwanione, myl podnosz-
ca, oczyszczajca, dya tchnieniem tych powie-

wów nieziemskich, które niekiedy pyn ponad na-

rodami, wytwarzajc wród nich pragnienie wyszych
celów, skierowujc je do osignicia szczytnych

ideaów. Otó temi szlaki, niewidzialnemi dla oka
zwykego spostrzegacza, przesuwaa si wie o „zje-

dzie Horodelskim".

Dobiega ona i nas, niezbyt odlegych od
porzecza Bugu, dobiega jednoczenie i dalekich
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przestrzeni, usadowionych nad doln Wis, lub

górnym Niemnem, czy te w puszczach, przez któ-

re toruje sobie drog wazki, bo pocztkowy, prd
Dniepru.

Dobiega prawie jednoczenie blizkich i dale-

kich odlegoci, ale w owej epoce zespolonych
w jedn niejako rodzin... Zespalanie si jedno-

stek, kó towarzyskich, tak niedawno jeszcze dale-

kich i obcych, zespalanie si cise w roku tym
niezwyczajnym w jedno grono bjratnie, nader cz-
sto si spotykao i moe by zaliczone do cech cha-

rakterystycznych epoki.

Wyjedalimy — ja i mój brat — na ów
„zjazd Horodelski" nie sami; poprzedzali nas i nam
towarzyszyli rozmaici, a przed paru dniami wcale

nam nieznani przybysze, którzy z dalszych jadc
okolic, do nas zajedali, po blisze wskazówki,
tyczce si równie „zjazdu", jak i dróg, któremi

najatwiej dosta si do Horoda.

Takich niespodzianych goci, których pierw-

szy raz w yciu si widziao ^ a potem ju ni-

gdy — duo si przesuno pod nasz wiejsk
strzech. Ten przyjeda z dalszego Woynia, ów
z Podola; tamtemu kto znany, innemu mao lub

zupenie nieznany da wskazówki, poleci szuka
nas i u nas zasiga informacyi o Horodle... Bo
nawet geograficzne informacye nie byy do odrzu-

cenia. Niejeden szlachcic z pod Chmielnika podol-

skiego, czy te Winnicy lub Berdyczowa, nie mia
najmniejszego pojcia, gdzie ley owo Horodo. Je-

cha wszake wielkim gocicem ku zachodowi, pe-

wien, e dojedzie do Bugu, a tam \u pewnie wiedz,
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gdzie ta miecina, o której poprzednio wcale nie

sysza.

Rano i gwarno byo, gdymy, wreszcie za-

brawszy tych i owych, w^nuszali maemi, lenem i

drogami, skierowujc si na wikszy gociniec, pro-

wadzcy do Bugu.

Jecha wci tumn karawan byo niepodo-

bna. Podzielilimy si wnc na mniejsze grupy, po

dwie, trzy bryczki najwj^ej i mniej wicej wszy-

scy mielimy si spotka u przeprawy w nad-

bunym Uciugu. O przeszkodach, jakie mogy
nam zamkn drog na przeprawie przez Bug,

nikt nie myla, nikt si ich nie spodziewa,

a nawet, gdyby spodziewano si — to przed

niemi nie cofano si: duo byo wiary w pomylne
jutro.

Zboczywszy z wikszego gocica, w pobliu
Wodzimierza-Woyskiego, stanlini}' na duszy
popas w jednej z ustronnych wiosek, we dworze
obszernym, u ludzi mao CZ37 te wcale nam nie-

znanych. Ale wówczas, gdy dalecy w jednej chwi-

li blizkimi stawali si, gd}^ wspólne cele, jednakie

dnoci tak zbliay nieznanych, i zdawao si,

e maj poza sob dugie lata zayych stosunków,

w owj^m gocinn^-m domu bj-limy wnet jak u da-

wnych przyjació.

Dwór i dziedziniec przed nim zapenione byy-
Dom brzmia gwarem ogromnej ciby goci, a w
dziedzicu konie, powozy i wozy tworzyy istne

obozowisko, wród którego krciy si gwarne gru-

py suby, czeladzi, pachoków, rónego miana

i rónej gwary.
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Wszystko, co dwór i dziedziniec zapeniao,

dyo do Horoda. Podobnie, jak przed paru dnia-

mi u nas, tak i tu, róni przypadkowi przybj^sze

z dalszycli i bliszych okolic zjechali si; jedni dla

informacyi, inni dla tego, e kto z ich znajomych

zagldn chwilowo, by o drog blisz zapyta,

inni wreszcie w bram gocinnie otwart wjedali,

bo przed nimi jadca bryka w ni si wtoczya.

I dwór, i stajnie, i dziedziniec tworzy}- obo-

zowisko wesoe, haaliwe, przesuway si przeze

typy rónorodne a nader charakterystyczne. Nie

tylko wród goci toczcych si w izbach domo-

stwa, ale i na dziedzicu, wród suby i rónych

ciurów dworskich prowadzono rozmowy, wiadcz-
ce, i wypadki ówczesne znacznie si przyczyniy

do podniesienia duchowego jednych, uwiadomie-

nia innych. Ci inni — ta suba dworska — w we-

soych gawdkach skadaa dow-ody, i nie napró-

no jedzia ze swymi panami do Dubienki, na

uroczysto sypania kopca, majcego uwieczni pa-

mi bitwy 1792 roku, nie napróno udzia brali

w stawianiu pamitkowych krzyów, które upo-

wszechniy si nie tylko w Królestwie, lecz i na

Zabue przechodzi ju zaczy. Gdyby kto wol
i czas mia przysuchania si ich rozmowom, ze

zdumieniem dowiedziaby si, i rozumiej znacze-

nie wielu zjawisk ówczesnych, i naprdce posiedli

znajomo niektórych faktów dziejow-ych.

Wród ciby rónych pachoków, nasz woni-

ca Jakób rej wodzi, rozprawia gono i zamaszy-

cie o pukowniku nieprzyjacielskim, Palembachu,

który znalaz mier w roku 1792, na polach Du-

Z przeszoci. 2



- 18 —

bienki, i dodawa anegdottj, skdind prawdziw,
o napisach, jakie byy na krzyu, stojcym na jego

mogile... Tej anegdoty tu przytoczy nie moemy,
ale budzia ona szalony miech w gronie suchaczy

Jakóba...

Podczas, gdy suba, na podcieniach stajen-

n\'Cli, gwarzya wesoo i zapominaa o nie, mniej

jeszcze o wypoczynku mylano w izbach dworu.

Obok rozpraw haaliwych, /. wntrza domostwa
dobiegay dwiki fortepianu: kto akompaniowa
do piewu; „Marsz czwartaków" piewano.

„Marsz czwartaków", pióra Wodzimierza Wol-
skiego, zalicza si do piosenek wtedy bardzo po-

pularnych; wytworzya go chwila ówczesna. Ci

.,czwartac\'", przez Wolskiego opiewani, nic wspól-

nego nie mieli ze znakomitym pukiem IV wojsk

Królestwa kongresowego, to mieszkacy szczytów

kamienicy hr. Andrzeja Zamoyskiego, na Nowym-
wiecie, to modzie Szkoy Sztuk Piknych, czyn-

nie do sw prz\'kadajca do ruchu narodowego,

a wród niej, obok czsto wspominanego Karola

Nowakowskiego, zmarego póniej na Syberyn,

przodowa ucze Szkoy Sztuk Piknych, malarz

„Szachem" zwany, cieszcy si wielk wzitoci
nietylko wród swej artystycznej druyny. Mia
„Szach" duo miru u braci rzemielniczej na „Sta-

rem miecie*'^). Ale to ju byo w rok póniej, kie-

dy stronnictwo tak zwanego ruchu zdobywao szer-

szy teren do dziaania.

^) „Szach" — to Stanisaw Szachowski, póniejszy pro-
fesor prawa rzymskiego, na uniwersytecie lwowskim, wielce
ceniony przez modzie akademick. Zmar we Lwowie w
sierpniu 1900 r.
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Rozbawione dwór i cae obejcie nie spo-

strzeg}^ i wieczór pogodny, ksit^ycowy, zamieni]

si na noc, która w przylegej wsi giucia ju bya,

koysca od dawna do snu ciaty wieniacze. Wród
rozpiewanej, rozgwarzonej i rozmarzonej gromad-

ki goci napróno szukaby myli niepokoju, bodaj

chwilowego, i znajdzie si na razie sia, która im

przetnie drog na lewe pobrzee Bugu i do Horo-

da zamknie wejcie... Detd nic spotykano si

z wikszym oporem siy, nie przypuszczano, i na-

dejdzie ona tak rycho; prawie zapominano, i ona

wogóle istnieje.

Zreszt, pobrzee lewe — Chelmszczyzna, Lu-

belskie byy zwizane w jakie szeregi, posiaday

komitet, tworzcy ów „zjazd", wiedziano przeto,

co si dzieje w innym obozie, rzucano wzrokiem

na szersze przestrzenie, — na Woyniu za, wszy-

stko przedstawiao si samorzutnem, doiywczem,

wcale niezorganizowanem, a zapatrzonem tylko

w lewe pobrzee Bugowe; stamtd wygldano i ha-

se i kierunków...

— Trzeba nam std co prdzej wyjeda, —
.szepn mi mój brat — obawiam si, e drog nam

zamkn na przeprawach... Jeszcze wprawdzie trzy

dni prawie do lo padziernika, do terminu zjazdu,

ale zwleka nie naley... Oni czujniejsi od nas...

Dwakro mi tego nie potrzeba byo powta-

rza. W pó godziny potem toczya si nasza bry-

czka po nierównej drodze w kierunku mgy i mro-

ków gbokich zalegajcych ki nadbune.

Poza nami, nad lasami i polami Woynia uka-

zay si pierwsze brzaski bladej jutrzenki.
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Minwszy opotki wioski, upionej tak gltjbo-

ko, w godzinach przedwitu, i adne nawet

psa warknicie ciszy nie przer}'^wao, dopiero

u koowrotu, zamykajcego obszerne sioo, poza

ostatni lepiank, rzucon samotnie na wygonie,

odwróci do nas Jakób sw twarz pogodn, zdaje

si dotd nie pozbawion wesoych wrae, z po-

wodu wspomnie o Palembachu i rzuci krótkie

pytanie:

— A teraz dokd?...

Zdoby si na natychmiastow odpowied,
rzecz atw nie byo. Myl, i mog nam drog
przeci gdzie u rzeki, e przewozy mog by
obsadzone, a promy cignite — nie opuszczaa

nas od chwili wyjazdu z gocinnego domu, które-

go gAvar ju do nas przesta dolatywa. Widoczn
byo rzecz, i o prostym gocicu przez Uciug
nie podobna m^-le i wogóle niezbdnem si sta-

wao ominicie dróg wikszych, przepraw bardziej

znan3'^ch.

Odbylim\' krótk narad, której wynikiem

sta si nasz kierunek podróy na Kryów, ma
miecin, dokd moe nie doszy jeszcze rozkazy

zamknicia dróg, przecicia lin u promów.
Nasze przeczucia, samorzutnie powstae, i

dalsza podró moe by utrudnion, zostay uspra-

wiedliwione najzupeniej... Jeeli u nas czujno
usypiaa, budzia si natomiast czujno siy rz-
dzcej, wchodzcej w^tedy wanie na drog prze-

cicia dalszych tumnych manifestacyi. Niewiado-
mi dobrze okolicy, zblialimy si do wybrzey
Bugu naprzeciwko Kryowa, miecin}'^ ubouchnej
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i ustronnej w Królestwie, zblialimy si z niemia-

oci i obaw, czy nie bdzimy. Rzeczywicie
docieralimy do przewozu jak miedz, czy te
drog polow, utorowan sn dorywczo przez

wozy wieniacze, wród obszernych gów nadbu-

askich.
Na wybrzeu, o ile nioglim}' dojrze przez

mgy gste, przewonika ani promu nie zastalimy.

Czeka dugo byo niebezpiecznie, by nie nadszed
wschód soca, który móg sprowadzi jak stra.

Przeprawa pod oson szarej opony witu i mgy
zdawaa si najbezpieczniejsz.

Brak promu w niemay kopot nas wprawi.
I oczekiwanie i woanie mogoby zarówno sta si
niebezpiecznem. Pragnlimy coprdzej wydosta
si na terytoryum Królestwa, gdzie spotykano wte-

dy wiksze rkojmie bezpieczestwa, ni na Zabuu.
Pragnienia nasze prdzej si urzeczywistniy,

ni przypuszczalimy. Zachwiaa si tafla spokoj-

nej fali rzecznej i bez szelestu, bez szmeru, z po-

za mg}', wypyn prom may, o deskach chwiej-

cych si. Starzec w ndznymi przyodziewku, w
somianym kapeluszu z duemi skrzydami, kiero-

wa promem.

Pospiesznie nasza bryczka wtoczya si na po-

kad statku i z pod desek nieco zbutwiaych, le
zestawionych, bryzna woda.

Przewonik przypatr}'wa si nam pilnie i co
w myli swej rozwaa; nim prom ruszy, odezwa
si na wpó do siebie, na wpó do nas.

— Nigdzie pewnie nie nocowalicie, gdy tak

przed witem ju u przewozu stajecie... Co was
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|>dzi nagego... czy nie ten zjaz<I w Horodle, od

nas duo ludzi tam wali...

A po chwili, kiedy prom ju przelizga si

zacz po spokojnym nurcie rzeki, doda stumio-

nymi gosem:
— U nas teraz nie to, co u was... u nas „Bo-

e co Polskfj"...

Sowa te nadbuaskiego wieniaka, /. Ciem-
szczyznj', nie byy bez pewnego gbszego znacze-

nia; wypyny one z myli nieumiejcej zdawa
sobie dokadnie sprawA' ze zjawisk otaczajcych;

ale mówicy, niby dzieci, intuicyjnie odczuwa, i
dziao si dokoa co dziwnego, i inna powiaa
atmosfera, e patrzy na inny jaki okres w swem
dotychczas spokojnem yciu, podobnem do wegeta-

cyi rolin.

Przeprawiwszy si na lew}^ brzeg Bugu, by-

limy bezpieczni i od wszelkiego pocigu i od od-

cicia od Królestwa; niemniej jednak, wobec braku

wszelkich bliszych wieci, co si dzieje w Horo-

dle, gdzie szuka organizatorów zjazdu, gdzie s
miejsca przeznaczone na skupienie si przybywaj-
c\Th? — Iwlimy zupenie bezradni.

Nic nie pozostawao, jak maemi droynami,
polnemi miedzami, ciekami, bodaj duszemi nie-

co, zbha si do miejsca zjazdu, w tej nadziei, i
gdzie, w bliszym promieniu od Horoda, spotkamy

tak nam konieczne blisze wskazówki... Minlimy
miasteczko Krj^ów, o par mil dalej Hrubieszów,

który przebylimy niezatrzymujc si wcale, i dalej

zmierzalimy w kierunku Horoda polnemi droga-

mi, omijajc wikszy gociniec. Bya to jazda do
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mozolna, nie znalimy bowiem dokadnie okolicy

i konie nasze zaczy uczuwa znuenie, po du-

giem, prawie caodziennem krceniu si po drogach

nierównych i bez adnego duszego wypoczynku.

Ca nasz pociech staa si nadzieja prdkie-

go dotarcia do celu podróy i wspaniaa pogoda

jesienna, która nam stale towarzysz3'a.

Ju bya godzina popoudniowa; bkajc si

okolnemi droynami, zajechalimy do wioski, której

nazwy nawet nie znalimy. Droga sza obok bra-

my dworu stojcego w gbi dziedzica, otoczone-

go wspaniaemi drzewami... Sylwetka domu i ogro-

du szybko przesuny si przed okiem naszem —
mijalimy ju je — gdy niespodzianie usyszelimy

woanie poza sob. Kto bieg /. iiaglcemi gesta-

mi, abymy si wstrzymali.

Bieg od domu, który ju pozostawa za na-

mi, chopak lat ii lub 12, w konfederatce i cza-

marce, a skoro stanlimy zblij^ si do nas, uniósi

nieco konfederatk, mówic: „Matka moja, waci-

cielka tej wsi, prosi panów, abycie do niej zaje-

chali... Zapewne dycie do Horoda, na zjazd;

miasteczko wojskiem osadzone, dosta si tam nie-

podobna, lecz dom mej matki stoi otwarty dla

wszystkich spieszcych do Horoda. Zapraszani

panów w imieniu mej matki"...

Wymówi to jednem tchem i, rk wskazaw-

szy bram otwart, pody spiesznie do ganku, na

którym spostrzeglimy grup mczyzn, ciekawie

nam przypatrujcych si.

Kilka sów tego dzieciaka najzupeniej wy-

starczajc byy informacy o stanie rzeczy w oko-
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licy, która miaa sta si terenem zjazdu. Dwie

doby oddzielay nas od naznaczonego dnia, a ju
widocznie caa sie przeszkód, utrudnie, zarzuco-

n zostaa na okolic iorodelsk. W jednej chwili

pozycya staa si dla nas rzecz jasn: gocina

nam ofiarowana bardzo bya na czasie, bo dawaa
mono lepszego zorganizowania si wród no-

wych okolicznoci i wprowadzaa do licznego gro-

na uczestników zjazdu.

W szeroko rozwartych podwojach sieni ob-

szernego domostwa, robicego wraenie nie pa-
skiej rezydencyi, ale dostatniego dworu szlache-

ckiego, powitaa nas matrona powana, odziana

w grub aob, poza ni stao kilka pa w czar-

nych sukniach, a dalej, w gbi, caa ciba m-
czyzn rónego wieku... Wszyscy oni, jak wprdce
dowiedzielimy si, d^^li do Horoda.

Powana matrona, witajca nas, to pani pu-

kownikowa Teodora z Podhorodeskich Podhoro-

deska, wdowa po Leonie Podhorodeskim, puko-

wniku wojsk polskich, którego w roku 1831, wi-

dziano na czele jazdy lubelskiej. Bya to pani do-

mu tego, otoczonego wsi nazywajc si Hre-

benne.

— Moje Hrebenne — mówia pukownikowa
wprowadzajc nas do obszernej izby na prawo —
ley tu przy Horodle, obowizkiem przeto jest

obecnie otworzjT bram, rozszerzy, o ile si da,

ciany dla wszystkich, co z daleka, z bardzo dale-

ka spiesz, by za dni par zej si na polach Ho-
roda, by sobie do bratni poda, spojrze w oczy

i rzec, e si jeszcze yje... Dni teraniejsze niech
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wiadcz, i chocia rozbici na okruchy, chocia

dugo zupenie upieni, prawie zamarli, do snu

wiecznego zoeni — jeszcze yjemy... Przeszka-

dzaj nam jednak okaza to wiatu. Horodo od

dwóch dni zajte przez wojsko; na Bugu dzi,

wczoraj, zacignito silne kordony; nikt z zabua-
skich okolic nie bdzie si móg teraz przedrze,

kto dotd rzeki nie przeby... Niektórym jednak

udao si omyH strae. Prawie wszyscy moi a-

skawi gocie, którjTh panowie tu widzicie, s
z poza Bugu; zdoali przelizn si niepostrzee-

nie wród czat i posterunków nadbrzenych...

Wobec tego strzeenia przejcia z Zabua, wobec
utrudnienia zejcia si w wiksze gromady, wobec
zreszt, i wielu, przekroczywszy Bug, bka si
i niewie, co z sob pocz, postanowilimy i my
otoczy si posterunkami, czynicymi wywiady...

Modzie z naszej okolicy prawie caa uruchomio-

na; konno przebiega drogi i pola, sprowadza nie-

wiedzcych dokd si uda i zabkanych do pe-

wnych punktów, dowiaduje si o stanowiskach i ru-

chach wojsk, o rozporzdzeniach krpujcych sku-

pianie si gromad ptniczych dcych do Ho-

roda...

— Podczas gdy modzie starsza czyni wy-

wiady na dalszej przestrzeni — cigna dalej swe

opowiadanie pani pukownikowa — poleciam czu-

wa memu chopcu u bramy domu i sprowadza

tu wszystkich bkajcj-ch si i niewiedzcych o sta-

nie rzeczy w miasteczku...

Tu nastpia wzajemna rekomendacya nas

i tych, których ju tam zastalim}-. Bya tych osta-
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tpich spora gromadka, okoo trzydziestu osób,

wszyscy prawie z zabuaskich okolic. Wczeniej
oni nieco przemknli si do Kongresówki, korzy-

stajc z maych, niestrzeonych przewozów. Inni,

co póniej nad Bug przybyli, musieli pozosta

w, Uciugu, miasteczku woyskiem, na praweni

porzeczu bugowem: zbrojnie im drog zamknito.

W gronie oczekujcych na zjazd horodelski,

pod gocinnym dachem pani pukownikowej Podhoro-

deskiej, spotkalimy wród innych: Wad3'sawu
Ciechoskiego, ziemianina woyskiego, któr\- w pa^

r lat póniej zgin w walce pod Minkowcami,

Maryana Wasiutyskiego z Koziatyna, na Ukrainie,

marszaka Sumowskiego z maonk, z wodzimier-

skiego powiatu, modziutkiego Wadysawa Cie-

szkowskiego, który w 1863 r. w Lubelskiem poleg,

otrzymawszy mnóstw^o ci i ran, modego Migur-

skiego, bratanka owego Migurskiego, wygnaca sy-

beryjskiego, którego ucieczka niegdy dokonana

z tragicznym wynikiem, staa si tematem rónych
opowiada, opisów, i wreszcie, w dzisiejszej epoce,

szeroce znany pisarz rosyjski, L. Tostoj, napisa

powiastk na podstawie tradycyi o tej ucieczce...



III.

Pótory doby, czy te nieco wicej, przebyli-

my w Hrebennem, gocinnie podejmowani, w kole

licznem ludzi bardzo sympatycznych. Panowa tu

nastrój powany, spokojny, tem spokojniejszy, i
stosunkowo modziey tam byo mao.

Do tej atmosfery cisz}', skupienia, wyczekiwa-

nia, przybywa}' niekiedy wieci z okolicy, przery-

wajce spokojne wyczekiwanie, wzniecay niepokój,

mciy nastrój powany. Wieci gwatownie wpa-

dajce do Hrebennego, niby rakieta rónobarwna,
gosiy o znacznych militarnych zarzdzeniach w
Horodle i okolicy, o bateryi dzia ustawionych

u wejcia do miasteczka, o silnym oddziale wojska

strzegcym w Uciugu przeprawy z Woynia do

Królestwa i o licznych podjazdach kawaleryi prze-

biegajcych okolic. Inne znowu wieci, o barwie

mniej gronej, mówiy o tumach ludu, z miasteczek

i wiosek bliszej i dalszej okolicy, tworzcych za-

stpj'^ ptników, cignce z pobon pieni na

ustach, z krzyami na czele, na miejsce naznaczo-

nego zebrania.

W przededniu „zjazdu" wszystkie gromady

ptnicze skupi si miay o jakie pó mili, czy nie-
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CO dalej od Horoda, zatoczy tam wielkie obozo-

wisko, z którego nazajutrz, o wicie, chcieli ci-

gn do miasteczka... W Hrebennem uformowa
zamierzano oddzieln part}'^, której polecono po-
czy si z ow wielk gromad.

Lecz wanie w przededniu zjazdu zaszed

wypadek grocy w Hrebennem zupenem rozpro-

szeniem t3'ch, co si tam skupili.

Okoo poudnia, przed gankiem dworu pani

Podhorodeskiej, stan powó2, z którego wysiad
znan}' wted}' w Lubelskiem ze swej niezmiernej

gorliwoci, pukownik andarmeryi, Masowski. Wpro-
wadzonogo do saloniku i w teje chwili salonik za-

peni si, jakby na dane haso, acz nikt si nie

umawia, gomi pani Podhorodeskiej. Zeszlimy

si wszysc}' i otoczylimy zwartem koem gospody-

ni tego gocinnego domu... Bya ona bardziej ni
zwykle powana i staa si milczc... Pukownik,

rzuciwszy par frazesów banalnych o pogodzie,

pierwszy zagai rozmow, wskazujc cel swego
przybycia: wszak niepodobna byo przypuszcza, i
przyjecha z Lublina do Hrebennego dla wzicia

udziau w pochodzie manifestacyjnym do Horoda.

— Widz tu liczne zebranie u pani dobro-

dziejki — rzek pukownik gosem nadzwyczaj sod-

kim — ci panowie s, o ile si zdaje, z dalekich

okolic... Pragn wiedzie ich nazwiska i miejsce

staego zamieszkania... — Paskie nazwisko? — do-

da po maej przerwie, wyjmujc oówek i nota-

tnik — paskie nazwisko? — powtórzy, zwracajc

si do kogo z najbliej stojcych.
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Zagadniejty podniós nieco gow i mia co
odpowiedzie, ale pani Podiorodeska skina rk
i, wród ogólnej ciszy, troch podniesionym gosem
rzeka:

— S to wszystko krewni moi i przyjaciele.

Tak askawi, i goszcz u mnie... Ich nazwiska s
zupenie dla pana zbyteczne...

Tyle mocy byo w jej gosie, tyle powagi im-

ponujcej w postawie, i pukownik zamkn ksi-

eczk, schowa oówek i nieco zmieszany chcia

jak obojtn rozmow rozpocz. Nie szo mu
to jednak; po kwadransie wizyt zakocz3'^; spie-

sznie poegna gospodyni domu i odjecha. ^)

Takim by wynik zamachu na rozproszenie

nas z Hrebennego. Odtd spdzilimy tam jeszcze

kilkanacie godzin przez nikogo nie niepokojeni.

Na prawem, woyskiem pobrzeu Bugowem,

w Uciugu, wadze zatrzymay tumy spónione, do

Horoda dce. Widziano tam, wród licznych

innych, Janusza Nowowiejskiego, Kajetana Oskier-

k, Eustachego Iwanow^skiego (Heleniusza), Marci-

na Tarnowskiego, starego onierza Kociuszkow-

skiego, b. pukownika wojsk Ks. Warzawsk., Win-

centego Piotrowskiego, marszaka pow. uckiego,

Aleksandra Wermiskiego, lekarza z Beresteczka,

1) W kilka miesicy póniej dowiedziaem si«j z gazet,

e ten pukownik Masowski zgin, w teje Hrubieszowskiej
okolicy, z rki pewnego modzieca, który, zamordowawszy
go, sobie ycie odebra. Biedny entuzyasta w ten sposób
chcia obroni od uwizienia swego nauczyciela, Bonguarda,
rodem ze Szwajcaryi, posdzonego o podniecanie do dno-
ci rewolucyjnych. — Bonguard by sdzony i na roboty ga-

lemicze skazany.
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Drohojowskich z Kowelskiego... Znaczna ich cztj
przedara si za Bug; niektórzy napróno do wy-
cigali do braci za gbi Bugow wiccycli wspo-

mnienie dziejowe...

Dzie nastpny byl to pamitn\- lo padzier-

nika 1861 r., dzie zjazdu horodelskiego, olbrzj'-

miej manifestacyi, o rozmiaraci tembardziej impo-

nujcych, i udzia w niej wzih mieszkacy z dal-

szych dzielnic.

wit nas powoa do spiesznego opuszczenia

naszych legownsk i wzicia udziau w pochodzie do
Horoda.

Ranek dnia, penego blasków sonecznych i bez-

brzenej ciszy w przyrodzie, przybywa upowity

w mgy jesienne, otrzs si jednak natychmiast

z tych powijaków, zwracajc si caem swem prze-

pojonem jasnoci obliczem ku ziemi, któr spie-

sznie osusza z wilgoci nocnej. Jeszcze nie by si
zupenie zwolni! z opon mgli-stych, gdy opuszcza-

i.my ju dwói- w Hrebennem, dc do miejscp-

wej, unickiej cerkiewki. Odbyo si tam naboe-
stwo przy pierwszyci promieniach wschodzcego
soca, odprawione przez tamecznego parocha i a-
ciskiego kapana, przybyego z okolicy. Po wyj-

ciu z cerkwi,^ poprzedzeni przez kapanów obu

obrzdków, wyrusz3'limv gromadnie do Horoda.
Wiedzielimy wybornie, podobnie jak inne kompa-

nie, z dalszych okolic dce na zjazd, o osadze-

niu miasteczka nietylko przez wojsko, ale przez

artylery, niemniej jednak wszystkie wiksze, bd
mniejsze gromadki ptnicze miay wskazane jako

cel swej pielgrzymki Horodo.
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Wyszlimy z Hrebennego polnemi droynami,
miedzami, dc ku wikszemu gocicowi, który

prowadzi do miasteczka. Gromadka nasza skada-
a si z osób niewicej jak czterdziestu, wród któ-

ryci byo kilkanacie kobiet, wraz z szanown go-

spodyni irebeskiego dworu. Kapani, prowadz-
cy nasz zastp, intonowali pieni wycznie religij-

ne: równie i inne kompanie rzdziy si tem ha-

sem, aby, brzmiaa pie wycznie religijna, a do

chwili poczenia si wszystkich kompanii w jeden

hufiec olbrzymi u granic Horoda.
By to, zaiste, widok dziwnie rzewny ten pochód

gromadki zoonej z kilkudziesiciu ludzi rónego
wieku, stanu i pci, dcych przez pola i dbrowy,
-ciekami okrytemi ros porann, z nasz prastar

pieni na ustach „Kied}' ranne wstaj zorze'*... Nie-

tylko bowiem modlitwa i piew, wyraajce pa-

tryotyczne uczucia brzmiay wówczas u podnóa
wiejskich krzyów, lub u obejcia sielskich cmenta-

rzy, ale nieraz zwyky „pacierz", „Pod Twoj
obron", ,,Kto si w opiek", rozlega}' si wród
gromadek, skupionych pod sztandarem jednej myli,

jednego uczucia...

Doszlimy tak do wikszego gocica, który

prowadzi do Horoda, a na nim spotka mielimy
wszystkie ju zgrupowane ptnicze gromady; ku

wielkiemu jednak naszemu zdumieniu i zafrasowa-

niu, nikogo nie zastalimy: sta tylko krzy przy-

drony, samotny, wycigajcy ramiona bogosawi-
ce ku przechodniom.

Wchodzc na wiksz drog, mielimy przed

sob Horodo, przed którem widoczn bya na ho-
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ryzoncie linia wojsk, w szyku bojowym stojca, za
nami leg gociniec, którym miay nadplj^n ptni-
cze zastpy — cay gówny korpus olbrzymiej ma-
nifestacyi; lecz gociniec, biegnc}' w gb lasu, jak

okiem zajrze, by najzupeniej pusty, nikt nim nie

dy. Prz3'szlimy zawczenie...

Postanowiono wic u stóp krzya, przydrone-
go oczekiwa na nadejcie owego olbrzymiego kor-

pusu, z którym mielimy si poczy; e go jednak

nie b3'o, stalimy si jego awangard.
Pozycya wytworzya si ze wszechmiar przy-

kr, niebezpieczn, mona rzec gron. Przednia

stra pochodu naraon zostaa na pierwsze ciosy

gromicieli zjazdu. Tworzylimy hufczj-k may, mo-
liw przeto byo rzecz, i padnie on doszcztnie

pod naciskiem jakicli podjazdów zbrojn3^ch, a liczb
nawet silnych, przebiegajcych gociniec. W jaki

za sposób miano rozprasza i gromi ów zjazd —
o tem najmniejszego nie mielimy pojcia...

Skupieni u stóp krzya w kornej postawie,

pieni religijn zapenilimy czas wyczekiwania.

Pyny szybko minuty — gówny korpus pochodu
nie nadchodzi. Wreszcie da si sysze, z pocz-
tku guchy, potem coraz bardziej wyranj', ttent:

jedziec czy te jedcy gwatownym galopem si
zbliali. — Gociniec w tem miejscu zatacza poza
nami pókole, wpada w las i gin; nie zdoalimy
wic rycho dojrze, kto nadjeda: oni, bd nasi...

Nasze posterunki konne, przebiegajce okolic, rów-

nie mogy pdzi szybkim kusem ku Horodu...

Ttent wzmaga si; nie goniec jeden lub dwóch,

ale znaczny oddzia jazdy pdzi z lasu wprost na
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nas, klczcych lub stojcych pod krzyem; podnie-

sione paasze wskazywah', i ta szara za chwil
zmiady ca nasz gromadk... Przeleciaa tu
koo nas, okrj^a chmur pyu i podya do mia-

steczka, na pola horodelskie. Zostalimy nie-

tknici...

Rzuciem okiem na ptników naszych, na t
gromadk z Hrebennego, tworzc przedni stra

zjazdu — spokój, niemal pogoda bya na obliczach

wszystkich. Jawne niebezpieczestwo wraenia a-
dnego nie wywierao.

I znowu po kilku minutach huk jaki przele-

cia po lesie — pdzia szalonym galopem bryczka,

a na niej kto z ziemian okoliczn3'ch: to nasze cza-

ty. Niby burza przeleciaa bi-yczka okoo nas i da
si sysze z nie^j gos: „id ju, id... fonnujcie

szeregi..."

Brzmiao jeszcze echo tego gosu, gdy zacz
dolatywa nas szmer, niby powiew wichru wród
gbin lasu; szmer z dziwn sz^^bkoci wzrasta,

zblia si i stana przed nami lawina tumów
cigncych we wzorowym porzdku szeregami:

trzymano si za rce. tworzc linie gów tak du-

gie, jak szerokim by gociniec, w tem miejscu wca-

le nie wazki. Lawina ta olbrzymia, której koca
nikt dojrze nie zdoa, pyna wci z dziwn
moc, porywajc wszystko na swej drodze spotka-

ne... Porwaa ona i nas: wytworz34imy jej pier-

wsze szeregi.

Miejscowo stawaa si rozwart, wychodzi-

limy na obszerne pola horodelskie, poprzedzajce

miasteczko, przed niem za cigny si dugie linie

z przeBzoci. 3
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wojsk, wród których atwo wprawne oko mogo
dojrze jaki ruci niezwyczajn}': skrzyda tych

hnii wydua}'^ si^, wreszcie rozdzieliy si i w
rodku widocznie zar^-sowaa sie bater\'^a dzia:

byo ich om:

Z gównego ogniska wojsk, otaczajcych mia-

steczko, oddzieli si hufczyk niewielki i najwido-

czniej zblia si ku nam... Lawina gów ludzkich

pj^na nieustannie naprzód. Ruch jej jednak zo-

sta wstrzyman}', gdy si zbliy do niej hufcz3'k

zoony z grona wyszych oficerów, na którego

czele jecha powany, siwiejc}- ju genera. Byl

to wódz caej tej maej armii, bronicej wstpu do

Horoda — genera Chruszczew... Obie strony sta-

ny.
Zetknicie si czoa armii z tumami miao

miejsce o par kilometrów od miasteczka, wród
obszernej równin}', która wówczas bya cierni-

skiem, po zt3'^ch ju zboach.

Fala niezmiernjTh tumów zakoyseia si i po

paru minutach wstrzj^maa bieg swój. Cisza tak

wielka rozpostara si ponad tern morzeni gów
ludzkich, i zdawao si, e echo skrzyde ptaka,

szybujcego w przestworzu, byoby syszanem.

Genera Chruszczew wstrzyma konia, zada
rozmówienia si z przywódzcami tumów... Wysu-
n si na czoo pochodu ksidz Lauiysiewicz, uni-

ta, Bazylianin m wielkiej wymowy: on w istocie

przewodzi tym masom.

— Dokd d3'cie? — rzucono pj^^tanie.

— Do Horoda... chcem}- tam uczci pami
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wielkiej historycznej rocznicy zbratania ludów —
brzmiaa odpowied.

— Mam stanowczy rozkaz niewpuszczania was

do miasta i spenia go z ca cisoci... — rzek

genera z lekkim gestem prawej doni—a po ctiwili

-doda — ale macie pola...

Na tem rokowania skoczono.

W jednej chwili pochód cay zwróci sie na

lewo z gocica i olbrzymia fala ludu zalaa szero-

kie przestworza ciernisk. Jak gdyby za dotkniciem

róczki czarodziejskiej, zwinite chorgwie z her-

bami województw i ziem rozwinito: obok krzyy

i chorgwi kocielnych, które dotd jedynie by\-

widocznemi, powiewa zaczy goda, budzce pa-

mi przeszoci, pie rehgijn zamieniono na

liymny religijno-patryotyczne: obchód przybra ce-

chy uroczystoci narodowej.

By to widok jedyny w swoim rodzaju: tysi-

ce ludu, o rónobarwnych strojach, zalewajce ob-

szaiy pól, nad niemi powiewaj sztandary i goda

narodowe, a w ich oku i sercu tyle zapau, tyle

wiary w lepsze jutro, i to si wypowiedzie nieda:

potrzeba byo y wówczas, patrze na to wasne-

mi oczyma, odczuwa t potg ducha, która pod-

nosia spoeczestwo na nieznane przedtem wyyny,

aby zrozumie czem byy owe godziny „zjazdu

Horodelskiego".

Udano si na najwyszy szczyt tych pól i oto-

czono wzgórze chorgAviami narodowemi, rodek

wyyny zaj otarz polowy, przy którym kapan

starzec, kapucyn, odprawi Msz w. — Bardzo

znaczny zastp kapanów wieckich obu obrzdków
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i zakonników, przerónych zgromadze, (.)tacza]

otarz a hymn religijno-narodowy „Boe co Pol-

sk", który wówczas wszdzie si spotyka, ulaty-

wa z wielu t3'^sicy piersi... Wsz3'Stkie te masy,

których liczb trudno b}'^!© okreli, bezbronnie tam

si stawiy, acz w nich bj^a wiadomo, e w ka-

dej chwili mog si sta ofiar szeregów zbrojn3'^ch.

Dugie linie wojsk i dziaa, a prz}^ nich kanonierzy

z dymic3'mi lontami, daway si widzie zdaa,

uzupeniay ten niezwj^^czajny a malowniczy' obraz.

Widok dzia, groba kul i bagnetów nie zastra-

sza}^ owych tumów, mniemajcj^ch, e gotowo
do ofiar}' bezbronnej odkupieniem stanie si spoe-

czestwa. T ntyl niejednokrotnie wyspowiada-

no w owej epoce, t myl i w czyn wcielono... T
myl czytamy w owymi roku w adresie cechu ko-

tlarzy warszawskich do delegacyi miejskiej: „...Nie

szczdzc ycia, trzeba i na rze i pokaza wia-
tu, czego chcemy — pisz kotlarze — dla tegomy
szli w procesyach, piewajc pieni, i uczymim to,

ilekro tego bdzie wymaga potrzeba. A gdy
ofiar potrzeba bdzie, wida, e Bóg je wymaga;
a jeeli jeszcze wicej potrzeba, gotowimy loso-

wa, kto ma pój na ofiar, poda kark pod
miecz..." Tak mówili ludzie od mota, od kowa-
da, nieodrodni potomkowie czeladników Kiliskie-

go: i niedo, e tak mówili, lecz u nich czyn ze

sowem szy zbratane... Tem samem uczuciem prze-

jte by^y^ i owe tysice, klczce, rozmodlone do-

koa otarza, na cierniskach horodelskich anów...

Gdy^ podczas podniesienia wyniosa posta ka-

pana hosty uniosa ku górze i tak j dusz
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chwil trzymaa — pie ust i piersi w przestwo-

rzach zamara; pieway jeno, wród ogólnej ci-

szy — dusze o\vyxh tysicy, a kay serca...

Po Mszy w. byj' przemowy: ks. Laurysiewi-

cza, i dwie ludzi wieckich — mecenasa z Lublina

i jednego z licznych zastpów modzie}'. Chwila

wielkiej dziejowej przeszoci w pocztkach XV
wieku i chwila ówczesna, na tyche polach Horo-

da wicona, dostarczay wspaniaych tematów dla

mówców. Wraenia przemówie byy wielkie: gdy

za jeden z mówców wezwa do podpisania mani-

festu, w którym owiadczono, e protestuj prze-

ciw rozdarciu spoeczestwa, rzucono si tumnie

do podpisów...

Miano chwilowe zudzenie, e to, co zdziaay

dziesitki lat i moc niezmierna klsk — ju nie

istnieje. Szy zastpy po kilku, lub bodaj samo-

wtór, czy samotrze, do podpisu z rónj^ch woje-

wództw i ziem.

— My z Nowogródzkiego—woano—z Nowo-
gródzkiego!... i przeciskay si przez zwart mas
podlasiaków i sandomierzan, promienne modoci,
w kontusiki przybrane, dziarskie postacie ssiadów

kolebki Mickiewicza.

— My ze mudzi — woano z innej strony—

i sunli do podpisu mudzini.
— A ja z pod Gdaska, tu jestem — w tu-

mie woa Tokarski, ziemianin z Pomorza, ów-

czesny pose do sejmu pruskiego i kad swój

podpis.

1 tak szli z owej rónobarwnej masy zalega-

jcej cierniska pól horodelskich jednostki i grup\'
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z ziem dalekich, oddawna rozjednan\'ch, w których

iu zapominano, z jakich to czci ta prastara ich

macierz si skadaa.
Podpisywano na improwizowan^-ch stoach:

(leslci i drgi z br3czek, z wozów licznego taboru

owych tumów dostarcza}'^ materyau na dorywcze

stoy... Podpisywano spiesznie, czc nieraz Jz
rozrzewnienia z atramentem, zalewajc z to, co

j:)ióro skrelio.

Jednoczenie z podpisami pracowano nad

utrwaleniem tej chwili jakim pomniczkiem. Posta-

nowiono usypa kopczyk, a na nim wznie krzy...

Myl przez kogo podjta znalaza wnet wykonaw-
ców. Rzucono si z zapaem do S3''pania kopca; do-
ni, czapkami noszono ziemi — i wkrótce w tern

miejscu, gdzie sta otarz, wzniós si kopiec usy-

|)any rkoma t3•sic3^,. Na kopcu ustawiono krzy
dbowy z kory nieodarty...

Przypadek zrzdzi, e do wieniaka, wie-

niaka z Polesia wo3^skiego, pomj^sowo jego

i prakt3'Czno prz3'cz3Tii3' si do postawienia owe-

go krz3'a... Gd3' bowiem udano si do pobliskie-

go lasu po drzewo na krz3'^, znalaz si wród ta-

boru przyb3'ych na obchód wieniak z Polesia

wo3'skiego; widzc on, i s bezradni dla braku

siekier3', poleszuk, któr3' nigd3' z siekier si nie

rozstaje, ci mod3' db, odci od niego cz
mniejsz, prz3'wiza j w braku gwodzi wi
drewnian jako poprzeczk — i w ten sposób za-

improwizowa pomnik pod Horodem, na tej W3'^3'-

nie nadbuaskiej, kd3' synowie upadego narodu
zeszli si, b3' po 448 latach stwierdzi sw obecno-
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ci braterski sojusz ludów i ziem, sojusz oparty

t3'lko na chrzecijaskiem uczuciu mioci i wza-

jemnego siebie wspierania.

Przypominano na polach Horoda te pamitne

sowa aktu owej pierwszej unii, który tak orzeka:

„Niechaj wic zjednocz si z nami mioci i bra-

terstwem i stan si nam równymi... I przysiga-

my im sowem czci i przysigi nie opuci ich

w adnych przeciwnociach i niebezpieczestwach,

lecz owszem stawia im ku pomocy w kadej po-

trzebie, udziela im rad}' przeciw wszelkim zama-

chom nieprz3'jacielskim..:" Przypomnienie to na-

peniao nas na polach Horoda, po wielu wiekach,

prawdziw radoci, nawet dum najzupeniej uspra-

wiedliwion: ojcowie nasi w cigu licznych poko-

le nie sprzeniewierzyli si temu, do czego ich

praojcowie zobowizali. Jeeli chlub byo XV
wieku, e si zdoby na taki dar braterstwa i to

z wielk wiadomoci znaczenia chwili dziejowej,

to niemniej przemony to zaszczyt dla narodu,' i
si nigdy nie targn na zamanie owych zobowi-

za; owszem, z biegiem czasu wprowadzi te ludy

w Horodle ongi zjednoczone do wityni zupenych

swobód narodowych...

Jesienne soce ju si chylio ku zachodowi,

gdy wkopano krzy na kopcu i zaczto si roz-

jeda i rozchodzi. Rozchodzono i rozjedano
si po caodziennem niezmiemem umczeniu z wiel-

kiem podniesieniem ducha i z rozjanionem obli-

czem, a radoci w sercach; miano to przewiadcze-

nie — i susznie — e si przeyo dzie mówi-
cy o yciu narodu, i si godnie uczcio ów wielki
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fakt dziejowy, któr}', w XV wieku, niosc pocho-

dni wiary i ksig praw na wschód wielkich

puszcz, za Narew i Bug, rozszerzy granice ówcze-

snej Europ}', chrzecijaskiej, dcej do wiata,

a wyrwa pogastwu i zdziczeniu spory ks ziem...



Pierwsze moje wygnanie.

I.

„ . . . Ziemia wygnania jest

jakoby najdrosza wasno na-

szego narodu — dorobek jego

\'Avota, pole prac jego ducha,

miejsce wite, w którem pró-

bowane byy wiara i ufno w
Bogu". . . .

Eust. Hel.

Wstrznienie, wywoane na szerokich obsza-

rach dzielnic naszych wschodnich przez „Zjazd Ho-

rodelski" wielkie byo, lecz ostatnie...

W powietrzu ju wisiaa represj^a, która stu-

mi miaa wszystkie objawy ówczesnego ruchu.

Rozkaz dano— i na caej linii wadz wykonaw-

czych rozpocz}'^ si przeladowania.

Kada prowinc^^a powinna bya dostarczy

pewnej liczby ofiar, które por}'wano z domów naj-

niespodzianiej i, nie mówic o powodach wygnania,

deportowano.

Rzucenie tego rodzaju postrachu uwaano za

rodek wyborny, tem skuteczniejszy, i na calem

Zabuu od lat przeszo dwudziestu nie widziano

owych tajemnych wywoe bez sdu i jawnie sta-
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wianego zarzutu, a ówczesne rzdy cieszyy sie

jeszcze reputacy sprawiedliwych i agodnych. Roz-

pocz si majce wywoenia stay si przeto nie-

spodziank, acz bardzo bolesn, niemniej jednak

niespodziank. Tym razem wysyania nie byy licz-

re; chciano poprzesta na niewielkiej liczbie prze-

;'r.aczonych na wygnanie; dowolnie brani i wywie-

zieni ku granicom Azyi, przewanie byli bez inne-

go 2irzutu, oprócz podejrze.

Moe to byli ludzie gorco miujcy ziemie

rodzinn, moe entuzyaci, ale nie inicyatorowie

owej — jak Ros^^anie nazywali— „moralnej rewolu-

cyi". Deportacya, która wówczas spada na kilka

domów ziemian wo3'skich, staa si ostrzeeniem

niejako, i wadze czuwaj , i nastpi zupeny, a

stanowczy zwrot w sposobie dotychczasowego po-

stpowania wadz.

Po tumnym „obchodzie horodelskim", gdzie

widziano mieszkaców rónych dzielnic, z wybrze-

y uj wilanych i z nad górnego Niemna, w któ-

rym wziy udzia, lub na który dy}^ liczne ro-

dziny ziemian woyskich— wstrzymane tylko po
czci na przeprawie przez Bug, w miasteczku U-
ciugu— spady najniespodzianiej wyej rzeczone

deportacye.

Wywoenia, chocia bezporednio po dniu Ho-
roda miay miejsce, nie zostaway wszake w ci-

sym zwizku z owym obchodem prastarej unii; za-

rzdzono je w zasadzie nieco wczeniej, bo ju
okoo i8 sierpnia (now. st.) odbya si w Peters-

burgu rada ministen^'alna, na której postanowiono



za pomoc represyi stanowczo zgnie kiekujcy w
Polsce ruch narodo\v3\

W drugiej poowie padziernika plan wcho-

dzi w wykonanie zarówno na Woyniu, jak i w
Królestwie—w rónych moe nieco formach, ale d-
y ku jednemu celowi.— Litw wtedy nieco osz-

czdzono, zapewne dziki ludzkoci ówczesnego jej

wielkorzdcy, Nazimowa, któr}'^ nalea do genera-

cyi lepszej swego narodu, póniej zaginionej. I wo-

yskie deportacye wcale licznemi mieni si nie

móg}'. Dziaano na lepo, biorc piei^wszych z brze-

gu, nie zdajc sobie dostatecznie spraw^% czy

rzeczywicie winnych dotyka ten ostracyzm. Wiel-

korzdca kijowski, rzdzcy trzema prowinc3'^ami:

Woyniem, Podolem i Ukrain—ksi Hilaryon

Wasilcz3'^kow, podobnie jak i woyski guberaator

ówczesny, ksi Drucki-Sokoliski, smoleszczanin,

niegdy marszaek szlachty smoleskiej — wcale to

nie byli ludzie usposobie srogich; nienawi ple-

mienna, póniej tak potny czynnik w postpowa-
niu wadz rosyjskich, nie przywiecaa w ich czyn-

nociach: wszystko, co trcio pewnego rodzaju

ostracyzmem, wypywao nie z ich osobistjTh uspo-

sobie, lecz jedynie z systemu, którego oni byli

narzdziem i powolnymi sugami.

Mieszkaem wówczas na kracach zachodnich

Woynia, tam gdzie on z dawnem Bezkiem grani-

czy, o kilka kilometrów od galicyjskiego kordonu.

Do tego cichego zaktka niewiele dobiegao wieci

z szerszego wiata; dziki jednak przenwcanemu
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Czasowi, niemao wiadomoci z innych dzielnic Pol-

ski otrzymywalini}'. Na nieszczcie jednak spora

doza wiadomoci, które ówczesny Czas zawiera,

kamliwemi byy; szczególniej umieszczane tam wów-
czas korespondencye z Warszaw^', grzeszyy prze-

sad i faszem, wiadomie szerzonym— i w ten spo-

sób doleway oliwy do ognia, prowokoway niejako,

zbliay ruch zbrojny, a prz3'^najmniej szerzyy wik-
sze wzburzenie umysów, dodajc otuchy za pomoc
wielu rzeczywistych, ale te wielu i urojonych fak-

tów. O prawdziwoci jednak tego, co pisaa gazeta,

nikt wted}^ nie wtpi,
Zbytecznemi wszake, mona rzec, byy wów-

czas gazety.

Najciekawsze zmiany i wj^darzenia wytwarzay
si w nas samych... Pokolenia tamtoczesne odczu-

way jakie metamorfozy wewntrzne, przejawiajce

si w dziedzinie ich ducha. Kady to odczuwa;
mody, bd star}-^; kady w owej epoce przeywa
chwile podniose, które rzadko wprawdzie nawie-

dzaj niektóre spoeczestwa, nawiedzaj wszake i

zostawiaj lady w^-bitne swego przejcia...

W tym cichym zaktku, gdzie mieszkaem, w
owych dniach padziernikowych pogodnej jesieni,

zapominalim}', i tak, jak byo, nie mogo bj^ dugo;

zapominalim}', e chwile podniose znikn, niby sen,

a rzeczywisto r3'cho zmrozi kwiat nadziei modo-
ciany, a wty.

Nadeszy dnie zniknicia czaru nader prdko.

Podobnie jak si dziao na lewych porzeczach

Bugu, w Królestwie, wznielimy u siebie na wsi

krzy prz3'dron3', na pamitk owych chwil pod-
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niosych, któremy wtedy przebywali, w intencyi, e
stanie si on widom ofiar bagaln. Bo, e za

wiele aowa, o niejedno prosi naleao i dugo
baga, by mg\' poziome znikn}', a ukazaa si
jutrzenka odrodzenia, o tern nie zapominalimy...

Krzy nie zosta powicony, wj-czekiwalini}' chwili

stosownej, aby do proboszcza katolickiego mona
si byo uda z prob o benedykcy. Bened3'kc3'a

jedynie z tej doni byab}^ waciwa; bo nie mówic
ju o nas, i dla tej rzeszy wieniaczej, chocia urz-
downie prawosawnej, nawróconej bowiem niegd^^

z unii groz ukazów— jedynie benedykcya katolic-

kiego kapana posiadaa warto; do kapana nowej

wiary nie miaa ona ufnoci.

Lud garn si pod olbrzymie ramiona krz3'a,

któr^' z du3'ch, nieodartych z kory sosnow3'ch ba-

lów wzniesiony, sta na wzgórzu przy gocicu; ko-

rona cierniowa, upleciona z tarniny, zawisa u jego

szczytu. Garn si lud do stóp krzya i intency

zrozumia, i jeszcze wtedy modli si nie zapomi-

na, bo tradycye unii, chocia zamglone, y}- tam

jeszcze. Nie odcz3't\^va wszake wieniak, bo czy-

ta nie umia, nie odczyty\va modlitwy bagalnej,

któr dla niego brat mój (Aleksander Dubiecki f w
r. 1868 w Krakowie) uo\^ i), tumaczc na jz3''k

ludowa- hymn: „Boe, co Polsk", gdzie kada strofa

kocz3'a si prob o jedno i zgod wród mie-

szkaców jednej ziemi: Prosym Tia Boe i Twojoho

Syna— Nech icsi snów bndem jak Jidna rodyna.

1) Patrz o nim „Rocznik Tow. histor. w Paryu" za r.

1868 i „Rachunki z r. 1868".
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Rozbratu szczepowego tam nit- znano i dzi

go tam nie spotykaj. Sowa pow3'szej modlitwy

tyczyy si przeto wycznie zjednoczenia ziem, po-

szarpanycli na szmaty. O fermencie politycznj'^m,

wytwarzan^on na wzgórzu w. Jura we Lwowie,

nikt tam wówczas sie sysza; dowiadywano si o

nim potrosze z nadchodzcycli z Warszawy gazet,

ze sprawozda dziennikarskich! z sejmu galicyjskiego,

który wtedy wanie rozpocz b}'! er konstytu-

cyjn naszej podkarpackiej dzielnic}', i ze wieo
wówczas wyszej z pod prasy powieci J. Zacharya-

siewicza p. t. „w. Jur". Lud i wielu, bardzo wielu

ze szlachty w okolic}', ba, i w ca3'm kraju nie cz}'-

tali ani sprawozda sejmow3'^ch, czynic3'ch smutne

wraenie, ani powieci Zacharyasiewicza— wcale

przeto nie domylali si istnienia poza kordonem ga-

licyjskim aspiracyj sztucznie wzniecanych. Jeli lud

tamtych okolic, zachodniego Woynia, myl siga
kiedy szerzej i na chwil zdoa zbudowa w swym
umyle ideay, przekraczajce ubouchne poty swej

chaty, nie róniy si one wcale od ideaów zacniej-

szych ludzi z gniazd szlacheckich.

„Czasy polskie" — jak je lud nazywa— to,

wedle pojcia tumów, czas}' lepszej przeszoci:

wród ludu spot^^kano gortsze nawet niekiedy uczu-

cia mioci dla Polski, której pami b3'a jakby sy-

nonimem czego dawnego, a lepszego.

Niejednemu z doktrynerów wyda si to dziw-

nem, tak jednak byo: nie spikn}' si jeszcze wtedy
siy róne, ze i najgorsze, by w szataskim sojuszu

pracowa nad przeksztaceniem br}'^y ludowej, wedle
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mody swych dnoci, celów, czsto bardzo dale-

kich od nauki Chiystusa o mioci bliniego.

W kilka dni po wzniesieniu krzya— zdaje si

nazajutrz— dowiedzielimy si, e krzy, podobny

jak u nas, wznie zamierzono u naszego, o par
mil mieszkajcego ssiada, Aleksandra Bereeckiego,

we wsi Chocimiu. Ssiad zaprasza nas na inaugu-

racy pamitkowego krzya; ale drobna jaka spra-

wa, powoujca nas obu z bratem do okolic, o kilka

mil odlegych, a w dwóch przeciwnych kierunkach

lecych, nie pozwolia z zaproszenia korzysta.

Wyjechalimy w istocie na dni kilka, majc
zamiar powróci na 22 padziernika. Brat mój wy-

jecha do poleskich okolic wodzimierskiego powiatu,

ja podyem do rówieskiego. Rozjechalimy si

spokojni; nic nie rokowao zmian. Cisz naszej wio-

ski uwaalimy za cisz szerszych horyzontów. Zu-
dzenie!... Wypadki grone w Warszawie, wanie
wówczas zasze, — profanac3'a kocioów i ich zam-

knicie, stan oblenia— jeszcze nam znanymi nie

byy; ani dzienniki ani prywatne o tern wieci nie

nadbiegay, dróg za elazn3'ch wcale nie posiada-

limy... Czas przemycany równie spóniony przy-

chodzi; posacy z poza kordonu niekiedy gazet

gubili, nic przeto nie wiedzielimy, e nastpia zmiana

w taktyce postpowania wadz, i dnie prób twar-

dych zaczynaj si, przynajmniej dla tych dzielnic,

co le na wschód od Królestwa.

Zaatwiwsz}' w rówieskiem me interesa, chcia-

em wraca do domu; wanie byem w miecie Rów-
nem, gdzie miaem zamiar dob zabawi. Daem
stosowne polecenia memu wonicy w zajedzie, t*
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jutro dopiero wyjedziemy, aby odpowiednio do tego

zarzdzi wypoczynek i karmienie koni.

Do apatyczny mój wonica, wieniak woy-
ski, chopak o niewiele odenmie modszy, który od

lat paru, czy nieco wicej, by u mnie, a podczas

gdy odbywaem studya uniwersyteckie w Kijowie,

on równie w chwilach wolnj^ch od suby odda-

wa si studyom w szkóce ludowej, ale nie czyni

wielkich postpów i z ksik pospolicie nie chcia

mie do czynienia, niekiedy, chocia bardzo rzadko,

peni funkcy wonic^^ Tym razem rów^nie w ta-

kim charakterze wystpowa: projekt zabawienia do-

by w Równem nie podoba mu si, chcia w rzeczo-

nej kwestyi zrobi interpelac5'^, zacz wic rozmo-

w od czego, niemajcego zwizku z obchodzcym
go przedmiotem.

— Co tu niedobrego— zacz flegmatycznie.

— Có, strasz^'?— pj^taem artobliwie, wie-

dzc, i chopak, chocia otrzaskany ze wiatem, cht-

nie w duchy, w upiory, w^ierzy.

— No tak... straszy... juci straszy... i to tego

licha ani zaegna ani od niego uciec...

— Zkde ci znowu upiory w gowie?
— Ba, to gorzej od upiorów, które tylko w

nocy pokazuj si... Od tego, co tu sycha, ani wo-

da wicona ani zadem urok nie pomoe— cign
chopak powoli, ogldajc si.

— Có tu sycha?
— Co sycha?... Co sycha?— pow^tarza fleg-

matycznie, wci ogldajc si.— Mówi mi suga
hotelowy, e andarmi lecieli tdy szos wczoraj i

przedwczoraj; jakichci panów powieli... Byo trzech
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andarmów i trzech panów. Pdzili jak optani;

wszyscy ydzi z domów powylatywali, by na nich

patrze, jak to licho pdzio bez opamitania. Pew-
nie nic innego, jak nieczysta sia ich gnaa, bo gdzie-

by czowiek, chocia i pocztylion, tak nieludzko

gna konie...

Gwarzenie chopaka trwao jeszcze chwil, ale

ju na nie nie zwaaem.
Jakie przeczucia zowieszcze w myli mej po-

wstay. Wyszedem z zajazdu, lecz wszystkie inte-

resa, jakie miaem w miasteczku, w jednej chwili

znikny, a natomiast wystpia myl jedna, górujca

nad innemi, górujca nad wszystkiem... Nie byo to

przeczucie; pewno zupena w umyle mym rozgo-

cia si: pewny byem, nie zdajc sobie wcale spra-

wy dlaczego, pewny byem, i, zanim doba lub dwie

upyn, porw mnie i powioz gdzie daleko, na

pónoc... Nie umiaem sobie sprawy zda z pewnoci
tej, która wydawaa mi si najzupeniejsz rzeczy-

wistoci... Soce pogodnej, ciepej jesieni w caym
blasku wiecio; byo to poudnie, a przed mym
wzrokiem przesuway si zamiecie, huragany niene,
biae przestworza, których koca oko dojrze nie

zdoao. Mijaa godzina, dwie— widziada nie zni-

kay; pewno szybkiego przeniesienia si do krajów

srogiej zim^'^ nie przestawaa mnie trapi. Widziada,

sen na jawie, wziem za rzeczywisto i stosownie

do tej rzeczywistoci, toczcej si gwatownie do

mej wyobrani, zaczem si urzdza. Usnuy si

wnet projekta dla chwil najbliszych.

Uwaaem za rzecz suszn natychmiast wra-

ca do domu, a korzystajc z pobytu w miasteczku,

z przeszioci. 4
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postanowiem zaopatrzy si w zimowe ubranie, któ-

reby odpowiadao tej srogiej zimie, jak okiem mej

dusz}' widziaem. Znaczny wydatek, zrobiony jedy-

nie na zasadzie przeczu, wskazywa ca moc wiary

w te przeczucia, które mnie wówczas opanoway.
— Jedziemy za godzin, za dwie... jedziemy

wnet,— mówiem do mego modziutkiego wonicy,

spiesznie koczc kupowanie zimowych ubra— je-

dzienw na ca noc i koni aowa nie potrzeba. Mu-

simy co prdzej stan w domu...

Podczas gd}' robiono przygotowania do odjaz-

du, kupowaem futra, berlacze, sowem, ekwipowa-

em si spiesznie do krainy lodów.

W tym popiechu moim ekwipowania si b\'o

co gorczkowego, ale te zarazem i dziwnego, zwa-

ywszy, e tu przeczucie jakie dziwne, niewytu-

maczone, grao rol.

W par godzin potem, ku wieczorowi, opusz-

czaem miasteczko, z nikim si nie widzc, nikogo

osobicie nie poegnawszy, lubo miaem tam zna-

jom3'ch i yczliw^^h. Myl tylko biegem: to pod

dach zacnego lekarza, Henryka Boguckiego, ucznia

niegdy Akademii wileskiej, czowieka przedwcze-

nie zamanego, z którym mnie, pomimo wielkiej lat

rónicy, czya szczera s^^mpatya,— to do gmachu
gimnazyalnego, gdzie moje krótkotrwae, roczne za-

ledwie wykady, w^^woay nawet mio poczciwej

szkolnej modziey,— to na tak zwan „Górk", do

zamiejskiej siedziby ks. Kazimierzostwa Lubomirskich,

gdzie spotykaem zawsze gocinno,— to znowu
stawa mi w myli mionik zbiorów archiwalnych i

wyborny znawca przeszoci Woynia, Teofil Sty-
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Janikowski, zajty wówczas opracowywaniem drób

nych artykuów o Woyniu, do zaczynajcej wtedy

wanie wyciodzi „Encyklopedyi Pow^szechnej "

,

Samuela Orgelbranda *).

Tych, innych, wszystkich, egnaem w mej

myli, egnaem nazawsze...

W chwili gdy moja br3'czka, o wczenie zapa-

dajcym zmroku, mijaa ostatni chat miasteczka,

odezwa siq dzwonek cmentarnej kaplicy, wzywajc\'

na „x\nio Paski".

Miasto, acz powiatowe, nie miao innego ko-

cioa nad kaplic mogiln, ubouchn, poza obejciem

miasteczka lec. Wsuchujc si w gos dzwonka

cmentarnego, syszaem w jego dwiku gos poeg-

nania ziemi rodzinnej; coraz wyraziciej stawao

przed okiem mego ducha gbokie przewiadczenie,

i zawMs nad m gow pewnego rodzaju przeom
w yciu, przeom stanowcz}-... Wyparty z pod strze-

ch}^ rodzinnej, miaem odtd pój tuaczem na lata,

na ycie cae...

Wród nocy do ciemnej, pdziem szybko ku

domowi. Nigdzie nie nocowaem, odbywaem tylko

krótkie popasy. Wonica mój nie by wtajemniczony

w przeczucia tak jaskrawo zarysowujce si w mej

1) Teofil Stypukowski w kilka lat póniej zmar w
pustyniach zachodniej Syberyi. Wypadki 1863 r. wyrzuciy go

z kraju.—Pozostae po nim cenne materyay historyczne, ty-

czce si dziejów Woynia, umiejtnie zuytkowywa, w pew-

nej przynajmniej czci, dzi równie ju zmary, Tadeusz

]erzv Stecki.
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myli, i poczyniem nawet sprawunki stosowne do

podróy dalekiej, do kraju niegów, niemniej jednak

i w jego umyle powstaway jakie przewidywania

rzeczy niezwykych, czy te obawy, bo ze szczegól-

n troskliwoci wpatrywa si we mnie i podczas

dugiej, nocnej jazd}^, wszczyna rozmowy nacecho-

wane niezmiern tsknic.

Przypuszczam, i myl, e si ze mn rozsta-

nie, nurtowaa w jego umyle. Nie wiem, czy z obaw
swych spraw zdawa sobie dokadnie, czy zastana-

wia si nad przyczyn smutku, co trawi go wów-
czas, ale w tonie i sposobie mówienia, widoczn
bya bezbrzena tsknota. Rozmowy, które rozpo-

czyna, rozbrzmieway smutno. Nie zwaaem pra-

wie na chopaka, na jego smutkiem nacechowane

zapytania i jakie reminiscencye, które mnie z pewn
tskn zadum do ucha wkada, czego pospolicie

nie zwyk by czyni. Bdcobd niezwyke zacho-

wanie si mego modziutkiego wonicy wiadczyo,
i równie w jego umyle powstay i góroway
smutne jakie przeczucia, czy te obawy grone.

Jechalimy noc ca i dzie cay, prawie bez

duszego wytchnienia. Mae popasy pokrzepiay

nieco nasze konie, lecz nie nasze siy: ku wieczorowi

czulimy si znueni. Trz3^nacie mil, ca dob, bez

odpoczynku prawie i bez chwilowego nawet snu,

siedzc na brj^czce, wzdychaem do wytchnienia i

dachu. Mode siy nie wyczerpyway si, ale wzru-
szenie wywoao znuenie, a przynajmniej je po-

wikszao.
Ku wieczorowi ujrzelimy zdaleka, historycz-

nych wspomnie pene, pola Beresteczka. Konie zna
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poznay okolice o miedz pooone od domu, bo

przypieszyy kroku, zapominnjc nawet o wielkiem

zmczeniu. O zmroku wjeclialimy do Beresteczka;

wonica moj chcia przebiedz miasteczko, nie zatrzy-

mujc si ani na cliwil— wstrzymaem go wszake.
To samo przeczucie, które na dob przedtem kazao
mi robi przygotowania do drogi dugiej, zimowej,

kierowao i teraz memi krokami; byem mu niewól

niczo posuszny, jak nigdy przedtem, jak nigdy pó-
niej. Pewny najzupeniej, e co nadzw3^czajnego w
domu zaszo, nie omieszkaem ju w miasteczku za-

sign jzyka o tem, co si u nas dzieje. Zaraz

wic u wjazdu do mieciny, kazaem wonicy skr-

ci w bok o kilkadziesit kroków, do mieszkania

doktora Aleksandra Wermiskiego. Lekarz ten, czo-

wiek wysokiej zacnoci,— niegdy ucze Akademii

medycznej w Wilnie, póniej, w cigu lat dwunastu,

od 1839 r., onierz-wygnaniec na Kaukazie, wresz-

cie po powrocie do kraju praktyk powszechnie ce-

niony, przyjaciel domu naszego— prawdopodobnie

wiedzia, co u nas zaszo w ubiegych dniach kilku;

do niego wic zajechaem, dla powzicia jzyka i).

Lekarza nie zastaem, ale kto z jego domowników

zaraz zwróci moj uwag, i prawdopodobnie wisi

jaka burza nad nasz siedzib.

— Cae miasteczko— mówi mi kto— zajte

od kilku dni faktem u nas niezwykym. Naczelnik

1) Dr. Aleks. Wermiski, m cnót niemaych i podnio-

sego patryotyzmu, który w r. 1863 emigrowa, zmar w Ser-

bii okoo r. 1876. — Wszdzie, gdzie przebywa, jedna sobie

serca, bo sam by czowiekiem potnego serca, wysokiej

moralnoci i uczu szczerze religijnych.
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powiatu bawi tu ze trzy doby, i konie pocztowe z

sob przywiezione trzyma, i codzie do pastwa,

na wie, urzdnika na zwiady posya. Wszyscy
sdzimy, i co zaj moe zego u pastwa...

Nie czekaem koca opowiadania. W jednej

oliwili byem ju na wózku, i spiesznie pdziem ku

domowi.

Przeczucia zowieszcze, prdzej ni sdziem,
ziszcza si zaczy. Dla mnie byo to ju nie do-

mniemanem zjawiskiem w sferze przeczu, ale faktem

dotykalnym, i maj porwa mnie lub mego brata,

lub nas obu, i wywie na wygnanie... O powód
nie pytaem nawet siebie; wiedziaem, i dowolno
wci panowaa w kraju od lat wielu, a wic i tym

razem moemy si sta jej pastw. Guche wieci,

jakie dobiegay do mnie w Równem — jak wspomi-

naem przed chwil— wiadczyy, i system dowol-

noci, nieco zmodj^fikowany po zgonie cesarza Mi-

koaja I., wznawiano znowu. Obraz wygnania na

lata, na ycie cae, stawa przede mn.
Szybko przebieg mój wózek przestrze kilku

kilometrów, oddzielajc miasteczko od naszej wio-

ski. Droga biega o mae wier mili od granicy

austiyackiej. Ksiyc wypyn na wyyny horyzon-

tu, owiecajc pola i lasy; noc, chocia poprzedzaa

dzie do pónej jesieni, pikn, cich, ciep tak

bya, jak w lipcu. Spieszc ku domowi, wiedziaem
napewno, e jad w rce tych, co pojma mnie maj.
Kilkakrotnie nasuwaa mi si myl, bardzo zreszt

naturalna, i naley si ocala; blisko granicy

moga zachca do jej przekroczenia, nie mylaem
wszake o tern na serj^o. Ucieczka wydawaa mi
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si czem dziwnem, niewaciwem, omal wj^stpnem.

Po raz pierwszy wówczas, o ile pamitam, powsta-

o w mym umyle przekonanie, i wród niebez-

pieczestw jedyne stanowisko: nie podawa stopy

wstecz ani na chwil , nie cofa si przed groz

,

bodaj ostatecznej zagady . .

.

Póniej, znacznie póniej, miay si skupia
nad m gow niebezpieczestwa stokro groniej-

sze— lecz trz3'maem si raz przyjtej zasad\^ : nie

cofa si wobec potnej doni przeznaczenia. Zdaje

si , noc owa, o której obecnie mówi , bya chwil
wytworzenia si u mnie rzeczonej zasad\^ . .

.

Na granicy gruntów siedziby naszej, kocz
si pola do rozwarte, które towarzyszyy mi od

miasteczka, a zaczyna si las; jego niedugie pasmo

przecite jarami, wwozami, tworzy wjazd do wio-

ski. Najmniejsza to i najwsza z odnóg lasu na-

szej ówczesnej siedziby. Jeden zwrot w lewo z

szerokiego gocica, a ju bybym na droynie, któ-

ra przebiegajc coraz to szersze lene przestrzenie,

doprowadziby moga do galicyjskiej granicy, od-

legej od punktu, gdzie si znajdowaem, zaledwie

o godzin jazdy. W chwili, gdy przemkna mi

przelotnie myl ocalenia si, byem na owej mie-

dzy pól naszych, na wspomnianj^m zawrocie pod

lasem. Wonica, jak gdyby odpowiada na myl
moj , dojechawszy^ do lasu, do zawrotu, gdzie na

miedzy naszych obszarów, jako spucizna czasów

dawnych, czasów unii, staa maluczka kapliczka ze

statu w. Onufi-ego— wstrzyma konie . .

.
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Chcc si uchyli od wiszcych nad m gow
niebezpieczestw, do byo wjecha z szerszego

gocica na len ciek, która w cigu godziny,

pótorej, mogaby doprowadzi do galicyjskiej gra-

nicy. Tego wszake uczyni nie chciaem. Chwila

nader stanowcz si staa. Potrzeba byo rozstrzy-

gn bez wahania si i nieodwoalnie, któr drog
obieram: wygnania, bd tuactwa. Gos wewn-
trzny ku pierwszej skania—zanim poszedem. Zda-

wao mi si, i to droga obowizku, a przedewszy-

stkiem pragnem w yciu mem i t wanie
ciek.

Wysiadem z wózka i, uklkszy u stóp dre-

wnianego posgu, szukaem w modlitwie natchnie-

nia, co czyni?. .

.

Po chwili wstaem spokojny ; modlitwa dodaa
mi moc}^ Nie poczuwaem si do adnej winy ; nie-

bezpieczestwa, które otoczy mnie miay, uwaa-
em jako jeden z ciosów, tumnie spadajcych na

mój naród: cae spoeczestwo je dwigao, dlacze-

gó jednostka miaa si uchyla?— byem posuszny
woli Opatrznoci.

Cicha, ciepa, prawie letnia noc, nie przypo-

minaa wcale jesieni, chocia poprzedzaa ona ju
dzie jesienny, dzie ii padziernika (st. stylu).

Cisza na krawdzi lasu, gdzie wsz^^stko byo upio-

ne, zachcaa, usposabiaa do rozmyla, marze

;

czas nie by po temu. Nagliem wonic , by si
nie ociga. Wsiedlim}' obaj szybko do wózka, a

konie, radonie parskajc, jakby poznay, e dom
blisko, spiesznie przebiegy las, poza którym rozsia-

da si nasza siedziba.
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Las napeniaa cisza niezwj^^ka: niekiedy tylko

dolatyway zdaa odgosy drewnianyci dzwonków
zabkanego byda i szeroce rozlegao si echo tur-

kotu naszego wózka, biegncego po przepacistych

wwozach, którymi wia si droga. Minlimy w
lesie, na maluczkiej polanie, krzy i poczone z

nim pewne wspomnienie rodzinne , minlimy jesz-

cze par wwozów i obwiay nas prdy zimne,

wilgotne; — bylimy we wsi, rozrzuconej na pagór-

kach, u stóp których legy szerokie stawiska. Zim-
ne, wilgotne mgy ulatywa}^ nad stawiskami, ci-
gncemi si na znacznej przestrzeni. We wsi pano-
waa gucha cisza, podobnie jak w lesie; aden
gos si nie ozwa, nawet pies nie zaszczeka; ni-

gdzie ladu, by czuwano, chocia pora nie bya
zbyt spónion.

Jeszcze chwila , a wózek stan przed gankiem
naszego domu.

Ognie od frontu zgaszone zdaway si wiad-
czy, i nie czuwano. W rzeczywistoci wszake
inaczej si dziao— czuwano i mnie z niepokojeni

wygldano. Policya u nas wprawdzie nie pokazy-

waa si, lecz róni jej agenci zdaa kryli po
wiosce, zagldali do karczmy, wszdzie tajemniczo

dopytywano o co, ledzono zdaa, ogldnie. Po-

dobno wocian dopytywano si pilnie o krzy pa-

mitkowy, z bierwion sosnowych, z kory nieodar-

tych, sklecony, który— przed kilku dniami wznie-

siony— górowa nad wiosk. Temi wiadomociami
alarmujcemi powitano mnie na domowym progu.

Po upywie godziny brat mój równie wróci
z podróy; powtórzono mu wieci zowróbne, które
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mnie witay. Udalimy si^ na spoczynek bardzo

póno i sen irwal niedugo.

Nazajutrz ( 1 1 padziernika star. st. i86i r.),

zaledwie póny wscliód jesiennego soca uderzy

swym blaskiem w okna izby, gdziemy spali, stan
przed naszemi ókami urzdnik policyi, wzywajc
krótkiemi sowy, abymy wstawali. Wezwanie, acz

lakoniczne, zrozumiaem si stao.

— Wstawa prosz!., pojedziemy... mam roz-

kaz... konie czekaj—mówi przyby}'.

Nie pytalimy, z czyjego rozkazu, dokd, z

jakiego powodu nas zabierano. Pytania i protesty,

dania, by wylegitymowano si z pobudek uwi-

zienia, uwaalimy za rzecz zbyteczn. Wstawali-

my spiesznie i zaczlimy si krzta okoo wy-

bioru. Nie bya to rzecz atwa.

Urzdnik na tyle wzgldnym si okaza, i po-

zwoli nam kilka godzin uy na przygotowania do

podróy, z której pospolicie albo wcale si nie wra-

ca, albo po latach wielu.

Przeczucia niespodziane, powstae przed paru

dniami w mym umyle, ziszczay si...

Dla mnie ten wybiór by atwym, przj-naj-

niniej atwiejszym: zaledwie przed trzema laty pierw-

sze dwudziestolecie ycia mego up3'no^—b3'^em

sam; brat zostawia rodzin, malutkie dzieci, inte-

resa do zawikane.

Par, czy nieco wicej godzin, jakich nam
udzielono na przygotowania do podróy, przem-

kny, niby jedna chwila. Krztalimy si, czynic
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Spieszne przygotowania, ale bylimy ju winiami.—
U drzwi naszych sta na ganku drab zbrojny i

zdaa tem samem wskazywa, i to jest dom klski

i aoby. Kady przechodzie ju ten dom powinien

omija, by go to samo, co nas, nie spotkao.

Gdy egnalimy rodzin i domowników, a

urzdnik policyjny, wci w pierwszej izbie domu
siedzcy, co o popiechu mówi zacz, dodajc,
i prawdopodobnie wywioz nas dalej, ni do g-
bokiej Rosyi, bo ku rodkowej Syberyi, do Tom-
ska—wleciay, jak huragan, na dziedziniec konie

rcze, zaprzone do maego powoziku. By to nasz

ssiad z dalszego nieco ssiedztwa, pan Wadysaw
Stroynowski, czowiek w sile wieku, posiadajcy
liczne stosunki, dostatni majtek, wiele wolnego
czasu. Gwatownie, niby burza, wpad jego powo-
zik na dziedziniec, obieg trawnik i mia si wanie
zatrzyma przed gankiem, gdzie bardzo wska prze-

strze oddzielaa ganek od trawnika, otoczonego y-
wopotem, krzewami. W chwili, kiedy wyborny
wonica osadza na miejscu dzielne a spocone ko-

nie, waciciel powoziku powsta, by spiesznie wy-
skoczy. Obj on jednym rzutem oka cay stan

rzeczy: drab w bkitnej kurcie, z dugim paaszem,

konie pocztowe z pachokiem policyjnym, czerwon}-

konierz urzdnika, wygldajcy z okna, tworzy)-

dla bystrego spostrzegacza dostateczny komentarz

naszej ówczesnej sytuacyi.

— Zawracaj!— hukn do wonicy waciciel

powoziku. I w jednej chwili konie, gwatownie osa-

dzane na miejscu, równie gwatownie skrciy,



- 60 —

ruszyy, dba stajc i chrapic. Wonica dokona
w swym rodzaju arc3'dziea furmaskiej sztuki.

Jeszcze jedna minuta, jedno mgnienie oka, a

konie i powozik równie sz3'bko w^^leciay z dzie-

dzica, jak wpady; galopem miny bram i tylko

kurzu oboki pozostay po niespodzianym gociu.

Ta ogldno, to cofanie si dalszych, a na-

wet bliszych, nie spotykay si wyjtkowo; po-

wszechn}' to objaw w krajach i czasach, gdzie do-

wolno góruje.

Soce ju sigao zenitu swego biegu na ho-

ryzoncie, gdy br3'k pocztow, pod stra wspom-
nianego urzdnika policyjnego i draba o dugiej

szabli, opuszczalimy nasz siedzib.

Pierwsz stacj- dugiej podróy, której osta-

teczny kierunek nie b\^ znany ani nam, ani naszym
ówczesnym stranikom, miao bj^ odlege o pi-
dziesit kilometrów miasto Dubno, stolica powiatu.

Tam stawi nas naleao przed oblicze naczelnika

powiatu, a ten o dalszych losach orzec co mia.

Póm^m wieczorem przybylimy do Dubna: zawie-

ziono nas do mieszkania naczelnika powiatu. Dy-
gnitarz ten, Rosyanin, przyj nas w sposób do
gburowaty, jakby dla zaakcentowania, i ju jeste-

my winiami. Odtd mielim}' by stawiani wiele-

kro, na wielkich obszarach Rosyi, przed oblicz

rónj^ch maluczkich dygnitarzy, kady z nich szorst-

kim by z natur}', czy te stara si takim by;
szorstko ich wszake w stosunku do przebieganych

przez nas przestrzeni, zmniejszaa si.
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Bardzo spónion godzin ulokowano nas w
jakim zajedzie, zkd nazajutrz wyruszylimy w
dalsz drog, do miasta gubernialnego. ytomierza.
Nim jednak wadza wykoczya pewnego rodzaju
przygotowania do naszej podróy, skadajce si z
rón3'ci papierów urzdowych i karty pocztowej
(tak zwanej podoroni), której wydanie w godzinach
biurowych jedynie mogo by dokonanem, upyn
cay poranek.

ydzi, którzy w owych czasach mieli zwyczaj
roznosi po zajazdach towary i, zagldajc do drzwi,
v/ychwala je, recytujc ca ich nomenklatur, tym
razem nie omieszkali to samo uczj^ni; uchj^lali

drzwi, wyliczajc róne drobiazgi swego przeno-
nego handlu, ale rozgldnwszy si dokadniej po
izbie, i widzc draba z paaszem pilnujcego nas,
szybko zmieniali monotonne tempo woania i zwy-
czajn nomenklatur: „igy, nici, oówki, papier"—
na goniejsze okrzj^ki: „utra, kouchy, buty futrza-
ne". W okrzyku tym niespodzianym, brzmiaa wcale
nieuki-yta ironia. Przekupnie, zapewne ci sami, co
z wiosn owego roku sprzedawali liczne patryotycz-
ne emblemata, jako w^Taz chwili tamtoczesnej, ku
jesieni, gdy ukazay si widoczne znamiona repre-
syi, gotowi byli dostarcza futer dla jadcych na
Sybery; co równie cech chwili stanowio.

Gdy ju gotów bj^ wóz, wiozcy nas w dal-
sz podró, i stra, któr miano zmieni w yto-
mierzu, prosilimy o pozwolenie wejcia do poblis-
kiego kocioa. Pozwolono. Nie chcielimy opuszcza
ziemi rodzinnej, bez kapaskiego bogosawiestwa.
Wyszed starzec-zakonnik i da nam bogosawie-
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stwo na dni tuactwa, u stopni wielkiego otarza.

Koció, w chwilaci tych porannycli dnia powszed-
niego, by] prawie pusty, u drzwi tylko brzczay
paasze i ostrogi straników... Podczas modlitw i

benedj^kcji kapana, klczc u stopni przybytku,

powtarzalini}' w my.li stary hymn do Matki Bos-

kiej, który tylekro brzmia w ustach konfederatów
barskich, na Sybii- pdzonych:

Maryo, Matko, bd uwielbiona!

W kadej stronie

My w Twej obronie...

Po chwili, na wielkim, czterokonnym wozie, cisnc si
na nim ze stra zbrojn, i niezbrojn, bo urzdnik po-

licyjny, który nas wywióz z domu, wióz i dalej

—

ruszylimy w podró dalek, a jej kres ostateczny

nikomu z jadcych znanym nie by. Co o tem mia-

no stanowi w ytomierzu. Nie obc te nam bya
i myl, e nas uwolni, e za dni kilka powrót do
domu nastpi; do adnej bowiem winy nie poczu-

walimy si.

Dubno ówczesne jeszcze b3o wasnoci pry-

watn, jeszcze ywio}- obce stanowi}- w niem rzad-

ko niema, ale—^jak wszystkie prawie miasteczka

powiatowe woyskie—przewanie roio si ydow-
sk ludnoci, inteligencya za miejska gównie si
skadaa z urzdników, Rosyan. To, co byo pol-

skiem, nielicznie bardzo prezentowao si w szere-

gach owieceszych warstw ludnoci. Wobec takie-

go stanu rzeczy mieciny powiatowe byy na Wo-
yniu oazami obcego pierwiastku i gniazdami demo-
ralizacyi wszelkiego rodzaju. Dubno w latach nieco
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wczeniejszych od czasów, o których mówimy, ura-

stao sw polskoci ponad inne miasta w^oyskie;

pewna hczba rodzin ziemiaskich, tam mieszkaj-

cych, zjazdy doroczne bhszych i dalszych ziemian,

zwane „kontraktami", oywiony handel wreszcie,

cigajcy chwilowo znaczn liczb obywateli z

dalszych nawet niekiedy okolic—to czynniki, które

znacznie przyczyniay sie do zachowania w miecie

cech dawnych. Od 1831 r. stopniowo miasto upa-

dao, jak wszystko, co byo w tym nieszczliwym
kraju. Ruina materj^alna, rozszerzajc si na wiel-

kich obszarach, coraz bardziej posta kraju zmie-

niaa; upadek dobrobytu w\'woywa coraz widocz-

niejsze znikanie wyszego poziomu moralnoci:

przejcia i osiedlania si obcych na obszarach zie-

mi naszej byy niby tchnieniem zniszczenia, nios-

cem zupen zagad wszystkiemu, co lego na dro-

dze tych zabójczych powiewów.
lad}' mateiyalnej nainy spotykalimy na ka-

dym kroku. I^iczne bardzo zajazd}-, mao uczszcza-

ne, stay pustkowiem. W rynku, do obszernym,

gówny gmach, gdzie odbyway si od r. 1773, od

czasu wcielenia Lwowa do Austryi, przeniesione

do Dubna z tego ostatniego miasta kontrakty—tak-

e wieci ju wtedy zaniedbaniem, omal nie ndz;
nazywano ów gmach „globem"; byl on wiadkiem
wietnych zebra, balów, redut, jakiemi brzmiao

niegdy Dubno—teraz suszniej naleaa si mu naz-

wa ruiny, ku której szybkim krokiem zblia si.

Szybko pdzi nasz wóz, przeadowany stra,

na nim usadowion, raczej przyczepion,—odstra-

szajcy przechodniów... Tego rodzaju pocig wy-
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wouje zawsze obawy i myli smutne. ydzi na

odgos wielkiego dzwonka, przewizanego do dysz-

la, chronili si za wgy domów; z trwog miesz-

czanin, ubogich przedmie mieszkaniec, reprezen-

tujcy ywio najzupeniej polski, potomek to bo-

wiem, w miasteczkach zachodniej czci Woynia,
wielkopolskiej, a po czci mazowieckiej koloniza-

cyi—ustpowa z drogi, zcicha si egnajc, jakb}^

przed nadlatujc si nieczyst...

Przesun si przed okiem naszem zamek du-

bieski, z fosami, murami, basztami, z wynios bra-

m, z fortyfikacyami przypominajcemi do znaczn
sw obronnoci, e by wielekro puklerzem Wo-
ynia za dni najazdów tatarskich. Mury jeszcze krzep-

ko si trzyma}', dodajc duo cechy charaktery-

stycznej do obrazu tego kraju, o starej cywilizacyi,

o zasugach wielkich wobec reszty wiata, dla któ-

rego on by bez zaprzeczenia tarcz w cigu wie-

ków. Groble i mosty, rzucone na szerokich rozle-

wach wód, które otaczay zamek, dodaway mu ob-

ronnoci, a tworz3'y si ze zbiegu dwóch rzek, Ik-

wy i Styru. Poza temi wodami, Surmicze, — nie-

gdy zapewne maa osada, zoona z grajków zam-

kowych, grajcych na „surmach", dzi obszerne

przedmiecie;—przelecielimy przez nie ju cwaem;
i ta podró cwaem, pdem szalonym, na nic i na

nikogo nie ogldajca si, trwaa a do ytomierza.
Dwik przeraliwa' dzwonka, wraz z dzikim krzy-

kiem pocztylionów, toroway drog, a karta pocz-

towa (podorona), w której dozorca pocztowy na

kadej stacyi czyta, i, gwoli spraw rzdowych,
taki to urzdnik i stra jad z wiadomemi,
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osobami, dodaway popiechu, usuway wszelkie

przeszkody.

Dzie, noc, i znowu dzie up3^n w tej je-

dzie szybkiej, iaaliwej, gorczkowej, dziwnie nie-

wj^godnej... Popoudniu drugiego dnia podróy,

stanlimy u rogatek ytomierza.

z przeszoci.





II.

Przebiegane prawie bez odpocz3^nku przestrze-

nie, od Styru i Ikwy do wybrzey Teterowa, byy
to dobrze mi znane okolice. Te przestrzenie, to

cay Woy i cz Polesia ukrainnego, Polesia daw-

nej Kijowszczyzny. Wsie, miasta, dwory, paace,

ogrody, kocioy, ruiny Woynia przesuway si tak

szybko, i ani im przypatrze si, ani uwagi skupi

okoo ich wspomnie niepodobna byo. Ostróg ju
leg jedn wielk ruin: wspaniae, olbrzymie mury

kolegium niegdy Jezuitów tworzyy szkielet budowy,

która w proch si rozsypujc, jeszcze potrzebowaa

wielu lat, by ostatecznie w proch si rozsypa i

znikn bez ladu, i przesta wiadczy wobec po-

tomnych, e przeszy przez t ziemi pokolenia z

pochodniami wiata, e pug pracy cywilizacyi za-

chodniej zora te ugory. Ju i wówczas album Wo-
ynia, gdyby tworzonem byo, skadaoby si jedynie

z widoków ruin.—W Zwiahlu—nawet ruin i ladów

wspomnie przeszoci dopatrze trudno; zamek od-

dawna w gruzy si rozpad, pojedyncze kamienie,

cegy i okruchy rozniesiono, rozsiano po wiecie,

lepianki ze szcztków klecono; a to, co tam w oko

wpada, niezmiernie razi, gdy wszdzie lady no-

wego, urzdowego pokostu—ponad to nic niema;
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widocznie, i miasteczko posiada pitno jedynie no-

wego ycia, z dawnego nic nie pozostao.

Zwiahel, jako miejscowo bez wybitnych

wspomnie dziejowj^ch, szczególnie faworyzowanym

by przez rzd zaborczy, który zawsze wielk wag
przywizywa do zacierania wspomnie przeszoci.

Chtnie przyczj^niano si do zatracania w sta-

rych a gonych osadach wszystkiego, co o dawnem
3xiu wiadczyo, co trad3'C3' byo, a do samego

nazwiska. W ten wic sposób, wnet po zaborze, Ka-

tarzyna II obraa Zwiahel za stolic prowinc^^^i i zmie-

nia nazwisko mieciny na Nowogród Wo3'ski.
Wprawdzie do ulokowania stolicy prowinc}^ w
Zwiahlu nie przyszo, lokowano j chwilowo w Za-

sawiu, nadajc mu nazw now—„Izasaw", ale na-

dana przez Katarz3'n II nazwa urzdowa prz\'lgna

do mieciny i pozostaa do dzi; nawet w ustach pew-

nej czci inteligenc3'i s}'cha to, przedtem niezna-

ne nazwisko: lud pozosta prz}' starem. Do urz-

dowego imienia prz3'b3' i pozór bardzo urzdowy,
któr3' nigd3" Zwiahla nie odstpowa.

Wo3' w owych czasach nie posiada ani je-

dnego kilometra kolei, a nawet dróg szosowych

take tam nie widziano, prócz jednej szos3% która

cz3'a Kijów z uckiem, a b3'a lini strategiczn.

Rozpoczta za dni Mikoaja L, prawie wier wieku

budowaa si owa szosa i, wreszcie, gd3' skoczon
zostaa, zobaczono, e omina wsz}7stkie gówne,
stare ogniska 3''cia tiimt3^ch okolic, przebiegajc

przez lasy, bagna, pustkowia, stronic od wiosek.

Jed3'na to droga szosowa ówczesnego Wo3'nia; ba,

i obecnie, po kilku dziesitkach lat, innej nad t
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nie spotykam}'. Wjechalimy na ni w Zwiahlu, i

a do ytomierza, na przestrzeni omdziesiciu ki-

lometrów, przebiegalimy jeden wielki las lub pu-

stkowia, wydmy piaszczyste, a na nich rozsiane sza-

as}'^, domki naprdce sklecone, co wszystko wiad-

czy si zdawao, e to kraj, co si ledwie poczjma

zasiedla.

B\' to wynik S3'stemu: prowadzc gów-
ne drogi bite um3'lnie przez pustkowia, lasy, w}'-

twarzao si na nich wioski o pozorze obcym; za-

jazd}', dom\' wznoszono wedle obyczaju obcego i

nadawano krajowi cech tej ziemi, z której pocho-

dziy 3'wioy rzdzce.
Las, pustynia, nieu\^tki, to parawan, poza któ-

r3'm dla oka obcego wdrov\'ca starano si zama-

skowa rzeczj^wist}' wj-gld owych okolic, starano

si ukry, e za lenemi przestrzeniami istnieje kraj

starej c^-wilizacyi, która tam tak gboko wsikna,
i jej korzenie nieacno w\'trzebia si daj.

Takie maskowanie niejednokrotnie, w rónjTh

epokach, w pastwie tamecznem spotykano; oszu-

kiwano, bd podnoszc to, co na podniesienie nie

zasugiwao, bd dekoracy i kulisami zasaniajc

rzeczywisto. Potemkin przed Katarzyn II i jej

otoczeniem, zoonem z cudzoziemców, z posów
obcych mocarstw, ukr^^wa starannie, i kraj, przez

nich zwiedzan}', jest pust^mi. Droga, któr do Z}'-

tomierza zbliaem si, tworzj^a ant^-tez niejako

tamtej zeszowiecznej maskarady; kierunek jej, za-

budowanie, zdaway si mówi, i ten kraj cywili-

zuje si dopiero teraz i zaludnia, dziki usiowaniom

Wschodu.
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Do wczesna popoudniowa godzina towarzy-

szya naszemu wj-jazdowi z lasów, za któr3'mi o

parQ l^ilometrów ukaza si Z3^tomierz.

Cwaem przelecielimy przez miasto.

Stosownie do otrz\"man3'cli instrukc}'], urz-

dnik eskortujc}' kaza wonicy zajecha przed dom
gubernatora.

Rozkaz speniono.

Wóz z podrón3'mi i stra przed domem gu-

bernatora sta si w jednej chwili przedmiotem po-

wszechnej ciekawoci. Najprzód tworzyy si gro-

madki mae, póniej wzrastaa liczba ciekawjTh, i

w miar jak si przeduao nasze wyczekiwanie

na wozie pocztowj^m, tum powiksza si na pla-

C3'ku przed domem gubernatora i na prz3'legej

ulic}', jednej z gówn}'ch, zapenionej w owej porze

dnia spaceruj c^^mi.

Up3'wa tak kwadrans po kwadransie, wre-

szcie godzina i wicej up3'no; urzdnik, któr}"^ nas

prz3'wióz i uda si z papierami do prz3'bocznego

biura gubernatora, nie wraca; tum t3^mczasem coraz

to szczelniej zapenia plac3'k, coraz wsz3'm pier-

cieniem otacza nasz wóz. Na twarzach widoczne

byo zainteresowanie si, tern wiksze, i miasto

przechodzio wanie przed niewielu dniami— o

czem nie wiedzielim3^— przez szereg wzrusze,
wcale niezw3'k3ch, przedtem nieznan3'ch.

Póniej dopiero dowiedzielimy si, i w y-
tomierzu, na kilka dni przed naszem prz3'b3'ciem,

zaszed tego rodzaju W3^padek.—W pewien pora-

nek zobaczono na ma3^m wiiydarzu, prz3'legajc3^m

do gównego placu miejskiego, a wic w centi-um
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miasta, krzy olbrzymi z drzewa nieociosanego,

krzy, któr}^ przypomina bardzo krzye pamitkowe,
stawiane wówczas w Królestwie. Policya zobaczya
ów krzy z przeraeniem: nie wiedziano w pier-

wszej chwili, co cz^^ni.

Krzy wyda si rzecz niebezpieczn; sym-

bol mki przypomina, e ziemia ta jest ziemi
boleci, e mki i wszelkiego rodzaju utrapienia ob-

ray j za siedlisko. Budzi ów symbol wiar}" myl
wysz, bya wic godn zdeptania. Tak przynaj-

mniej mniemali pragncy widzie wszystko pozio-

mem.
Rzucono si szybko ku zagadzie krzya.

Zwoani pachokowie polic3Jni wykopali, W3"wlekli

i umiecili go w cyrkule policyjnym, w t. z\\\ „cz-

ci", gdzie pospolicie umieszczano zabran3'ch z bru-

ku ulicy zodziei, wóczgów i inne wszelkiego

rodzaju a pci obojga mty spoeczne.

Zabranie, szczególnie za umieszczenie krzya,

tak niewaciwe, uwaano za profanacy. Tum, zwy^-

kle cich}', pokorn}', znoszcy tam wsz3'stko cierpli-

wie, apatycznie nawet, tym razem zawrza oburze-

niem; przycz3'nia si ku temu i chwila ówczesna;

przychodzili ludzie do wiadomoci dokadniejszej

tego, co ich otacza. Zebrano si przeto gromadnie

przed domem gubernatora—przewanie byy to ko-

biety—domagajc si energicznie uwolnienia krzya
z wizienia. Pan gubernator rozkaza, by deputacj^a

stawia si przed nim z daniami; z cib bowiem,

masami zalegajc placyk przed domem, mówi nie

bdzie.

Weszy, jako rzeczniczki zgromadzonego tumu,
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trzy kobiety. Gubernator mówi z niemi, ale, obie

cujc wynale dla krzya lokal stosowniej szy,

uzna te panie za prowokatorki tumultu. Uwiziono
je i wysano do miast powiatowych, gdzie je na

czas duszy internowano. Pani Bohomolcowa poje-

chaa do Berdyczowa, p. Pietkiewiczowa, ona Ada-

ma Puga, do Owrucza, i p. Karolina z Zapolskich

Sawkowa do Starego Konstantynowa. Osoby, po-

sdzone o budow i wzniesienie krzya, jak p. Mar-

cin Jeowicki i inni, ulegy daleko sroszym losom.

Nasze przybycie do ytomierza wanie miao
miejsce wkrótce po tym tumulcie ludowym i wysa-
niu z miasta wyej wspomnianych kobiet: owo zaj-

cie z krzyem wywoao szereg emocyj, przedtem

nieznanych w yciu miasteczka. Zapomniano na

chwil o kartach, komeraach, drobnych przygodach

ycia towarzyskiego; umysy byy czas niejaki w
stanie ekscytacyi.

Nic wic dziwnego, e ukazanie si naszej

bryki pocztowej i stray zgromadzio tum}^ na uli-

cy. Znaleli si tam i ci, w których piersi biy go-

rce serca owej epoki.

— Skoro powiedz wam, e przez dni kilka

pozostaniecie w miecie na wolnej stopie, — szep-

n nam kto z ciby, otaczajcej nasz wóz— nie-

chybny to znak wywiezienia; to wygnanie.

I rzeczywicie, po dugich wyczekiwaniach

owiadczono, e zawiod nas do gównego biura

policyi; a gdy tam przyjechalimy, powiedziano, e
tu obok jest hotel, gdzie moemy zamieszka na

wolnej stopie dni sze, om, moe duej. Wszystko
mówione byo z wielk uprzejmoci, wszystko po-

siadao cechy dobrodusznoci, wszystko zapowiadao,
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e pochwycenie niespodziane nie skoczy si wy-

wiezieniem w gb pusty Rosyi, cz}^ te Syberyi,

e to tylko pomyka, a wkrótce do ognisk rodzin-

nych wrócimy.

Zmierzch wieczorny towarzyszy naszemu wej-

ciu do hotelu, tak dalece zmitrono woeniem po

miecie.
— To wygnanie, deportac}' a!— szepta znowu

gos jaki z ciby, co nas odprowadzaa do hotelu,

gdzie u progu poegnalimy i tum, i stra. Ten

gos przestrogi przebrzmia bez echa w naszej my-

li. Zdawao si nam, emy ju wolni. Znueni uda-

limy si na spoczynek.

Nazajutrz nikt z wadz o nas nie pyta, nikt

si nie dowiadywa; w spokoju przebylimy pier-

wszy dzie pobytu w gubernialnem miecie. Takich

dni mielimy zapewnionych kilka, tak przynajmniej

obiecywano; wierzylimy obietnicom; dowiadczenie

nie nauczyo jeszcze ogldnie dawa wiar obietni-

com, nie ufa zudnym nadziejom. Na wszelki przy-

padek chcielimy jednak uwiadomi najstarszego bra-

ta naszego i wezwa, by prz3'by do ytomierza.

Odlego bya znaczna, mil kilkanacie: poczta tam

dochodzia póno i koujc; telegraf nie istnia. Po-

saniec umówiony, izraelita, podj si szybko za-

wie list, nie móg wszake wnet wj-jecha, bo to

b^^a sobota, czeka dnia nastpnego, a prz^^najmniej

zachodu soca—kres to sabatu. Sabat upyn, po-

saniec ruszy w drog; obrachowywalimy dzie

przybycia wzywanego: okazao si, e dni kilka co

najmniej potrzeba byo; lecz próna troska o czas;

wszake obiecano dni kilka, a moe i wicej, spo-
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kojnego pobytu. Czasu mamy do. Tego rodzaju

uspokajajce refleksye wci si naszej myli na-

suway.
Ów odpocz3'nek sobotni wzmocni nasz wiar

w przyszo i utrwali przypuszczenia, i dalej, jak

do ytomierza, nie pojedziemy. Wypocz3'nek po szyb-

kiej podro}', po przykrych wraeniach pokrzepi
siy, otworzy dziedzin zudze: uspokojeni chwilo-

wo, udzilimy si, i jutro bdzie pogodne.

Jutro rzecz3'wicie pogodnem b^-o, lecz tylko

na przestworzach nieba. Pogodna jesie stale dopi-

sywaa. W losach naszych stao si inaczej; zmiany
zaszy, i to na gorsze, zmiany gwatowne.

Ku wieczorowi pierwszego dnia wj^poczynku

zakoata do nasz3xh drzwi jeden z mych uniwersy-

teckich kolegów, Wadysaw Teleyski; przypadek
jaki sprowadzi go do miasta, dowiedzia si o mem
prz3'b3-ciu i prz3'szed odwiedzi. Gwarz3'lim3' du-
go, a gd3' wreszcie odej chcia, zatrz3'maem go-

cia, proszc, b3' u nas zanocowa; numer nasz ho-

telowy skada si z dwóch pokojów, przestrzeni

wic mielim3' do, a powrót do miasta móg si
sta nieprz3Jemn3'm, gd3' ulice przebiegay patrole

zbrojne, zapewne pilnujce, azali jaki krzy nowy
nie uronie na bruku.

Go tem chtniej zgodzi si na nasz propo-

zycy, i ulokowa si w do odleg3'm zajedzie.

Po chwili usnlim}"; nw w drugiej izdebce,

go nasz w pierwszej. Jak dugo sen trwa, nie

wiem; zdaje si bardzo krótko. Przerwao go koa-
tanie gwatowne, brzk ostróg, szczk broni, posu-

wanie mebli. Kilka gosów naraz mówio.



— Prosz wstawa, pan pojedzie, konie cze-

kaj, mam rozkaz —woa kto w pierwszej izbie,

zupenie jeszcze ciemnej, bo okiennice byy zam-

knite.

Apostrofa ta, wygoszona po polsku, ale tonem

stanowczym, tyczya si naszego gocia.

Stopniowo zaczlimy si oryentowa; domy-

lalimy si, i spada na nas jaki najazd; odem-

knito okiennice, promienie jaskrawo wschodzcego

soca owieciy ca sytuacy. Przyjechano po nas,

by znowu poi-wa i wie dalej. Miejscowa policya,

której zalecono wykona rozkaz co naj spieszniej,

gromadnie wtargna do zajazdu, majc na szarym

kocu swego licznego korowodu znaczny zastp

pachoków, zalegajcy korv'tarz i dziedziniec, i wre-

szcie czwórk pocztow, która ju staa w pogo-

towiu u drzwi domostwa.

Dla tego zbrojnego tumu, kto na placu, to

nieprzj-jaciel; kady, pierwszy lepszy spotkany, nie-

przyjacielem mieni si móg. Pierwszym, co im

wpad pod rk w pierwszej izbie, by to nasz go;
budzono go wic, nie pytajc wcale o nazwisko,

wycigano z óka, by wie na wygnanie. Ze jed-

nak znaleziono w izbie jednego tylko, wtargnito

do drugiej izdebki i ku wielkiemu zdziwieniu swe-

mu, spostrzeono nas dwóch. Rozkaz brzmia, by

wywie dwóch, tu za a trzech miano w rku;

byo to zawiele. Kogo zabra, a kogo zostawi, nie

wiedziano dokadnie; nie mogli, ale te i nie chcieli

oryentowa si; nie chodzio im tyle o osoby, ile o

liczb.
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Wytumaczylimy wreszcie, e ten, w pier-

wszej izbie spotkany, gociem naszym, my za jes-

temy ci zapewne, po których przyjechano.

Nie sprawdzano tosamoci osób, uwierzono

sowom, naglc tylko niezmiernie do szybkiego wy-

jazdu.

Po kwadransie, czy te dwóch, ju bylimy
gotowi; zanim jednak nadesza chwila wsiadania,

kto z nas zapyta, dokd nas wioz. Nie byo na

to odpowiedzi stanowczej; wymijajco powiedziano,

e podoficer eskortujcy ma instrukcy i kart po-

cztow; te wskazuj kierunek, w drodze dowiemy
si reszty.

Przy ciagem nagleniu ubralimy si popiesz-

nie: wielka ilo pachoków pakowaa nasze rzeczy,

zaatwiaa drobne, niepokoczone przygotowania do

podróy.
Podczas krztania si pachoków polic\"jnych

w izbach hotelow37ch jeden z urzdników, prze-

wodniczcych caej tej krztaninie, opowiada o

pomylnociach, któremi si roj ziemie wy^gnania.

Brak uwanych suchaczy nie zraa opowiadajcego.
— Gdy po siedmnastu, czy wielu tam latach

wrócicie— mówi on— sami przyznacie panowie,

e tam dobrze.

Byo to niezgrabne sadzenie si na osadzanie

chwil przykrych; kto wie, moe i z dobr intency

czynione.

Zaatwiano za nas wszystko spiesznie, bylemy
coprdzej wjTuszyli poza rogatki. Pamitam, i
wród drobnych interesów naszych, przez owych
wyrczycieli zaatwianj^^ch, by sprawunek w zaka-
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dzie zegarmistrza; z tego powodu dowiedziaem si

o przykroci, której dowiadczya ta stara firma

zegarmistrzowska. "Na wystawie magazynu od lat

wielu ponad zegarem czytano w^^^pisan po acinie

znan sentency: „Nadejdzie godzina, która ci po-

wie— odejd". W dniach ówczesnej represyi wyda-

o si wadzom, i odwieczna prawda ich si tylko

tyczy, nie za caego rodzaju ludzkiego. Narobiono

duo haasu. Biedny zegarmistrz, który w sukcesyi

po przodkach otrzyma firm i znak z wypisan na

nim sentency, i cae ycie na swój szyld patrza

obojtnie, nie domylajc si, e zbrodniczym mo-
na go mieni, zniewolony zosta do usunicia na-

pisu aciskiego, tudzie kar jak zapaci. Czy

jednak w ten sposób wstrzymano bieg przeznacze

na wielkim zegarze dziejowym, czy niedocignione

zamiar}^ Przedwiecznego innymi pójd tory?

Tu zaraz za bram gospody spotkalimy par
doroek ze znajomymi, którzy, dowiedziawszy si

o wywoeniu nas, pieszyli, by rzuci sowo po-

egnania. Z wysokoci wozu pocztowego rzucilimy

im „do widzenia"; zatrzymywa si nie pozwolono.

Ci, co nas z gospody zabierali, z ca cisoci
eskortowali na kilku fiakrach a do rogatek pó-

nocnych miasta, do któiych bocznemi ulicami doje-

chalimy. Robio to wraenie, jakby dot3^kalnie, prze-

kona si chciano, i ju wyjechalimy.

Godzina wczesna bya bardzo, a e prz3'tem

dzie niedzielny, wic si ruch nieco póniej zaczy-

na: ulice jeszcze prawie nie miay przechodniów.
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Tu i owdzie wieniaczek maa gromadka, na targ

pieszcych, suca z koszykiem, stró, leniwie ot-

wierajcy bram, par niewiecieli czarnyci, su-

kien aobnych— aoba wówczas bya powsze-

chn—to wszystko, co spotkahm}^ na uHcach mia-

sta. Wóz nasz pocztowy nie przeszed jednak bez

zwrócenia uwagi niehcznych przechodniów. onierz
zbrojny, siedzcy na przedniem siedzeniu, twarz
zwrócony do nas, wymownie wskazywa, jaki to

pocig d3^ spiesznie ku rogatkom. Tak zwykle

wywoono na wygnanie.

Kiedy mijalimy jeden z wgów ulic, posta
jaka starca ebraka, skulona przy murze, nagle wy-

prostowaa si i, wpatrzywszy si w nasz wóz,

wielkiem znakiem krz3'a, zakrelon3'm w powietrzu,

bogosawia. Uchylilimy czapki i gowy; uczucie

gbokiego rozrzewnienia biego na skrzydach my-
li z podzik ku tej postaci sierminej, nieznanej,

egnajcej nieznanych.

U rogatek pónocnych, zwanj^^ch „petersbur-

skiemi", które prowadz na trakt owrucki, doroki
z polic3' zawróci3' ku miastu, rozkaz zwierzchno-

ci speniono; byli ju zna spokojni, e nas wyrzu-
cono za miasto.

Jeszcze za rogatkami dopdzi3^ nas mocno
spienion3'mi komi dwa powozy tych, co pragnli

donie ucisn, kilka sów przemówi, myl, uczu-

ciem podzieli si z odjedaj c3mii. 63^11 to krewni

nasi. Poegnanie trwao chwilk, ale niczem ju nie

bylimy skrpowani. Stra krótkiej rozmowie wcale

nie przeszkadzaa. Tam dowiedzielimy si, e do

Wiatki jedziemy.
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Nasz stranik, czowiek niemody, podoficer

wysuony, opatrzony by w „kart pocztow" (po-

doronia), która polecaa szybko nas ekspedyowa

na pocztaci; bya to bowiem cedua, wystawiona

z tym wanym dodatkiem, i si jedzie „gwoli po-

trzebom rzdowym" i wiezie si „osoby wiadome".

Ta maska anonimu miaa nam towarzyszy wci:
nazwiska nasze znikay; bylimy jedynie „wiado-

memi osobami". Stranik posiada w swem rku
pienidze na koszta podróy i na swój powrót; in-

gtrukcya przytem tajemna, której pilnie przestrze-

ga, lecz wcale jej nie pokazywa, wskazywaa mu
kierunek drogi i zalecaa wie szybko. Na koszta

utrzymania swego mia zapewnione dwa grosze pol-

skie od kilometra przebieganej przestrzeni: im wi-

ksz liczb kilometrów dziennie przebiega, tem

wiksz ilo strawnego otrzymywa. Byo to nie-

jako do popiechu zacht.
Udao si nam wytumaczy naszemu strani-

kowi, e zawsze odbierze swe strawne, bez wzgl-

du, czy t przestrze wiksz, czy te mniejsz,

ilo dni jecha bdzie; wydatków nie poniesie zby-

tecznych, zapewnimy mu bowiem w drodze utrzy-

manie, a ze swej strony damy jazdy z noclegami

i wypoczynkiem, gdybymy potrzeb takowego wi-

dzieli. Traktat na tych zasadach stan. Bylimy prze-

to zabezpieczeni od szykan i zbytecznego naglenia.

Jechalimy do Wiatki, a wic na krace zaludnione-

go ldu, na pónocny wschód Europy, ku podgórzom

Uralu, do dzikich puszcz, do których wcale pie-

szy nie miehmy powodu, postanowilimy przeto

przedua podró, o ile si uda. Podró byajedy-
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n wytchnienia chwil przed dugimi dniami inter-

nowania, którego ani warunki, ani czas trwania

pzewidzie si nie daway.
Wywoenia na wygnanie odbyway si w

owych czasach wedle pewnych, ustalonych, niezmie-

niajcych si nigdy przepisów, które powstay jesz-

cze za dni pierwszych wygnaców, jacy szli z Wo-
ynia w r. 1794. Wówczas przez Owruckie i z Ow-
ruckiego przez Biaoru wywoono; dla nas rów-

nie Owruckie i Mozyrskie Polesie, a wreszcie Mi-
skie i Mcisawskie województwa stay si goci-
cem, odmykajcym bramy niewoli.

Wród lasów i bagien Polesia gociniec po-

siada wówczas cechy dziwnie patryarchalne, a mo-

e i dzi takowe posiada. Brak przejedajcych
sprawia, i zarasta on w znacznej czci traw;

cisza zalegaa go pospolicie, któr przeryway nie-

kiedy wózki wieniacze lub, jeszcze rzadziej, powoli

wlokce si bryki ydowskie, naadowane towarami.

Ta cisza miaa dla nas swe waciwoci dodatnie:

nie spot3^kalimy si z tern, co mogo niemile razi

lub niepokoi; na stacyjkach pocztowych, pozbawio-

nych wszelkich znamion urzdowych,—byy to zwy-

czajne dworki szlacheckie, lub chaty wieniacze z

nieco lepsz3'm wygldem—moglimy rozlokowywa
si na noc, spokojni, i nikt nam spoczynku nie

zakóci. Unikalimy tylko noclegów w miastach i

miasteczkach, gdzie atwiej byo o zetknicie si,

wcale nieprzyjemne, z czerwonym konierzem wa-
dzy jakiej lub te z paaszem wojskowym. Nasz

stró, który traktatu wiernie dochowywa, równie
unika wszelkiego z wadzami spotkania, chocia o
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tym wstrcie do mundurów nigdy nie mówi. Czo-

wiek to by cicliy, milczcy, speniajcy swój obo-

wizek cile, ale bez pedanteryi.

Tak wic podró w stosunkach znonych i

bardzo nawet znonych warunkach odbywaa si,

szczególnie gdy bylimy jeszcze na terytoryum da-

wnej Rzplitej.

Tak znonych warunków w rok, w pótora

roku póniej ju niespotykano.

Przez Owrucz przesunlimy si w dzie; kto
tam na nasze spotkanie wyszed, ale nie zatrzymy-

walimy si w miecie duej nad minut kilka, nie-

zbdnych dla przeprzgu koni. Zmieniono konie,

wóz, rzucilimy sówko podziki osobom, co na sta-

cy wyszy, by nas wita i egna zarazem—i zni-

kny przed mem okiem ubogie domki smutnej mie-

ciny.

Granica Owruckiego od Mozyrskiego, granica

zarazem dawnych województw koronnych od woje-

wództw Htewskich, wyrazicie zarysowywaa si

nam na pierwszy rzut oka. Z wysokoci wózka po-

cztowego moglimy atwo rozróni, e lini da-

wnej miedzy Korony i Litwy biega etnograficzna

dwóch szczepów granica: rusiskiego i biaoruskiego.

Obecnie to granica gubernii Miskiej od pónocno-

wschodniego wga gubernii Woyskiej. Poza nami

pozostay owe chaty biae, które s wybitn charakte-

rystyk rusiskiego osiedlenia si i wszdzie spotykaj

si gdzie tylko Rusin osiada, bodaj w okoUcach Korei,

na wybrzeach jeziora Chanka, w ssiedztwie Ocea-

nu Spokojnego, bo i tam od lat niewielu s ich ko-

lonie. Zamiast miych oku, biaych cian lepianek,

z przeszoci.
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powitay nas równie ubogie moe nawet ubosze,

a bardziej smutne, z bierwion zaledwie ociosanych

sklecone, dymem okopcone chaty biaoruskiego wie-

niaka. Wraz z temi chatami o barwie ciemnej, o

obejciu ubogiem, sama przyroda zmienia niejako

swe oblicze. Polesie to ju gbokie, bagna na og-

romnych legy przestrzeniach, woda wytryska zpod

kó i wszdzie przewieca, w wikszych lub mniej-

szych zbiornikach. Las, woda, trzsawiska, chaty

walce si, w ziemi zapade, od dymu zczerniae,

a nad tem niebo szare, pochmurne, z bardzo rza-

dkim przebyskiem soca—to Mozyrskie Polesie,

przedsionek Litwy, przez które powoli przesuwa-

Umy si.

Pogoda, stale nam towarzyszca, tu ju, wród
bagien, nieprzebytych moczarów, wród niezbrodzo-

nych trzsawisk, opucia nas, i jej powrotu, przy

najmielszych nawet nadziejach, niepodobna byo
spodziewa si, lub w dniach bliszego jutra wy-

glda: spónione dni jesienne na niebie wieciy.

Soty rozgociy si w najlepsze, koca ich nikt nie

przewidywa; pocztylioni poleszucy, rozgldajc si
po mrocznych widnokrgach swych bot, grobli i

smutnych trzebiey, wróyli wci niepogod, wci
deszcze a do dni mronych bliskiej ju zimy.

Deszcze dodaway ciemnych barw do obrazu

ponurego tych ziem, po sierocemu uposaonych.

Lasy i mgy, przez cae dni nie znikajce, zacie-

niay horyzont. Jednostajno nuya oko, myl
smutnemi cieki kroczya.

Wszystko tam inaczej, napozór ujemniej przed-

stawiao si, ni na Wo^^niu. Kraj zaiste zapady.
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mglisty, senny, nib}^ zapomniany; a jednak pod po-

wok ubóstwa, pod oson niezmiernej prostoty,

pod kubrakiem z samodziau, przy obyczaju niewy-

kwintnym, biy serca gorce, uczucia dla kraju szcze-

re a gbokie, jak owe bezdenne tonie ich trz-

sawisk.

Minwsz}^ Mozyrz, okoo którego spotykamy

oaz niejako innych, weselszych widoków, spotyka-

my wzgórza wyniose, znowu poza Prypeci wpada

si w krain nizin, moczarów, znowu kraj coraz to

bardziej senny, mglisty, znowu oko niema na czem

spocz, a myl snuje coraz smutniejsze obraz}^ A
jednak w tym to wanie zapomnianym od wiata

zaktku Polesia biy serca gorce, chocia nikt tego

ani pozna, ani oceniby nie zdoa na pierwszy

rzut oka. Miehmy tego par przykadów, chocia

nie nastrczaa si wcale mono przypatrzenia si

bliej ludziom i stosunkom.

Zdarzyo si nam w pewien bardzo sotn}^

dzie jesienny, gdy droga staa si zbyt botnist i

cik nadzwyczaj, ujecha przestrze wcale nie-

wielk. Stranik nasz biada, i stare jego koci

zbyt si utrzsy na poleskich groblach, i przestrasza

go przestrze, któr ma przebiedz do Wiatki,

—

przestrze zaiste olbrzymia— chtnie wic przysta

na projekt wczeniejszego noclegu.

Zaledwie upyny dwie godziny wypoczynku,

nadbiega sztafeta, dokdci daleko jadca, która

oprócz pakietu, z którym j wysano, wioza ekspe-

dycy do nas, dor^^wczo dodan i adresowan do

„osób wiadowych", do tego punktu, gdzieby nas ów
kuryer dopdzi. Nazwiska nasze znanemi nie byy,
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nie mona przeto byo inaczej adresowa. Pakiet

zawiera zwrot tego, co zapacilimy za ostatni no-

cleg, i kartk, oówkiem spiesznie nakrelon, w któ-

rej kto donosi, i, zostawiajc zapat, wyrzdzi-

limy przykro, gocinno bowiem jest obowiz-
kiem kadego ziomka w stosunku do wygnaców.

Zanim minlimy ziemie dawnej Polski, kilka-

krotnie starano si nas podejmowa na stacyach.

Unikalimy tego, lubo nie zawsze udao si unikn
objawów serdecznego wspóczucia dla nieznanych

nawet z nazwiska.

Za rzek Berezj^n, za miastem Rohaczowem,
poza wybrzeami górnego Dniepru, charakter kraju

znacznie si zmieni. Wjechalimy do dzielnicy naj-

dawniej odpadej od caoci narodowej. Kraj tu si
zacz ju nie tak nizki; okolice bot i moczarów
poza nami pozostay; ziemie rozpoczy si wysze,
suchsze, ale posta wszystkiego, co do traktu przy-

legao, nosia coraz bardziej obc cech. Od Roha-

czowa coraz dobitniej to si uwydatniao; tam bo-

wiem wjechalimy na wielki szosowy gociniec, -
czcy Brze z Moskw. Szosowa droga, najwiksza
arterya komunikacyjna rodkowej Rosyi z Zacho-

dem, posiadaa pokost najzupeniej obcy. Stacye

wspaniae, murowane, suba, zaprzgi, sowem
wszystko innem, obcem byo. Miasteczka, spotykane

na tym wielkim, murowanym gocicu, dcym ku

wschodowi,— Rohaczów, Propojsk, Czeryków—ju
tchny obyczajem owego obcego Wschodu, i jego

jz^^k brzmia prawie wycznie dokoa. Zaowalim}^
bagien mozyrskich, a wród nich ubouchnych wio-

sek poleskich, które jeszcze zachoway dawn swoi-
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sko. Lecz niektóre wskazówki odkryway nieraz

niespodzianie drug stron medalu: ów cudzoziem-

ski pokost dekoracy jedynie tworzy, w znacznej

czci przynajmniej; rzeczywisto inna istniaa pod

grubym pokadem naleciaoci.

Te niespodziane wskazówki nawet nam, prze-

biegajcym spiesznie ten kraj i w warunkacli wy-

jtkowych, nasuway si. Turysta mógby ich wi-

cej wyszuka, dopatrze. Nasuway si one nam w
dawnem Mcisawskiem województwie, a wic na

najdalszych wschodnich koczynach starej Rzplitej.

Zanim przebylimy ow miedz dawnych ko-
czyn, zdarzya si mono wysuchania mszy w.,

w Krzyczewie. Los to zrzdzi, jakby na poegna-

nie ziemi ojczystej. W tym dniu wieczorem mie-

limy przekroczy star polsk granic z r. 1772.

Byo to w dniu Zaduszek.

Wieczorem pónym rzeczywicie dotarlimy

do owej miedzy granicznej, prastarej, w rzeczywi-

stoci niczem nieoznaczonej, na mapach niezawsze

teraz atwej do odnalezienia, w pamici ludu wszak-

e yjcej.
Noc bya zimna, wietrzna, nieg po raz pier-

wszy pokaza si; przyby na skrzydach wschod-

niego wiatru, zacz od zamieci. Jechalimy do
dugo wród nieycy, jechalimy, pdzc cwaem
po równym, murowanym gocicu. Wreszcie wo-
nica zwolni biegu i w otwartem polu nagle konie

wstrzyma.
Mniemaem, e potrzebuje co poprawi okoo

uprzy; on jednak z koza nie zsiada, lecz wska-
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ujc krótkim sw3'm biczem na co szarzejcego

wród nieycy, powiedzia po biaorusku:

— To Polski granica!

Podnielimy gowy, szeroko rozwary si oczy,

a mocno zakoatay serca.

Wonica nie rusza dalej, jak gdyby czeka na

kogo lub na co. nieyca szalaa wród pól roz-

wartych, tem prz3'krzejsza, i pierwsze to b3'y zi-

nty objawy, a nadeszy niespodzianie, ziemi zmro-

zi}', sypnwszy na ni obfit garci niegu. Poza
szos, wzdu której biegy supy telegraficzne, dro-

g niejako wskazujc, nic dostrzedz nie moglimy.
Wpatrzywsz}'^ si jednak pilniej w punkt, ku

któremu wonica rk wyciga, dostrzeglimy jaki

sup niezbyt wyniosy, moe w czci niegiem
zas3'pan3^

— To krz3', na samej granicy on stoi— mó-
wi pocztarz, wskazujc doni ów sup, do poowy
niegiem zas3'pan3'.

W3'siedlim3' z br3'ki* pocztowej, ab3^ uchyli

czoa przed ostatnim krzyem prz3^dron3an, jaki

spot3'ka wdrowiec, udajc3' si na Wschód, aby

poegna ziemi zroszon krwi i potem ojców na-

szych, zoran pugiem C3'wilizac3 europejskiej.

— A std Rosya ju si zacz3'na?— p3'^tahmy

pocztarza.

— Std— rzek, rzucajc rk przed siebie—
std ju „zabran3' kraj,, zacz3^na si, ale jeszcze nie

„Moskwa".
— Jakto „zabran3^"?— dop3^t3'waem si.

— „Smoleszcz3'zna", kraj od Polski kiedy
oderwany— tumacz3' mi zapytany.
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Umilkem. Uchyli gow naleao przed tak

dobrem rozumieniem rzeczy. Wonica zaci konie,

wyda okrzyk dziki, który si poczy z jkiem

wichru i nienej zamieci, z dononym odgosem

dzwonka pocztowego— i popdzilimy w przestrze

ciemn, nieznan...

Tak si odby nasz wjazd do Smoleszczyzny,

do tych dziedzin, w XVII w. jeszcze oderwanych

od Rzplitej, które dugo bierny opór stawiay, za-

nim po wielkich, bolesnych, prónj^ch w^^sikach

zatrzymania wiary nie zamalgamoway si z góruj-

cym pierwiastkiem pastwowym.
Oderwanie to, dokonane przed wiekami, jed-

nym rzutem doni nakrelone na papierze w akcie

traktatu, dugo i bolenie zna w yciu urzeczy-

wistniao si, kiedy do dzi w pamici ludu wspo-

mnienie o niem przechowao si do ywo.





III.

Na wielkim gocicu szosowym, do stolic}'

prowadzcym, podró sza szybciej znacznie, ni
w pierwszych dniach, gdy przesuwalimy si przez

bota poleskie; nie b^^o wic monoci przypatrze

si Smoleszczynie. Zreszt trakt z pokostem

urzdowym, czy on jest gocicem murowanym,

czy kolej elazn, nie daje rzeczywistego pojcia

o kraju.

Nazajutrz po naszym wjedzie do Smolesczy-

zny wiatr mrony usta, zacza si odwil, sota,

towarzyszca wci a do murów Moskwy.

Kraj tu ju rozpocz si inny, obcy obyczajem,

pojciami; krajobrazy, nuce monotoni, niczem nie

przywizuj ani myli, ani oka. Bardzo ma cz-

stk Smoleszczyzny szosa przecina; nie zarysowa

si wic przed nami ów kraik zaludniony biaoru-

skim szczepem, o tak dziwnie tragicznych losach.

Tu i owdzie przesuna si przed nami biaa wita

miejscowego ludu, wiadczca, e nie weszlinw

jeszcze do ziem rdzennie rosyjskich; ale to trwao

bardzo krótko. Jeszcze kilka przeprzgów i wjecha-

limy, wcale nie wiedzc, kiedy to si stao, w gb
Kauskiej gubernii. Tu ju nie ulegao wtpliwoci
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najmniejszej, e stanlimy w rdzennych prowin-

cyach wielkiego imperyum.

Gociniec, w kierunku najprostszych linij wyt-

knity, omin wiksze miasta; zreszt, niema ich

prawie a do stolicy. Kauga zdaa pozostaa od

naszej drogi. Mówiono, e posiadaa jeszcze wów-
czas gmach stary, pamitajcy Samozwaców, pó-

niejsze schronienie wygnacze biskupa Sotyka.

To co na gocicu spotykao si, byo nader

banalnem, nic nie prz^^pominao przeszoci; wszy-

stko jak gdyby wczoraj stano na ugorach cywili-

zacyi, i jak gdyby jedna do wszystko to wznio-

sa; tak uderzajce podobiestwo wiosek, miast i

domów.
Zanim stanlimy w Maojarosawcu, jedynem

prawie wikszem miecie spotkanem przed Moskw,
przypadek urozmaici nieco wdrówk nasz. Spot-

kalimy na jakiej stacyi prz^^szego towarzysza wy-
gnania, Dyonizego Kadubiskiego, który wywiezio-

ny z Wo3^nia (z powiatu wodzimierskiego), na

kilka dni przed nami, równie dy do Wiatki;

ale dy widocznie rzemiennym dyszlem, tak bar-

dzo nie pieszc, i dopdzilimy go. Pierwszy raz

w yciu widzielimy owego Kadubiskiego, ale

wspólno losów zblij^^a nas. Postanowilimy od-

bywa dalsz podró razem, jako jedna karawana:

Nasi stranicy nie protestowali; owszem, stranik

spotkanego Kadubiskiego cieszy si nawet z tegO

zbiegu okolicznoci. Kadubiski by wieziony przez

jakiego urzdnika, czowieka ju niemodego, któ-

ry nieco obawia si dalekiej podróy; wiksza ka-

rawana napeniaa go lepsz otuch, i podró od-
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bdzie szczliwie; chtnie wic przysta na projekt,

który w gruncie rzecz}^ przekracza przepisy wy-
dane naszym stranikom. Ów p. urzdnik, posta
do zabawna, wobec poczciwca podoficera eskor-

tujcego nas, nosi si zpyszna, z tytuu swej ^Ny-
szej rangi cicia mu przewodzi; wj^twarzao to

koliz3'e zabawne i czste midz}^ nimi. Z tego te
powodu maluczka ta karawana to rozdzielaa si,

ku czemu nasz stranik dawa haso, trz3mia si
oddzielnie, to znowu czya si.

Miasto Maojarosawiec, schludne, zamone,
przypominao sw pewnego rodzaju elegancy. i
ju jestem}' u bram stolicy. Z}^'io kupiecki, licz-

ny, zasobny, cech zamonoci nadawa. Wyniosy
pomnik u wjazdu do miasta, to uwiecznienie pa-

mitnej bitwy, któr na jego polach stoczyli Ro-

syanie z armi Napoleona, cofajc si z Moskwy.
Bój rozstrzygn o losach odwrotu. Zaparto goci-

niec z kierunkiem bardziej poudniow3mi, zmuszajc
nieprzyjaciela do cofania si zniszczon doszcztnie,

spalon i ogodzon drog smolesk.
Wywieony, wci odwitnie wj^gldajcy

Maojarosawiec, by dla pamitn^^ch chwil 1812 r.

pierwszym odblaskiem soca pomylnoci. Po-

mylno, tam spotkana przypadkiem, ju nigdzie

nie opuszczaa sztandarów i dnoci rosyjskich, a
do Kulmu, do Lipska, do Parya.

Poza Maojarosawcem przelecielimy przez

Podolsk, miasteczko mile wpadajce w oko dziki

swej czystoci, porzdkowi. Wszystko wróyo bli-

skie ssiedztwo stolicy. Ukazaa si wreszcie, sze-
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roko na równinie rozsiada; we mgach jesiennycti

giny jej l^race.

Mga i deszcz drobny, nieustannie dolcuczaj-

cy—w Polsce Icapuniaczkiem zwany—boto, w}^-

ziewy nieprzyjemne obszernego, brudno utrzymy-

wanego miasta, powitay wjedajcych i towarzy-

szyy ich pobytowi.

Pobyt dziwnym zbiegiem okoHcznoci prze-

duy si dni kilka. Wjechawszy do tej obszernej,

na rozlegej przestrzeni rozrzuconej, starej stolic}',

zajechalimy przed paac genera-gubernatora, gdzie

nasi stranicy meldowali si w biurze. Byy to

czas}^ gdy terror3'zm wcale wj^chodzi z uycia—
sdzono, e nazawsze—oddawano si powszechnie

zudzeniom; byy to czasy chwilowego wypoczynku
po twardej epoce, która krymsk wojn poprze-

dzia. Nie troszczono si wic zbytecznie o nas; po-

zwolono naszym stranikom na wypoczynek w sto-

licy; a e si ich prdko pozbyto, zapewne nie

okrelono cilej ani czasu, ani warunków, wród
których wypoczynek ten mia si odb3^wa.

Eskorta nasza, poczci znuona, a bardziej

ni wypoczynku dna wygód, do których wpra-

wdzie przyzwyczajon nie bya, ale od nas spo-

dziewaa si takowe otrzyma, wcale nie protesto-

waa, i, ulokowawszy si w Moskwie, w hotelu,

zamierzalimy tam dni kilka przepdzi.

Ubieglimy ju wicej tysica kilometrów: na-

stpna wszake cz podróy, która nas jeszcze

czekaa, nietjdko, e wielk bya ogromem prze-

strzeni, ale wielkiemi grozia i uciliwemi niewy-

godami, niewczasami, droga bowiem wj^padaa przez
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kraje coraz to mniej zaludnione, coraz dziksze, a roz-

poczynajca si zima przynosia zapowied znacznie

wikszych prywacyj.

Na wszystkie wróby i groby niewygód, z

warunków klimatycznych pynce, zabezpieczy si

wj^padao, o ile mono pozwalaa. Moskwa zda-

waa si, i rzecz^^cie bya, punktem ku temu

najlepszym. W cigu wic dwóch, czy te trzech dni

bawienia w miecie, zaopatrywahmy si we wszy-

stko niezbdne do dalszej, dugiej i przypuszczalnie

mniej w^-godnej, a nawet uciliwej podróy. Z
caej karawany najmniej potrzebowaem o sobie

myle; bo, jak wyej wskazaem, jeszcze na dob
przed mem uwizieniem, pod wpywem przeczucia,

wyekwipowaem si stosownie.

W Moskwie naleao ostatecznie uoy dalsz

marszrut podróy. Nieatw si to okazao rzecz.

W instrukcyach naszych straników^ kierunek drogi

wytyczono, lecz u kadego inaczej wskaz\'wano.

Szczególniej marszruta urzdnika, eskortujcego

naszego koleg, brzmiaa dziwacznie: wedle instruk-

C3'i przeze posiadanej, powinien by jecha przez

miasta, które nie posiaday traktów pocztowych;

kierunek ten dziwaczny zaczerpn urzd dajcy

instrukcy z jakichci ukazów XVIII stulecia. Nasz

stranik mia równie bdy grube w swej marsz-

rucie, ale inne; aden z nich za nie chcia ustpi

na rzecz innego swoich wskazówek: godzili si tylko

w jednym punkcie, a mianowicie, i „wiadome oso-

by" nie mog jecha adn miar kolej elazn,

chociaby kolej skracaa znacznie koszta podróy,

oone przez rzd. Tego rodzaju rozkaz rzeczywi-
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cie istnia w instrukc}^; opiera si za na cisem
przestrzeganiu bardzo dawnycli-tradycyj biurowych,

t3Tzcych si wysyanycli na w^^gnanie. Tradycye,

zapisane w licznych star3;^ch ukizach, równie wska-

zyway kierunek, jak i sposób deportac}^. Zmieniy
si drogi, trakty pocztowe poszy w innych l^ierun-

kach, wprowadzono koleje elazne, lecz tradycj^a

biurowa wymagaa deportacyi odbywanej w tyche
samych warunkach i sposobami zawsze jednakiemi.

Kolej elazna ju istniaa do Niszego Nowo-
grodu, na przestrzeni przeszo piciuset kilometrów,

ale wygnacy korzysta z niej prawa nie mieli.

Musielim}'^ przeto, wród trwajcej i wzmaga-
jcej si bezdroy, równolegle do kolei, posuwa
si na wozach pocztow3'ch, przez Wodzimierz na

Klazmie ku Niszemu Nowogrodowi. Ale i pod tym

wzgldem stranicy nasi zgodzi si nie mogli, tem

bardziej, e obaj v/ geografii biegymi nie byli. Pod-

czas gd}'' ni}^ przygotowywalimy si do podróy
dalszej i staralimy si rozpatrze w nieznanem

miecie, oni spierali si o kierunek drogi.

Par dni pobytu w Moskwie przeszo spokojnie.

W dniu trzecim, kiedymy pokocz3"li przj^go-

towania i pragnli obejrze star stolic, o ile nie-

pogoda ciga, deszcz ze niegiem, wci w oczy

bijcy, krótko dni mglistych i nieznajomo miasta

na to pozwalay, kied3^m3^ to rozejrzenie si po mie-

cie od odwiedzenia kocioa rozpoczli—i nazajutrz

zamierzalim3'^ by na raszy w.—wpad pónym
wieczorem do naszego hotelu zastp polic3d, owiad-
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czajc, e powinnimy jecha dalej natychmiast, e
stra nasza odpowiada bdzie za owo pobaa-
nie, którem zgorszony mocno p. genera-gnbernator,

e hotel nie powinien by tolerowa naszego tak

dugiego pobytu.

— Konie czekaj; wyjedajcie panowie na-

tychmiast— woano, a tum zbrojny, brzczcy ostro-

gami i paaszami, pokój napeni.

Po kilkunastu minutach ju do dalszej drogi

bylimy gotowi.

Stra nasza, nieco zmieszana niespodzianym

ewenementem, zapomniaa narazie o swych geogra-

ficznych sporach co do kierunku drogi. Postanowi-

lim}^ przeto z okolicznoci tej skorz3'^sta i was-
nym pomysem rozci wze gordyjski niepewnoci,

którdy jecha, by do Wiatki trafi.

Dla nas rzecz obojtn byo, tym lub owym
gocicem dosta si do Wiatki, ale w Moskwie
wanie powiedziano nam, e w Kostromie jest kto
z niedawnych W3^gnaców. Myl zobaczenia kogo,
chocia nieznanego, lecz w warunkach tych samych
wegetujcego, w jakich my mielimy wkrótce stan,
umiechaa si nam. Pragnlimy wic skorzysta z

monoci i zwróci nasz trakt na Jarosaw, Kostro-

m, ku okolicom pónocnym, przypuszczajc, e tam

znajdzie si jaka droga pocztowa, prowadzca do

Wiatki.

— Dokd jedziemy, przez jak rogatk?— za-

pytywali pocztarze, wynoszc nasze tumoki.
— Jedziemy przez Carewo-Kokszajsk, Kosmo-

Demiask— recytowa dug nomenklatur miaste-

steczek zawoaskich stranik naszego kolegi,
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urzdnik drapujcy si chtnie w powag naczelnika

caej karawany.

Pocztarze wzruszyli ramionami i zamilkli ; dla

nich niezrozumiaemi byy nazwiska wyliczanych

miejscowoci.

Skorzystaem z zamtu, który panowa pod-

czas nagego w3'bioru i z nieporadnoci naszych

straników ; szepnem któremu z pocztarz}', wsu-

wajc mu jak monet:
— Pojedziesz pierwszy ; ni}- na tw3'm wozie....

jedzienty na trakt jarosawski.

Niezrozumiae mruknicie zastpowao odpo-

wied, ale niemniej pocztarz zastosowa si do na-

szego dania. W kilka minut póniej pdziy dwie

trójki pocztowe, zamiast ku wschodnim, ku pónoc-
nym rogatkom miasta. Ca noc trwaa jazda, cho-

cia wicher pónocn}^ obdarza nas obficie niegiem,

chocia wozy na kadej stacyi zmieniane, dziwnie

b3'y niewygodne, i ca noc stra nasza mniemaa,
i jedziemy do Niszego Nowogrodu, podczas gdy
lecielim\' w kierunku wrcz przeciwnymi, do Ja-

rosawia.

Po wschodzie soca wielkie zdziwienie owa-
dno stra, zwaszcza zdumia si urzdnik po-

zujc}' na zwierzchnika karawan}^, gd}' zapytywa
o odlego do Niszego, a odpowiadano mu, i
jest na gocicu prowadzcjan do Jarosawia.

— Wic nie wiecie dokd jedziecie?— ironicz-

nie ten i ów dozorca stac\'i pocztowej zauwaa.
— O, wiem\', dobrze wiem\',— z\'ma si urzd-

nik — ale niecz\'sta sia spltaa trakty, a oczy na-

szym pocztarzom niegiem, czy czem zasypaa.
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Szataska robota... przed wadz wysz odpowia-
da mog, gdy nie pojad przez miejsca w instru-

kcyi wskazane.

I tu zacz w^-licza, po raz nie wiem ju któ-

ry, miasteczka nadwoaskie, rozpoczynajc dug
nomenklatur od Carewo -Kokszajska, Kosmo-De-
miaska...

Pomimo z3'ma si i wyrzeka stray, jecha-

limy w kierunku Jarosawia; wraca na trakt

wschodni niepodobiestwem ju hylo. Pogodzono

si przeto wprdce ze stanem rzeczy.

Podró z Moskwy do Jarosawca daa nieco

wolnego czasu do zgrupowania wrae, jakie Mo-

skwa przyniosa. Stara stolica nie wydaa si nam
ani pikn, ani ciekawi dla turysty. Powitaa nas

owinita we mg gbokiej jesieni ; botnista po-

woka, zalegajca ulice wzkie, krte, brudne, nie

dodawaa pikna miastu obszernemu, le utrzyma-

nemu, o domach dziwnie pospolitej powierzchow-

noci, pozbawionych cech charakterystycznych. Nic

nie przypominao, i to star\' gród; nic nie zapisy-

wao si trwalszem wraeniem. Miasto, gdy b3'o

stolic maego ksistwa, zabudowywao si na ma-

ej przestrzeni; skadao si jedynie z Kremlina, sta-

rej fortecy, rezydencyi swych wadców, i z maego
otoczenia, które wkoo obiegao twierdz. Z biegiem

czasu i ze wzrostem pastwa, owe okólne przed-

miecia coraz szerzej zabudowyway si, lecz za-

wsze tworzc koo, i o coraz to dusz^-ch pro-

mieniach. Takich cyklów, okalajcych wspólne cen-

trum, „Kreml", wzroso kilka; kada taka warstwa

posiadaa swe obwarowania i sw nazw oddzieln.

z przeszoci. '
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Ulice miasta poprzeczne w ten sposób biegn nie

w prostych kierunkach, lecz zakrelaj koa coraz

szersze. Pierwowzór do takiego zabudowania wzi-
to prawdopodobnie z urzdze taborów ludów ko-

czuj c3'^ch, lub wielkich hord zbrojnych: tam na

rodku wznoszono oponj' namiotu naczelnika tabo-

ru, wokoo za bieg}' namioty, bd jurt3% cz}' te
szaas}' podlegych mu. Na Wschodzie caym, blis-

kim i dalsz}Tn, znanemi byy tego rodzaju „zatacza-

nia" kolistych obozów.

Jeeli w starej stolicy trcio co przeszoci,
przypominao rozwój dawnej sztuki, byy to przy-

pomnienia kultury chiskiej, któr zapoyczano, za

porednictwem Mongolii, z najdalszych gbin azya-

tyckich. W budownictwie, w starych wityniach,

w wieach dziwnie oryginalnych, odbija si prze-

wanie wpyw chiskiej sztuki. Nie zapierano si
tego wp}'wu przed wiekami ; owszem, dawano mu
jawnie i szczerze w}Taz wcale niedwuznaczny uzna-

nia, naz}'Avajc jedn z celniej szych, dawnych dziel-

nic „chiskiem miastem" (Kitaj-gorod). Jeszcze nie-

dawno, bardzo niedawno, przed pótora wiekiem,

obhcze owego narodu zwrócone byo wci ku

Wschodowi, ztamtd czerpano soki po}'wne ist-

nienia.

Dawne ycie handlowe, rozwijajce si gównie,

niemal wycznie, na wschodnich rynkach, wytwa-

rzao spójni czc z koczynami Wschodu, toro-

wao drog do stosunku cilejszego z kultur t
dalek, rdzennie sprzeczn ze wszystkiem, co na

Zachodzie si spotyka.
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Wszystkie miasta tameczne martwe— Moskwa

bardziej od innych. Duo wprawdzie handlowego

krztania si, lecz zamyka si ono przewanie w
gbi sklepów, w kantorach handlowych; gwaru

miejskiego, ruchu oywionego w miecie nie spo-

tykamy.

Osobliwoci miasta, gównie zamknite w mu-

rach Kremla. Poza niemi niejeden zab^-tek, nie ich

ale naszego ycia, monaby znale w muzeum Ru-

miancowa, w cennych bardzo dla badaczy zbiorach

archiwum dawnego, tak zwanego kolegium spraw

zagranicznych, i w innych wikszych ksigozbiorach,

gdzie nieraz cae dziay biblioteki, zoone z ksig,

rkopisów, papierów, z Polski prz3'wiezionych, cze-

kaj od wielu lat pracowitej doni, któraby je przej-

rzaa, skatalogowaa, od moli, zniszczenia, ostate-

cznego zatracenia ocalia. Biblioteki, archiwa kla-

sztorne, lub prywatne, przyb^^way z rónych oko-

lic Polski caemi pakami, w rónych czasach, po

rónych naszych porakach; skadano te trofea jak

stos drew, nie troszczc si o ich zawarto :
i lata

pyny nad butwiejcemi papierzyskami, nikt do

nich nie zaglda; nie ceniono ich jako materya

historyczny, lecz obchodzono si z niemi niby z

winiami, skazanymi na wieczn niewol, na za-

gad zupen.
Nie czynimy tu niestosownego porównania. W

dziwnym tym ki-aju, do wielu innych zupenie nie-

podobnym, wiele rzeczy spotyka si gdzieindziej

nieznanych. Nieraz tam dawnemi laty ksika z

Polski, dzwon z polskiego kocioa wraz z jecami

szy na wygnanie.W XVII w. szukano polskich msza-
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ów a w gbi Syberyi, nad Jenissejem, gdy je mia-

no, na moc\' traktatu, odda dawn3^m wacicielom.

Tak dalekie woenie ksiki, mszau, bd dzwonu,

wskazuje, i nie brano tych przedmiotów dla uyt-

ku wasnego, dla zbogacenia zbiorów, ale robiono

z nich jeców, co zastosowywano nieraz i do was-
nych przedmiotów martwych, gd}' zawiniy. Przy-

kadem wymownym dzwon, który dzwoni na tu-

mult ludowy podczas zabijania carewicza Dymitra

w Ugliczu ; skazany zosta biedny dzwon w XVI
wieku na wN^gnanie do Tobolska;— i, co gorsza,

pozbawiony rónych prz3'wilejów, a nawet zosta

galernikiem, bo wyrwano mu, jak ówczesnemu ga-

lernikowi, cz boku (ludziom rwano nozdrza).

Póniej róne edykta wracay biednemu dzwonowi
niektóre prawa, poprzednio odjte : pozwolono mu
dzwoni na jutrzni, i jeszcze w paru innych ra-

zach; ale dopiero w XIX wieku, a mianowicie w
1848 r. mieszkacy miasta Uglicza zanieli prob
do tronu, proszc o uwolnienie zupene i powrót

winia. Pozwolono. Zupene prawa odzyska tylo-

letni — trzywiekowy — wizie, zaczto we dzwo-

ni podczas uroczystoci wikszych, kwestya wszak-

e powrotu rozbia si o koszta. Rzd nie chcia

o3' na powrót, miasto Uglicz, wcale niezamone,
zdob\' si na to nie mogo: dugo trwaa pisanina,

kto ma koszta ponosi, i rzecz do dzi w biurach

ugrzza i).

1| W r. 186 i jadc na Sybery, odwiedziem w Tobol-
sku ów dzwon nieszczsny Odbity bok wiadczy o zmianach
losu, co go dotkny. Rosyanie posiadaj monografi, opowia-
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z zabytków naszej pracy, dawnego naszego

ycia, zawartych w rkopismach, dokumentach, pa-

pierach i ksigach, nikt nie korzysta, a niemao tam,

i w innych Rosyi miejscowociach, jest róde do
studyów nad naszem yciem umysowem i spo-

ecznem.

Ju wówczas nasuwaa mi si myl, w której

ugruntowao mnie póniejsze ycie, póniejsze pilne

przypatrzenie si owym i dalsz}^! znacznie krajom,

a na pograniczach Manduryi, i rola nasza w
przeszoci dalszej i bliszej, rola szerzycieli kultury

europejskiej, na tych bezbrzenych przestworzach,

wcale ma nie hyla..

Pole tu do studyów obszerne a przez nikogo

nietknite.

Ziomkowie nasi, idc tumami wielkimi na jasyr

daleki, prac, powiceniem, nieraz ycia caego
ofiarnoci, cichemi cnotami pyncemi z mioci
bliniego, na drodze chrzecijaskiego i cywilizacyj-

nego rozwoju mieszkaców owych ziem dalekich,

szczególnie syberyjskich, zrobili bardzo wiele; ale nie

wytworzyli zblienia szczepów tak rónych pod
kadym wzgldem; nie zdoali zasypa przepaci,

która dzieli dwa te narody. Zna gbok jest owa
otcha, tyle pochaniajca a wci rozwarta...

dajc szczegóowo koleje, przez które przechodzi ten naj-

starszy z wygnaców syberyjskich. Obecnie on ju podobno
wróci.





IV.

Przestrze, dzielca Moskw od Jarosawia, a

zatem od górnej Wogi, gsto zaludniona, o ludno-

ci zamonej, kupczcej lub przemysowej, nosi la-

dy dobrobytu, który ju i wówczas uderza, chocia

byy tam jeszcze czasy niewoli wieniaczej. Wa-
nie wtedy wiekowe kajdany kruszono, lud z pod

brzemienia niewoli w^ydobywano. Potrzeba byo
dziesitków lat, by pokolenia modsze, zrodzone i

wychowane w innych warunkach, zoyy dowody,

e skorzystay z dobrodziejstwa wolnoci. Zapewne
teraz nie na jednem polu ludno wieniacza, usa-

mowolniona, podniosa ten kraj i nadaa mu inn,

bardziej pontn posta. Wówczas b3'li to jeszcze

iloci; ich stan prawny stokro gorszym mieni si
móg od poddastwa u nas.

Przyroda tam smutna, uboga, podobnie jak

gleba, która nieobfity plon daje wzamian za prac
wieniaka. Równiny nuce sw monotoni, rozlege,

nigdzie nie wzkazuj, b}' czowiek stara si oywi
\e sztuk, ozdobi. O tem nigdzie nie mylano. Za-

mone wsie przemysowe posiadaj dom}' pitrowe,

obszerne, ale wewntrz dostatek niezbyt si ujawnia.

Przemysowiec, kupiec nie wyda grosza, wytrwa
zapobiegliwoci zdobytego, na rzecz nieprodukcyjn,
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nie rentujc si natychmiast. To samo rzec mona
o ludziach redniej zamonoci; arystokracya, bar-

dziej zestosunkowana z Zachodem, mniej owj^h
znamion rodzimych posiada.

Cecha to szczepu, prakt3Tznego nadzwyczajnie,

pracowitego, ale dalekiego od hodowania podnio-

sym ideaom.

Osobista niewola— rzecz nieznana u nas— nie

przeszkadzaa tamecznemu wieniakowi ponad sw
zaleno wydostawa si; wszake nie inaczej, jak

kosztem haraczu, czsto wielkiego, zastosowanego
do wysokoci otrz5miywanego zarobku. Czynsz ten

(obrok) pacono panom swym, którz}' norm owego
czynszu ukadali, posiadajc prawo zmieniania nor-

my, mniejsz na wysz. Cign przeto pan docho-

dy nie z ziemi, uprawianej prac, paszczynian

—

jak u nas byo w owej epoce— ale oprócz paszcz}'-

zny korzysta z pracy, umiejtnoci, z pewnego uz-

dolnienia specyalnego, a wreszcie z darów losu swe-

go niewolnika.

Liczny stan kupiecki rekrutowa si przewa-
nie, wycznie prawie, z ow^^h wieniaczych ilo-

tów, którzy na nieurodzajnej ziemi, na jej szczu-

pych pachtach, nie majc adnych widoków po-

wodzenia, szli w wiat szeroki, rzucali si nieraz

do bardzo odlegych okolic olbrz^miigo pastwa i

tam na drodze kupczenia lub przemysu dorabiali

si niekied}' fortuny. Pan nie zapomina jednak ni-

gd}^ o takim wybracu losu: ciga czynsz skru-

pulatnie, podnoszc wj^soko takowego stosunkowo

do wysokoci powodzenia swego niewolnika. Do-

chodzi ów czynsz niekied}' do piciu tj^sic}' rubli
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rocznie, a nawet wysz3'm si stawa, jeeli nie-

wolnik szczliwym zbiegiem okolicznoci znacznie

si wzbogaci.

Ze zniesieniem poddastwa, rzecz naturalna,

upad cz\Tisz od osoby niewolnika i od pracy jego.

Tacy wieniacy, szukajcy, szczcia na sze-

rokich obszarach pastwa, chocia wzbogacali si
nieraz znacznie, nie mieli nigdy ani chwili spokoju

przez cay bieg 3'cia: spodziewali si bowiem nie-

ustannie, e pan ich istnienia móg zakóci spokój,

zburzy pomj^lno, opacan wieloletnim, cikim
trudem.

Brak spokoju, brak wiar}- w pogodne jutro,

niepewmo ustawiczna o prz3^szo najblisz, o

noc dzisiejsz, jest, niestety, udziaem i dzi jeszcze

wielu, bardzo wielu w tem olbrzjmiiem pastwie,
chocia poddastwo i niewola osobista wród ludu

oddawna zniesione. Skadaj si na to ju inne,

pastwowe wzgld}'.

Kraj, któr}' przebiegalimy', dziwnie smutny,

ponury: na kadjmi niemal kroku sw barw po-

spn przj^pomina, e jesteni}'- w ziemi niewoli,

i na jej polach mao urodzajnych nic nie urasta

uszlachetniajcego czowieka, i to kolebka ucisku

dla ziem i ludów.

Pola obszerne, biegnce w nieskoczono, a

wci pospne, zaprowadziy nas do osady, w któ-

rej si wznosi znan}' monaster Troicko-Sergiewski,

o dziesi mil od Moskw}- odleg}'. Miejscowo,
pamitajca przeszo odleg i wypadki dziejowe,

które o jej mury odbijay si, nie o wiele wzbogaci-

a nasz wiedz, wcae nie odpowiedziaa oczeki-
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waniom. Niczem ów klasztor nie róni si od in-

nych, w Rosyi spotykanych, chyba obfitoci bo-

gactw, które si przechowuj w skarbcu witj^ni.

Zwiedzihmy klasztor, wityni, skarbiec; po-

kazywano nam pamitki: sukni Iwana „Gronego",

rodzaj szlafroka o barwie bkitnej, kilka ornych
zabytków z czasów Samozwaca, przypominajcych

obleganie tej obronnej pustelni przez wojska pol-

skie pod Janem Pawem Sapieh. Pamitki wspo-

mnianej doby nosz nazw „litewskich" zab3'tków.

Kilka tych kól „litewskich" tkwi dotd w murach.

Wogóle w gbi Rosyi, szczególnie w czasach od-

legych, wszystkie wspomnienia, zwizane z dawn
Rzplit, nosz nazw wspomnie litewskich. Prze-

szo nawet owo okrelenie do starych kronik daw-

nej Moskwy. Tak przeto onierz Rzplitej, bez

wzgldu z której prowincyi pochodzi, nazywa si

„Litwinem", jec}^ pdzeni w jasyr „litewskimi lud-

mi", co moe miao nieco susznoci za dni odleg-

ej przeszoci, gdy dawne W. Ks. Moskiewskie,

lec u gTanic Litwy, z ni gównie i najczciej

bezporednie prowadzio stosunki.

Klasztor ten, przedmiot czci ludu tamecznego,

nie W3^woa wcale podniosej szych wrae: adnjTh
zabytków sztuki lub dawnego budownictwa nie

spotyka si tam. Porównywaem go z Czstocho-

w— o ile ostatnia zyskaa pod kadym wzgldem
na tern porównaniu!

Monaster Troicko-Sergiewski, rówienik Mo-
skwy, stan jeszcze w XIV. wieku; siedziba to

niegdy patryarchów. Dom parterowy, nader pospo-

lity co do budowy i wewntrznego urzdzenia, two-
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izy ow rezydency. Zwiedzilimy go, lecz i tam

nic ciekawego; spocz oko na niczem nie mogo.

Kosztowna bardzo trumna Sergiusza, patrona ta-

mecznego, to jedyna rzecz, któr pami wyniosa

z owych odwiedzin gonego na ca Rosy mona-

steru.

Perejasaw-Zaleski, Rostów, miasta bardzo bo-

gate, iandlowe, szczególnie ostatnie z nich, synne

w sferach kupieckich, poprzedziy Jarosaw. Przele-

cielimy je ju w saniach, wród nocy; przesuny
si przed okiem naszem jedynie mury licznych cer-

kwi i monasterów, w które obfituj oba te miasta,

a gównie Rostów, stolica niegdy, równie jak Pe-

rejasaw-Zaleski, udzielnego ksistwa.

Pod Jarosawiem spotkaa nas najprawdziwsza

zima; niena, mrona, zima zaiste pónocna, która

raz ustaliwszy si, nigdy niema przerw, nie zna

odwily, tajania niegu, dni sotnych. Mrozy, co z

dziwn moc i gwatownie nadbiegy, ciy fale

Wogi, jakby jednym rzutem swej siy: przebywa-

limy rzek po lodzie, pieszo. Lód zdawa si do
cienkim; ale po kilkunastu godzinach ju dziaa

mona byo po nim prowadzi, tak si szybko moc
jego ustalia, i tak pozosta miaa zima z silnymi

mrozami i obfit nieyc a do wiosny.

Woga, owa macierz wód Rosyi, gówny wodny
gociniec, ywicielka wielkich obszarów, ukochana i

opiewana przez lud, nie jest jeszcze w Jarosawiu
bardzo szeroka, acz ju spawna.

Przypatrywa si Wodze, miastu, stosunkom

tamecznym, ludziom i ich otoczeniu, niepodobna:

mróz uderzy odrazu, nieg okry wszystko opon
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bia, lnic, olepiajc, powietrze zapenio si
miryadami drobniutkich, nienych igieek. Troskli-

wie okr3'waIimy si od zimna przenikliwego. By}'

to pierwsze chwile poznania si z mrozami pónocy.

Dnie oswojenia si z nimi jeszcze nie nadchodziy,

ale i one wprdce. nadesz}'.

Z Moskwy wywielimy par wskazówek, i
w Jarosawiu i w Kostromie moglim}?^ si z ziom-

kami spotka. W pierwszem z t^-ch miast mieszka
jaki p. S., w drugiem b3^ od niedawna na wj^gna-

niu ks. Mleczek, proboszcz z Bia}' Podlaskiej. Wa-
runki podró}' zmieniay si jednak na gorsze: na-

sza stra, nieco zaniepokojona prz3'god w Moskwie,

niezbj^^t skonn stawaa si do duszych odpoczyn-

ków w miastach wikszych. Zreszt i okolicznoci

zmieniay si na gorsze. W Jarosawiu w chwili

naszego prz3'bycia, ju p. dozorca pocztowy zaor-

d3'-nowa wnet przeprzga konie i chcia nas da-

lej W3^prawia, nie pozwalajc na chwilowe nawet
ogrzanie si.

— Dla takich ludzi, jak W3'— mówi ów d3^g-

nitarz— nie daje si ani minuty wytchnienia. Szklan-

ka wod3\.. i marsz dalej.

Stra3?^ naszej nie podobaa si ta mówka p.

dozorcy stacyi, wkraczaa bowiem w jej atrybucj^e;

pomimo wic protestów surowego przestrzegacza

praw, stra pozostaa na par godzin, pod pozorem
meldowania si wadzom. Skorz3^stalimy z tej chwili

ab}'" odwiedzi p. vS., którego kto nam poleci jako

cicerone, w razie duszego w3^pocz3'nku w Jaro-

sawiu. Dokadnie wypisan}' w licie polecajc^^m
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adres uatwi natycimiastowe odszukanie nieznanego

ziomka.

W obszernej izbie, nieco zaciemnionej, prze-

penionej sprztami licznemi, starowieckiego wygl-

du, wród których na przedniejszem miejscu sta

fortepianik do dawnej konstrukcyi, powita nas

czowiek stary, wzrostu maego, szczupy, powany,

lecz nie sztywny. By to p. S., rodem zdaje si z

Litwy, od wielu lat urzdujcy w Jarosawiu. Sa-

motnie mieszka, samotnie pyno mu ycie, wród
obcych, przykuty koniecznoci pracy do murów

dalekiego miasta, do wegetacyi na pozawieciu. Szu-

kanie chleba, pracy, zdaa od swoich, zrobio z nie-

go dobrowolnego wygnaca z niejedn prywacy

niewoli.

— A wic mam by przewodnikiem ziomków

—

zagai rozmow, rozpatrujc si w licie poleca-

jcym.
— Nie skorzystamy z uprzejmoci waszej,

—

odrzeklimy—bawimy tu tylko chwil, za par go-

dzin, moe za godzin, wyjazd nasz nastpi.

Opowiedzielimy, i w dziwnie niegocinny

sposób powitano nas na stacyi pocztowej, co za-

pewne jest odbiciem usposobie wadz tutejszych, i

tem samem duszy wypoczynek byby niepodo-

biestwem.
— Pozwólcie przeto,—rzek starusze):, wstajc

spiesznie—e przyjm was tem, co rozjania moj
samotni na obcej ziemi i przenosi chocia myl
do dalekich a drogich.
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Usiad przy fortepianie i rozleg}' si alvordy

powane. Zabrzmia polonez Ogiskiego... Suctia-

limy do gbi przejci. Dwiki melodju rodzimej,

pynce wród ciszy, na dalekici Wogi wybrze-

aci, miay w sobie co niewysowienie rzewnego.

Po jednym polonezie nastpi drugi, trzeci... Przy

ostatniej nucie jednego z nich, ucisnlimy do
starca, niemniej jak my wzruszonego, i w pó go-

dziny potem ju wyjedalimy z miasta. Wiz3'ta,

któr stranicy nasi zoyli wadzom administracyj-

n3'^m i andarmskim, posza im podobno niefortunnie.

Ofukano biedaków za brak popiechu w podróy,
za zbytek uprzejmoci dla nas. Nastpstwem tego

wszystkiego sta si nasz wy^jazd na ca noc wród
ostrego mrozu i wielkiej nieycy.

Jarosaw ju i dawnie bywa miejscem wygna-
nia: tu genera Ignacy Prdzyski, po upadku hsto-

padowego powstania, b3^ internowan}^, ale niedugo;

od r. 1863 czcigodny arcybiskup Feliski tu pdzi
lata dugiego w^-gnania; tu wreszcie od r. 1885 trz}'^-

mano w niewoli biskupa Hrjmiewickiego...

Jeszcze brzmiay w duszach naszych ostatnie

dwiki polonezów Ogiskiego, jeszcze m3'l nie

prz3''sza do naleytej równowagi, lecz leciaa na

falach dwików ku strzechom zagrod3' ojcz3"stej,

gd3'' przesun}' si ostatnie, w3^niose a rzsicie o-
wietlone domy Jarosawia. Poza nim coraz dziksze

zaczynay si okolice, coraz ubosze, jakb3' zupe-
nie od reszt3' wiata odcite.

Przed Moskw odczuwao si pewne powiew}-

z Zachodu, patrzao si jeszcze na kraj, który z

cywilizacy europejsk zwizany jest jak nici,
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chocia sab,-lecz dalej ku Wodze, i za Wog
wszystko stawao sie innem, obcem, nietylko dla

nas jako Polaków, lecz dla nas ludzi innej cywi-

'^^""^Do tego, co spotykao sie wród spoeczestwa

owycli ziem dalekicli, nasi ludzie, czy to wygnacy,

czy zaniesieni burz innych losów, czy te chleba

tam szukajcy, jeeli naleeU do uksztacenszych

warstw, przyzwyczai si nie mogU, a o zespoleniu

z otoczeniem i mo^^T by nie mogo. Zycie ich

czsto upywao, jak ycie pustelników w odosob

nieniu zupenem. To odosobnienie pochodzio z ko-

niecznoci, gwoU zachowaniu swych waciwoci

narodow>'ch, i wytwarzao czsto typy dziwnie ory-

ginalne. Owi pustelnicy wród obcych, mekiedy i

dla swoich stawali si pustelnikami, co im wszake

nie przeszkadzao, i byli to znakomici ob3^vatele

ki-aiu, którzy na stare lata odmawiali sobie wygód

niezbdnych, aby pomnoy oszczdnoci zycia ca-

ego przeznaczone dla instytucyj ziemi rodzinnej

'

Spotkany w Jarosawiu p. S. pierwszym by

tego rodzaju "anachoret, jakiego poza krajem wi-

dziaem W póniejszych latach miaem sposobno

nieiednego widzie i wszyscy budzili we mnie po-

dziw, szacunek. Prac wielekro bardzo tward,

prywacyami ycia caego, ludzie ci zdob>^ali mo-

no czynienia dobrze pojedynczym Jednostkom i

niesienia obfitego nieraz grosza na otarz dobia

Dubiicznego. . ... ^,

Przewodni ide w praktyce ycia celniejszN eh

wród nich byy sowa takiego anachorety, tuiacza

na ros3Jskiem pozawieciu, ma zasug wieikich,
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Edmunda Liwskiego, któiy w notatkach sw3^ch

rzek: „Dobre czyny nie gin daremnie; z nich ska-
da si wielki moralny kapita. Im wicej dobrych

czynów, tem naród bardziej potnieje, tem wido-

czniej dj^ do swego odrodzenia".... ').

Biografie tych tuaczy, napozór dobrowolnych,

opisy ich walk z sob i otoczeniem, opisy boleci i

tsknoty, trawicej ich przez ycie cae, gdyby ze-

branemi by mog}'^, dostarczyyby mnóstwa wzo-
rów wj^sokiej cnoty obywatelskiej. ycie samotne

wród obc3'ch, myl zwrócone do ziemi rodzinnej,

ycie prawie zakonne, podnosio ich duchowo, wy-

róniao wród ziomków. Nie wszyscy byli takimi,

ale tak wyróniajcych si, wybitnych wielu, bardzo

wielu spotykano. Bya i garstka zbkanych, bo

gdzie ich niema?—ale faktem jest niezaprzeczonym,

e przewaaa j znacznie liczba gorliwych obywa-
teli kraju, dobrych S3mów Kocioa, wród t3xh

tuacz}^ dobrowolnych. I nawet byli oni przykadem,

V) Edmund Liwski, b. profesor-docent uniw. charkow-

skiego, cae ycie wród obcych spdzi, zapisawszy swe imi
chlubnie w ich pamici. Sprawa Konarskiego wyrzucia go

modzieniaszkiem (1838 r.) za Dniepr. Patrzc na t posta
podniosego ducha, Rosyanie uczyli si ceni Polaków; mnie-

mali, i wszyscy s takimi. Prof. Liwski, ca ziemsk tu-

aczk przeby z myl o Polsce, umierajc w kraju (f 1888),

w Kaniowie, na Ukrainie, która bya jego kolebk, cae swe
mienie, prac dugiego ycia zebrane, a wynoszce kilkana-

cie tysicy rubli, zapisa krakowskiej Akademii Umiej., zobo-

wizujc j, aby z kapitau tego, powikszywszy go prowizy
w cigu lat trzydziestu, wytworzya fundusz dla biednych li-

teratów i ich rodzin. Jedyna to u nas, jak dotd, fundacya te-

go rodzaju.
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zacht, wzorem dla ludzi, co nigd\' nie opuszczali-

ziemi rodzinnej.

Przebiegajc ma miecin powiatow, Ne-

recht, i wiksze nieco miasto, stolic gubernii, Ko-

strom, mielimy sposobno przypatrzenia si da-

lekim zaktkom gbokiej Rosyi. Zapade, od wia-

ta najzupeniej odcite okolice, staway przed nami

w szacie powszedniej, niczem nie osaniay SAvych

braków, swej wielorakiej, czciej moralnej ni ma-

teryalnej ndzy. Przemysowe, zamoniejsze okoli-

ce pozostay ju poza nami; wjedalimy do ziem

coraz bardziej pod kadym wzgldem zaniedbanych,

do krajów, które niepostrzeenie wprowadzay do

puszcz szeroko biegncych ku wschodowi i póno-

cy, do dzikich ostpów bezbrzenych, gincych tam

u wód póbiocnych, gdzie bujniejsza rolinno gi-

nie. Ostra, niena zima dorzucaa niejeden rys

W3'bitny a tskny do ponurego obrazu.

Kostroma tworzya niejako wstp do okolic

zapadych, mao znanych, o obyczaju nader patryar-

chalnym. Chocia to miasto gubernialne, i Uczce

wówczas okoo 15.000 ludnoci, z pewnymi pozo-

rami adu i dobrobytu, nie byo tam ani porzdne-

go hotelu, ani restauracyi, przypominajcych ku-

chni o wymaganiach i przyzw\xzajeniach bardziej

europejskich. O krok dalej miao by jeszcze go-

rzej; radzono nam zaopatrzy si we wszystko, bo

ju a do Wiatki, na przestrzeni kilkuset czy wi-

cej kilometrów, nie byo nadziei dostania czegokol-

wiek na odludnym gocicu. Zastosowalimy si do

tej rady o ile si dao, i to nam wyszo póniej na

Q

Z przeszoci.



— 114

dobre. Rzeczywicie, gociniec dalszy, przebiegajcy

okolice przewanie lene, mao zaludnione, prawie

zupenie nieuczszczane, najprawdziwsz leg dla

nas pustyni; oprócz utensyliów herbacianych, nic

tam nie spotykano na stacyach. O zajazdach wy-

godnych mowy nawet by nie mogo. Kraj to zna-

cznie wicej ustronny, bardziej pustyni wiejcy,

ni wiele okolic Syberyi.

W Kostromie przebywa, od kilku zaledwie

miesicy, czy te tygodni, osadzony, proboszcz

z Biay Podlaskiej, ks. Mleczek. Odwiedzili-

my go. Przelotne to jednak byy odwiedziny, jak

przelotnym pob3''t nasz w Kostromie. Ks. Mleczek

Józef wyrzuconym by z kraju z powodu rozsze-

rzajcego si wówczas ruchu narodowego. Nalea
do tych szczliwych, którzy podczas szybko zmie-

niajcych si okolicznoci w Królestwie, wkrótce

potem wrócili do kraju, i posiad to drugie, wysze
szczcie, i niedugo po powrocie umar: nie pa-

trza zatem na okres klsk i nieszcz bezbrze-

nych, które spady na spoeczestwo, i trwa miay
lata, dziesitki lat.

Pierwszy ten wygnaniec, spotkany na ziemi

tuactwa, jeszcze widocznie spory zachowa zapas

wrae o3'wcz3xh chwili ówczesnej, wywiezionych

z ziemi rodzinnej; y niemi, one go pokrzepiay,

osod byy w samotnoci: znuenia moralnego w
nim nie dostrzegao si wcale, tsknota wygnacza,

owa rdza, co ju tyle u nas serc skruszya na proch,

tyle dusz strawia, nie zawitaa zna pod jego dach

tuacz}'. Daleki ów zaktek oddawna przeznaczonym

bywa na ziemi wygnania. Ju Samozwaniec wy-
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sya do Kostromy on Filareta Romanowa i jej

syna Michaa, wówczas jeszcze modzieniaszka, któ-

ry urós wkrótce na cara i protoplast dynast^-i

wielkiego pastwa. Z czasem, ale ju w naszej

epoce, osnuto legend, i yciu Michaa zagraao
niebezpieczestwo, i skrytobójcza do na go-

dzia, a ocali go jaki prostaczek. Stosownie do

chwili wytworzenia legendy, zrobiono z niej fakt

dziejowy, a skrytobójcz do nazwano polsk do-
ni. Cesarz Mikoaj uwieczni nawet legend pomni-

kiem, któiy na brzegu Wogi wita wjedajcych
do miasta. Po roku 1831 stan ten pomnik w Ko-

stromie, i sta si propagand legend}', zmylonej

ju w epoce polistopadowej. Propaganda nienawici

przyniosa plon szybki; gdy bowiem okoo roku

1849 szerz3^y si poary w miecie, lud prz^^po-

mnia sobie Polaków, których spotyka na pasko-

rzebach podstawy pomnika, i przypisujc im wszy-

stkie klski ogniowe na nich spadajce, postanowi
wyrn tych przynajmniej, co byli w miecie. W
owych czasach byo nieco w Kostromie Polaków w
sferach urzdniczych; padliby oni zapewne pod sie-

kier ludowego tumultu, gdyb}^ policya wszystkich

nie zamkna w wizieniu: nie znaleziono innego

rodka ocalenia naszych ziomków. Tumult ludowy
nie wtargn do murów wizienia: do krwawych
gwatów nie przyszo; tem bardziej, i w duchu
autokratyzmu cesarza Mikoaja byo wstrzymywanie
walki szczepów i stanów spoecznych. On tego

znie nie móg; a wic za jego rzdów do takich

zapasów nigd}' nie przychodzio i nigdyby on na

nie nie pozwoli. W póniejszj^ch czasach zmieniy
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si pogldy decydujcych sfer, a tumy karmiy si
w nastpnyci latacli dugo i wytrwale jadem niena-

wici zaczerpnitym z dzienników\

W czasach znacznie póniejszych, historyk

rosyjski Kostomarow wykaza w oddzielnej rozpra-

wie ca sprzeczno tej nowoytnej legendy z

prawd historyczn i rzeczywist^^mi taktami; rylec

dziejopisa unicestwi cae to zdarzenie, a jednak

pomnik mniemanego zbawcy Michaa, zaoyciela
d3mast3^i Romanowów, wznosi si wci nad Wo-
g, i legendy otaczajce go nie przestaj sczy
jadu nienawici w umysy tumów.

Drogi krajów, wegetujcych jeszcze w stanie

natury, przewanie, jeli nie wycznie, biegn
wzdu rzek wikszj^ch i ich dopywów. Takiemi

s drogi w gbi Syberyi, takiemi czsto s one w
krajach zawoaskich, gdzie si zaczynaj pust3'nie

pónocy. Za Kostrom takim wanie hyl nasz go-
ciniec: wi si brzegiem Uny, lewego dopywu Wo-
gi, wród lasów, zaroli, wród wklsoci, rozpad-

lin, drog wsk, olbrzjaiiiemi zaspami niegu za-

wian. Od Uny na wschód— bota, nizinj^, topiele,

nieprzerwane pasma lasu, rosncego na wilgotnym

gruncie, na odwiecznych, nieprzeb3't3ch bagniskach,

towarz3^sz3'3' nam a do puszcz wiackich, do celu

dugiej, nucej naszej podróy.
Mrona, niena, twarda zima, prawdziwa zi-

ma pónoc}', cia grzskie topiele, wytworz3^a z

nich tward powierzchni, a wsz3^stko to pokr3'a

grub warstw niegu, który W3'równa, zas3'pa
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wwozy, rozpadliny, zjednoczy pagórki i z faluj-

cych si wzgórzy równin utoczy. Po tej równinie

szybko pdziy, wród dwóch cian niegu, dwoje

sani naszej karawany. Droga niekiedy tak wskim
torem wj^jedona w niegu, e niepodobna byo

jecha inaczej, jak ,,gsiego". Zaprzgano tak po

cztery konie, ko przed ko, a pies duy bieg na-

przód i torowa drog caej karawanie. Posuwaa

si ona szybko, haaliwie, przy dzikich okrzykach

pocztarzów i brzku dzwonków.

Gociniec ten, rzadko uczszczany, prawdzi-

wym by szlakiem jasyru: róni przestpcy stanu

od ubeków, od dni upadku W. Nowogrodu, gdy

tj-m ustronnym szlakiem pdzono jego synów i ob-

roców swobód pónocnej, sowiaskiej rzeczypo-

spolitej, od dni podróy dzwonu uglickiego, który

równie przez te topiele A^-ieziono na wygnanie, a
do naszego stulecia, do dni „Decembrzystów"—tym

a nie inn3Tn szlakiem, szli na zatracenie. To szlak

niewoli s\mów Rosyi. Polacy przewanie innemi

drogami, przez Niszy Nowogród i Kaza, dyli

na Sybery.
Midzy Kostrom a Wiatk, na szerokich prze-

stworzach pustyni, z dwoma tylko miasteczkami spot-

kalimy si. Pierwsze, bliej Kostromy— to Maka-

ryew nad Un, drugie, ju blisko Wiatki—Orów.

W obu miasteczkach mielimy dwa róne, a cha-

rakterystyczne, spotkania z ziomkami.

Dojedajc do Makar3^ewa, posiadalimy wska-

zówk, e mieszka tam jaki lekarz, Polak, rodem

ze mudzi, czowiek mody, niegdy ucze moskie-
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wskiego uniwersytetu, niewygnaniec, który jako

rzdowy stypendysta odsugiwa swe stypendyum.

Spodziewalimy si, i spotkanie ziomka wród
puszcz kostromskich bdzie oaz wytchnienia dla

znuonych jednostajnociwrae wcale niewesoych,

przypuszczalimy, i spotkamy si znowu z chwil
tak podnios jak owa, wysnuta z dwików polo-

neza samotnego starca w Jarosawiu. Lecz gociniec

ycia, równie i szlak wy^gnaczej wdrówki, prze-

biega niwy rzadko kwieciem okryte; stopa ptnika

najczciej uderza o kamie.
W Makaryewie odszukanie wpomnianego le-

karza, nie w3'woao adn^^ch trudnoci. Jedynym
tam by. W drewnian3'm, z okrglaków sklecon3^m

domku, gdzie parter skada si z kuchenki i izde-

bek dla suby, a piterko posiadao zaledwie par
szczupych pokoików, niskich, ale widnych, bo ze

znaczn liczb okien, do schludnych, papierem

ciemnych barw wytapetowanych— powita nas czo-

wiek jeszcze do mod}'-, lecz o ruchach flegma-

tycznych, o zwidem, znuonem obliczu, o wosach
powych, rzadkich, z poza których przewiecaa
czaszka. Byl to ów lekarz, ziomek.

Na pierwszy rzut oka ju uderza, zdumiewa
apaty jak, która z jego postaci spywaa na ota-

czajch. Par lat pob\^tu na bezludziu, na lesistych

Uny w\'brzeach, w^^tworzyy z niego pewien ro-

dzaj automatu. Zniechcenie do ludzi, obojtno na

wszystko co go otaczao, blisze i dalsze, zaskle-

pienie si w atmosferze nader cikiej maego mia-

steczka, uwidoczniao si w nim w kadem sowie,

w kadym niemal ruchu.
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Spotkalimy w biednym lekarzu nowy, nieznany

nam jeszcze typ samotnika, który nie zdoa uró
ponad bardzo poziome swe otoczenie, a ono po-

chaniao go najzupeniej. By to niby li lipy na-

szej, któiy barwy nie traci i zapachem nci, lecz

ode^any od gazi pnia ojczystego, ginie, usycha

i w proch si rozsypuje.

Obca atmosfera, owiewajca go nieznacznie,

ale stale, wywieraa te wpyw nieustanny, podko-

pujcy, niszczcy w nim wszystko dawne, a do

zewntrznej jego postaci.

Z pewnego rodzaju upieniem duchowem, któ-

re w biednym tym samotniku dawao si spostrze-

ga, i rysy jego twarzy zmieniay si, przekszta-

cay—stawa si innym czowiekiem. Widzenie ziom-

ków, z kraju wprost przyb^^yajcych, nieznanych

wprawdzie, lecz w kadym razie ziomków, nie a\t-

woao ani radoci, ani zdumienia, ani uczucia ad-

nego. Równie obojtnie wita, jak egna. O kraj, o

stosunki, o wszystko, co wywoywao w kadym z

ówczesnych ludzi, nawet wród obojtnych, ywsze

serca bicie, nie zawadzi ani sówkiem. Nie mona

byo stanowczo orzec, czy tak dalece do wszystkie-

go zobojtnia, czy nad wasne powszednie potrze-

by ciaa nic go nie obchodzio, czy te powiewy

monotonne puszczy kostromskiej tak go upiy, uko-

ysay do snu nieprzespanego, z którego ju nigdy

nie mia si obudzi. Zdaje si, i czowiek ten by

innym jeszcze niedawno, przed niewielu laty, w
dniach swej wczeniejszej modoci; by innym, gdy

modzianem wychodzi zpod rodzicowej strzechy,

tam kdy za Niewia lub na wybrzeach jeziora
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Miednickiego, w wiat szeroki,- gdy marzy, i na

ojczystym zagonie, ku poytkowi wasnych ziomków

pracowa zacznie, po ukoczeniu studyów uniwer-

syteckicti.

Rzeczywisto rozwiaa marzenia; los oderwa

wczenie od pnia ojczystego; brak rodków mate-

ryalnyci znagli go przyj na kursach uniwersy-

teckich stypendyum rzdowe, co znowu wywoao
konieczno przyjcia tam posady, gdzie mu rzd
wskae: dano mu j w gbi puszcz kostromskich,

na bezbrzenych topielach nad Un.
Biedny czowiek uton wkrótce w bezdennej

toni umysowego upienia tych zdziczaych zakt-

ków wiata. Samotno go zabia. Towarzystwo

obc3'Ch ludzi, urosych na poziomych nizinach innej,

spaczonej kultury, stao si jego grabarzem. Zanim

go grób pochon, — a podobno wnet po naszej

bytnoci w Makaryewie zmar ów samotnik—ju
on prawie nie istnia dla innego wiata, okrom

puszcz kostromskich. Bezwiednie zapewne uton w
otchaniach otoczenia swego.

Patrzc na to ycie przedwczenie zamane, a

przynajmniej spaczone, na to wcielanie si bezwied-

ne, a dobrowolne, w obc kultur, uprzytomniaem

sobie przyszo wdelu, bardzo wielu, którzy ginli

lub zgin mogli na obczynie, jeeli strzedz si i

obroni nie potrafi od pochaniajcego ich obcego

pierwiastku. A wanie nasz lekarz podobno nie po-

siada adnego ora ku swej obronie, nawet nie

widziaem ksiek w jego izdebkach; praktyka le-

karska take nie zabieraa mu czasu; pozostay dla
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jedj-nie poziome rozrywki ycia, a raczej wegetacyi

,tmeczn3'-ch tubylców.

Po godzinnej, czy te duszej nieco rozmowie,

apatyczny samotnik oywi si nieco; widzc za,

emy bliscy odejcia, zatrzyma nas, proponujc

zostanie na obiedzie. Dzie zimowy, krótki nadzwy-

czaj w tycli odlegyci, pónocnycli okolicaci, mia

si ku sciykowi; walialimy si wic, czy nie naley

pieszy z wyjazdem. Opónienie mogo by nie-

bezpiecznem; z biegiem Uny od pónocy cigny
wiciry, które sprowadzay zawieje.

— Nie bójcie si zadymki, — mówi nasz gos-

podarz, a w mowie jego ju czu si mocno dawa
akcent obcy i zwroty obcego jzyka wci mu si

nawijay-— nie bójcie si, w lesie zadymka nie jest

straszn; pies biec bdzie jako przewodnik, zab-
dzi niepodobna.

Zostalimy, sdzc, e spdzimy z gospoda-

rzem jak godzin, która moe i dla niego przyjemn

bdzie, bo w jzyku ojczystym mówi nie czsto

mu si zdarza. Na usyszenie mowy ojczystej czeka

si tam niekiedy rok, dwa i wicej.

Stao si jednak inaczej, i w>xofa si ju za-

póno byo, a prawie niepodobna. Samotnik bowiem

owiadczy, i w domu on zwykle gociem tylko,

cae za dnie spdza w przedniejszym z domów
miasteczka— u horodniczego; wic i ów obiad, na

który nas zaprosi, u horodniczego mia si odby.

Zdziwio nas to niezmiernie i wcale nie uciesz}'!©;

chcielimy si wycofa, ale byo to niepodobiestwem,

bez obrazy biednego naszego ziomka. Pozwolilimy

przeto poprowadzi si do p. horodniczego, który
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nas przej uprzejmie, jako goci swego przyjaciela,

lekarza, i zaprezentowa samej pani. Horodniczy,

czowiek star}^ wci zajty gr w kartj^ na dru-

gim planie sta w domu, a moe i w zarzdzie mia-

stem, którego zwierzchnikiem by z urzdu; sama pani,

kobieta moda, energiczna, jak pospolicie bywaj
Ros3'anki, rej wodzia w domu; zdaje si, e pani
miasta mieni si moga.

Nie wiem, co si atrakcyjn stanowio w tym

domu, ale zastalimy towarzystwo liczne, miejskie i

zamiejskie, i jak rozmowa ogólna, o3^wiona wska-

zywaa, czsto ta gwarna gromadka przybyszów u

gocinnego stou horodniczego zasiadaa. Ogldano
nas ciekawie, z dyskrec3' zachowywano si wszak-

e; nie dot^^kano wcale pyta draliw3Th, w zwizku
bdcj^ch bd z naszj^m krajem, bd z nasz po-

zycy.
Pani domu, kobieta z pewn ogad, bawia

nas, opowiadajc szeroce o nudach pob3'tu w ma-
ej, powiatowej miecinie, o zdradzieckiem fatum,

które j, wychowan w stolicy, skazao na ycie
zdaa od wielkiego wiata, do którego los mia j
podobno przeznacz3'. Suchalimj'^ z niecierpliwoci
melancholijnych t3'rad pani domu i szukalim3^ rod-
ków r3'chego odwrotu. O pónej , wieczornej go-

dzinie podano obiad, podczas którego udao si nam
posa kogo po konie na poczt i po nasz stra,

która w ciepej izbie pocztowej w3'S3piaa si w
najlepsze po trudach podró3^

Uczta duga, nuca, póno si skocz3^a; po-

dobno obchodzono jak urocz3'sto rodzinn.
Jeszcze biesiadnicy siedzieli u stou, jeszcze gwar
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by w peni rozwoju, gdy dzwonki naszej karawany

day si sysze. Korzystalini}^ z tak pomylnego
obrotu rzecz}', aby si wymkn niespostrzeenie.

Poegnalimy gocinnych gospodarzy i lekarza, któ-

ry wród biesiadnego gwaru traci wiele ze swej

apatyi. Zegna nas równie obojtnie jak wita. Co
do nas, egnalimy go z alem.





Ciemn noc opuciimy Makaryew nad Un,
ciemn noc posuwaa siq nasza karawana niejedn
dob wród lasów, bagien, topieli, zmieniajc kie-

runek pónocny na wschodni. Spiesznie posuwali-

my si do celu podróy, bo ju prawie miesic
up^^wa od wyjazdu z domu : ju i stra nasza clicia-

a wreszcie stan u kresu wdrówki i zacza si
niecierpliwi. Nocami przebiegalimy przestrzenie

wielkie, mao zaludnione lub najzupeniej puste.

Droga nasza w dalsz3'm przebiegu, wijc si wród
puszcz, zawadzia o ks gubernii Woogodzkiej, o

jaki jej wgie wschodni, daleki, a zna nader ubo-

gi, gdy chleb, podany na jednej z tameczn\'ch sta-

cyj, uderza sw^^m niezwykym kolorem i smakiem

;

by dziwnie biay, smak za mia somy; wypiekano

go z kor^'^ drzewnej, na miazg utuczonej, zmiesza-

nej z ma iloci mki, lub moe wcale bez mki.
Podobnego chleba nigd}' ju póniej, podczas cae-

go szerego lat, nawet w najbardziej guchich zak-
tkach Syberyi, nie spotj^kaem.

Wreszcie powiedziano nam, e wjechalimy

do gubernii Wiackiej. Nic si nie zmienio wród
lenego, zimowego krajobrazu. Gociniec otaczay

dokoa lasy olbrzymie, mróz si wzmaga, szybko
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jazdy wzrastaa, gdy zaprzgano konie rcze, ma-

lutkie, o ksztatnej budowie, grzywie dugiej, o

szybkoci zadziwiajcej. Konie te rasy miejscowej,

wiackiej, ciye, jak sarny, wytrwae, a zdumiewaj-

co rcze.

Cel podróy ju niedaleki, zblia si tem szy-

bciej, e wjechawszy do Wiackiej gubernii, lecieli-

my, niby na skrzydach wiatru, wród zasp nie-
nych. O kilka stacyj od Wiatki spotkalimy mia-

steczko powiatowe, Orów, gdzie postanowilimy

przenocowa. Zmrok zapada, wjeda w nocy do

miasta byoby niedogodnem.

Zaledwie ulokowalimy si w izbie pocztowej,

wsuna si jaka posta t3^powo-urzdnicza, przy-

pominajca biuralist biur dawnych z gbi pastwa,

która nam owiadczya, e jest wadz najwysz
w miasteczku (horodnicz3"m), e przybya dowie-

dzie si, jakich to winiów wioz, i nie moe po-

zwoli, b3^my tu nocowali. Stra wobec tej inter-

wencyi wadz przygotowywa si zacza do wyja-

zdu, bez wzgldu, i mróz coraz bardziej si

wzmaga.

Nie oponowalimy i mj', wcale nie majc za-

miaru polemizowania ze spotykanemi na naszym

gocicu wadzami.

Wtem skrzypny znowu drzwi. Poza p. ho-

rodniczym ukazaa si posta wyniosa, odziana w
paszcz dugi, o kroju wojskowym, z futrzanym ko-
nierzem, zpod czapki wybiegay jasne blond wosy,
okalajc twarz mod, nie liczc zapewne dwu-

dziestu nawet lat ycia.
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— Witam ziomków, — rzek przybyy po pol-

sku z akcentem litewskim— wspólnymi s losy na-

sze ; mnie tu z Wilna przywieziono w lipcu, was
teraz wioz; przychodz was powita... Nazwisko

moje Ksawery Korewa...

Powitalimy radonie przybysza, przyszego

towarzysza wygnania, który od pierwszej chwili

wywar bardzo sympatyczne wraenie, ale owiad-
czylimy mu zarazem, i wanie obecny tu p. ho-

rodniczy wyprawia nas natychmiast w dalsz drog
i nocowa nie pozwala.

— O, nocowa wy tu bdziecie; nie mylcie
nawet o wyjedzie; p. horodniczy zamiaru zanie-

cha— odrzek przybyy i szepn co do horodni-

czego, dodajc gono po rosyjsku:— Mój ko na

rozkazy paskie, odwiezie pana do domu
;
powiedz

pan wonicy memu, by wraca do siebie, ja tu z

ziomkami noc przepdz.
Sowa modego przybysza, wypowiedziane bar-

dzo stanowczo, miay wpyw niezwyky. Horodniczy

zapomnia o racyach stanu, co go skaniay do

spiesznego wyrzucania nas w dalsz drog; zacz
usprawiedliwia si, e o zrobieniu przykroci nie

myla, e gotów nawet omin przepisy prawa i

pozwala noc tu przepdzi; wreszcie poegna nas,

a sanki Korewy odwiozy go do domu.

Noc duga, zimowa, przesza mio, dla mnie

przynajmniej, na pogadance z now3^m koleg.

Po kilkogodzinnej rozmowie zdawao si nam,

e znamy si od lat wielu. Wicej suchaem, jak

mówiem. Ksawery mówi wci, bez wytchnienia,

mówi z zapaem; dwik mowy rodzinnej upaja
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go, zachwyca. mia si i paka zami radoci. Spo-

tkanie ziomlców, z którymi móg mówi jzykiem
ojczystym, podzieli si tsknot sw, dowiedzie

si co o kraju, us3'sze sowo wspóczucia— byo
dla niego najwysz rozkosz. Wraliwa, modzie-
cza dusza znalaza w nas oddwik najserdeczniej-

szego wspóczucia.
— Od lipca tu jestem— rzek wreszcie— i po

raz pierwszy dopiero sysz mow ojczyst, po raz

pierwszy spotj^kam ludzi, co mnie rozumiej, jedna-

ko ze mn czuj, i z nimi myl dzieli si mog.
Nie domylacie si nawet, jaka to dziczyzna mnie

otacza ..

.

Modzian ów, który nie zdoa ukocz3' roz-

pocztycli na petersburskim uniwersytecie studyów

matematycznych, pochodzi z Litwy, z rodziny do
zamonej. Ojciec by niegdy marszakiem Trockim.

Chocia 3' ojciec, matka wycznie kierowaa wy-

chowaniem synów, a e bya wielk mioniczk
rzdu rosyjskiego, wczenie staraa si starszych

synów zaprawia do sub}' temu rzdowi. Drog
tej karyery poszli starsi, powodujcy si wol mat-

ki ; ze znacznie od nich modszym, Ksawerym, bie-

da bya wielka; drog stud3'ów wojskowo-inynier-

skich i nie chcia; wbrew woli energicznej i sta-

nowczej matki, zapisa si na kurs uniwersj^^teckie

i marzy o yciu ziemiaskiem; po ukoczeniu na-

uk marzy o pracy na roli w przypadajcym na
maym folwarczku pod Oszmian. Matka, która

dwóch synów miaa ju na szerokim gocicu karye-

ry, przy wielkorzdcy Litw^^ Nazimowie, ze smut-

kiem patrzaa na najmodszego, który zaprzdz si
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nie da do prz\'wdziania munduru; uniwersytet wy-
dawa si jej stekiem poj zgubn3xli; a zgroza tej

kobiet}' zwikszya si jeszcze bardziej, gd}' ów
Ksawery wzi udzia w pierwszej manifestacyi, ja-

ka miaa miejsce w Winie, gdy go uwiziono, os-
dzono wraz z inn\'mi szeciu i w3'sano do malut-

kiej miecin}' w puszczach wiackici. Wja^ol^; opie-

wa, e powinien on b}'] pracowa w biurze tam,

gdzie go internowano 1).

1) Litwa z pierwsz demonstracy—a byh' ni piew}'
hymnu .,Boe co. Polsk" w katedrze wile.skiej- wystpia
bardzo póno: wsplywalo to z powanego uspo.':obienia tej

prowincyi. Ju w mal3'ch nawet mie.cinach województw, po-

oonych na poudnie od Prypeci, brzmia}^ hymn}' religijno-

patryotyczne, a w stolicy Litwy jeszcze panowaa cisza. Do-
piero d. 8 maja (st. st.) 1861 r., podczas naboestwa w ka-

tedrze wileskiej, odezway si nieliczne gosy, .piewajce
„Boe co Polsk'. Gosy te przewanie byy niemiejscowe;

uwiziono wszystkich, sdzono, na wygnanie wysano; lecz

wanie ów ostracyzm skruszy skorup kunktatorstwa Litwy.

piewy rozbrzmiay tak szeroko, jak sigay na wschód i pó-
noc granice W. Ks. Litewskiego. Litwa skadaa dowody swej

solidarnoci z Koron, nie chciaa ani na krok odej. Do
•piewów w katedrze wileskiej dal}' haso nastpujce siedm
gosów: Dybow.ski Bened. (z Miskiego), Korewa Ilsaw. (z

Wilnat, Limanowscy Boi., Luc. i Józ. (z Inflant"), hr. Ty-
szkiewicz i Zelwerowicz. Oprócz Tyszkiewicza (sd go uwol-
ni) i Dybowskiego, którego wyrok nie zosta wykonany, dzi-
ki wdaniu si szlachetnego ksicia Arkadyusza Suworowa,
inni wywiezieni zostali: Boi. Limanowski nad Biae morze do
Mezenia, (to jest prawdziwem, i nie istniay w nim te za-

rodki kierunków radykalnych, które .si póniej rozwinj-),

braci jego zawieziono do Woogdy; Korewa opar si w Wiac-
kiej gub , a Zelwerowicz gdzie nad rodkow Wog.
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Praca biurowa modego W3gnaca sza niezb3'^t

pomylnie: biuralici ówczesnego . Orowa tego ro-

dzaju b3'li nicponiami i pijalcami, e pracowa z

nimi przy jednjmi stoliku, cz^' te w jednej izbie, nie-

podobna byo. Zwierzchnik biura niejednokrotnie za-

m3ka w spiarni but3' caej swej kancelar3'i na godzi-

n3' biurowe, i dopiero wówczas oddawa obuwie kan-

celistom piszcym boso, gd3' up3'nlv godzin3' biuro-

we. Miao to by W3'bornym rodkiem, wstrz3'mujc3'm

kancelistów od W3'cieczek z biura i upijania si. Ksa-

wery, dziki rodkom mater3'aln3'm, jakie posiada,

zdoa wkrótce uwolni si od koniecznoci obcowania

z ow gawiedzi w wit3'ni Temid3'. Nie dano, po

kilku próbach, dalsz3'ch zaj biurow3Ach, ale nie-

mniej pozycya codziennie cisz si stawaa, dla

braku wszelkiego towarz3'Stwa i wszelkiej unn-slo-

wej pracy. Ksika lub obcowanie z ludmi W3'-

ksztacon3'mi zalicza3' si tam do zupen3'^ch niepo-

dobiestw.

Samotno i tsknota w3'egzaltowa3' jego us-

posobienie, nader wraliwe i z natur3- juz do roz-

marzone. List3- matki, patrzcej na poz3'C3' S3'na z

punktu widzenia ultrarzdowego, drani3' i doda-

wa3' najniepotrzebniej nowych trosk do um3'su sko-

atanego, rani}' serce, prawdziwie matk kochajce.

Prosi on matk, ab}' mu wolno b3'o przenie
si do Kazania z prawem uzupeniania tam stud3'ów

uniwersyteckich; dla matki, majcej u Nazimowa
stosunki, bo starsi S3*nowie b3'li dobrze u wielko-

rzdc3' widziani, atwem to b3'o. Ale matka ulg

t3'ch dla S3'na nie pragna, sn dajc, ab3' los
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syna i caa jego przyszo zwiclmita stal}' si^

ekspiacy za czyny i dnoci nienawistnego dla

niej ruciui narodowego.

Nie wsz3^stl<;o, ale znaczn cz t\'ch okolicz-

noci, t3'czc\'ch si Ksawerego, dowiedziaem si
z jego ust podczas owej nocnej pogadanki. Reszt
dowiedziaem si póniej, a wkocu miaem mo-
no osobistego poznania w Wilnie tej matki o

lojalnych usposobieniach, a serca twardego.

Noc, spdzona na rozmowie z Ksawerym, os-

tatni bya noc dugiej wdrówki, miesic trwa-

jcej. Dzie nastpny ju doprowadzi do celu pod-

róy. Nadzwyczaj mron}' wit zimowy powita nas

w saniach.

Przesun!}' si niby w panoramie, z szybkoci

niezmiern, wielkie ciany wyniosych lasów, zam}'-

kajce gociniec i dalsze horyzont}' krajobrazu;

przesuny si wioski nieliczne, lecz do obszerne,

zwiastujc miasto nieco wiksze, stolic prowinc3'i—

•

Wiatk. Dzie by niedzielny, w^-lega}' przeto licz-

ne gromadki ludu na ulice wiosek, bez wzgldu na

mróz ostry, tamujcy oddech, w\4egay tumnie,

zwabione dwoma dzwonkami naszej karawany, wi-

stem i olcrzykami woniców, jazdy szybkoci. Prz}'-

patiywano si ciekawie, a my mielimy mono
czynienia spostrzee, o ile na to mróz i szybko
jazdy pozwalay. W przelocie wszake ukazay si

nam typy ludu bardziej moe sowiaskie, ni w
rodkowej Rosyi; wsie to byy starej kolonizacyi

wygnaców, wypdzonych przed wiekami ze zdo-

bytego i zniszczonego Nowogrodu. Sowiaska lud-
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prowincyi, w kadym razie niezbyt góruje liczb.

Statystycznym dan3m w Rosyi niewiele mona
dawa wiary; zbiera je zwykle i ukada podrz(^dn3'

urzdnik, nietylko o statystyce, ale o niczem nie

majcy pojcia, co przekracza zakres jego biuro-

wych zatrudnie; niemniej wszake widzimy tam

nawet w urzdowych wykazach znaczn ilo nie-

slowian wród dwóch milionów, które zaludniay

wówczas wiack guberni. Wotiac}-, Czeremisi, Ta-

tarzy, Z3-ryanie, Permiacy, Baszkirzy, Besermianie

i inne szczep}', mniej lub bardziej uksztalcone, mniej

lub bardziej w stanie pierwotnym, a w kadym ra-

zie nic ze sowianizmem wspólnego nie majce,

tworz jedne z podstaw dawnego zaludnienia.

Poza szeregiem tych ludów i ludków, które na

wybrzeach Wiatki i Kam}- s najstarsz}'nii przed-

stawicielami zaludnienia, spotykamy j^otomków daw-

n^-ch Nowogrodzian, a dopiero ponad tem wszyst-

kiem urasta ludno, dominujca dzi iloci i wa-
dz, ludno szczepu panujcego, sporo w swych

yach posiadajca krwi tubylców.

Wiatka ju oddawna, od czasów najbardziej

odlegych, bya miejscem wygnania. Konfederaci

barscy, pdzeni na Sybir, ominli j. Znacznie na

poudnie od niej lecy Ivaza. dla jeców barskich

tworzy punkt zbioru i wypoczynku. Z Kazania,

zgrupowane, drobniejsze gromady konfederatów rzu-

cano wikszymi tumami za Ural, w gb pusty,

majcych wszelkie warunki stopniowego ich wygu-
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bienia wród okolicznoci najdotkliwszj-ch. Omijan
bya Wiatka za dni Katarzyn}-; nie dlatego, b}* lep-

sze posiadaa warunki od inn3'ch miejsc W3'gnania,

lecz OWO panowanie, lubujce siq we wsz3'stkiem,

co nosio charakter ogromu, lubujce si w sawie
rozgonej, jeli zakrelao plan}'— to olbrzymie, gd}'

wytrzebiao miasta— to z gruntu, gd}' zdobywao
kraje— to pastwa cae, gd\' wys3'ao na W3'gna-

nie— to na krace wiata, za Irkuck lub do Kam-
czatki.

Przestrze, w3'noszca wicej ni dwa tysice

kilometrów, od granic dawnej Polski do Wiatki,

b3'a sn zama, b3^ na jej przebieganie skaz3'wa
konfederatów barskich. Szukano przeto innych, szer-

sz3'ch pust3', w nieskoczonoci mil ginc3xh, i

tam w\'twarzano dla nich ziemi W3'gnania a zara-

zem zatracenia. Wielkimi tumami pdzono ich na

Wschód; poszli— i nie wrócili...

W czasach nieco blisz\xh, za dni cesarzów

Aleksandra I i Mikoaja I, dostrzeono, i zatraca-

nie powolne, wegetacya, usiowanie w3'tworzenia

cigego, stopniowego konania, zarówno w okolicach

przeduralskich jak i zauralsl^ich, w mniej odleg3'ch,

jak i w bardziej odleg3'ch, moe b3' osignitem.

Od czasów Pawa nie woono wic na Kamczatk,
poprzestano na okolicach bliszN^ch; bo blisze dzik-

szemi s nieraz i prz3'krzejszemi ni odlege. Mniej

-

sz3'm kosztem tene sam cel zdob3'wano. A zatem,

gd}' nadszed i przeszed rok 183I1 Wiatk zape-

nia zaczto W3'gnacami.

Cesarz Mikoaj I, wobec uczestników walki

listopadowej, nie zapdza si zbyt w objawach su-
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rowoci— przynajmniej stosunkowo do tego, co si(^

dziao za rzdów jego nastpcy, w latach póniej-

szego powstania; mci! si na instytucyach krajo-

wych i kraju, nad jednostkami mnirj si zncano—
klasyfikowa on jeców, na dwie kategorye ich dzie-

lc: do jednej naleeli ci, co z broni tylko mieli do
cz3^nienia, do drugiej — a t za hardziej karygodn
uwaa -ludzie, którzy mieli udzia w napadzie na

Belweder. Dla t3'ch spiskow^-ch ustanowion zostaa,

po upadku listopadowego powstania, oddzielna ko-

misya ledcza i sd: i jedno i drugie utworzono w
Wiatce. Tak wic ludzi uczestniczcych w spisku

przedwyhuchowym i Belwederczyków, o ile posia-

dano ich w rku, badano i sdzono w Wiatce. Do.

Wiatki dla bada prz3'woono Piotra W^^sockiego.

W Wiatce równie wiziono po r. 1831 wj^woo-
nych bez sdu ze wschodnich prowincyj kraju: b\'o

ich w owej epoce w cigu lat kilku przeszo trzystu

w samem miecie gubernialnem; niektór3'ch loko-

wano i w powiatow3'ch malutkich miecinach i).

Od ow3'ch dni Wiatka staa si siedzib wyg-
naców polskich z rónych epok klsk i przelado-
wa. Kilku Ros3'an wybitniejsz3Th take odb3'wali

w Wiatce W3^gnanie: rozgon3' póniej pod imie-

niem Iskandera, Hercen, peen talentu Salt3'kow,

znan3' póniej pisarz, piszc3' pod pseudonimem
Szczedryna, pdzili tam dni wygnania. Patryota

finlandzki, profesor helsingforskiego uniwers3'tetu,

Azelius, równie tam b3' internowanw

1) Z Woynia w owym czasie porwani i osadzeni w
Wiatce hyh wród innych: Gracyan Baykowski z Owruckieao,
Konstanty Teleyski, Micha Nyko.
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W cigu at kilkudziesiciu XIX w., Wiatka

staa si klasjTzn ziemi W3'gnania. Nie byo ad-
nego wypadku wikszego rozgosu, z zakresu ruciów

rewolucyjnycli, lub naszych usiowa, adnego obja-

wu niepodlegej myli w tem pastwie obszernem^

o cikich warunkach istnienia, aby kady taki wy-

padek nie sj:)rowadzi do Wiatki kilku ub kilku-

nastu wygnaców, ab}' nie upamitni si w jej

puszczach cierpieniami pewnej iloci ludzi. Z ^Tio-

rysów tych ludzi monaby w\'snu dugie pasmo.

Okoo 1860 r. przerzedziy si znacznie szeregi

wygnaców w Wiatce i w inn\'ch okolicach Rosyi;

ówczesne pocztki rzdów Aleksandra II zdaway
si wróy, i wrzecidze bi-am W3^gnania rdz si
okryj, a szlaki Syberyi chwastem zarosn. Kwiat

nadziei w owem pastwie nigdy dugo nie kwitnie.

Powiewy mronej rzeczywistoci niszcz go w za-

wizku.
Rozpocz3'najce si czasy nasz3'cli ruchów

wznowiy niezb3^t dawn trad3^c3' W3'sya bez s-
du, por3^wa pierwsz3'ch lepsz3Th na W3'gnanie.

Wiatka znowu od wiosn3' 1861 r. zaludnia si za-

cza: t3'm razem W3'cznie Polac3^, i na dugo, na

bardzo dugo mieli pod jej niebem pdzi dni tu-

acze. Gd3' tam prz3^b3'lim3', zaledwie trzech, czte-

rech, liczono W3'gnaców; wnet prz3' nas kont3'n-

gens wzrasta zacz, i wzrasta z sz3'bkoci lawi-

n3' nienej ze szcz3rtów leccej.

Wl^rótce spot3'kano ich tam cib niezw3'^k,

ale ju na to nie patrzaem: niedugo potem b\'em

gdzieindziej.
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W g-()dziiiach poudniowych, dnia lo listopada

(st. st.), przed domem wiackiego gubernatora sta-

na nasza karawana.

Bylimy u celu podró}'.

Stra wesza z papierami do wntrza na chwil-

k krótk, wnet bowiem wrócia z poleceniem, by

nas wie do biura policyi, gdzie powiedz o dal-

szych losach nasz\'ch.

Prawdopodobnem b^yo, e ka dalej jeszcze

nam si uda, do którego z miast powiatowych, dla

tern wikszej prywacyi ducha: tak zaleca cisa inter-

pretac\'a prawa o ludziach w^^syanych bez bada
i sdu.

Czekalimy ted\' w izbie polic3'jnej, o bardzo

nieestet3'cznym wygldzie, na owe dalsze w3'roki losu.

Oczekiwanie dugiem nie b3'lo; zanim jednak

skoczyo si, stanli przed nami dwaj ziomkowie, któ-

rzy na kilka miesicy przedtem na W3'gnanie z Ukrain}'

b\'li prz3'wiezieni. Dowiedziawsz3' si o prz3'b3'ciu

naszej karawan}', spiesznie prz3'b3'li do biura w celu

powitania nas i dania wskazówek stosown3'ch, na

przypadek gd3'b\' wie chciano dalej, do powiato-

wego miasta.

Wdrówka tym razem miaa si sl<:ocz3' na

Wiatce. Nadszed p. policmajster, owiadczajc, e
p. gubernator pozwala nam wsz3'stkim trzem w gu-

bernialnem miecie pozosta. Obecnie moem3' W3'-

pocz, a jutro o poudniu, stawi si mam3' u gu-

bernatora.

Z radoci prawdziw powitalim}' wiadomo,
i duga, uciliwa wdrów^ka stanowczo do kresu

dobiega, i wreszcie, e nie bdzienty osamotnieni.
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Ziomkowie, przyszli koledzy W3'gnania, którzy

w biurze policyi nas powitali, uprzejmoci sw
ujli mocno. Wspólne losy zbliyy nas nat3-chmiast,

szczególniej mego brata; wiekiem zbliony on byl

do nich, a usposobieniem swem acno ludzi ujmo-

wa. Nasi koledzy byli to ludzie lat rednich, ojco-

wie rodzin, ziemianie z pogranicza ukrainnego, z

okolic Berdyczowa: Stanisaw i Julian Morzyccy.

Pierwszy, modszy nieco od swego brata, ju odby-

wa wygnanie syberyjskie od 1848 ]., i, niedawno

wrócony krajowi, znowu uda si musia z bratem

swym, wskutek jakich, cilej nieokrelonych po-

dejrze, na owo wiackie wygnanie. Obaj oni, po-

dobnie jak mój brat, jak trzeci kolega z nami przy-

by}', D3'onizy Kadubiski, zostawili rodziny w do-

mach swych, w kraju, co dodawao niemao boleci

do ich losów nader nieweso3xh, o niepewnej przy-

szoci. Oprócz dwóch M., spotkalini}' w Wiatce

dwóch Czarnouskich, prz3-wiezion3'ch niedawno z

Woynia.
Nowi koledz3- zawieli nas do mieszkania swe-

go, gdzie poegnalim3^ nasz^^ch straników i rozpo-

czlim3' obrad3' nad urzdzeniem si z mieszkaniem.

Stra poegnaa nas uprzejmie; widocznie, i
le jej z nami nie b3'o podczas tej caomiesicznej

od3'sei, wród bota, sot3% a póniej niegów i mro-

zów o niezwykej surowoci. Urzdnik tylko wio-

zc3- K. uskara si, i nie zdoa wedle instrukc3-i

jecha klas3Tzn3'm szlakiem W3'gnania, przez Care-

wo-Kokszajsk, Kosmo-Demiask, i dziwi si, jak mu
u rogatek Mosk\v\- popltaa drogi jaka za sia.

Pocieszalim3' biedaka rut3'nist. Odjecha, zdaje si,
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pocieszon\- zupenie. Z mieszkaniem take rzeczj'

poszy szybko. Lokal zajmowany przez braci Mórz,,

braci Czarnoluskich i jeszcze jednego wygnaca z

dawne] plejad}^ wygnaców (1848), staruszka Wiat-

rowskiego, mona byo rozszerz\T; donajlimy do

tego co byo izdebk, i w ten sposób wszyscy

ówczeni wygnaca* w jednym domu zamieszkalimy.

Nazajutrz po przyjedzie do Wiatki ulokowani

ju bylim\^ w lokalu naszym, z którego rycho si
w^^tworz}'! pewien rodzaj klasztorku. Kad}' posia-

da sw izdebk lub swój kcik oddzielny zupenie,

niby maluczk cel, gdzie pracy lub rozm^^laniom

móg si oddawa, a nikt mu nie przeszkadza;

wspólna za izba, rodzaj saloniku, zgromadzaa nas

wszystkich w pewnych chwilach dnia na wspólny

posiek, na przyjcie gocia, gdy si zdarzy, i wresz-

cie na wspóln równie pogadank, jak i modlitw.

I jedna i druga bya dla nas dwigni niema, a

ukojeniem niezaprzeczonem. O modlitwie, najcz-
ciej prz3'tem wspólnej, w\'gnac3' owej epoki, w
Wiatce prz^-najmniej, nigdj' nie zapominali.



VI.

Prezentacya gubernatorowi, formalno obo-

wizujca kadego z wygnaców, miaa dla nas t
korz3', i wreszcie dowiedzielimy si, za co nas

w\^wieziono. Nazajutrz po przyjedzie odbya si

owa ceremonia. Owczesn\'m gubernatorem wiackim

b3' Klingenberg, z pochodzenia Nit-miec, czowiek

grzeczny i ludzki. Gdymy si stawili w sali recep-

cyjnej, przyj nas do uprzejmie, i przegldajc

prz3'b3'e z nami cz}' te oddzielnie nadesane nasze

tak zwane formularze w\^gnacze, rzek:

—
• Panowie jestecie skazani na w\'gnanie, bo

u siebie na wsi wznielicie krzy . .

.

Mówic}^ W3'rzek to powoli, z pewnym na-

ntysem; widocznie oczom wasnym dobroduszna'

Niemiec nie wierz}'!; jako mu si w gowie mieci
nie chciao, i wzniesienie krz3'a moe ludzi po-

prowadzi na wygnanie.

Wkrótce mia}' nadej czasy, w któr^-ch jesz-

cze dziwniejsze rzeczy dzia}' si przed okiem

wspóczesnych.

Wizyta u gubernatora, który ponowi dany

rozkaz, e moemy pozosta w miecie gubernial-

nem, zakoczya szereg formalnoci niezbdnych do

zaatwienia, wprowadzia spokój, chocia chwilowy,
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do naszej nuli. Odtd rozpoczy si dla nas dni

ciche, które naleao j)rac zapeni.

Praca atw nie bya; brak ksiek mocno da-

wa si uczu. Kady z nas wprawdzie przywióz
z sob par ksiek, nieco ici znalazo si w bi-

blioteczce po dawn3'ch W3'gnacach — ale to wszj--

stko nie wj-twarzao ani wikszego ksigozbioru,

ani te nie imponowao jakoci. Pocieszalimy si
nadziej, i z czasem co si sprowadzi, a co wy-

szuka wród stosunków, które w gronie ziomków
zawizyway si.

Wiatlca posiadaa wted}- kilka domów urz-
dników Polaków. Wsz3'SC3' ci ziomkowie nie stroni-

li od nas; jeszcze bowiem nie byy nadesz\' czasy,

i stosunek z wygnacem })ocigal za sob dymis3',

lub prz3'najmniej szereg mniejsz3'ch a dokucziw3'ch

prz\'kroci; owszem, wsz3'sc3' odznaczali si uprzej-

moci dla nas i pami o nich wsz3'stkich mi i

dobr nazawsze pozostaa. Zapewne wsz3'sc3' s
ju w grobie: skadam wic na ich mogiach sowo
dobrej pamici.

Najw3'bitnieiszvm wród nicli, najbardziej wp\'-

wowym, a zarazem najvczliwsz\'m dla W3'gnaców,
b\'l radca gubernialnego zarzdu, Aloiz\' Rodzie-

wicz. Do W3'sokie stanowisko urzdowe, na któ-

rem zastalimy go, dawao mono W3'wierania

dobrego wp3-wu na wysze, rzdzce sfer3', tj. na

gubernatora. Dziki t\'m uczciw3'm wp3'wom, W3-

tworz3'a si dla W3'gnaców poz3'C3'a wcale znona,

a prz3'najmniej pozbaw^iona t3'ch drobn3Th sz3'kan.

zdoln3'ch zatru wsz3'stkie cliwile 3"cia.



Mieszkanie nasze wspólne, cisza i pewna po-

waga naszego ycia, bijca^ na zewntrz, zdob^-ly

szacunek wadz. Dom nasz nazwano „koloni pol-

sk" i ceniono j. Korzystajc z lepsz3'ch usposo-

bie cz3'nników dec3'dujcych, nasunito wadzom
nwl, czy nie naleaoby' wsz^^stkich w^^gnaców,

jeli s jeszcze gdzie w powiatowj^ch miecinach

wiackiej gubernii, zwie do gubernialnego miasta,

ab}^ mogli bj^ wsz\^sc3^ razem, uwolnieni przynaj-

mniej od zupenego osamotnienia: towarzj^sze doli,

majc wporód siebie upadajc3xh pod brzemieniem

troski, tsknot3% biedy, mogliby sta si dla nich

pomoc, dwigni, pociech.

Projekt podoba si wadzom. — Zgrupujemy

wsz3rstl<ich razem; tem lepiej, atwiej ich mie na

oku, gd3' s razem — rozumowa3' wadze— i wy-

dano polecenie zwiezienia wsz3^stkich z powiato-

w3Th miasteczek do naszej „kolonii" w Wiatce, a

nawet posano rozkaz do stac3n' ostatniej przed mia-

stem, aby kad3' Polak, W3'gnaniec, któr3^b3'^ z Pol-

ski przyb37wa, zawieziony bj^ przedewszystkiem

nie do biur policyjnych i gubernatora, ale do na-

szej „kolonii", która zajmowaa ca\' dom, a póniej

dom i ofic3^n kupcowej 01gin3', prz3' ulic3^ Or-

owskiej .

— Niech tam zajedaj, — mawia3' ówczesne

wadze, do dla nas jTzliwe— a po w3^pocz3mku

naleytym, gdy w gronie wspótowarz3^szów ciao

wyprostuje znuone czonki, gdy m3'l znajdzie nie-

co spokoju i wróci do chwilowej bodaj równowagi,

w^ówczas bd mogli wadzom zaprezentowa si,

Rozkaz3- te niezw3xzajnc, nigdzie wród ziem
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wygnania nieprakt3^kowane i w oweni pastwie nie-

sychane, ze wzgldu na sw ludzko, prawdziw
ask b}'!}- dla niejednego, a zarazem dowodem za-

ufania rzeczywistego dla t^-cli, co ow koloni wy-
tworzyli i rzucili podwaliny adu, spokoju, pewnej

podniosoci ducha, która tam, w owym klasztorku

w\'gnaiiczyni ])an()wala.

Rozkazy te wydano w jakie trzy t\'godnie po

naszym prz3'jedzie. Prawdopodobn3'm inic3'atorem

rzeczonych pomysów b3' wspomniany wyej radca

Rodziewicz; ale i panu Klingenbergowi, ówczesne-

mu gubernatorowi, nale}' sie sowo uznania, e
umia korzysta z rad zacnych i wiatych ludzi.

Po rozpatrzeniu si w waiunkach miejscowych,

dawa si nam uczu brak kocioa, brak domu mo-
dlitw}'. Zgromadzalini}' si wprawdzie wsz\'sc3'

mieszkac}' w3'gnaczego klasztorku do gównej
izb\' domu, i tam wspólne wieczorne modlitw}' od-

b3'walim3', ale W3^starczajcem to nie b3'lo. atwo
mona b3]o przewidzie, i wobec wzmagajcej si
w kraju repres3'i, nadbiegn wkrótce nowe karawa-

^3' W3'gnacze i w gronie winiów^ ksia prz3'b-

d ; na ten wic prz3'padek chcielim3' urzdzi dom
modlitwy, pew^nego rodzaju oratoryum. Brat mój m3'l

t powzi i popiera j, jak wogóle wsz3'stko, co

zdolnem b3'lo duchowo podnie nasz wygnacz
gromadk. Cenionego i kochano, sowo jego posia-

dao wp3'w; 3^wioy do rónorodne jednocz3'-3'

si i postpowa3^ we wspóhwm kierunku, tak i
zdawao si, e nie prz3'padek, nie cikie prób}'

dowiadcze losu, ale dobrowoln3- w3'bór zgroma-
dzi nas pod jedn3'm dachem.
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Postanowilimy wynaj wspólnemi siami pa-

r pokoików na kaplic. Poszo to atwo. Mieszka-

nia byy tanie. Cliodzio przedewszystkiem o pier-

wszy krok; sdzilimy, e wszystko inne wkrótce

si znajdzie. Nie zawiedlim\' si tym razem.

— Bdziecie mieli i aparata do swego kocio-

a— zawoa raz zacn}' radca, wpadajc szybko, jak

zwykle, do naszego mieszkania. — Póniej wam opo-

wiem gdzie, co, jak; niech kto z was siada ze mn,
sanki me czekaj; przywieziemy zaraz aparata....

Pojechaem z radc. Najmodszy z caej gro-

madki, zawsze gotów i nader ochoczy b\'em do

wszystkich W3'cieczek. Minlimy par ulic i chy}'

rumak zawróci na cerkiewne obejcia. Zdziwiem
si niezmiernie.

— Nie dziw si— mówi mój przewodnik —
jedziemy do protojereja (praata) Azaryusza (Aza-

ryj). Znali go i cenili wasi poprzednie}', wygnacy
z roku 1831; on ich egna pikn, serdeczn prze-

mow, gdy manifest cesarza Mikoaja I. pozwoli im
wróci do kraju; W3^gnac3' na znak podziki dali

mu kubek srebrny z w3Tyt}mi na nim w^-razami

uznania; u niego te, pod jego opiek, zostawili

aparata kocielne, mens, msza i inne sprzty. Obie-

ca mi on to wszj'stko wam odda.
Przy tych sowach weszlimy do owego pro-

tojereja Azaryusza.

Starzec powita nas obu, nib}" dobrych znajo-

mych, a sn uprzedzona- o godzinie naszego przy-

jazdu, wszystko ju mia przegotowane.
— Od wielu lat czekaj te rzeczy, — mówi

Azar\'usz— czekaj na waciwe rce, w które zo-
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ybym ów depozyt. Byli tu róni \v3'gnacy, po

t\'Ch co mnie to oddali, ale jako sprawy te ich nie

obchodziU'. Nie uznawaem za suszne im si narzu-

ca; a wreszcie doczekaem si inn3^ch czasów; w
was, jak mówi, jest jaka gorco do sub}' bo-

ej; wecie to, j^rzyda si wam moe. Wszystko

w porzdku i dobrze zachowane.

Tu mój przewodnik, prz}' w^Tazach podziki,

napomkn co o kubku. Starzec, widocznie rad

wspomnieniom, uprzytomniajcym lata dawno ubie-

ge, wyj z szafy srebrny kubek, i wskazujc wy-

ryty na nim napis aciski, rzek:

— Pamitka cenna dla mnie bardzo, dar nie-

spodziany, ofiarowany mi bez adnej z mej strony

zasugi; pamitka po ludziach i czasach pogrzeba-

nych. Dzielni to byli przedstawiciele najszlachet-

niejszego ze szczepów sowiaskich. W m3'li widz
ich wszystkich, widz ich dotd. Bóg nie prz^^j

jednak ich ofiary; moe nadejd tacy, któr\'ch ofiara

prz\^it zostanie...

Kto nadchodzc, przerwa w\'raz3^ starca, któ-

re w\'snuwa powoli z pamici, nib}'' przypominajc

rzecz dawno syszan, mówic coraz ciszej, jak

gdyby do siebie jedynie.

Zdumiaem si sowom starca, Jed^^m^m i wy-

jtkowemu! czowiekiem, jed3'n3'm popem w Rosyi

mieni si móg Azar3'usz. Podobn37ch jemu nigd3'

póniej nie spot\-kaem, acz na szerokich przestwo-

rzach, w cigu lat wielu, widywaem ca cib lu-

dzi i kapanów tego narodu.

— Gdy jeste ciekaw3' ludzi niezw3'czajn3xh,

innych ni codziennie spotykasz— mówi radca pod-
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czas powrotu do naszej kolonii— to pozna musisz

czowieka, którego adres zostawi ci. Jestto nasz

ziomek, samotnik, czek zacny, zdziwaczay, zgorz-

kniay, dugoletni wygnaniec. Sam si^ udaj do nie-

go; ja tam nie bywam i nikt inny nie bywa.
— Wic i ja progu tego zakltego nie prze-

stpi— odrzekem.
— Ze zaklty próg to pewna; spróbuj jednak,

moe ci si uda, Typ to ciekawy, godzien szacunku,

lubo od ludzi ucieka i stroni. Wy jestecie inni nie-

co, ni dot3chczasowi, co tu gocili, moe wam uda

si dotrze do pustelnika. W^-gnaniec to najstarszy

latami wygnania, równie w Wiatce, jak i w calem

pastwie. Przed czterdziestu laty przysano go tu,

i zapomniano o nim. Uywa wprawdzie prz3^wilejów

pewnych, jest od kilkunastu lat urzdnikiem, zasiada

w sdzie na stanowisku niepodrzdnem; potrzebu-

jemy bowiem ludzi wyksztacon3'ch, a nieskazitel-

nych— on jest takim: ale gdyby chcia, albo potrze-

bowa std wyjecha, nie miaby prawa; droga do

kraju dla niego zamknita. Manifesta przed kilku

laty wydane, o rón3'^ch kategoryach ludzi mówi),

wsz3'stkich uwalniay, wszystko oddaway zapomnie-

niu— o nim zapomnia}', czj-li raczej o kategoryi,

do której on nale}^ któr sam jeden reprezentuje,

nie rzeky ani sowa. Nie przypuszczano zapewne,

by istniaa jeszcze.

— Có to za kategor3^a?— zapytaem.
— B3' posdzon3'm o naleenie do ló maso-

skich; co w nich dziaa, i czy rzeczywicie uczest-

nicz3'— niewiadomo; dziao si to w czasie, gdy

loe wszdzie zamykano. Zabrano go z katedra-

z przoszloici. IC
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profesorskiej liceum nieyskiego, nu Zadnieprzu,

gdzie wykada prawo, i tu przysano. Dziwnie da-

wne to rzeczy; w cigu lat wielu nie zbliy si do

tutejszego spoeczestwa, chocia z nim niejako

zespolony, bo urzduje; nie jest winiem skazanym

na wegetacy, pomimo to jednak nikogo nie zna i

zna nie cice; rozmawia ze wspótowarzyszami

urzdowania o tyle, o ile z koniecznoci niezbdnej

naley, zreszt wcale si z nimi nie wdaje. Przy

kocu sesyi urzdowej, skinieniem gowy egna ko-

legów, nakada w biurze czapk i odchodzi. Nikt

go ju nie widzi a do dnia nastpnej sesyi. Tak
trwa lat wiele. Przyzwyczajono si do tego; budzi

on niemay szacunek; z uszanowaniem na niego

patrz: jeli nie umiej nale3'cie oceni nauki,

znacznego zasobu jego wiadomoci, oceniaj prawy
charakter, niezomne zasady. Poza biurowymi ko-

legami nikt go nie zna wród warstw uksztace-

szych, ale wybornie znaj biedac}': dla nich on za-

wsze widzialny, obecny, dla nich prawie wj^cznie
trzyma krów kilka. Codziennie biedota przyciodzi

do niego po mleko, i nikt jeszcze, jak mówi, z

prónym garnkiem od niego nie odszed...

Po paru dniach, kiedy rozeszlini}' si o wczes-

nym zmroku do izdebek naszj-ch ze w^spólnej izby

jadalnej, skorz3'staem z chwali, która wieczorem

jeszcze nazwa si nie moga, a ju przestaa ko-

rzysta z dziennego wiata, aby uda si do wska-

zanego mi mieszkania najdawniejszego wygnaca.
Dorokarz o jednokonnych, maluczkich, wiej-
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skich sankach, za dziesi groszy polskich, zawióz

mi*^ na jak odludn ulic. Pospolicie cichemi s
ulice miast rosyjskich, nawet wikszych, nawet w
dzie; có rzec o ustronnej uliczce w Wiatce, pod-

czas zimowego zmierzchu? Pustkowiem nazwa si

moga.

Poza okopami niegu, wytworzonjnni przez

nien zawiej, ledwo zdoaem dotrze do furtki

bramy. Odemknem, i torujc sobie drog lask,

dobrnem z trudem niemaym do drzwi jakich,

prowadzcych do suteryn. W izbie obszernej, sabo

owietlonej, do niskiej, o sprztach ubogich, powi-

ta mi pytajcem spojrzeniem starzec nieco pochy-

lony, stojcy na rodku izby.

Powiedziaem mu moje nazwisko.

— Jestem Szapuliski— odrzek gos stumio-

ny, jakby z trudnoci dobywajcy si z piersi.

Na spokojnem obliczu starca promyki wzru-

szenia ukazay si i zgasy. Opanowa je prdko.

Przyzwyczajony do zamykania w sobie wszelkich

uczu, po chwili by on znowu obojtny, wpatrzony

przed siebie, i lady wzruszenia, wywoanego zape-

wne usyszeniem mowy rodzinnej, znikny bezpo-

wrotnie.

Wskaza mi miejsce obok siebie. Usiedlimy.

Rozmowa sza opornie. Powiedziaem mu, e przy-

chodz pozna najstarszego wród wygnaców, nie-

tylko wiackich, ale z caego obszaru ziem wj-gna-

nia; spodziewam si, i mi przebaczy koatanie do

drzwi, które, o ile wiem, dla wiata s zawsze

zamknite.
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Potrzsl gow, umiechn sit^ smutnym umie-
chem niedoli i do mi ucisn.

Dobrze widocznie przyj me wyrazy, mówic
wszake mniej ustami, wicej ucinieniem doni i

wzrokiem, który si oywia niekiedj^, ale na krótko.

Sia woli tumia kade ywsze uczucie, niemal ka-
de serca uderzenie, a jzyk odzwyczajony wogóle

od mówienia, a prz3'tem amicy si z trudnociami

mowy ojczystej, na kadym kroku odmawia posu-
szestwa. O jego przeszoci ani wówczas, ani te
póniej nic nie dowiedziaem si, oprócz chj^ba tego,

e pochodzi ze mudzi, e odb3'wal studya w wi-

leskim uniwers3'tecie, które ukoczy okoo r. 1811,

e wreszcie ziomków od lat wielu nie widzia, l)o

podobno ci z listopadowego powstania, co opucili

Wiatk w r. 1834, ostatnimi byli, z którymi obcowa.
Jeli jednak przeszo starca pozostaa dla

mnie zagadk, mogem w^^tworzy sobie pojcie o

teraniejszoci, porównywajc to, co syszaem z ust

radcy, z postaci starca, smutn, powan, przygn-
bion— wicej moe brzemieniem nieszcz, ni lat.

Posta wyranie mówia, e mam przed sob
czowieka w\'sokiej zacnoci, niezmiernego hartu

woli, czowieka, który tak wiele cierpia, e wresz-

cie nieszczciem owadn, nad trosk zapanowa,
a tsknota siostrzyc mu si staa.

Starzec ten urodzeniem siga zaj^ewne znacz-

nie w gb XVIII w.; sih- mu jednak jeszcze dopi-

sywa\', chodzi waele, i na zmiany temperatury wca-

le nie by wraliwy. Podczas wielkich mrozów nie-

zbyt ciepo ^ubiera si, kaloszów nie zna. Wzrost
redni, lub nieco wysz}-, budowa mocna, o bar-
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kach trochet pochylonych, dwigajcj^ch pikn gJo-

vv^ znacznych rozmiarów, wjTóniay go z tumu.

Gowa szczególnie uderzaa sw niepospolitoci i

dziwny kontrast czynia z sukni wyszarza, ubog,
wcale nie licujc z urzdem wysz3'^m, jaki zajmo-

wa. Gowa ta, kiedy zapewne dziwnie pikna,

zwracaa zawsze uwag wybitn charakter3'^styk,

sw lwi fizyognomi. Gbokie bruzdy, wijce si

w przerónych kierunkach, gst sieci okryway
twarz pikn, bia, niby wyrzebion z koci so-

niowej, okolon dugiemi wos3% które z biegiem

lat nien barw na ótaw zmieniy.

Pomimo si jeszcze niewyczerpanych, pomimo
mocy budowy, stawiajcej opór klskom i doni

czasu, gowa pochylaa si ku piersiom, acz promie-

nie oczu biy w gór, ku sferom i wiatom niezna-

nym: sn z niemi czciej ni z ziemi obcowa.

W tej pochylonej nieco postawie, siedzia po-

chmurny, suchajc mi, wicej milczc, ni gos za-

bierajc; lecz bacznie ledzi kady wyraz, kad
myl: wiadczyy o tem nieznacznie przebiegajce

odbyski wzrusze, drgania muszkuów twarzy na-

pozór spokojnej jak posg.
Nie przeduaem odwiedzin, chciaem je wkrót-

ce ponowi: posta i cae zachowanie si starca

budziy ciekawo., do której zaspokojenia, sdziem,

e dosy jeszcze znajdzie si czasu. Wygnania
trwaj w owem pastwie lata... dziesitki lat. Nie

wiedziaem jeszcze wtedy, e aski, bd nowe ka-

ry, spadajc niespodzianie, rzucaj osob i dol
wygnaca niby wiatr jesienn}' liciem zeschym, e
i tam spokój o jutro nie istnieje.
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W kilka dni póniej, Szapuliski o zmroku
odwiedzi miej. Niezwyk]}' to by] wypadek w jego

ówczesnem yciu, by ko,i?o odwiedza; ci co o tern

póniej w miecie opowiadali, nie dawali wiary, i
pustelnik widzialnym si staje. A jednak w istocie,

cho trybu ycia wcale nie zmieni, kilka razv by
u mnie. Widok ziomków, dwik mowy rodzinnej

budziy go stopniowo z odrtwienia. Milczcy—
badaw^czem, wymownem spojrzeniem wszystkich

obrzuca; zrzadka dorzucajc sowo swe ciche do
ogólnej rozmowy, przysuchiwa si wszystkiemu z

wielk uwag. Skoro jednak kto wszt-dl z nienale-
cych do wygnaczego koji, zaciska donie i, signw-
szy po czapk, cicho, niespostizeenit- izb opuszcza.

Opowiadania o kraju zajc.-ly go bardzo, ale,

pomimo gorcego zajcia si tem, co sysza, po-

przestawa na roli biernej suchacza, sam o nic nie

pyta; na twarzy zdziwienie, smutek lub rado wie-

ekro uwydatniay si, ani jednem wszake sów-
kiem nie ujawni swych uczu.

Pomimo milczenia widocznem byo, jak go

wszystko zajmowao i do gbi wzruszao, co kraju

si tycz3'o— jak domowy obyczaj, przypominajcy
zapewne to, co widzia pod rodzicow strzech,

wysnuwa mu powoli z pamici obrazy dziecistwa,

na dnie duszy ukryte.

Raz, póno do mnie przyszedszy, doczeka
si chwili wspólnej modlitwy. Uczestniczy w niej,

zcicha szepcc wyrazy, gono przez jednego z nas

odczytywane; ale gdy prz}'^ jej kocu zaintonowano

„Anio Paski", starzec zsun si z krzesa na zie-

mi, pad na klczki, a z\' mu zrosiy owo pikne,
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niby w3Tzebione oblicze. Wzruszenie wielkie uwy-

datnio si na niem. Teraniejszo dla niego zni-

kaa, obrazy przeszoci otacza}- i pochaniay ca
istot starca.

Po chwili, z trudnoci dwignwszy si, ci-

ska w doni w^szarza czapk i wysuwa si nie-

spostrzeony. Zanim odszed, szepn mi na poe-
gnanie: „Dzikuj wam; dawno, bardzo dawno..."

Tu nie dos3'szaem wyrazów, które wielkie wzru-

szenie wizio w piersi: usta niu dray, kurczowe
drenia twarz przebiega}'...

Odtd ju go nigdy nie widziaem.

Rozkaz zwoenia do naszej „kolonii" w.sz\st-

kich, tak nowoprzybyw"ajc}'ch, jak i tych, co w
powiatowych miecinach wegetowali, nie pozosta

martw liter. Wzito si gorliwe do wypeniania

go. andarmi, wysani do powiatowych miasteczek

z berlaczami i.futrami, aby przyodzia tych, którz}'

nie posiadali ciepego odzienia, niedugo przywieli

do nas z Orowa znanego ju Ksawerego Korew,
który nie potrzebowa andarmskiej troskliwoci i

rzdowych futer, aby nie zmarzn — z innej za
mieciny przywieli posta nieznan, w futra rz-

dowe otulon. Gdy andarmi zwlekli ze futra i

berlacze, odwinli wielkie chustki, stan przed na-

mi reformat, O. Micha G., z Biaej Podlaskiej, ubieg-

ej jesieni wywieziony.

Ksawerego Korew powitaem radonie. Prze-

noszc si do Wiatki, by tem samem uwolniony nd

smutnych warunków, które móg}' niepomylnie

wpyn na dalsze ycie. Zdrowie jego nawet chwia
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siq zaczo. Ottjczylimy go braterskiem uczuciem:

za serce sercem nam odpaca.
Reformat podan sta si^ niespodziank. W

owym wanie czasie mylelimy o urzdzeniu ka-

plicy: mielimy ju msza i aparata kocielne, na-

jlimy lokal, brakowao t\'lko kapana. Przybycie

reformata brak ten usuwao.

Zakonnik opowiada o sobie, i waciwie o in-

nego reformata chodzio wadzom aresztujcym go w
Biaej, o O. Gorgon iego; ale gdy ten ostatni, wczenie
ostrzeony, zdolal umkn do jednego z klasztorów

w Prusach Królewskich, pochwycono owego Micha-

a, aby nie wyj z kor\'tarzy zakonnych z próne-

mi rkoma M. Poszed wic Micha zamiast Gorgo-

niego na wygnanie; tego rodzaju branie Pawa za-

miast Gawa, lub naodwrót, i oddawanie w pta
jasyru, czsto i w owych latach, i póniej zda-

rzao si.

Zreszt i dawniej, w dziejach nieszcz kra-

jowych, spot3'kamy podobne brania przez wroga do

niewoli naoleji, pierwsz\'ch z brzegu. Twierdzono

w swoim czasie — i podobno susznie— i w liczbie

wywiezion3'ch senatorów do Kaugi, w r. 1767, jeden

z biskupów wzity by j)iz3'padkiem zamiast biskupa

ij O. Gorgoni Sulej, umknwszy szczliwie z Biaej

Podlaskiej (1861 r). dugie lata pracowa w województwach

Prus Królewskich, na Pomorzu, wród Kaszubów, dociera

do Lauenburga. Za dni kulturkampfu przeniós si do Gali-

cy! i tam w misyach uczestniczy a do ostatnich chwil y-
cia. Pracowity ywot zakoczy w Krakowie, w marcu 1890

r. Za laskBo ocalenia od niewoli wypaca si O Gorgo-

ni zacn, w plon obfit prac ycia dalszego.
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Turskiego (póniejszego biskupa krakowskiego),
którego chciano pojma. Wróg, chocia spostrzeg
pomyk, ju jej nie naprawia. Chodzio mu o za-

danie ciosu spoeczestwu; która za czstka or-

ganizmu spoecznego bardziej ucierpiaa, obojtnem
dla b\'o.

Wkrótce po naszem prz3'b3'ciu do Wiatki za-

sza drobna okoliczno, wycznie nas dwóch ty-

czca sie, która przyczynia si poniekd do zwik-
szenia dobrych usposobie wadz tamecznych.

Gubernatorowi przyniesiono z poczty, nadesa-
na- z Woynia, pakiet, zaadresowany do gubernial-
nego marszaka szlachty wiackiej. Poniewa guber-
nia wiacka wcale szlachty nie posiada, równie jak
wszystkie prowincj^e S3rberyi, a zatem i przedsta-
wiciele szlachty, gubernialni i powiatowi marsza-
kowie, nie s tam znani. Poczta nie wiedzc, komu
odda rzeczony pakiet, oddaa go gubernatorowi.
Bya to odezwa marszaka naszego powiatu, wzy-
wajca gubernialnego marszaka wiackiego, aby, jalco

przedstawiciel szlachty, otoczy nas zechcia or-
downictwem swem i broni w razie potrzeby. Gu-
bernator, w zastpstwie instytucyi nieistniejcej,

wzi na siebie odpowied, lecz zarazem powzi
{jrzekonanie, e ])oza nami przj^wieca jaka ycz-
liwo, czy te ni sympatyi naszych ziomków. Ta
ni sympatyi — jak rozumowa}' wadze— jest dowo-
dem i wartoci osób, i powagi ruchu narodowego,
gdy instytucye krajowe otaczaj sw opiek ucze-
stników owego ruchu. W^^nikiem rzeczonych rozu-

mowa b3'o— jak rzeklinw przed chwil— zwi-
kszenie si uprzejmoci wadz. Prd}' przeksztace
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spoecznych, pynce z góiy, od tronu, w owej

wanie epoce, oddziayway na spoeczestwo ro-

syjskie w sposób uszlactietniajcy. Trwa to miao
niedugo: prdy zmieniy si rycho,

W poowie grudnia szczupe koo nasze wy-

gnacze powikszyo si o par jtszcze osób. co

nie wnioso wszake w^ikszej pogody do zakresu

stosunków naszych domowycli. Przybycie jakiego

indywiduum, przysanego na w\'gnanie z Podola,

zasmucio nas niezmiernie: stao si r(')dem trosk

naszych. Do Podola nie przedary si byy wó-

wczas jeszcze oywcze promienie ruchu narodowe-

go; prowincya ta, stojc zdaa od wszelkich obja-

wów" budzcego si ycia, moga nie paci ofiarami

za chwile podniose, uszlachetniajce, bo ich jeszcze

nie bya dowiadczya; ale wadzoni zdawao si
inaczej. Porwano i stamtd kilka osób: jedna z nich

do nas prz3'b\'a.

Jeli niespodziane przybj-cie paru osób nie-

wiele wnioso pociechy pod dach naszej „kolonii",

to W'zamian za przykroci, std pynce, dowiad-
czylimy prawdziwie podniosych wrae, gdy uda-

o si wkocu urzeczywistni myl urzdzenia pu-

blicznego orator3'um w wynajtym na ten cel loka-

lu. Zanim up^^n miesic od naszego przybycia,

ju si j^rzeszkod}' usuny; wadze trudnoci nie

czyniy, przygotowania ukoczono. Chcielimy wy-

ej wspomnianego reformata obra na kapelana gów-
nego; okolicznoci wszake zrzdziy inaczej.

W pewien poranek posyszelimy cikie st-

panie na galeryi otaczajcej dom; da si sysze
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brzk ostróg, paaszy— i do maego przi'cli)okuikii wtai-

gno trzech ludzi, których twarze szron okrywa.
Dwaj byli zbrojni. Wszedszy owi zbrojni, zaczli

rozbiera z licznych futer i okry trzeci posta:

po kilku minutach zpoza kouchów i sukien zimo-

wych ukazaa si duciiowna suknia czowieka mo-
dego, o ujmujcej powierzchno.ci. Rozglda! si
ciekawie dokoa, sn nie mogc zoryentowa si

,

gdzie jest i co go otacza. Zbrojni ludzie— a jak

si po bliszem wpatrzeniu pokazao— andarmi,
równie ciekawie rzucali okiem w gb mieszkania.

Sdzili zapewne, i prz3'byli do biura urzdowego.
S3'tuacya wkrótce wyjania si. Pocztarze, stoso-

wnie do rozkazów wysan^Th do j^rzediniej.skich

stacyj pocztowych, przywieli do naszej kolonii —
andarmów z winiem; podczas gd\' ci ostatni my-
leli, e przyjedaj do jakiego urzdu.

Z trudnoci udao si nam wytumaczy obu

stronom, i wszystko w porzdku, i taki tu oby-

czaj, i andarmi mog wypocz, winia u nas

zostawi, który take dopiero po stosownym wy-

poczynku meldowa si bdzie.

Nowoprzybyy kolega nazywa si Jeske, by
kapanem, mis\'onarzem z Pocka; tam go nagle

ujto ; bcz badania i bez sdu W3'sano; bez wypo-

czynku, dniem i noc wieziono do Wiatki dni pi-

tnacie.

Misyonarza, który nader sympatycznie zapre-

zentowa si od pierwszej chwili przybycia, kreo-

walimy na naszego kapelana naczelnego, wikaryat

obj przy nim reformat; w kilka dni póniej od-
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by!y si pierwsze msze \v. w zaimprowizowanej
kapliczce.

Bya to niedziela; uwiadomione rodziny kato-

lickie o inaugurac3'i naboestwa w kapliczce, sta-

wiy sie w komplecie. Przybywa wprawdzie do
Wiatki raz na rok ksidz ze msz i dla wj-sucha*

nia spowiedzi, z bardzo odlegego Kazania ; ale te

wizytacye odbyway si raz na lok, czasem rza-

dziej, krótkiemi byy, i ci ksia urzdowi (pospoli-

cie kapelrmi okrg«')w wojskowych) czsto razili

uczucia katolickie i polskie : z maymi wyjtkami
tak wszdzie b\^o w gbi Ros3'i. Nic wic dziwne-

go, e garstka tamecznych katolików, którj^ch urzd
i praca przywizyway do tych dalekich wiata kra-

wdzi, z radoci powitaa wiadomo, i chocia
na pewien czas posid kapana wprost z kraju.

Byo to dla nich i dla nas pociech prawdziw.
Róne okolicznoci dobrze si zoyy ; wadze

niedo, i przychylnie patrzay na oratoryum, ale

nawet w pierwszych chwilach opiek je otoczyy.

U wejcia do lokalu przeznaczonego na orator\aim,

podczas mszy w niedziel, widziano stra polic3'jn,

której obowizkiem b\-o zdejmowa paszcze wcho-

dzcym do kaplicy, utrzymywa porzdek u wej-

cia. Drobne te uprzejmoci wadz wykonawczych
wiadczyy o kierunku panujcym u góiy. Potem
wsz3'stko zmienio si—zmienio do niepoznania, na

gorsze. Ale gdy zmieniao si, nas ju tam nie byo.

Mówimy tu o tern, na co patrzalimy w dniach ko-
czcych rok 1861. Czy jednak dugo tak byo, nie

wiem; wkrótce bowiem musielimy obaj z bratem

Wiatk opuci.
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W3'twoizono nam najniespodzianiej inne wy-

gnanie, wytworzono je w drodze aski : przenie-

siono na step3' dawnego Kipczaku, których cz
znaczna, to poudniowe okolice dzisiejszej gubernii

Tanibowskiej.

Tego rodzaju aski, spadajce najniespodzianiej

na W3'gnaców, s nieraz cikiemi, niby kara nowa.

Burz warunki istnienia, ukadajce si niekiedy

do znonie, zmuszaj do budowania nowego sciro-

niska, do szukania nowyci stosunków, nowych

dróg prac^^

Radca Aloizj', o którym kilkakrotnie wspo-

mniaem, zawsze zwiastunem by i dobrych, i zych

wieci, a stateczn\'m ordownikiem kolonii. Otó i

tym razem wpad pierwsz}- z wiadomoci przenie-

sienia nas obu do Tanibowskiej gubernii.

— Moe tam wam lepiej bdzie, — mówi —
moe do kraju zbliycie si, moe stopniowo zbli-

ajc si, do ojcz\'zny wrócicie. Ale stosunków tak

znon3'ch dla wygnaców, jak tu, prawdopodobnie

nie spotkacie.

— Ani serc, któreby si do was tak prdko
przywizay — dorzuci Stanisaw Morzycki, dodajc

swe prz3'^sowie: -- Tak, tak, panie kochany...

Ksawery Korewa zmartwi si tem szczerze, i

wogóle caa kolonia czua si zaniepokojon. Sto-

sunki, które ureguloway si, wprowadzajc pewien

ad w yciu naszem wegetacyjnem, plta si, wi-

ka mogy. Zgrupowani, bylimy silniejsi, spokoj-

niejsi: rozproszeni za, pojed\'czo rzuceni, stawa-

limy si sabsi, peni obaw o jutro, które coraz

niepewniejszem zarysowywao si.
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— A co, niówijcni wam, i nam zb\-t dobrze, z\^-t

duo u nas spokoju, — woa! Stanisaw Morzycki —
z tej^o spokoju wytw'orzy siq niepokój... Gdy wy-

gnacowi stosunkowo spokojnie, wówczas najgorzej

mu, bo zbliaj si niespodziane zmiany na gorsze.

Tak, tak, panie kochany; wierzcie mi, przeszedem

Sybir, katorg, osiedlenie—niczem si nie udz i

wam wszystkim radz: nie udcie si nigdy ni-

czem . .

.

Stanisaw Morzycki okazywa zawsze pesymi-

styczne usposobienie, Kilkunastoletniem chopi-
ciem—pitnastoletniem jjodobno—by uwiziony w
1846 r., i osadzony w cytadeli warszawslciej, gdzie

przeby cztery lata pod ledztwem. W cikiem
wizieniu urós na modziana: cytadela bya dla nie-

go szkoa, która go wyrobia na czowieka z wiel-

kim hartem woli i umocnia zacne zasady, któremi

si odznacza. Z cytadeli poszed do katorgi w za-

chodniej Syberyi, a póniej na osiedleniu, w Jautorow-

sku,oeni si z córk wygnanki, towarzyszki pani Ewy
Feliskiej (w Berezowie, w okolicy podbiegunowej).

Z moda on i dziecin wróci by Stanisaw Mo-
rzycki do kraju, gdy pierwsze lata panowania Alek-

sandra II odmykay mono powrotu wygnacom

;

lecz ]ak widzimy, ju w r. 1861 na powtórne wy-

gnanie go wywieli. Tym razem tylko rok tuactwo

jego trwao. Czasy to byy zmian czstych, ulg, ask.

O postaci tej, wygnaczej od dziecistwa, s
wzmianki w Zbiorze Korespondencyj p. Narcyzy
miclKiwskiej. Tam on figuruje pod imieniem „Sta-

cha". Dzieckiem bowiem wchodzi do wiezienia.
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Stanisaw, zdobywszy duo dowiadczenia na

drogach tuactwa, z którego cae ycie mu si spla-

tao, nieustannie rzuca sowem zowróbnem, uwa-

g usuwaja^c zudzenia opt3'mistyczne . .

.

Stwierdza te sowa staruszelv Wierusz-Wia-

trowsl<:i, niegdy dugoletni emigrant, najstarszy

wród nas wiekiem i najdawniejszy mieszkaniec ów-

czesnej wiackiej kolonii—stwierdza pospolicie sen-

tencya. acisk, rzucan tym, którzy wówczas z

kraju przybywajc peni byli dobrej otuchy, e
stoj u bram wyzwolenia. Sentenc3'a ta brzmiaa

:

Una Sftliis uictis nullam sperare salutem.

Mówi to cichym gosem staruszek, ze spoko-

jem i agodnie, pospolicie ku najmodszym zwracajc

si^, a komentarzy do sentencyi nie dodawa; zape-

wne przypuszcza, i suchacz w duszy swej reszt

dosnuje.

I suchacz mody snu dalszy wtek, lecz inny,

ni si spodziewa starzec : mniemano, i mówicy
na wszystko zobojtnia i wiar w lepsze jutro w
piersi wyzibi— gdy on tylko od zudze strzeg.

Ogoszone nam przeniesienie do Tambowskiej

gubernii wykonanem bj- musiao. Zapytano jedynie,

kiedy chcemy jecha, dajc do zrozumienia, poufnie

H wrzekomo przyjanie, i zbyt zwleka nie naley,

nie mona. Odpowiedzielimy, i pragniemy wita
Boego Narodzenia przepdzi w Wiatce, z towa-

rzyszami doli.

Zgodzono si, na to, ale te po nad ten ter-

min nie dano ani dnia duej zwleka, jakby Wiat-

ka rajem bya. Nazajutrz po Trzech Królach wy-

jazd mia nastpi, i rzeczywicie nastpi. Dopro-
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wadzenie do skutku tej translokacyi, dopilnowanie,

by nic zwlekano, byo obowizkiem szefa guber-

nialnego andarmeryi, pukownika Adamowicza. Wy-
kona on przepisy z ca cisoci, ale i z uprzej-

moci, cechujc go. Wedle j^rawa, naszym bez-

porednim stróem byl on, i z zadania wywiza
si tak, i pami o nim jako o dobrym czowieku

przetrwaa dotd. Zapisujemy takow na jego gro-

bowcu, bo oddawna ju grób go pochon, jak

prawie wszystkich tych, o których tu mówi.



VII.

Wigilia upyna nam w kole towarzyszy, w
izdebkach wygnaczego klasztorku. Odbya si ta

tradycYonalna (tgc/pe, niby uczta braterska pier\vot-

nych chrzecijan, z zachowaniem wszystkich oby-

czajów ziemi ojczystej. Sta w kcie snop zboa—
rzecz maa a z trudnoci zdobyta w kraju lenym,

prawie nierolniczym— szar}', zgrzebny, ubogi, w-
ski obrus okr3'wa stó, warstw siana potrznity.

Opatki pieklimy sami; reformat by nam pomoc
i wskazówek udziela w kwestyi tej, nieco dla nas

trudnej. Na ziemi obcej, pod niebem mronem pó-

nocy, staralimi si chocia chwilowo wytworzy
odblask wspomnienia naszych ognisk rodzinnych,

gdzie dalec\' a ukochani, na skrz\'dach myli ku

nam si zbliali, z, modlitw, westchnieniem -
czyli si z nami. Zasiedlimy do stou jedynie w
ciseni wj^gnaczem gronie. Inni ziomkowie, bodaj

najczciej nawiedzajcy, w ów wieczór, w godzi-

nach ukazania si pierwszych gwiazd, omijali z d^-s-

krecy próg domostwa tuaczy. Bylimy tylko sami,

w sweni wycznie, niby rodzinnem kole. Odblask

ognisk domowych przesun si przed okiem na-

szem, stan na jedn godzin, niby cie wyrany
rzeczywistoci, lecz wnet znikn jako zwodnicza

z przeszoci. **
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fata im/rgana, rozszerzajc teni gbsz ciemno
w ducha dziedzinie.

Suba domostwa naszego skadaa sit^ z mo-
dziutkiego Ukraica i modego, dziewitnastoletniego

ydka. Ten ostatni b}'! to niby onierz, urlopnik;

cliocia mody, uwolniony ju z wojska dla braku

si fizycznych. Za dni rzdów Mikoaja I, piciolet-

niem chopiciem porwano go z ona matki, kdy
w polskiej miecinie, i rzucono do twardej szkó}-

ycia tak zwanych „kantonistów", z których wy-

twarzano onierzy i majtków. Bito, musztrowano,

sztyftowano chopaka, a wreszcie zrobiono z niego

co poredniego midzy ydem a Rosyaninem. Tra-

dvcve dziecistwa, mio dla przeszoci wczesnych

dni ycia, zachowa gdzie na dnie myli, w gbi-
nach uczu. Gd\' biedn}- ydek ujrza nasz stó wi-

giliowy, gd}' o jego ucho obiy si dwiki kolendy

piewanej po uczcie, w pacz uderzy.

— Panie mój, panie, to jakby u nas, jakby u

mej matki wieczór szabasu—mówi kajc chopczyna.

I ci, co s3'szeli mówicego, równie pakali.

wita Boego Narodzenia przeszy uroczycie,

ale z pewnem uczuciem niepokoju. Niektórz}- ze

wspótow^arz\'szy smucili si i niepokoili, i wyje-
damy, inni mieli ze przeczucia co do wasnego
jutra; nas ta zmiana miejsca wygnania take niezbyt

ciesz3'a.

W oratoryum nie mielimy „pasterki" — ale za

to zaledwie opady szare mroki dugiej, grudniow^ej

nocy, rozpocz}' si msze w. nasz3'ch kapanów:

byo mszy a sze w dniu Narodzenia, a wszj'stkie

uwietnione, w sposób dla Wiatki wówczas niezna-
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n}-, piewem chóralnym w\'gnaców. Kolenda „Bóg

si rodzi", najwicej bya w uyciu. Brzmiaa roz-

gonie, zarówno w kaplicy, jak w mieszkaniu na-

szem. My dwaj i bracia Morzyccy przewanie su-

ylimy do mszy, inni dwaj Woj-niacy, bracia Czar-

nouscy, tworzyli gówny zawizek chóru, ani licz-

nego, ani umiejtnego. Ci co w piewie udziau nie

brali, skuleni po ktach dwóch maych izdebek, na

skrzydach modlitwy ulatywali w nieziemskie prze-

stworza.

Dolatyway do otarza nietylko szmery mod-

ów owej wygnaczej gromadki, któr ówczesne

chwile niezwyke w kraju bardziej usposobiay do

modlitwy, ale i ludzi, co zdaa stali od wszelkich

prdów chwil ówczesnych, ludzi zapdzonych zbie-

giem rónych okolicznoci do biur i do urzdów w
gb Rosyi. Niektórzy wród nich modli si za-

pomnieli oddawna; owe chwile budziy wspomnie-

nia i wraenia lat dziecinnych, w kraju spdzonych,

i tak przypominay pacierz dni pacholcych, jak

biedny nasz ydek przypomnia sobie uczt sabatu,

i zapomniane choray sabatowe wypiewywa ka-

niem tak rzewnem, niby kwilenie niemowlcia.

W chwilach gdy ucich piew, a modlitwa

kapana rozpywaa si w szept milkncy, dobiegay

do uszu to kania tumione, to szept baga owej

gromadki rozpoczynajcej okres ycia prób. Roz-

róni niekiedy mona byo sowa psalmisty:...

„Pan wejrza na mody ponionych, nie wzgardzi

ich probami. Z wysokoci witnicy swojej spojrza

Przedwieczny, z nieba wejrza na ziemi. Aeby
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wysucha wzdychania winiów, aby rozwiza sy-

nów pomordowanych".

hn uioczj^stsz}' nastrój panowa w oratoryum,

tern smutniej, ciszej byo w zaktkach, wglach i

poza przepierzeniami izdebek w^-gnaczego domo-
stwa. Opowiadania, gwar, rozpraw}' umilkl\'. Dni

wesela u ognisk domowych— na wygnaniu stay
si dniami cisz3'ch prób; bolesnem prz3'pomnie-

niem rzeczywistoci. Taki dzie uroczysty dla tu-

acza jest niby przydron3'm supem milowym, który

przypomina przebieon przestrze bolesnej piel-

grzymki, wykoleja z drogi cigych mozoów, po-

wszedniej prac}', m3'l upion budzi, rozrania ran}-,

które trud codziennej troski zablinia.

Pierwsze dni doroczne dla tuaczej gromadki

nadbieg}': i teraz dopiero w caej mocy osierocenie

swe oceni zdoano. Dla wielu by to pocztek lat

dugich cierpienia, zawsze jednakich^ beznadziejnych

wci. Sn odczuwano, i owo jutro smutne nie

bdzie miao dla wielu ani zmroku, ani zachodu,

bo mroki trwaego smutku osiady na niejednem czole.

Do smutniejszych nalea Ksawery Korewo, o

modziutki jego umys fale przeciwnoci wytrwale bi-

y, zakócajc spokój. Twarde sowa listów matki, nasz

wyjazd, choroba jaka, rozwijajca si w organiz-

mie, acz nie obalajca odrazu, skaday si na jego

pospne usposobienie.

Dzie Nowego Roku 1862 (st. st.) przeszed

równie ponuro. Zadawano sobie pytania, co rok

zbliajcy si przynie moe?... Jeli niepewno
towarzyszya wszelkim przypuszczeniom, co do
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przj^szoci najbliszej pojedj-czych osób z gro-

madki w\'gnaczej — o prz^^szoci pogodnej dla ogó-

u spoeczestwa nie powtpiewano. Symptomata
wprawdzie grone ukazyway si na widnokrgu
stosunków ogólnjTh, ale wnet potem nadbiegay

inne, pomylniejsze wieci; i znowu oddawano si
nadziejom, które nawet mieni si nie móg}' zu-

dzeniami, kada bowiem z nich opieraa si na fak-

tach, rokujcych lepsze jutro. W pomylniejsze wieci

wierzono pochopniej i gorcej, ni w inne, o bar-

wach mniej jasnych.

W ostatnim tygodniu pob\'tu w Wiatce brat

mój czyni przygotowania do podró}-, która nas

czekaa, do nowj^ch koczowa w warunkach moe
nienajlepszych. Podró przymusowa, spieszna, o mil

dwiecie, w\miagaa pewnych przygotowa. Szcz-
liwie skadao si, i nieco czasu dawano dla ich

dokonania.

Co do mnie, chciaem, korzystajc z dni ostat-

nich pob3^tu, bliej przypatrz3' si miastu, które

kilka t3^godni schronieniem naszem b\'lo; gdzie

si zostawiao maluczk wprawdzie, ale zawsze ja-k czsteczk 3'cia.

Niewiele b\'o do zwiedzenia, mao co pozo-

stao w pamici, par tylko opowiada charakterj'-

stycznych mego przewodnika utkwio we wspo-

mnieniach.

Wiatka, pooona nad rzek tego nazwiska,

siga pocztkiem swym dawn\'ch bardzo czasów;

przy schyku bowiem XII w. Nowogrodzianie mieli

tam sw koloni, co w rodzaju faktor3'i handlowej,

noszcej nazw Chj^^now. Z tego Ch^-nowa wj-two-
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rzya si Wiatka, która posiadaa za moich czasów

15.000 ludnoci i zewntrzn^-m wygldem swym
przypominaa drugorzdne miasta gubernialne od-

leglejszycli prowincyj Rosyi. Instytucye, biura, miaa
ona te jedj-nie, które wedle pewnego szematu zwy-

kle w Ros3'i spotykaj si w miastacli gubernial-

nycli; lecz w yciu i obyczaju ówczesnj-ch miesz-

kaców duo byo owej dobrodusznej prostoty, ja-

k widziano na Sjberyi, przewanie w jej odleglej-

sz\'cli okolicach. Dobroduszni ci ludzie, wobec wy-

gnaców, pospolicie okaz\'wali si dobrymi, ycz-
liwymi; w prowincyach bowiem, zestosunkowan^^ch

bezporednio z Sybeiy, lub w ziemiach w\'gnania,

tubylec siermin}' na kadego wygnaca patrzy ze

wspóczuciem. W\'p3-wa to z pobudek, których ro-

dowód nader odleg}' wie si z przeszoci ca
tego ludu, przepenion samowol, krzywdami, bra-

kiem sprawiedliwoci.

Owo wspóczucie, wtedy prz3'naj mniej, i to

wycznie wród wieniacz3xh warstw ludnoci,

zdarzao si, lecz czas3' póniejsze wiele mog3'

zmieni i— o ile wiem3'— zmienia3', W3'trzebiajc

uczucia humanitarne, tak niespodzianie W3'rastajce

na dziewicz3'm gruncie t3'ch dusz, nietknit3'ch pra-

wie doni upraw3' religijnej. Chrzecijanizm jest

tam przewanie z imienia t3'lko.

Wiacka gubernia od wielu lat w W3'kazach

statyst3'czn3'ch posiada liczb, oznaczajca ilo po-

gan, zamieszkuj c3'ch ow prowincy. Liczba ta

stale nie zmienia si: wynosi 10.000. W rzecz3'wi-

stoci jednak znacznie jest wysz. Wotiac3', tubNl-

c\' owego kraju. któr3'ch liczba wynosia wówczas
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2CXD.ooo, prawie wsz^^scy s poganami, jeli do tej

liczby dodam}' pewn ilo pogan z innych drob-

nych ludków, tworzcych dawn}', pierwotny po-

kad tamecznego zaludnienia, to stanie przed nami

masa pogan, o wiele przerastajca urzdow, zaw-

sze jednak cytr lo.ooo.

Wotiacy s jednem z plemion fiskich, za-

mieszkujcych wschodnio-pónocn}' wgie Rosyi;

nazywaj oni siebie Ot lub Ul; Tatarzy za, którz\'

przed wiekami z brzegów Wogi ich wyparli ku

pónocy nad Wiatk, nazywali ich Ar. Narzecze

wotiackie jest fiskie, zblione do Permiaków i

Czeremisów. Kult ich religijny nader pierwot-

ny: czcz bóstwa dobre i ze; pierwsze nosi

nazw Innmr, drugie Keremet. Konie ich rcze s
take przedmiotem czci; gowa konia ustawian b}'-

wa nieraz ku czci publicznej w przedniej sz3'm kcie

szaasu, który zastpuje wit3'ni. Spokojne, pene
pokory to plemi tubylców trudni si rolnictwem,

lecz wicej pszczelnictwem i wyrobami z drzewa;

miód i wosk sprzedaj do dalsz3'ch okolic: wys}'-

aj a do portu na Biaem morzu, do Archangiel-

ska; wyroby za z drzewa, meble nader proste,

naczynia z kory drzewnej, rodzaj sojów z nakry-

wami, t. zw. buraki (na Syberyi dalszej zowi si

one Uijasy) maj znaczny zbyt w Wiatce i mniej-

szych miecinach guberni, a sprzedaj si nadzwy-

czaj tanio. Uboga izba wygnaca moe by za dwa,

trzy ruble umeblowan t3'mi sprztami wyrobu

Wotiaków.

Zdobycie przez kupców W. Nowogrodu sta-

nowiska handlowego nad rzek Wiatk (w kocu
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XII wieku), wytworzyo jak gdyby pierwsz}' krok

ku utorowaniu drogi za Ural, do odkrycia wreszcit-

Syberyi, znacznie ju póniejszego. Pierwotna droga

ku Uralowi, któr take ruchliwi Nowogrodzianie

pierwsi torowali, sza w gór biegiem nurtów Ka-

ni}', wielkiego dopywu Wogi, a wreszcie równie
w gór biegiem rzeki Wiatki. Nowogrodzianie, po-

suwajc si coraz dalej, wród puszcz wotiackich,

idc coraz gbiej w dzikie ostpy, w pogoni za

skórami dzikiego zwierza, któremi handel prowa-

dzili, torowali drog ku nieznanym a olbrz\'mim

przestworzom pónocnej Azy i, tak zwanej póniej

Syberyi.

Na t3'm gocicu ku krajom nieznanym, nader

pontnym dla owców, rokujcym wietne korzyci

dla kupców, nie poprzestano na jednej faktor3'i ku-

pieckiej, na zaoeniu Chynowa (dzisiejsza Wiatka),

ale rczo posunito si w gb kniej najdzikszych

i zaoono Kaj. Miecina to uboga, zaledwie looo

gów pci obojga liczca, wród puszcz i niedostp-

nych trzsawisk, ley o czterdzieci prawie mil na

pónocn}' wschód od miasta Wiatki; niegdy, a na-

wet do dugo po odkrjTu S3^beryi, bya ona jedy-

n drog za Ural. W póniejszych latach, w wieku

XVII i póniej, torowano drog do Syberyi w bar-

dziej poudniowym kierunku, przez dzisiejszy Eka-

terynburg. Kaj za z tego ju dzi tylko znany, e
to jedyna miecina, jaka lega midzy miastem

Wiatk a wodami Lodowatego oceanu.

Podboju i wcielania do pastwa rosyjskiego

szczepów wotiackich i W3'brze3' rzeki Wiatki do-

konj^wano w cigu wieków stopniowo, ze znan
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wytrwaoci i konsekwency w dziaaniu. Przeszli

Wotiacy przez okres zalenoci od kazaskich cha-

nów, póki wreszcie nie stali sie zdob3'cz Rosyi.

Ostateczne utrwalenie tego podboju przj^pada do-

piero na drug poow XVI wieku.

Od owej chwili brano od nich danin, któr
póniej zamieniono na zwyczajne podatki i ciar}',

jakie ponosz mieszkacy innjTh okolic pastwa;
lecz o ich potrzebach duchowych, o rozszerzaniu

wród nich wiar}^ chrzecijaskiej, pom3'lano bar-

dzo póno— w XVIII wieku zaledwie. e za te

misyjne usiowania szy leniwie, e misyonarze cht-

nie pozwalali tubylcom na pozostawanie w poga-

nizmie, byle kasa rzekomych krzewicieli chrzeci-

jastwa co zarobia, o tem wiadczy nietjdko wiel-

ka ilo pogan, do dzi tam spotykana, lecz i ta

okoliczno, e za panowania cesarza Mikoaja I

miao miejsce pewnego rodzaju dochodzenie rzdo-
we, ledzce tego rodzaju nadu3'cia.

ródem takich indagacyj staa si korespon-

dencya, posyana z Wiatki do Sztokholmu, do ga-

zet szwedzkich, przez wygnaca wiackiego, profe-

sora helsingforskiego uniwersytetu, Azeliusa. Ko-

respondencya, tajemnie wysana— dziao si to oko-

o poowy XIX stulecia— zanim do Szwec}^ dosza,

ulega konfiskacie i spocza w biurku szefa wy-

dziau andarmeryi, Benkendorfa, któr\' jej tre
przedstawi monarsze. Azelius w swej korespon-

dencyi dziennikarskiej utrzymywa, i owi pseudo-

misyonarze posiadaj obraz w. Mikoaja, przed-

stawiajc}' jedynie szaty kapaskie, z gow po-

staci—kosk. Celem tej mistyfikacyi prawosaw-
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nych mis3'onarz\' byo wyudzanie wród puszcz

wotiackich danin na rzecz krzewicieli wiary. Wo-
tiak widzc, e i chrzecijanie cze koskiej gowie
oddaj, clitnie dawa daniny. Umylnie przysan}^

ze stolicy urzdnik prowadzi indagac\'e w tej spra-

wie i podobno— jak opowiadano— znalaz rzeczony

obraz w gównej chrzecijaskiej wit3'ni w Wiatce.

Zwiedzajc ow przedniejsz cerkiew, napró-
no szukaem rzeczonego obrazu: ju go tam nie

byo; ale tradyc3'a ^-a w pamici i ustach wielu.

Ciemnota i przesd\' do niedawna tak byy
wielkie w owym dalekim, len\'m kraju, i w czwar-

t\^m dziesitku naszego stulecia powsta tam wielki

tumult ludow\% na znacznej przestrzeni guberni, z

powodu i rzd nakaza uprawia kartofle. Wstrt
ku kartoflom szerz\'li jednak nie tub\'lcy, ale Ro-
s\'anie. Rewoluc\' t kartoflan umierza potrzeba

byo si zbrojn.

Nie miaem czasu i sposobnoci prz^^patrzy

si Wotiakom; lecz wiem od tych, którzy tam bj--

li po mnie, i posiadali mono zetknicia si bli-

szego z tubjicami owjTh puszcz pónocnj-ch, i po-

ganie wanie wród nich s moralniejsi; ci za, co

zostali zaliczeni do chrzecijan, do kocioa rzdo-
wego, najniej stoj pod wzgldem moralnym.

Twierdzeniu temu najzupeniej daje wiar ka-
d\', kto bj^ rzucon}^ w gb Syber\-i, gdzie to sa-

mo zjawisko miaem mono wielekro spostrze-

ga; zwraca te na nie moj uwag protojerej Kon-

stanta- Stuków, niegdy naczelnik mis\'i prawosawnej
w Nercz3'sku, czowiek uczciwy i bieg3^ or3'en-

talista.
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Dziwne to,— zwaszcza dla Europejczyków

prawdziw3xh chrzecijan— ale, niestet}-, prawdziwa

Przygotowania do nowej podróy, na stepy

Kipczaku, niedugo trway. Zaleay one gównie
na usuniciu, o ile rodki pozwalay, tych ucili-

woci, jakie usunitemi by móg}'. Zmienianie na

kadej stacyi sani — co si tam nazywa podróowa-
niem perekladn—podczas bardzo ostrej i nienej
zimy, niedogodnoci byo najwiksz. Stosownie

wic do wskazówek i rad tamecznych mieszkaców,

nabylimy tak zwany wasok; jestto rodzaj karetki

na saniach, o dwóch okienkach i jednych drzwicz-

kach, bez siedzenia wewntrz, w której mona by-

o odby podró wygodnie. Zbytek ten, wyrób

miejscowego drzewnego przem3'su, kosztowa dziw-

nie tanio— pitnacie rubli.

Urzdzilimy wewntrz ów wazok jak pewien

rodzaj domku, w którym mielimy przebywa dni

kilkanacie i prawie tyle nocy. Urzdzenie to wew-
ntrzne zastosowane byo najzupeniej do obyczaju

tamecznego kraju. Na dnie zamknitych sani. któ-

rych spód by mocny, drewniany, ciany za ska-

day si jedynie z kraty drewnianej, obitej grubo

wojokami wewntrz i zewntrz, szczelnie zabez-

pieczone od przenikliwego zimna— usano z na-

szych tumoków posanie, na którem moglimy od-

bywa podró lec, wedle obyczaju odwiecznego

krajów tamecznych. Powóz by wygodny, mocn^',

lekki.

Ju IMP. Pasek podziwia sposób podróowa-
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nia posów ios3'jskich, których spot3'kal, gdy jechali,

lec; dziwio to pana Paska niezmiernie, ba, i gnie-

wao nawet, ale wcale niepotrzebnie: obyczaj tu

bowiem owego narodu, na niezmiern\'ch przestrze-

niach rozsiedlonego, przytem ruchliwego, kupcz-
cego, potrzebujcego odbywa podróe olbrzymie

po drogach z3'ch, a na przestrzeniach wielkich.

Konieczno ulenia sobie w tych podróach du-
gich, cikich, niewygodnjTh, w3rwoaa osobn3'

ob\Tzaj podróowania.
Od dni p. Paska wieki upynQ3', warunki jednak

koniunikac3M w ow3'ch ziemiach dalekich nie zmieni3-

siwcale;naturalnem nastpstwem tego stanurzecz3'

—

zachowanie starego zw3'czaju podróowania w po-

zyc3'i lecej. W innej pozyc3'i na wielkich prze-

strzeniach, w3'noszc3'ch setki mil, przy szalonej sz3'b-

koci jazd3', prz3' W3'bojach ogromn3Th zim, a do-

ach, grudach i nierównociach w inn3xh porach

roku, koci ludzkie nie w\'trz\-ma3'b\'.

Kope w r. 1795 take w podobn3'm powozie
i w tak or3'ginalnej poz3'c\'i, tj. lec, odb3'wa sw
podró do Kamczatki. Nikt o niego nie troszcz3-

si, nikt mu tam na dnie puda óka nie usa: bied-

m' wic Kope na wizce som3', lub bez sonn',

tuk si w pudle dugie t3'godnie i miesice, pod-

czas SAvej wdrówki, przez ca prawie szeroko
starego ldu.

Nasze los3- t3'm razem b3'3' stokro lepsze.

Dzie 7 st3'cznia 1862 r. (st. st.) b\' to dzie
naszego W3'jazdu z Wiatki na nowe miejsce W3'-

gnania/ Zegnano nas owac3Jnie; nie licowao to na-

wet z prostot ob3Tzaju kolonii W3'gnaczej, jaki



173 -

wytworzy siq w cigu ubiegych kilku tygodni na-

szego tam pobytu. W poegnaniu, obok wspótowa-

rzyszy doli, bray udzia ywioy zpoza wiatka

wygnafftzego, co zapewne nadao poegnaniom ce-

ci troch za owacyjn... Myl skoatana, zbyt da-

leko odbiegaa od wszystkiego, co mieni si mogo

uczt, zabaw, tak i ów wieczór owacyjny w zu-

penej stan rozterce z naszem ówczesnem uspo-

sobieniem.

W dniu wyjazdu wysuchalimy dwóch mszy

. w naszem oratoryum i ju w godzinach popo-

udniowych bylimy do odjazdu gotowi. adna

wadza nie nagha; o godziny, minuty nikt si nie

sprzecza, nie targowa; andarmi wprawdzie na-

deszli z papierami, w caym rynsztunku zbrojnym,

do drogi gotowi, zupenie wybrani, ale po konie

nie posyano, czekano cierpliwie; a tymczasem nad-

cigah znajomi z miasta, chcc jeszcze raz do
nasz ucisn.

Byo ju ciemno, gdy wreszcie sanie stany

u ganku, i wród gwaru poegna, ulokowano nas

na dnie oryginalnego powozu, usanego niby óko.

W powozie, na przedniej cianie, umocowana latar-

nia wci gorzaa, owiecajc wntrze.

Dugim korowodem pocigny za naszemi san-

ki wspówygnacóAv i znajomych miejskich. U ro-

gatek dopiero cay ów kulig, który mia w sobie

co z aobnego orszaku, zatrzyma si. Odemknito

drzwiczki naszych sani. Otoczyy nas raz jeszcze

ramiona przyjazne, podano donie po raz ostatni.

yczenia, westchnienia, bogosawiestwa zlay si
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w jeden chór rozglon}'. Przywiecay temu gwiaz-

dy pónoc}' i niezmierzone obszaiy niegu.

Jeszcze minuta, dwie... a po raz ostatni prze-

suny si przed okiem naszem zacne te twarze.

andarm wreszcie zatrzasn drzwiczci, posysze-

limi zgrzj^^t zardzewiaego lvlucza— zamknito nas

w pudle. Na wierzclioek puda wspi si andarm
ogromnej budowy i tam si usadowi. Rozleg si
wist przecig\', a trójka rczyci, wiackich, ru-

maków ruszya cwaem.
Posyszelini}' z zewntrz puda okrzyki: „bd-

cie zdrowi", „do widzenia" — ale ju nasze sowo
do woajcych dobiec nie mogo; przestrze coraz

wiksza oddzielaa od tych doni przyjazn3'ch, ku

nam wycignitych; odpowied w sercacli naszych

pozostaa; jeden z nas ju j zaniós oddawna do
mogi}', zaniesie kiedy i drugi wraz z wdziczn
pamici a poza grób...
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Zamknici na klucz w pudle, na którem kró-

lowa andarm rozparty, z paaszem i paru pistole-

tami u pasa, lecielimy z niezw3Tzajn szybkoci
dzie i noc.

Przeszo nam tak dni kilkanacie.

wiat zewntrzny dla nas nie istnia. Promie-

nie dziennego wiata, jakby ukradkiem, wciskay
si do wntrza puda przez okienka malutkie. Zna-

czn cz dob\' latarenka, umieszczona w pudle,

nie bya gaszon. Przy sabem wiateku, wieczo-

rem i w cigu nocy prawie niepodobnem byo czy-

tanie : czytalimy jednak, o ile si dao. W dzie
rzecz ta sza lepiej ; okienka, chocia wcale nieod-

marzajce, dostarczay na tyle wiata, i czytanie

odbywao si, do znonie.

Wieczorem, myl znuona, przy owietleniu

sabem, do ksiki z trudnoci wracaa; niepodobna

byo przykuwa jej na czas duszy do kart druku.

Zamykaa si wic ksika, skadaa gazeta, myl
odtwarzaa obrazy niedawno poegnanej Wiatki,

lub silia si odgadn owo niepewne jutro, które

czekao na nowem miejscu wygnania.

Cykl jeden, maluczki, wdrówek wygnaczj^h
zamyka ju wyjazd z Wiatki. Stawao si teraz
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przed przyszoci now a niewiadom, moe gro-
niejsz, w kadym za razie inn, wic bardzo ci-k dla kadego tuacza, któiy w swej duszy tak

wielki balast smutku dwiga, i wszelka zewntrzna
zmiana warunków niepokoi go, przeraa, budzi oba-

w\', czsto przesadne.

I ni}' nie b^^linu' wolni od obaw o najblisze

jutro. Warunki nawet spoeczne prowincyi, do któ-

rej dylimy, nic dobrego nie rokoway. Tambo-
wska gubernia posiada szlacht, nie jest pustyni,

jak wiacka prowinc3'a, która zna i ma jedynie gmin

wiejski.

Wród pust3' ^Tie w3-gnacze znoniejsze,

wolniejszy tam tuacz od drobnych szykan i atwiej

mu ustrzedz si rónych pokus, które na kadym
kroku spot3'kaj si w prowincja, stojcej nieco

W3'ej pod wzgldem spoecznym. A wanie Tam-
bow, acz na stepach dawnego Kipczaku pooony,
chocia to od wieków siedziba wygnacza, miejsce

zesania, zalicza si do prowncyj, majc3Th te
same stosunki spoeczne, jak i najcelniejsze prowin-

cye pastwa. W takich okolicach pospolicie los wy-
gnaca cisz}' znacznie. Wiedzielimy' o tem, i dla-

tego obaw}^ nasze, o niewiadom a blisk prz}'-

szo, urasta}^ z pobudek rzeczywistych. Wspo-
mnienie za Wiatki budzio al pewien, al wcale

uzasadnion3\

Wród ludzi, stojc3'ch poza koem W3'gna-

czem, wyróniali si tam dwaj : znany ju nam
radca Aloiz37 Rodziewicz, i lekarz Wad3'saw Za-

leski
;

pierwsz3', jak ju wspomnielinty, Litwin,

drugi rodem z Polesia ukrainnego, cz3' te wo3m-
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skiego. Zachowanie si obu w stosunku do W3gna-
ców zawsze odznaczao si szczer yczliwoci.

Obaj zajmowali stanowiska wybitne w rónych ga-

ziach administracyi i ze swych stanowisk czynili

wielekro dobrze i).

Jeli po w^-jedzie z Wiatki myl czsto zwra-

caa si do tych, co sympaty szczer nas otaczali,

a z alem egnali, ci dwaj za\vsze w pamici na-

szej naczelne miejsce posiadali. Biedacy! marzyli

skoczjT z czasem swe dni na wasnej ziemi, a zna-

leli grób wród obcych. Zaleskiego mogia w Ka-

zaniu, na Wogi porzeczach, Rodziewicza nad Ne-

w. Im bardziej przebrzmiao echo ich dziaalnoci

poczciwej, tem skrztniej je zapisujemy. .

.

Wedle przepisów prawa powinni byli nas

wie dwaj andarmi; wióz tylko jeden — przyspo-

1) Aloizy Rodziewicz, po ukoczeniu uniwersytetu w
Moskwie, by profesorem matematyki w gimnazyum w Mi-

sku litewskim, wpywowym i cenionym przez modzie. W
gronie jego ówczesnyci uczniów widzimy Józefata Ohrj^zk i

Wodz. Spasowicza— postacie znane w naszem spoeczestwie.

W r. 1848 Rodziewicz, zmuszony, opuci Litw i zawód pe-

dagogiczny, osiada jako urzdnik administracyjny w Wiatce,

szybko dociodzi do wyszyci stanowisk, korzysta z mono-

ci by pomocnym ziomkom-wygnacom. Gdy od r. 1863

Wiatka zapenia si zaczyna tumami wygnaców, na Ro-

dziewicza patrz podejrzliwie, wreszcie, z wysok rang usu-

waj go z posady, motywujc dymisy czstem bywaniem u

biskupa-wygnaca, . p. ks. Ad. St. Krasiskiego. Rodzie-

wicz w ostatnich latacti swego ycia zdobywa chleb dla swej

rodziny dorywczemi pracami w biurach Petersburga, gdzie

umiera okoo 1882 r., zawsze gorco kraj miujcy, zawsze

powicajcy si dla innych.

Z pneszloiici.
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rz\ lo to dochodu zwierzchnoci andarmskiej — a

ów jeden, acz uprzejmoci, usunoci nawet, od-

znacza si, wszalce nie zajiomnia ani na chwil

o swych obowizliach. Klucz w zamlcu drzwiczelv

naszego pudla niema mu niós pomoc w wylcony-

waniu obowizków : pilnie przestrzega nasz stra-

nik, aby drzwiczki wci byy zamknite.

Gociniec mia on wytknity w instrukcyi:

przez Niszy Nowogród, stamtd jakiemi drug(v

rzdnemi, pocztowemi drogami d^T nakazj^wano

do pónocnych granic Tambowskiej guberni, od

których ju w kierunku prostym bieg nasz trakt

na poudnie, do Tambowa.
W ten wic sposób nowa podró — w teoryi

przynajmniej — dawaa mono poznania caej pra-

wie wschodniej ]jolaci Rosyi europejskiej, gdyby si

na ni skaday warunki inne. W rzecz3'wistoci ina-

czej si stao. Zamknici w pudle, mao, bardzo mao
widzielimy; wyjtek tylko tworzyy dusze po-

pasy i noclegi, które nie codziennie nawet odby-

walimy; i jedne i drugie urzdzalimy w wikszych

miastach, lub wikszych wioskach. Ale i to dopiero

na prawych porzeczach Wogi miao miejsce. Do
Niszego Nowogrodu pdzilimy bez wytchnienia,

z woli nie wasnej lecz stranika, pdzilimy, jak

gdj^by nam spiesznie byo.

W „Niszym" odpoczynek trwa godzin kilka-

nacie, nastrczaa si przeto sposobno poznania

chocia ogólnej fizyognomii miasta, które od bardzo

dawna synie ze sw3'ch jarmarków. Rozrzucone na

wyniosych wzgórzaci, nad dwiema rzekami, Wog
i Ok, zdaa mile wpada w oko wdrowca, ale
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jedynie na wiosn i latem, gdy zazielenia si nie-

zabudowane stoki gór i ogrody, rozrzucone na du-

ych przestrzeniach, na których miasto si rozsia-

do, gdy wreszcie oywi si wody dwóch rzek

mnóstwem statków, parowców, tumnie u wybrzea
skupionych; lecz zim powitaa nas cisza i dziwna

martwota, która jest waciwoci wszystkich prawie

miast w dalszych prowincyach Rosyi.

Patrzc na due przestrzenie, ogromnemi za-

spami niegu zasypane, puste za zupenie, ani je-

dn twarz ludzk nieoywione, z trudnoci wyo-

brania odtwarza na tych pustkowiach obrazy

zgieku jarmarcznego, jaki tam panuje w miesicach

letnich; z trudnoci zaludnia je tysicami twarzy

o typach azyatyckich, które cigaj si tu na owo
wielkie targowisko wschodnich koczyn Europy z

Azy. Jarmark ten znakomity, gony w wiecie od

XVI w,, nosi nazw ogólnie znan, „Makaryew-

skiego", gdy przed kilkudziesiciu laty (do 1816 r.)

odbywa si o jedenacie mil od „Niszego", okoo
monasteru Makaryewskiego.

Wielki poar, który zniszczy wszystkie zabu-

dowania, skady i sklepy jarmarczne, zniewoli rzd
do przeniesienia owego olbrzymiego targowiska do

Niszego Nowogrodu. Tam, na wielkim cyplu ldu,

midzy Ok i Wog, rozsiady si gmachy jar-

marczne, zawierajce skady i sklepy. Liczba tych

ostatnich, wikszych i ma3xh, dobiega do olbrzy-

miej cyUy pólsiodma tysica.

Odb^^wa si ten jarmark w drugiej poowie
lat;i, od koca lipca do pierwszych dni wrzenia.

Mie^czkacy Chiw^-, Buchary, Persyi, Mongolii, kupcy
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chiscy, syberyjscy, tumnie spiesz na owo targo-

wisko wielkiego znaczenia dla caej Syberyi i kilku

ociennych krajów azyatyckich. Obroty tumnego
kupczenia dochodz do sum nader wysokich.

Dajemy tu part^ cj^fr z owjTh lat, gdy prze-

suwaem si w mem pudle przez Niszy Nowogród.

Przywoono wówczas na jarmark towarów euro-

pejskich za sum póczwarta miliona rubli; herbaty

drog ldow, s^^berjjsk, prz3'Chodzio za 7 milio-

nów rub.; ogó za przywozu krajowego i zagra-

nicznego wynosi przeszo 60 milionów rub,, wród
którego towary rosyjskie zajmuj stanowisko pier-

wszorzdne i dochodz do sum bardzo znacznych.

Futra i skórj' syberj^jskie, wyroby tkackie z okolic

Moskwy, perkaliki, tkaniny baweniane, konopne,

lniane, weniane— to najcelniejsze i najliczniejsze

art3'kuy przywozu krajowego.

Zagraniczny przywóz skada si wycznie
prawie z towarów kolonialnych, wród których wi-

no wynosi i/g caego przywozu zagranicznego, u

reszta tego importu skada si z tkanin jedwabnych,

baweniam^h, wenianych. Pers3'a prz3's\'a na ry-

nek jarmarku bawen, dywan\', jedwab, nieco fu-

ter, które równie id i z Chiwy, i z Buchaiy, do-

starczaj c3'^ch znaczn ilo baweny w stanie suro-

wjnii i w tkaninach.

Liczby te z przed latu kilkudziesiciu, daj ob-

raz ogromu obrotów owego gonego targowiska

Rosyi. Wzrost i rozwój znaczn\' kolejow\'ch komu-
nikacji, jaki mia miejsce podczas ubiegj-ch dwu-
dziestu kilku lat, mniej ni przypuszcza mona,
wpyn na zmiany stosunków i dróg handlowych.
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Koleje elazne bardzo mao signy poza Wog,
do owyci bezbrzenych przestworzy Wschodu, dla

którego Niszy Nowogród by, jest i dugo jeszcze

pozostanie znakomitem, pierwszorzdnem empor>'um.

Zim, niepodobna wytworzy sobie nawet

przypuszczalnego obrazu owego zgieku, gwaru ró-

nojzycznej ciby kupczcej wród ramion Oki i

Wogi. Podczas zimowych miesicy, „Niszy" usy-

pia, znaczn cz roku wegetuje, aby za dni let-

nich tym wikszym gwarem rozbrzmiewa na tym

rozlegym, a tak dziwnym dla oka Europejczyka,

„bazarze" Wschodu.

Dla Syberyi bliszej, dalszej i najdalszej, „Ni-

szy" jest gównem ogniskiem interesów, spraw, za-

biegów handlowych; jestto okno, prez które Sybe-

rya na wiat spoglda. Z najodleglejszych koczyn

Syberyi kady wikszy kupiec corocznie odbywa

pielgrzymk do owej miedzy dwóch wiatów kup-

czcych: europejskiego i azyatyckiego. Tam zaatwia

swe sprawy handlowe i stamtd czerpie niektóre

wskazówki mody, pewne objawy zewntrznego po-

lom; stamtd wreszcie, z owego okna dla ziem sy-

beryjskich, a waciwie zpoza tej olbrzymiej „lady

sklepowej", pynie gbokiem a szerokiem oyskiem

zepsucie na obszary pónocnej Azyi.

Niszy Nowogród, chocia goci corocznie w
swych murach tysice przybyszów, lubo miasto roz-

lege, liczce wówczas okoo 40.000 mieszkaców,

nie obfituje ani w wielk, ilo hotelów, ani w zbyt

wielk liczb domów. Cay ten jarmark ma wygld

zupenie wschodni, koczowniczy. Podobnie jak ko-

nie, woy, zwierzta pocigowe lub juczne, podobnie
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jak wielbdy, czasem a nad ow rodkow Woge^
nadcigajce, które nie potrzebuj ani stajni — ani

dachu — tak i czowiek, setki mil idcy u wozu z

towarami, na ow^em targowisku poprzestaje na ma-

em, na niczem, rzec mona. Ziemia mu za posanie,

wasg wozu lub „arby", z któr przyb}'!, a w naj-

lepszym razie kawa wojoku, daci mu zastpuj:

istne to koczowisko ludów pierwotnej kultury.

Jeli jednak na targowiskach, na bazarach, lud

kupczcy na bardzo malem poprzestaje, wyszf'

regiony handlowego wiata, waciciele karawan

kupieckich, szefowie firm, a zwaszcza ich synowie

i bracia, w hotelach, zajazdach, ton w zb\'tkach,

dopuszczaj si ekscesów, wiadczcych o ich in-

stynktach poziomych, o niskiej kulturze t3'ch warstAv

wpywowych, a nawet w wielu prowinc3'ach obszer-

nego imper3'um górujcjTh wród narodu kupcz-
cego, jakim s Rosyanie.

Stare to s dziedziny panów na Kremlinie,

owe wybrzea rodkowego biegu Wogi, owe zie-

mie i prowinc3'e, które byy naszym gocicem a
do Tambowa, a jednak wci, na kad3'm niemal

kroku, wyania si zpod warstw zrusyfikowanych

pokad dawn3xh zaludnieii, z któr\Th w3'tworzy

si dzisiejsz}^ Rosj^anin. Ju tam w wodozbiorze

Wogi, a jeszcze bardziej ku Uralowi i wszdzie
poza Uralem, ku granicom Mandur^^i, spotykamy

lady tego procesu wytwarzania si Ros^^an z lu-

dów i ludków fiskiego, tatarskiego lub mongolskie-

go pochodzenia.
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Laboratoryum do dzi nie zamknite; praca

tam si wci posuwa i posuwa si jeszcze bdzie
dugie lata, praca w^^twarzania nowych zastpów
zwikszajcych ilo owej rzekomej sowia-
szczyzn3^

Przeszo nie rzdzia si w Rosyi faszyvv\ni

wstydem; nie domylano si nawet, e moe by
wstydem, e jest choby maem ublieniem, i ro-

dowód narodowy od fiskich ludków pocztek swój

wyprowadza, a przynajmniej znacznie o takowy

zahacza. W przeszoci, w epoce przed Katarzyn
II, mówiono i pisano o tem jawnie, snu nie przy-

puszczano, i nadejdzie czas, gdy naród odbiegnie

od swego genealogicznego drzewa, wstydzi si go

zacznie, a przynajmniej ten urojony wstyd wmawia
we bd. Moda sowianizmu rozpoczyna si do-

piero od Katarzyny II i).

1) Ciekawymi s Pamitniki Rosyanina, z pierwszej po-

owy XVIII w., który, mówic o rodowodzie wasnej, szla-

ciieckiej rodziny, wcale nie ukrywa si z faktem dziejowym,

i wikszo szlacieckich rodów rosyjskich posiada sw ko-

lebk pod opon jurt mongolskich. O adnym sowianizmie

ów pamitnikarz—czowiek uksztacony, ziemianin i wojsko-

wy, który bra udzia w wojnie siedmioletniej— wcale nie

mówi.

Podobn relacy syszymy równie z innych ust. Jestto

wiadectwo gonego póniej Roztopczyna. Podczas zwiedza-

nia Kazania przez Pawa I, w którego wicie by Roztopczyn,

prezentowano monarsze miejscowych obywateli. Mnóstwo by-

o ziemian, posiadajcych tytuy ksice, dziwnie brzmice
przy nazwiskach nieznanych (s tam ksita Engalyczewy,

Kookolnikowy i inni). Pawe, nieco zniecierpliwiony, zapy

ta obecnego przy tem Roztopczyna: „A ty ksiciem nie"

jeste?" -„Nie, N. Panie— odpar zagadnity— moi przodkowie
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Od Wiatki do Tambowa, na wielkich prze-

strzeniach, nieustannie spotyka si prastar ludno
t3Th ziem. Jak si ona nazywa w obrbie wiackiej

gubernii, wyej mówilimy. Dalej id z kolei: Mor-
dwa, Czeremisy, Czuwasze, Mer, We i znowu
Mordwa. Caa ciba ludków, nic ze sowiaszczyzn
nie majca wspólnego, wikszemi bd mniejszemi

gniazdami rozsiada si na prawych porzeczach

wodozbioru Wogi i na wschodnich miedzach wo-
dozbioru Donu. Niknie ona potrosze, wsika w po-

kad t3'ch, co dawniej asymilowali si
;
jednak trwa

dotd, acz w liczbie uszczuplona, i bytowaniem
swem wiadczy o pierwiastkach, z których wytwo-
rzy si olbrzj^m Wschodu.

Poza Niszym Nowogrodem, jadc, stosownie

do danej instrukcyi, drugorzdnymi traktami pocz-

towymi, bylimy w tych zaktkach naraeni kilka

razy na natrtn ciekawo miejscowej ludnoci.

Chciano wiedzie, kto w tem czarnem pudle po-

dróuje pod oson andarma, i dobijano si bez-

skutecznie, by zobaczy co si w pudle dzieje.

Ciekawoci nie chcia nasz stranik zado
uczyni ; lecz wreszcie wpad na pomys, któiyb}'^

na dwór w. ksit, moskiewskich przybyli z hordy zim*.

—

,Jak to?"—ze zdziwieniem rzeki monarcha.—„Gdy hanaty pa-

day—objania dalej—a przyszo w Zotej hordzie nie miaa
widoków, rozmaita starszyzna tumnie z hordy wynosia si

na dwór w. ksit, do Moskwy. Kto uciek z hordy latem, a

by „murz", otrzymywa tytu ksicia, kto przyby do Mo-

skwy zim, dostawa kouch. Moi przodkowie sn zim
przybyli, poprzestali wic na bardziej praktycznym darze,

na kouchu"...
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mu przynosi pewn korzy. Kaza cielcawym opa-

ca si, a w takim razie syszelimy zgrzyt klucza

w drzwiczkach naszego puda i ukazyway si ja-

kie postacie ciekawie nas ogldajce, Po paru ta-

kich niespodzianych wizytach, owiadczylimy an-

darmowi, i po przybyciu na miejsce zaskarymy

go, jeeli spektakle ponawia si bd.

Admonicya skutkowaa: widowisk nie wzna-

wiano.

Zanim przybylimy do granic guberni Tam-

bowskiej, przejedalimy przez Murom, który ongi

otoczony by puszcz olbrzymi, znan z klechd

ludowych. Z odwiecznych lasów, które wyobrania

ludowa zaludniaa olbrzymami i zbójcami, obecnie

nic nie pozostao, prócz legend. Murom by niegdy

stolic ksistwa, które stano przed wiekami wród

szczepów fiskich; mówi o nich Nestor w kronice,

i dzi jeszcze pozostay szcztki dawnego, fiskiego

zaludnienia: resztki Meri i Wesi.

Tambowska gubernia zalicza si do obszerniej-

szych guberni w prowincyach rodkowych Rosyi

europejskiej; przejedahmy jej cz znaczn, pó-

nocn, bardziej len i dawniej zaludnion. Poudnio-

wa cz gubernii, s to stepy Kipczaku, do koca

XVII wieku puste, niezaludnione, dzikie przestwo-

rza. Na ich granicy stano, w drugiej poowie

XVII w., miasto Tambow. Z tych pól, które dopie-

ro ubiege stulecie zdoao chocia w pewnej cz-

ci zora i odda kulturze rolniczej, wylatyway

dzikie hordy ludków, koczujcych jeszcze za dni

ojca Piotra I (wic ku kocowi nawet XVII w.).
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niosce cige spustoszenia w kierunku rodkowej
i dolnej rzeki Oki.

Zaoyciel dynast3i Romanowów drewnianymi

gródkami, tak zwanymi „zasiekami", otoczy cicia

poudniowe wgy pastwa swego; jedne z takich

obronnych, stepowych warowni wzniós w tem miej-

scu, gdzie póniej urós Tambow, nad rzeczk Cn
i jej dopywem Jerykiem. Pierwotna nazwa Tani-

bowa bya mongolska: Tambuj.

To pograniczne, na krawdziach Kipczaku,

wzniesienie si Tambowa zrobio ze wczenie bar-

dzo miejsce wygnania dla wielu w cigu wieków.

Róni polscy, szwedzcy i innjTh ludów jecy, wy-

gnacy, bd porwani bez zarzutu i sdu ludzie

miejscowi, którzy w nieask wpadli u swych wad-
ców, t. zw. niegdy w Rosyi „ludzie w opale"

(opalnijjf Indi), dugie dni i lata smutne spdzali w
niewoli na stepach Kipczaku, i stawali si podcie-

liskiem zaludnienia pierwotnego Tambowa.

zy wielorakiej niedoli spyway dugo do wód
Cny i Jeryku, zanim pospne obszary zdoay
si zaludni i jaka, chocia ndzna, uprawa rolni-

cza ustalia si na tycli pustkowiach.

Do dzi Tambow trci pustkowiem, do dzi
jaka groza rozlana w atmosferze tamecznej, a ja-

ka bezbrzena tsknota ci}' nad gow mieszka-
ców. Co dziwnie smutnego przenika atmosfer tych

krajów o trudn3'ch do przebycia przestrzeniach, bez

wzgldu czy to okolice przeznaczone na wygnanie,

czy nie. Chocia, która tam okolica dla tych lub

owych nie bya wygnaniem? której zaludnienie nie
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uroso z pokole wygnaczych, ze skazaców i lu-

dzi porwanych i w jas}'!' zagnanych?

Kto wie, czy owe smutku mgy, wznoszce
si na monotonnych równinach t\'ch ziem, nie po-

wsta\' z ez jasyru, którym wci je przepeniano.

Sybiru przestworza, zwaszcza nietknite doni ro-

syjskiej kultury (a takie zaktki s tam jeszcze)

weselej nieraz witaj wdrowca, ni gbie Ros}!.

Sn gospodarka czowieka odbija si wiele-

kro i na obliczu przyrody. Ziemia pikn wysza
z doni Stwórcy, czowiek tylko zmieni i spaczy

nieraz jej rysy. .

.





IX.

Po dwutygodniowej, czy te nieco duszej
wdrówce w pudle, stanlimy wreszcie w Tambo-
wie. Zima z wyborn sann, z cigymi, trwaymi
riirozami, wiernie nam towarzyszya podczas po-

dró37. Niezbyt utrudzajc bya ta wdrówka, ale

zbyt monotonn, za dug; bo wyczerpay si wre-

szcie szczupe zasoby ksiek i dzienników, które-

mi nudy wielodniowej podróy rozpraszalimy. A
co najbardziej dziwnem byo w tej wdrówce, to,

i wsie, miasta, okolice, cae kraje niemal, przesu-

ny si przed zamarznitem okienkiem naszych sa-

ni, przesuny si i znikny, dla nas niewidzialne.

W podobnem, ale znacznie wikszem pudle,

jechaa przed wiekami, z Moskwy do Wilna, narze-

czona Aleksandra Jagielloczyka, Helena; zapewne

jednak wicej od nas widziaa co dziao si ze-

wntrz, i okoo czego przejedaa, bo miaa we-

wntrz swych sani piec; byo wic jej tam ciepo,

zacisznie, okna nie zamarzay, przypatrze si mo-

ga krajom, ludziom, obyczajom.

Nasza pozjTj^a inn by. Widziao si tylko

to, na co pado oko podczas duszych przj^stanków,

popasów lub noclegów. Tak wic przesuny si
przed nami, ale niewidzialne dla nas, miasta: Szack,
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Jelatma, Morszask, z których ostatnie handlowe,

zamone, o poow mniejsze od Tambowa (który

posiada 37.000 mieszkaców), przewyszao sw
gubernialn metropoli handlow ruchliwoci, zna-

czn zamonoci swych licznych kupców. Ta nie-

mono przypatrzenia si pewnej iloci miast, nie

na wielk strat nas narazia.

Jeeli si widziao jedno miasto powiatowe w
Rosyi, mona by pewnym, i si o wszystkich ma
pojcie zupene, bo wsz^^stkie s do siebie podobne;

miasteczek za, tak u nas licznych, z których ka-

de ma cech odrbn, prz3-cz3^niajc si do oy-
wienia kraju, do nadania mu znamion kultury wy-
szej, sigajcej w gb warstw spoecznjTh— wcale

tam niema.

Tambow zrobi na nas smutne- wraenie, a

czas póniejszy pierwszego wraenia nie zatar.

O adnych udogodnieniach, ulgach, jakie da-

wa}' ówczesne wadze wiackie dla wygnaców, nie

mogo bjT mow}' w Tambowie. W^-gnacy nie

tworzyli jednej korporac\-i, a wadze dalekiemi byy
od wszelkich stara o osodzenie ich doli. Owszem,
stano w Tambowie na biegunie wrcz j^rzeciwnym;

wszelka ch i gotowo skierowan bya do terro-

r3'zowania W3'gnaców, dla bahych powodów.
Wkrótce my sami mielimy tego dozna na sobie.

róde W3'twarzania si warunków prz\-kr3-ch dla

wygnaców, szuka naleao niet3'lko w osobistem

usposobieniu ówczesn3'ch wadz tambowskich, ale

w tem nawet, i to gubernia nie S3'ber3'jska, ani te
nie ssiadujca nawet z S3'ber3' (jak to b3'o w
Wiatce) W guberniach, gdzie istnieje stan szlache-
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cki, gdzie zaludnienie nie skada si^ wycznie z

ciopów, zawsze los wygnaca w Rosyi gorszy.

Clironi go pilnie od stosunku ze stanem górujcym,

std te wytwarzaj si liczne przykroci, mno
si rónorodne szykany: pozycya niekiedy staje si

nie do zniesienia.

Gubernatorem ówczesnym tambowskim by p.

Danzas, Hiszpan z pochodzenia, oddawna zrusyfi-

kowany, posiadajcy pewn towarzysk ogad—
widocznie modo spdzi na petersburskich salo-

nach— ale ycie uwaa jako zabawk i, zdaje si,

nie uwaa si za skrpowanego adnymi ycia

obowizkami. Nie on rzdzi, rzdzili inni: on tylko

si bawi.

Po nocy, pospolicie bardzo wesoej, o nader

pónej godzinie, poudniowej, odmykay si podwoje

sali audyencyonalnej, w której ukazywa si p. Dan-

zas, czowiek niemody, ale udajcy modego, znu-

ony zabaw, wyelegantowany, w peruce starannie

uoonej, z umiechem i francuskim frazesem na

ustach. Przebiega szybko szeregi interesantów, sta-

ra si by uprzejm3'm, zlekka dotyka wszystkich

interesów, udawa e je rozumie, pamita, zna, za-

atwia. Koczyo si na mniej lub wicej udatnym

razesie francuskim, a interesa szy zwyk kolej:

zaatwiali je ci, co rzdzili guberni i gubernatorem.

Spraw}' najwaniejsze, interesa wymagajce

wyszego wyksztacenia, dowiadczenia, szerszego

na rzeczy pogldu, zdane byy na rce mao biege,

zostawione umysom ciasnym, uprzedzonym, sowem,

kilku urzdnikom wyszym i nisz^-m ; w sprawach
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adniinistracyi panowa chaos, a p. gubernator bar-

dzo wesoo si bawi.

Tego rodzaju olcolicznoci, otaczajce wadz
najwysz, prowincyonaln, nie rokowaj' spolcojnego

pobytu wygnaców w Tambowie: bjdi oni zdani na

ask i nieask drobnej biurokracyi. Los zaiste nie

do zazdroci.

Podczas jednej z t^Th eleganckich audyencyj

prezentowalimy si p. gubernatorowi, któr\' krót-

kiem, francuskiem przemówieniem powita nas, ko-
czc zapewnieniem: Vous resterez h Tamboff. To
zapewnienie uspokoio nas, e nie bdziemy' w ko-

niecznoci podróowania gdzie dalej, w gb ste-

pów Kipczaku, e jeeli nie do koca, to przynaj-

mniej znaczn cz tej niespodziewanej niewoli

przebdzieni}^ w jednem miejscu.

Póniej przekonalimy si, e tym zapewnie-

niom w^iele ufa nie mona.
P. gubernator b}'! tj^lko wietn reprezentacy

rzdu, lecz poza nim rzd rzeczywisty, przynaj-

mniej w sprawach, tj^czcyci si wygnaców, spoczy-

wa w doni p. policmajstra (tj. d3Tektora policyi

miejskiej), któr}- przy formach do wytwornych
by czowiekiem pen}^! uprzedze. Nie lubi Po-

laków, jak to pospolicie b3^wao u Ros\^an ukszta-

cesz3'ch, lub nawpó uksztacon3^ch.

Zastp wygnaców w Tambowie zastalini}'

nieliczn\'. Prócz lekarza, Fortunata Nowickiego,

prz3'wiezionego na wiosn 1861 r. z Z3'tomierza,

do którego póniej ona prz3'b34a, b3' dzieli z nim

wygnanie, wsz3'^sc3' inni, a b34o ich zaledwie kilku,

po nas W3'jechali z kraju, lub dopiero prz3' nas do
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Tambowa przybyli. Niewielka liczba tej gromadki,

w rozproszeniu dnie pdzia. O wspólnem yciu,

mieszkaniu, o jakiem ognisku braterskiej mioci,

wspólnej pracy i modlitwy, jakie w Wiatce istniao,

nikt nie nwla i nikt go utworz3' nie usiowa.

Rozproszenie zupene, które cechowao ówcze-

snj-cti mieszkaców tambowskich, zasmucio nas g-
boko. Zdaje si, i brak trad3'C3J naszych by tego

przyczyn; wygnacze tradycye, jak to ju wyej
wskazalini}', tkwiy niejako w owej klasycznej ziemi

wygnania i z nich niejedno dobre powstao i uroso.

Tradyc3'e wybitniejszych, lepszych znamion

wygnaczego obyczaju, unosi}^ si niejako w atmo-

sferze owej dalekiej pustyni; mówili o nich obc}^

gdy swoich ust zabrako, by je przekazay póniej-

szym, idcym na ycie tuacze. A gdy milczenie

wród obcych zapanowao, mówiy groby tych, co

nie Avrócili, by ledz na ojczystych cmentarzach . .

.

mówiy owoce czynów dobrych, pragnie szlachet-

nych, kroków zacnych...

Tego wszystkiego Tambow nie posiada. Prze-

suway si nad owemi wodami Cny i Jeryku, leni-

wie pyncemi przez step Kipczacki, przesuway si

w cigu wielu lat róne wygnacze postacie, samo-

tne, chwilowo goszczce, a moe jeszcze przesi-

knite star but, nie rozumiejce, czem jest wy-

gnanie . .

.

Nie wiemy, o ile susznem jest nasze przypu-

szczenie, i ródem zego by brak tradyc^n; bd
cobd rozproszenie tam spotkalimy wielkie. Za-

pobiedz temu narazie trudno byo. Robiy si mae
usiowania, lecz prawie bezowocnie one przeszj'.

z przeszoci. 18
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Zreszt w yciu wygnaca, jak zaznaczyo si ju
poprzednio, o stao stosunków trudno nadzwyczaj.

Losami wygnaców wci miotaj burze i wiciry

wielorakie w postaci bd ask, bd kar niespo-

dzianyci za winy niepopenione.

W latach bardzo dawnych spotykano tam na

wygnaniu generaa Fiszera, bojownika zpod Kociu-
szkowskiego sztandaru; w kilka lat po wypadkach
listopadowych przyby do Tambowa onierz puku
jazdy woyskiej (Karola Róyckiego) z r. 1831,

ziemianin z Ukrainj^ Adolf Pilchowski, i pitnacie
lat strawi tam internowany; wróci on do kraju

okoo 1851 r. To s wspomnienia, nie jedyne wszak-

e, o wygnacach naszych, w Tambowie przeby-

wajcych dawnemi laty.

Zapisujc te dwa nazwiska, wiemy dobrze, i
nie wyczerpalim}?^ caej listy imion ludzi, którzy

tam w ciszy, nieznani, zapomniani — cierpieli, ginli,

a pami o nich sza na zatracenie . . . Ju i teraz

trzecie imi cinie mi si pod pióro, lecz o niem

póniej opowiem. Imi to uwieczone zasug, a nie-

znane, jak wiele innj-ch.

Podobnie jak pierwsze szeregi wygnaców,
którzy torowali drog póniejszym jasyrom, gin w
pomroce przeszoci— pami o wielu, bardzo wie-

lu póniejszych, o ich liczbie, losach, cierpieniach,

zgonie, zasugach lub bdach— zatarta na zawsze.

Tak dziao si na Syberyi, tak i w innych licz-

nych miejscach wy^gnania. A ile to owych miejsc?...

Któ je policzy na tych przestworzach zdumiewaj-
cych rozmiarami?...
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Zastalimy w Tambowie, oprócz wspomniane-

go ju lekarza, Fortunata Nowickiego z on, przy-

wiezionego od dni kilkunastu z Woynia — lekarza

Henryka Boguckiego, tudzie Lipskiego, ziemianina

z Woynia, i Adolfa Pilchowskiego, o którym przed

chwil mówilimy. Pilchowski, ju wówczas starzec,

wieziony by gdzie dalej, ale zachorowa w drodze

pod Tambowem i czasowo go tam zostawiono; uj-

rza si wic znowu na dobrze sobie znanych mie-
ciskach, gdzie strawi poprzednio lat kilkanacie.

Lipski równie uwaany by jako czasowo zosta-

wiony, bo miejscem jego wygnania miay by ujcia

Wogi.
Spotkanie z Boguckim i Nowickim byo rzecz

nader przyjemn, lecz nie zacierao to w mej pa-

mici wrae, z Wiatki wywiezionych. Chcc sku-

pi, chocia chwilowo, rozproszonych tambowskich

wygnaców, urzdzalimy kolejno zebrania wieczor-

ne, bd u Nowickiego, bd u nas. Rozmowa,
lub czytanie, zapeniay owe wieczory, które bj^y

nieludne, bo Lipski w nich nie uczestniczy, a Pil-

chowskiemu rzadko zdrowie pozwalao bra stay

udzia.

Stary ten onierz listopadowego powstania,

odznaczajcy si wielk niegdy galantery, podo-

bno podczas pierwszego swego tambowskiego wy-

gnania by wielce poszukiwany w towarzystwach

miejscowych. Nie dziwimy si temu
;
przewysza

on tameczne towarzystwo o wiele uksztaceniem i

obyciem si z salonami.

To ycie salonowe unosio go podobno ongi

zadaleko; ale wówczas, gdymy go spotkali na ste-
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pach Kipczaku, dalekim ju b^l od wszelkiego szu-

kania rozr3'wek poza cianami swego domu i poza

stosunkami w kole wygnaczem.
Bylim}' z nim nieco bliej ni inni; przyczj'-

niay si do tego dawne nasze rodzinne tradycye,

z epoki poprzedzajcej me przyjcie na wiat, z

epoki W3"buchu listopadowego. Pilchowski sztyfto-

wa si do walki powstaczej w domu naszych ro-

dziców, zpod ich dachu wyrusz^'! do szeregów pu-

kownika Karola Ró3'ckiego, pod sztandarem dziel-

nego puku jazdy woyskiej, i wkrótce bi si ju
pod Mooczkami i).

Te wspomnienia przyczj^ni^^ si, emy z nim

w Tambowie mieszkali czas pewien pod jedn^^n

dachem. Miaem mono wtedj' korzysta z opo-

wiada starca, barwnych nadzw\Tzaj i nader cie-

kaw3'ch. Gdy silne artrj^t^-czne cierpienia nie zamy-

kay mu ust, chtnie m3'^l przenosi si do dni mi-

nionjTh i umia nadawa wietny koloryt swym
opowieciom.

Przytoczj^n}' tu jedn z nich.

. . . „Wiecie zapewne— mówi raz w chwilach

wolniejszych od cierpie—wiecie, i podczas pier-

wszego mego W3'gnania, za panowania cesarza Mi-

koaja I, byem tu mocno zestosunkowany z ca
szlacht tambowsk. Caa mietanka towarzyska

gubernii mieszkaa w miecie, jak to pospolicie

1) Adolf Pilchowski by bratem rodzonym Seweryna
Pilchowskiego, znanego zwolennika Towianizmu wród daw-
nej emigracyi. Losy wypadków walki listopadowej rozdzie-

liy braci: Seweryn opar si na Zachodzie, Adolf wróci do
kraju, i w Tambowie pokutowa za udzia w walce 1831 r.
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dzieje si w Rosyi, gdzie wiejskie dwory stay

zwj^kle pustk, a obywatele mieszkali w miecie:

bardzo zamoni bawili w Moskwie ; dalsi przestrze-

ni, lub mniej zamoni, w miastach guberni.alnych.

Do wiosek zagldano tylko w lecie, lub wówczas,

gdy zalegych obroków (czynszów) niepodobna byo
cign.

Tambow wówczas roi si mnóstwem szlachty

zamonej. Do Moskwy zadaleko byo, szczególnie

dla zych dróg, penych bota i wybojów nie do

przebycia. Tak jest dzi, tak i jeszcze gorzej by-

wao dawniej. Bawilimy si tedy wybornie. Kada
zima bya j ednym wielkim piknikem. Rozrywano

mi, wszdzie bjT musiaem; zabierao to wiele cza-

su, ale mnoyo stosunki, i bezwiednie staem si

wpywowym w sferach urzdowych.

Raz, gdy po nocy bezsennej, za dni karnawa-

owych, ubieraem si o do pónej, porannej go-

dzinie, na jaki obiad proszony, czy te szlichtad:

stano dziwne zjawisko przede mn, a raczej za

mn, bo ja je tylko w lustrze, przed którem ubie-

raem si, zobaczyem.

Zjawisko odbio si w lustrze niespodzianie.

Byem zdumiony. Do pokoju, w którj-m si ubiera-

em, nikt zwykle nie wchodzi oprócz sucego.
Wpatrzyem siew zwierciado pilnie— zjawisko nie

znikao.

W zwierciadle ukaza si najwyraniej czo-

wiek, prawie zupenie nagi, do silnie zbu-

dowany, o twarzy wyndzniaej, lecz wyrazistej,

wzrok mia spokojny, gboki, i dug brod. Na
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jego ramionach wisiaa stara popowska rjasa M.

Suknia ta lekka, podziurawiona, nie okrywaa na-

giego ciaa, lecz w licznj^ch strzpach spadaa z

pleców ku kolanom i niej.

Wpatr^^walem si zdumiony chwil jedne, dru-

g, zjawisko nie znikao. Patrzyo na mnie ustrojonego

w jasny frak i bia chustk, której koce wanie
wówczas misternie zwizywaem przy pomocy zwier-

ciada— patrzyo okiem powanem, spokojnem, ro-

zumnem. Wzrok ten przenika zdawa si do gbi,
mija mi obojtnie i bieg w przestworza, siga
daleko, w nieskoczono.

Odwróciem si.

Rzeczywicie, nagi czowiek sta przede mn;
nie byo to zjawisko. Sta mniej okryty ni w.
Onufry, królewicz perski, w swej pustelni pod nie-

bem poudnia. Tu, jak wiecie, nie bya poudniowa
kraina, ale stepy Kipczaku, podczas srogich dni lu-

towych.

— Kto jeste, co tu robisz — zawoaem wiel-

kim gosem po rosjjsku, ujwszy jednoczenie dzwo-

nek, by zawoa sucego.
Posta zagadkowa podniosa gow i donios3'm,

urocz\^st3an gosem rzeka po polsku:

— Niech bdzie pochwalon}' Jezus Chrj^stus.

Jestem kapan katolicki, kapucyn ze Starego Kon-

stantynow^a...

— Braciel ojcze! — woaem, wj^igajc rce
ku przj^byemu, pragnc go ucisn, uj w ramiona.

1) Rjasa (pHca), jestto suknia niekocielna prawosa-
wnych popów.
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— Nie zbliaj si do mnie, robactwo mnie to-

czy, brud mi okr\'^'a.,.

W tej chwili, poza tem dziwnem zjawiskiem,

ukaza si we drzwiach andarm i mój sucy,
nioscy na tacy papier urzdo\\y. Papier by do

mnie adresowany od pukownika andarmeryi miej-

scowej. Dowiedziaem si z urzdowej odezwy, e
pukownik, zwiedzajc dzi wanie wizienie, spot-

ka tam czowieka, którj' si mieni katolickim ka-

panem, a by bez odzienia, okryt\' jak Job robac-

twem. Wina tego czowieka jest tego rodzaju, e
pewien czas moe by na wolnej stopie; jeeh wic
wezm go na pork i zaopiekuj si nim, moe u

mnie pozosta.

Odpowiedziaem kilku sowami wdzicznoci
poczciwemu pukownikowi, odesaem andarma, a

zajem si mym niespodzianym, zagadkowym
gociem.

Ju tego dnia nie pojechaem na szlichtad i

na obiad, czy te wieczerz tacujc, ale, zrzuciw-

szy- strój galowy, myem kpaem mego kapucyna.

Wymyty, wj-kpany, przeodziany w bielizn i szla-

frok, biedny wizie pooy si i nie wsta w cigu

kilku tygodni.

Znuenie, cierpienia, o któr-ch dopiero póniej

dowiedziaem si, ndza i gód, obaliy tego czo-

wieka, cho silnie zbudowanego. Chorowa ciko,
wywizaa si gorczka; par tygodni walczy ze

mierci: czuwaem nad nim, nie wychylaem si z

domu prawie nigdzie. Karnawa ju by na schyku,

a mnie nie widziano tam, gdzie bywaem codzien-

nym niemal gociem i dusz zabawy. Moj.i nieobec-
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no w towarzystwach zacza budzi ciekawo,
a zwaszcza wród dam: komentarzom i rónym
wieciom nie byo koca. Bajeczki na tern tle os-

nute stawa}' si coraz dziwniejsze, zwaszcza gdy
tej i owej pani powiedziano o ukazaniu si u mnie

zagadkowej postaci winia. Zaciekawienie bardziej

wzmaga si zaczo, gdy post nadszed, dajcy
mniej pokarmu do nowych wrae i roztargnie,

ni czas karnawaowy.
Po trzech czy czterech tygodniach, mój chory

powsta z chorób}': znkany, zmizerowan}', zdawa
si bardziej wyndzniaym, ni wówczas gdy si
kad; ale siy szybko wracay, i wreszcie, po ich

powrocie, dowiedziaem si, kto jest moim gociem
i nad kim czuwam.

Historya tego czowieka bya zdumiewajc;
suchajc jego prostej opowieci o losach dziwnych,

posta ta w m3'ch oczach olbrzymiaa. Czuem, e
nie jestem godzien rozwiza rzemyka u obuwia

jego... B}'! to aposto wiary, misyonarz peen po-

wicenia.

Losy, które go rzuciy do barogu ndzy, i z

owej ndzy, nagiego, jak z morskiej toni na brzeg,

wyrzuciy pod mój dach, streci si daj w nast-

pujcych niewielu sowach.
. . . Okoo r. 1838, czy te o par lat wczeniej,

w kapucyskim klasztorku, w Starym Konstantyno-

wie, na pograniczu Woynia i Podola, by zakonnik,

O. Marcin, nazwiskiem Podgórski. Mia on wówczas
lat ze 30 i co, by rodem z okolic tego miastecz-

ka i w klasztorze od lat kilku przebywa; wyrónia
si w konwencie wikszem cokolwiek wyksztac-
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niem, a zapewne i arliwoci religijn. Przymioty

te prawdopodobnie stay si^ powodem, e gdy

wadza wiecl<:a udaa si do wadzy dyecezyalnej,

by z grona zalconnilców dano jalciego Icapelana dla

czarnomorslciej marynarlii, los pad na O. Marcina.

Wysano go na dwa lata.

Poszed, ale nie wróci.

W Mikoajowie, u ujcia Bohu do morza Czar-

nego, gdzie przebywa zarzd iloty, O. Marcin pe-

ni obowizki kapelana lat par, lecz na tern nie

poprzestawa. Otaczaa go spoeczno pozornie

chrzecijaska, w rzeczywistoci pogaska: obyczaje

gorszce, niesumienno we wszystkiem; postano-

wi ze wj^korzeni, rozszerzajc katohcyzm... Zrób-

my ludno t prawdziwie chrzecijask, a wróci

ona do pierwotnej niewinnoci, w jak Bóg j na

chrzcie w. przyodzia—mówi O. Marcin, i dziaa

w tym kierunku: praca nie posza na marne.

Stopniowo, powoli, lecz wci wzrasta zastp

katolików. Praca wród dymisyonowanych maiy-

narzy, wród ich rodzin, wród sierminego mie-

szczastwa Mikoajowa, sza szybko, przynoszc

dobre owoce. Ziarno wiary, rzucone przez gorliwego

siewc, znalazo grunt odpowiedny: by nim szczep

rusiski, bo do niego naleaa tameczna ludno.

Praca apostolska O. Marcina nie poprzestawaa

na prostym ludzie, sign on do warstw góruj^

cych; w onie rodziny naczelnego admiraa znalaz

pole do sprostowania wielu niewaciwoci, do po-

prawienia tego, co byo spaczone w stosunkach, a

co byo naturalnym wynikiem ogólnego zepsucia.
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waciwego, jak to widzicie, caemu tutejszemu spo-

eczestwu.
Signwszy do gbi sumie i poruszywszy je,

O. Marcin, ubogi, cich}' zakonnik, sta si znanym,

cenionym. Z gorliwoci apostolsk czya si w
nim niezmierna dobroczynno, co powikszao po-

pularno, zbliao serca tumów: caa ciba ndza-
rzy, których wszdzie takie mnóstwo, czcia go jak

witego.
Duchowiestwo piawosawne z oburzeniem

dowiedziao si o tem; sypny si denuncyacye,

niby z rogu obfitoci; wadze cj^^wilne i duchowne,

prawosawne, z wciekoci rzuciy si na apostoa

wiary. andarmi porwali O. Marcina w^ ciemn noc

jesienn i W3'wieli niespodzianie w kierunku dla

nikogo nieznanym.

W Mikoajowie pozosta smutek i zy wród
tumów, wród bied}' wielorakiej, dla której O.

Marcin b3' jedyn3^m dobroczyc.
W pónocnych okolicach gubernii Tambowskiej

jest klasztor prawosawnj-ch mnichów, zwa}' Te-

mnikowski (ley bowiem w puszczy tego nazwiska).

Tam osadzono O. Marcina.

Pobj^t u Temnikow^skich mnichów b^^ cisz}'

nad w'szelkie uciski galernicze. Dzika tuszcza past-

wia si nad nim; prywacye fizyczne i moralne

stay si jego straw codzienn. Udrczeniom koca
nie byo: biedny zakonnik nie upada na duchu; a

co dziwniejsza, wród udrcze nie zapomina o

swej misy i apostolskiej.

Z grona nowicyuszów (t, zw, posussnikóio)

wybra kilku, bardziej trzewych, roztropnych, i
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zacz ich nawraca. Praca misyjna nawet w Tem-
nikowskiej mniszej pustelni okazaa si podn. Wi-
zie, galernik, pilnie strzeony, do najniszych po-

sug uywany, rozmaitemi udrczeniami nkany, sta

si krzewicielem wiata wiary. Kilku nowicyuszów

przyjo katolic\'zm.

W godzinach ogólnego spocz3'nku, wród no-

cnej ciszy, zgromadza O. Marcin nowonawróco-

nych i modlitwy wspólne z nimi odmawia. Zacho-

dziy trudnoci jzj-kowe, po acinie niepodobna ich

byo nauczy w krótkim przecigu czasu, odmawia
wic z nimi polskie litanie i godzinki, których si

wkrótce nauczyli. Pewien czas szo to, nie zwra-

cajc niczyjej uwagi; dugo jednak utrz\'ma si nie

mogo.
Kto prz3'padkiem zeszed to grono chrzecijan

na wspólnej modlitwie. Rozleg si okrzj^k zgrozy

midzy popami, a tak b3' wielki, e zdawao si,

i bory temnikowskie zadra}' w swych posadach.

Posypa}' si liczne razy kijów na apostoa i

nawrócom^ch; kapucyna, odartego z odzienia, zbi-

tego, odesano do wizienia, do Tambowa, gdzie

miao si prowadzi ledztwo, a tymczasem spraw
przedstawiono do Synodu petersburskiego.

O. Marcin pó roku przesiedzia w wizieniu

tambowskiem, niebadany. zapomniany, rzucony na

pastw ndzy i robactwa. Resztki odzienia i bie-

lizny rozpady si.

Ciasnota jedynie w tumie rónych zbrodniarzy

chronia go od zimna; mimo to wszake byby zgi-

n niechybnie, gdyby nie wizytacya wizienia, któ-

r odbywa czowiek ludzki, szef gubernialnej an-
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danneryi. Zobaczywszy winia nago w barogu,

wród zgnilizny i robactwa, i dowiedziawsz}- si od

dozorcy wizienia o co oskaronj^ owin go kaza
w kouci rzdowy i zawie do mnie, sdzc, i

susznie, e zajm si nieszczsnj^m, jako winiem
i ziomkiem.

Rozkazano i wnet speniono. Mówiem ju
wam, jak O. Marcin stan przede mna, tj. w stroju

praojca naszego, Adama; andarm bowiem, który

go do mnie przywióz, cile rozkaz speni, kouch
rzdow}' zdj ze w przedpokoju, a jego wpuci
do mej s\'pialni bez odzienia, oprócz achmanów,
które na nim wisiay i ze spaday.

Oto macie losy czowieka, któr\'m dano mi

byo opiekowa si.

Skoro powsta z choroby O. Marcin, poczyni-

em pewne kroki, by go ochroni od dalszego wi-
zienia i przeladowa. Za porednictwem mych
stosunków, dotarem do wszystkich znakomitoci

gubernialnych, i wszystkie, a nawet archirej, do
przychylnie dla winia zosta}' usposobione. Fa-

langa dam, któr zaprzgnem do owych stara o

protekcy, zdoaa taki obrót nada sprawie, i
O. Marcin mógby by spokojnie pozosta w Tam-
bowie pod dozorem polic\'i, nie wychylajc si za

rogatki miasta, gdyby nie Synod petersburski, któ-

rego decyzyi oczekiwano: o stolic bowiem rzecz

caa opara si.

Czekalimy na t decyzy co okoo roku i

ju zdawao si, e wszystko umorzone i poszo w
zapomnienie. W tym kraju jednak, gdy chodzi o

kar, o ucisk—o niczem nie zapominaj.
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W cigu tego czasu, O. Marcin mieszka! u

mnie, odziaem go w habit kapucyski i daem mu

oddzielny pokoik, gdzie na modlitwie czas trawi.

Co czyni i jak, nic nie wiedziaem. ycie wiatowe

unosio mi na swej fali... Raz tj^ko, pamitam, spo-

tkaem u myci drzwi lokaja w liberyi, który pyta

o O. Marcina, a niós kosz z bielizn, ubraniem i

jaki pakiet mia przytem. Gdy kapucyna pytaem,

co to znaczy, odpar mi: to Bóg zsya dla mych

biednych... Domyliem si, e i tu w pracy misyj-

nej nie ustaje, e i tu jest anioem opiekuczym

biednych. Tak byo w istocie.

Niedugo czekalimy, by si o tem przekona.

Wyrok w jego sprawie nadszed wreszcie, a by
nieubagany, jak fatum staroytnych: speni go wnet

naleao i— speniono.

Porwano go niespodzianie i wywieziono nad

Biae morze, do Archangielska.

Gdy nadesza nagle ta chwila rozstania, o któ-

rej zdawao si, i nikt nie wiedzia, tumy bieda-

ctwa zapeniy ulic, wstrzymywano konie, caowa-

no suknie, stopy kapucj^na. Woano, i on ich ojcem;

dobroczyc. Patrzc na to, oczom wasnym nie wie-

rzyem; nie sdziem, by lud ten tak gboko czu

umia.
Porwano go, pojecha— i ju nie widzielimy

go odtd. Wieci jednak z Archangielska nadbiegy

w lat par potem, e posdzany o prace misyjne

ponownie by zesany do Koy, 153 mil za Archan-

gielsk, na krace pónocnego ldu...

I znowu po latach wieci nadbiegy, i Bóg

powoa go do siebie...
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Nad wodami mórz pónocnych wznosi si krz3'

katolicki, jedyny w tej ziemi podbiegunowej, pod

któiym spoczywaj zwoki niezmordowanego siewcy

sowa boego, iiboucinego, nieznanego kapuc3'na,

O. Marcina Podgórskiego.

Tuacze pokolenia naszego narodu od pó wieku

prawie czerpi z mogiy tej siq i pokrzepienie na

dalsz wygnacz pielgrzymk"...



X.

Przytoczone tu opowiadanie o O. Marcinie,

kapucynie, nie byo history wyjtkow; takich

fragmentów z dziejów wygnania rónych pokole

narodu naszego, mnóstwo monaby byo zebra
przed laty. Dzisiaj to stao si przetrudnem, a na-

wet najzupeniej niemoliwem. wiadkowie i ucze-

stnicy owych wydarze niezwykych przewanie

zeszli ze wiata, unoszc do mogi wspomnienia,

wiadectwa wypadków. Nikt trad3'cyj nie zapisa,

rozproszyy si one, zatracone nazawsze.

Na kartach dziejów W3'gnaców tambowskich,

woroneskich zapisanymi by powinn}' przedewsz}'-

stkiem losy wielu kapanów unickich, losy kilku

mnichów zakonu w. Bazylego, którz}' porwani po

r. 1839, bd z parafij, bd z klasztorów wscho-

dnich prowincyj kraju naszego, gali w zupenem
zapomnieniu, nieraz -cilej mówic, zawsze—

w

warunkach twardszych ni ycie galernicze na Sy-

berj'i, bo w mniszych pustelniach prawosawn3'ch

tego rodzaju, jak poprzednio wspomniany Temni-

kow. Powolne konania owych wygnaców na kar-

tach martyrologii chrzeciaskiej nie znalazy dla

siebie miejsca; ich westchnienia nie przekraczay

oparkanienia wizie, w których gali, a zy nie
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spyway do zawnic, co mogob}- sta si w przy-

szoci wiadectwem ici bólu. Jeli gdzie ich pa-

mi czas jaki przechowywano, jeli ku nieznanym

ich mogiom bieg}^ westchnienia, to chyba wród
ubouchnych lepianek na Litwie, Polesiu, gdzie mia-

y schronienie rodziny osierocone owych filarów

unickiego kocioa na Zabuu.
Zbyt krótkim by nasz pob3't na stepach Kip-

czaku, abymy zdoali jakie zebra wskazówki bli-

sze, jakie wspomnienia o ludziach i wypadkach z

epoki przeladowa unii na Zabuu, która to doba

ju znikaa we mgle przeszoci; ludzie za, co

wówczas cierpieli i poszli w pta niewoli, oddawna

legli w mogiach. O innych, dawniejszych wygna-
cach, równie niewiele moglimy si dowiedzie,

gdy nie spot3'kao si tam wcale ziomków uj-
cych na wolnej stopie, jak to widzielimy w Wiatce.

Zaledwie jeden si znalaz; i do nas dopytai

ale on, acz poczciwy, niewiele si troszcz^- o rze-

czy, które z jego zawodow prac cile si nie

wizay.
Prz3'kadem mieni si móg, jak kada ma-

luczka nawet umiejtno, przed niewielu stosunko-

wo laty, opacaa si i cenion bya w gbi owego

pastwa. Anteriora jego wskazuj, e najpospolitszy

to by niegdy organista w Wilnie; gdy jednak,

podczas kasaty kocioów za cesarza Mikoaja, ko-

ció przy którym on suy, zamknito, organista

bez zajcia poszed w wiat szuka chleba i opar

si w gbi Rosyi; dano mu tam posad urzdowe-

go weterynarza i delegowano na dalsz pónoc, w
celu zbadania jakich epidemij byda.
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Pojecha, tak niespodzianie na specyalist kre-

owany, i wróci ze sprawozdaniem wieluarkuszo-

wem, na które zoyy sie, nie spostrzeenia wasne,

bo do nicli brak byo uzdolnienia, ale wspomnienia

tych praktycznych wskazówek, jakie w gowach

swych mieli nasi wieniacy, jakie byy umiejtno-

ci gospody naszych, wszystko to, co mu nieraz

w Polsce do ucha wpadao, i w myli pozostao.

Ze sprawozdania jednak zadowoleni sn byli, bo

promowano organist na wysze stanowisko w
urzdowej hierarchii weterynarzy, do czego on do-

browolnie dodawa inne, waciwsze mu zajcie:

bvl metrem muzyki.

adnego innego ziomka, dobrowolnie mie-

szkajcego w owych okolicach, nie spotkalimy; za-

pewne ich nawet nie byo tam wówczas wielu.

Dobry ten, a skromnie trzymajcy si czo-

wiek, przypomina poniekd sw dzi\\Ti karyer

niezwyczajne losy ubogiej rodziny Jaguyskich,

która na schyku XVII w. emigrowaa do Moskwy,

i tam wkrótce dosza nietylko do bogactw, zaszczy-

tów, lecz, co dziwniejsza, upamitnia si nawet w
dziejach tamecznego kraju.

Ojciec tej rodziny, Jan Jaguyski, organist

bv u Misyonarzy wileskich. Jakie stosunki z ku-

pieck koloni niemieck wyprowadziy go z Wil-

na do Moskwy, gdzie mu zapewniano znacznie

wiksze wynagrodzenie, i gdzie równie organisto-

wa Niemcom, w ich luterskim domie modlitwy.

Na tem bardzo skromnem stanowisku zawiza

stosunki; syn za, Pawe, po szczeblach stosunków

ojcowskich idc, a nadewszystko majc w sobie co

Z przeszlesci.
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Z wyszej kultury polskiej, wyrós na potga wpy-
wow u stóp tronu Piotra W. Studyujc dzieje

Piotra W., na kadym niemal kroku spotykamy

Pawa Jaguyskiego, który nawet podczas podróy
monarchy do Astrachania (w. r. 1722), posiada

wadz regenta pastwa — wj^dawa ukazy; a w
pacholcych latach pierwsze nauki otrzyma, dmc
w miechy na chórze misyonarskiego kocioa w
Wilnie. Umar on hrabi rosyjskim, w r. 1736. R<'>d

jego wkrótce wygas.

Przypadkiem dowiedzielimy si, i wród wik-

szych wacicieli ziemskich owego kraju mieszka

rodaczka nasza; n?b znalimy jej i nie syszelimy o

niej nigdy przedtem: gdy raz, niespodzianie, wsu-

n si do naszego mieszkania czowiek barczyst}',

ogorzay, niegiem osypany, w wielkie futro owi-

nity. Wszystko wskazywao, e zdaleka przybywa.

Rzeczywicie, o dwiecie czy te o trzysta kilomet-

rów mieszka ów przybysz. By on rzdc majtku

pewnej pani, z której polecenia przyby do Tam-

bowa, by zapyta nas, czy jego mocodawczyni nie

moe nam sta si pod jakimkolwiekbd wzgldem
pomocn. Podzikowalimy listownie za uprzejmo
nieznanej rodaczce, która pochodzia z dawnego

mcisawskiego województwa, a zampójcie zapro-

wadzio j na pónocne krawdzie smutnej, tambow-

skiej prowincyi.

Nie korzystalimy z uprzejmoci owej pani;

ale, po wielu latach, zapisuj ów fakt z wdziczn
pamici, tak dla samej pani Diaków (z domu Ho-
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lyska), jak równie i dla jej siostiy, Ks. Lubomir-

skiej, która bya prawdopodobnie jej natchnieniem.

Nasza nieliczna gromadka tambowska, z kilku

zaledwie osób zoona, ku kocowi zimy jeszcze

bardziej moga si sta rozproszon; przyczj-nia}'

si do tego warunki topograficzne miasta. Koniec

zimy zapowiada wielkie bota, roztop}', co utrud-

niaoby komunikacy naszych mieszka, w miecie

na duych przestrzeniach rozrzuconem, pozbawio-

nem prawie zupenie bruków, chodników, a rozsiad-

em na nizinach. Mieszkania przytem nasze na ró-
nych a odlegych punktach miasta hyly pooone.

Zamykalimy si wic coraz bardziej, coraz

szczelniej wród cian naszych szczupych izb, wród
pracy z ksik i piórem w doni, wród wlasn}'ch

myli i tsknicy, która tu przejawiaa si czciej,

wyraziciej, ni w Wiatce. Wrae podniolejszN-ch,

zdolnych rozproszy lub zmniejszy chmur smutn3'ch

myli, zawisych na czoach naszych, brak by wielki.

Potrzeby nasze religijne nie mogy b}^ zaspa-

kajane. Kapana ani kocioa nie posiadalimy wcale,

i tak miao pozosta do koca owoczesnego wyg-

nania. O wytworzeniu wspólnego orator}'um, na

wzór wiackiego, równie w owych chwilach i oko-

licznociach trudno byo myle: wadze tambowskie

tak podejrzliwie na nas patrzay, i na wspóln
modlitw adn miar nie zezwoliyb}'. Zaledwie

znoszono nasze istnienie, m3'lano wyti-wale, jakb}'

nas rozproszy, pojedynczo rozrzuci po caj^m

obszarze guberni i.



Dodatnim \'wioem w ówczesnej wegetacyi

byo przybycie dwóch nowych wygnaców z War-
szaw}^: byli to Krajewscy.

Panowie Aleksander Krajewski i Henryk Kra-

jewski, chocia nosili to samo nazwisko, nie b3'li

ani brami, ani krewnymi, jak wielu mniemao; po-

siadali jednak niektóie wybitne cechy wspólne: obaj

przychodzili do nas z dowiadczeniem wielkiem,

nietylko yciowem, lecz i wygnaczem, dugie lata

bowiem na wygnaniach i katorgach syberyjskich

spdzili; a przytem cech ich wspóln byo wy-

ksztacenie gruntowne, którem obaj wyróniali si(^.

Niedugo wród nas gocili, tak jak wogóle w
onej epoce szybko, niespodzianie, ludzie szli na

wygnania i z nich wracali; szczególnie tyczyo si
to mieszkaców Królestwa. Prz3'wieziono ich przy

kocu lutego, a zanim kwiecie upyn, ju otrzy-

mali uwolnienie i wnet potem wyjechali. Krótki ten

pobyt pamitnym wszake si sta; bo niedo, i
wnieli z sob do gromadki wygnaczej pewnego
rodzaju 3^wio dodatni, lecz z owym pobytem po-

czona bya. praca jednego z nich, praca w nastp-

stwa obfita.

Przypadek zrzdzi, e ja pierwszy powitaem
przybywajcj^ch, i z zajazdu, gdzie ulokowa si
chcieli, zaprowadziem do naszego mieszkania. Tam,
w ciasnocie— ciany bowiem, pomimo najlepszych

chci naszych, nie rozszerzay sie— ulokowali si
na pierwsze chwile owi sympatyczni przybysze.

WytworzjT^o to ju narazie stosunek nieco bliszy,

a nader mi}^ z powodu licznATh ich przymiotów.
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Ogólny prd ówczesnych usposobie, jak nie-

mniej zbieg rónych okohcznoci, sprawi, i ci no-

wi przybjsze znaleh mono, podczas swej po-

dróy z Warszawy, zatrzyma si w Moskwie dni

kilka. Modszy z nich, p. Henryk Krajewski, odno-

wi tam sw bardzo dawn, sigajc czasów jego

studj^ów uniwersyteckich w Moskwie, znajomo z

p. Katkowem, ówczesnym profesorem uniwersytetu,

póniej znanym publicyst, a wówczas nietylko nie

wrogiem Polaków, ale ich przyjacielem.

Tak— p. Katkow by naszym przyjacielem

wtedy.

Do zastpu, jeli nie przyjació Polski, to przy-

najmniej yczHwie dla nas usposobionych, w re-

gionach ludzi wpywu, zaliczaa si te panna An-

tonina Budow, córka sdziwego Dymitra Budowa,

przewodniczcego w radzie pastwa, najwyszej

instytucyi pastwowej. Rzecz to prawie nie do

uwierzenia, a jednak wówczas prawdziwa. Katkow

i panna Budow—ju wtedy kobieta nie pierwszej

modoci— w kilkanacie miesicy potem, gdy si

rozwin krwawy dramat 1863 r., rozpoczli prze-

ciwko nam kampani dug, eksterminacyjn, walk

stanowczej zagady na wszystkich polach naszej

pracy, naszego cywilizacyjnego dorobku.

Metamorfozy gwatowne, wyzuwanie si z pe-

wnych przekona, a siganie po inne hasa, stany

póniej w Rosyi na porzdku dziennym; wówczas

jednak jeszcze znanemi nie byy; wierzylimy lu-

dziom lepszym, zacniejszym, wiatlejszym wród ro-

syjskiego spoeczestwa. Katkowa sn take do

owych lepszych, zacniejszych ludzi w Rosyi zali-
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czano, gdy okaz3'vva si on wraliwj-m na troski

nasze spoeczne, na ucisk, pod brzemieniem którego

kraj jcza i szamota si bezsiln}', by starga wi-
zy. Panowie Krajewscy nie naleeli do ludzi roznie-

cajcych zarzewie ruchu; boleli nad stanem kraju,

i mniemali, jak wikszo, e pewne koncesye, ku

którym rzd zdawa si skania, uspokoj um3'sy,

wprowadz spoeczestwo na drog pracy spokoj-

nej a owocnej dla prz3'szloci.

W tym kierunku prowadzona rozmowa z p,

Katkowem, doprowadzia go do zapewnie, i we-
mie na siebie wynalezienie drogi, aby móg doj
do monarchy memorya, wskazujcy z ca otwar-

toci ówczesny stan kraju i zarazem jego braki,

potrzeby i rodki zaradzenia chocia najgwato-

wniejszym potrzebom.

B3'y to czasy, gdy i ten projekt, w innej epo-

ce przetrudny, niemoliwy, móg bjT urzeczywi-

stniony.

Postanowiono korzysta ze sposobnoci. Pan-

na Antonina Budow i jej sdziwy ojciec, ze swego

urzdu stojcy u stóp tronu, bya to droga atwa
do uycia, któr rzeczon\' memorya móg doj do

monarcho' i wywrze pewne wraenie: Budow mia
go poprze wasnem przedstawieniem.

Rzecz tak postawiona nie pozostaa w sferze

projektów. Urzeczywistniono j, a nawet prdzej,

jak mona byo przypuszcza.

Po krótkim w Moskwie pobycie, w\'gnacy
oparli si— jak w-iemy —w Tambowie, i wnet po

przj^byciu, Henryk Krajewski rozpocz opracowy-

wanie memoryau. Naradzali si obaj, lecz redakc3'a
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wyjczn bya prac Henryka Krajewskiego. Me-

morya by skrelony w jzyku francuskim i odzna-

cza si gruntownoci wykadu i wytwornoci
stylu.

W miar jak praca posuwaa si, ustpy jej

byy odczytywane w gronie bardzo nielicznem.

Gos doradczy jeli kto zabiera, to jedynie Alek-

sander Krajewski.

Smutne i ciche kty naszej izdebki oywiy
si nieco podczas rozpraw nad owym memorj-aem.

Kadziono tam wiele nacisku na opakam^ stan owia-

ty w ówczesnej Kongresówce i wskaz3'wano szko-

y, podniesione do wj^szego poziomu, z jzykiem

wykadowym polskim, jako naczeln ulg, której

kraj domaga si i z upragnieniem oczekuje.

W pierwszych dniach marca (star. st.) (1862 r.)

memor^^a wykoczony pody do Moskwy, skd
wysanym zosta drog wyej w3miienion do ce-

sarza. Doszed ów dokument do miejsca przezna-

czenia i nie pozosta bez skutku;

Nie mamy adnych bliszych wskazówek, któ-

reb}^ dowiody, o ile ten memorya sta si zacht
do spieszniejszego przechylenia szali sprawiedliwo-

ci na stron ucinionych; niemniej wszake i on bez

wtpienia nieco zaway na owej szali, wci wó-

wczas chwiejcej si, ale bardziej skaniajcej si

ku czynom chwalebnej restytucyi, ni ku przedu-

aniu i utrwalaniu ucisku.

Jeeli memorya chocia w czstce malej przy-

czyni si do wytworzenia owych ulg, jakie Kró-

lestwo Kongresowe w kilka miesicy póniej otrzy-

mao, zasuga to autora niemaa. Pospolicie ludzie
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w S3'tuac3'i tego rodzaju, któr niespodziane okolicz-

noci w3-tworz3'y, nie zaniedbuj o wlasn3'ch spra-

wach, w danym wj^padku inicj^ator i autor memo-
1 vau ani na chwil nie nij^li o sobie. Dobro pu-

bliczne zajmuje go gównie, o nie jedynie si trosz-

czy, wasn sw osob zachowujc w cieniu.

W par miesic}' potem obaj panowie Kraje-

wscy wracali ju z w\'gnania do kraju; wracali

przez Petersburg: Henryk Krajewski widzia si
z Budowem, którv' go zapytywa, cz}' pragnie au-

dyencyi u monarch}', lecz on uchyli si od zasz-

czytu, wiedzc, i osobist, chwilow rozmow nie

wp^mie na zdanie woli najwj^szej, gdy tymcza-

sem memor3'a wybornego mia rzecznika w osobie

hr. Budowa.
To usuwanie si dobrowolne z szerszej wi-

downi, stronienie od stanowisk wybitn3Th, widocz-

nie uderzao pann Budow. Poznaa ona w Hen-

r3^kii Krajewskim czowieka w3'szego W3'ksztace-

nia, spodziewaa si przeto go ujrze na stanowi-

sku jakiem wybitnem, w ówczesn3'^m, tworzc3'm

si wanie wted3' '"zadzie autonomiczn3'm Królestwa,

pod kierownictwem margrabiego Al. Wielopolskiego,

lecz nigdzie dopatrze go nie moga. Zdziwiona,

zap3'tuje nawet margrabiego w jedn3'm ze sw3-ch

listów: „co si dzieje z Krajewskim..."? Nie wiem3',

czy zap3' tanie otrz3miao odpowied i jak. Samo
wszake zap3' tanie wskazuje, i nieacno w Peters-

burgu zapominano o autorze memor3'au ^ ).

i| Patrz dzieo H. L. o ,.Margrab. Al. Wielopolskim"-

Tom I.
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Przed w>-jazdem Krajewskich przywieziono

paru nowych wygnaców i kto bawi czas duszy
w przejedzie na jakie dalsze wygnanie. By wi^c

przypyw i odpyw, cige przerzucanie, miotanie

udmi i ich losami, cige niepokojenie, utrzymy-

wanie w niepewnoci jutra. Wród przybj-ych by
nasz ssiad z Woynia, Aleksander Bereecki; przy-

wieziono wreszcie z Warszawy Tomasza Winnic-

kiego, urzdnika z zarzdu poczt. Czowiek to by
cichy, agodny, mao jednak do nas zbliajcy si,

w sobie zamknity. Takim przynajmniej nam si

wyda. Niewiele go znalimy, i wkrótce znik nam

z oczu: do kraju wróci. W rok póniej, w epoce

walki, dobiegay wieci, i on w sztabie Langiewi-

cza wybitne zaj stanowisko.

Wyjazd Krajewskich dla nich dzie radoci,

smutn chwil si sta dla naszej wygnaczej gro-

madki: tracilimy bardzo cennych wspótowarzyszy

doli. A ta dola wnet na coraz gorsze zmienia si

zacza: na próby nas wystawiano.

Starszy z odjedajcych Krajewskich, w chwi-

li wyjazdu, ju z wysokoci wozu pocztowego, rzu-

ci nam na poegnanie sowa poety, a swego nie-

gdy syberyjskiego kolegi i przyjaciela— Gustawa

Ehrenberga. „W dwóch rozkosznych ojczyznach z

wami si obacz—Za Dnieprem lub za grobem, bra-

cia, do widzenia". Suchajc tych sów, mniemao

si, i spotkanie rzeczywicie „za grobem" dopiero

nadejdzie: stao si jednak inaczej. A wcale nie

przypuszczao si, e inne sowa tego poety, z
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tego samego ustpu, naleaoby zacytowa, i e one

wanie rycio zaczn si urzeczywistnia

:

Ale si grono zmniejsza. Patrz, jak li powiewny,

Co si po stepie bka miotany wiatrami,

Tak nas zemsty i laski miotaj tj.

Nadeszy rzeczywicie wród trosk nowe dni

niepokoju: mae i wcale niecile zjednoczone koo
nasze wygnacze postanowiono rozprosz}^, „zmniej-

szy". Byo nas siedmiu w jednem miecie, rozrzu-

conych na duej przestrzeni, mao komunikujcych

siQ z sob, jeli nie dla innych przyczyn, to z po-

wodu warunków topograficznych; uwaano wszake,

e jest razem za wielu.

W chwili, gdy postanowilimy z Al. Beree-

ckim odda si stud3'om lingwistycznj-m, i spdza-

lim\' dni i wieczory nad gramat\'kami i sownikami,

wadze tambowskie opracoway dekret banicyjny.

Dotkn on nas dwóch i lekarza Boguckiego, czo-

wieka schorowanego, potrzebujcego towarzystwa,

znkanego moralnie, cierpicego fizycznie. Kazano

go W}'wie do powiatowej, ndznej mieciny, Le-

biediania, a nas do Lipiecka, miasteczka na wikszym
gocicu pooonego i mniej oddalonego od Tambowa.

Ze zdumieniem dowiedzielimy si o tern no-

wem wygnaniu wród wygnania, i bez szemrania

poddalimy si swym losom; martwia nas t3'lko

banic3'a Boguckiego w gb stepów, na wielkie bez-

ludzie— do Lebiediania. Chcc temu chocia nieco

zaradzi, o ile to prz^^naj mniej w mocj^ naszej byo,

postanowilimy prosi gubernatora, aby nas posano

1) Gustaw Ehrenberg.
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na owo bezludzie, a biedny schorzay lekarz by

szed do wielvSzego, dogodniejszego stosunlcowo

miasteczlca, dla nas przeznaczonego.

P. gubernator ze zdziwieniem wysucha naszej

petycyi. Biedaczysko nie rozumia, jak mona po-

wici co dla kogo bezinteresownie; umiechn

si wic ironicznie, wzruszy ramionami i wyszepta:

c'est une conduite chevaleresque. Nastpstweni tej

wizyty u gubernatora by wydany rozkaz zamiany

naszego miejsca wygnania na gorsze. Stao si jak

dalimy: doktora Boguckiego ocalilimy od przy-

kroci.

Powieziono nas tedy do Lebiediania, a w dob

póniej Bogucki pody do Lipiecka.

Wiosna rozpocza si ju na dobre, maj do-

biega poowy swych dni (now. st.), gdy zobaczy-

limy stepy kipczackie poza Tambowem. Pola to

rozwarte, nieco falowate, ale smutne, z rolinnoci

ubog, mao jeszcze rozwinit, chocia wicher ciepy

z gbi Kipczaku, od uj Wogi, od Kaspijskiego

morza, gwatownie pdzi, osuszajc pola z dziwn

szybkoci, zamieniajc szeroki gociniec, jedn

czarn law bota pyncy, na równie wielkie bez-

droe, o grudzie tak trudnej do przebycia, jak m
byy topiele.

Ani gruda, ani botniste przepacie nie s vv

stanie wstrzyma szybkoci jazdy w owym kraju,

gdy idzie o spraw pastwow, a tak pastwow

spraw s zawsze woenia ludzi i przerzucania ich

z miejsca na miejsce. Na wozie pocztowym, zbudo-

wanym wedle obyczaju kraju, o przodzie wyniosym

i szerokim, a siedzeniu niskiem i wskiem, ulokowano
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nas. Jakie indywiduum urzdowe, zaliczajce sie

do szeregu wysz3'^ch nieco agentów, usiado z przo-

du, twarz ku nam, napdzajc pocztarz}- do sz3'b-

szej jazd}'.

Trwaa tego rodzaju podró dwa dni, w cigu
których przelecielimy mil trzydzieci, pdzc po

grudzie na nieujedonych gocicach, po wybojach

i pochyociach pagórków, tworzcych dzia wód
dwóch wodozbiorów, Wogi i Donu.

Tu zaraz za rogatk Tambowa, spotykamy

olbrzymi wa, cigncy si na znacznej przestrzeni —
to zabytki obron}' granic dawnego pastwa, które

w ten sposób zabezpieczao swe kocz3'ny od na-

padów Zotej hordy i koczowników stepowych; a-

cniej mogo odpiera zpoza ziemn3'ch obwarowa.
Zapobiegliwo ta prz}'nosia w sw3'm czasie

niemae a pomj-lne owoce; jake ona rón od na-

szego zaniedbania obron}- stepowych miedz pa-
stwa starej Rzplitej i sypania jedynie doranych
obwarowa z nader cennego materyau— z koci

najprzedniejszych synów krajul

Dwa tak róne rodzaje gospodarki pastwowej

przynosiy najzupeniej róne wyniki zabiegów: z

doranych zapaów, u nas, z powice nieraz he-

roicznych, nie urastay trwae owoce, gdy tymcza-

sem ludzie Wschodu nadwoaskiego prac mudn,
cig, wytrwa, wprzeni w jarzmo karnoci,

trwae zrby budowy pastwowej wznosili.



XI.

Przesuny si przed okiem naszem przedniejsze

z miasteczek tambowskiej gubernii: Kozów i Li-

pieck. Pierwszy by ju wówxzas miastem handlo-

wem, zamonem, rywalizujcem ze sw gubernialn

metropoli, Tambowem. Obecnie, z powodu zna-

cznego rozwoju kolei elaznych w tamtych okoli-

cach, zmieniy zapewne miasta sw posta i kraj

prawdopodobnie— chocia wtpi— nabra znamion

wikszej cywilizacyi— wówczas wszystko nosio

cech nader pierAvotn.

Wsie szczególnie odznaczay si jak dziwn

monotoni, wreszcie smutkiem, co wia z owych

cian drewnianych, zczerniaych od soty, pozbawio-

nych zielonoci, barw janiejszych, pozbawionych

drzew, krzewów, ogródków przy lepiankach, kwie-

cia, którem u nas wieniak umaj sw siedzib,

ozaca sw szar dol.

Chaty przypominay szaasy koczowników, a

wsie, to istne tabory nomadów. Nie ma tam na czem

oko spocz, niczem myl nie rozjani si, co dziw-

nie smutnego, przygnbiajcego wieje z kadej wio-

ski, z kadego domostwa wieniaków, i na dnie du-

szy wdrowca osiada wraenie gbokiego smutku,

poczonego z pewn obaw.
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Jak witynia buddajska, ilekro w niej byem,
budzia we mnie zawsze pewn groz, tak niemniej

i owe wsciodnie równiny, owe pola puste, o ndz-
nej rolniczej kulturze, napeniay mnie jak obawa..

Moe to cienie krwawej przeszoci owego
ludu, o dziejach krwi i zami przesiknitych, cie-

nie niewidzialne, które kr w przestworzu i na-

peniaj tak groz niew3'sowion wdrowca. Moe...

przyczyn nie badam; ale w mej m^^li, w gbi du-

szy, ziemie te, zarówno blisze, nad Ok i Klazm
i Wog, jak i dalsze, zauralskie, wywoh'waly uczu-

cie, jakiego doznajemy, zwiedzajc wizienia.

W Kozowie spotkalimy jakiego modzieniasz-

ka, cilej mówic, prawie pachol, które, przed

kilku miesicami porwane z awy szlcolnej w Zj^^to-

mierzu, skazane byo na onierk za udzia w spra-

wach demonstracyj ówczesnych. Kilku takich cho-

paków widzielini}' przecigajcych z tumem zwyk-

ych zbrodniarzy przez Tambów; jednego zatrzyma-

limy nawet czas pewien u siebie, aby wród wiel-

kiej poniewierki odpocz nieco, i przygotowa si

do ycia prób. Ale onierzyk w Kozowie spotka^',

nazwiskiem P., najwicej budzi sympatyi i alu
zarazem. Jeden to z owych, których nieodwoalnem

przeznaczeniem miaa by mier, jeli nie fizyczna,

to moralna. Z tej kategoryi wygnaców-pacholt na

zatracenie prowadzonych, nikt pospolicie nie pozo-

staje, ab}' póniejszym szeregom modzieniaszków

zdoa opowiedzie, jakiemi drogami szli ich poprze-

dnicy na zagad. Ci, co ocaleni zostali, nieliczni bar-

dzo i rozproszeni, lub te innymi si stali. Duch dawny
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2 ich piersi ulecia. Ciaem niekied}- dugo \j, lecz

inni to ju ludzie.

Dziatwa ta najrychlej ginie, najskutecznej sitj

wytpia, a czsto drogi, któremi ich ku zatraceniu

prowadzono, s przeraajce. Jeli na ciekach
swego istnienia mogi znaleli, zaiste, szczliwy-

mi mieni si mogli. Losy Tyra i Mollessona, pi-

tnastoletnich dzieciaków, rzuconych w r. 1824 przez

Nowosilcowa na ziemi wj-gnania, s tu wymownym
przykadem, jak rzadko taka dziatwa ocali si

zdoa. Niejeden z nich, ginc przedwczenie, móg
z ca susznoci do pozostaych rówieników rzec

ow wielk prawd: lepiej dobrze umrze, ni le

y.
Podczas póniejszych lat wygnania mego, mia-

em mono w krajach nader odlegjTh, bo a w
Dauryi, znale lad dalszych losów Tyni i Molles-

sona, których nazwiska przechowaa iii. cz
„Dziadów". Znaem sj^nów Tyra, spotkaem legen-

d otaczajc mogi Mollessona. Podaj w innej

mojej pracy prawdziwe szczegóy, tj-czce si lo-

sów owych pacholt za dni ich wj'^gnania. Moe to

pierwsi z zatracanych modzieniaszków, ale nie naj-

pierwsi, a w kad3^m razie nie ostatni. Lata 1863 i

1864, które dostarcz3'y obrazów najwikszej grozy,

widziay znacznie modsze dzieci, pdzone na dale-

kie wygnanie.

Nie wiem kierunku dalszej drogi j-cia owego
modziutkiego P., który krótk noc majow z nami

w Kozowie przegwarzy, paczc i miejc si na-

przemian, sdz jednak, e duchem ocala, a jeli

umar—to umar dobrze. Dwik mow}' rodzinnej

r
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mono wylania s\v3'ch uczu, marze, boleci i

nadziei przed ziomkami, którzy go zrozumiej, smu-

tek podziel, zachwyca!}' modzieniaszka, cz3'niy

szczliw3'm bodaj na chwil.
— Dalicie mi moc, si na dugo—mówio

biedne dziecko, ciskajc nas przy poegnaniu.

Zostawilimy' go penego dobrej otuch}'; nie

my wszake dawalimy ow moc, si, do opiera-

nia si pontom otaczajc3'm, a atwo gubic3'm

nietylko tak mode pacholta, lecz i znacznie do-

wiadczeszych—nie my pomoc tu bylimy; wy-

niós on zpod macierzystej strzechy wiar gbok,
któr ówczesne krajowe okolicznoci umacniay, w
wielki pomie iskr rozdmucha mogy, i nieraz

rozarzay. To bj-a jego moc, jego pancerz, w mo-

dlitwie, jak nam mówi, szuka pokrzepienia. Ta

pomoc, zapewne, nie zawioda.

Co póniej z nim si stao—nie wienu*.

Lipieck, w któr3'm zatrzymalimy si tylko

kilka minut, dla przeprzgu koni, mile zdaa wpa-

da nam w oko. Patrzc na jego schludne domki,

miejscowo nieco nawet malownicz, park obszer-

ny, przy którj^m s róda wód mineralnyah, cie-

szylimy si nadziej, i wspótowarzysz doli, le-

karz Bogucki, bdzie mia znone moe otoczenie

na swem nowem W3'gnaniu. Rzeczywicie nie mia

podobno tam zb\'t zych warunków, ale w kilka

tygodni po prz3'jedzie—zaledwie zacz si rozpa-

tr3'wa wród nowego otoczenia—uwolniono go,

A\TÓci do kraju.
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Lipieck, w póniejszych nieco latach, sta si

bardziej znanym i gonym nawet w Rossyi, z po-

wodu swych wód mineralnych, które znacznie pod-

niós nasz wspówygnaniec, lekarz, Fortunat No-

wicki, o któiym sów par wyej wspomnielimy.

Ju Piotr W. zwraca uwag na Lipieck i mi-

neralne bogactwa w jego okolicach znajdujce si;

sta si on zaoycielem miasteczka. Obfita ruda

elazna podaa Piotrowi myl wybudowania wiel-

kiej fabryki elaza, okoo której zabudowaa si

miecina schludna, stawaa bowiem pod okiem

wielkiego „cieli" i budowniczego. Wielki ten „cie-

la" i prawdziwy dobrodziej swego pastwa, prag-

n z Lipiecka wytworzy podstaw dziaa dla

swej armii, podczas zdobywania Azowa. Budowano

wtedy mae rzeczne statki w Lipiecku, na nurtach

wzbierajcej znacznie na wiosn rzeczki Worone,

projektowano zbrojnemi odziami dosta si na wo-

dy Donu, i w ten sposób korsarsko-rzeczny, który

wypróbowano z pomj^lnym skutkiem, zdob^^wajc

wschód i pónoc azyatyck, uderza ku poudniowi,

torowa sobie drog na Palus Maeotis.

Z biegiem lat Lipieck przesta by potrzebnym

dla strategików, lecz lady pobytu tam Piotra W.
nie zginy; pozostaa fabryka wyrobów elazn3^ch,

pozostaa tradycya, i s tam wody mineralne i

paacyk monarchy, zaoyciela miasteczka.

Do cudzoziemca zwykle najwicej w Rosyi

zdziaaa na polu pracy wewntrznej, poytek rze-

czywisty spoeczestwu przynoszcej. Tak si i

tym razem stao. Chocia ju w r. 1700 Piotr

orzek, e Lipieck posiada wody mineralne, czekano

z przeszoci. ^^
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lat sto, a nadszed Niemiec Pfeler, który owe wo-

dy zbada i dokadnie opisa w r. 1804; po upywie
za znowu lat prawie siedmdziesiciu nadszed inny

cudzoziemiec, Polak-wygnaniec, lekarz Fort. No-

wicki, który je nanowo bada, opisa, nada im

rozgos, wzito—sta si^ rzeczywistym twórc tej

leczniczej miejscowoci.

Lekarz Fort. Nowicki, umysu rozlegego, ener-

gii wielkiej, wraz z x. Waler. Gromadzkim, wi

karyuszem w Horochowie na Woyniu (póniejsz3'

prób. w Tomsku na Syberyi), nalea do najwcze-

niejszych w\'gnaców w r. 1862 (nietylko na Wo-
yniu, ale wogóle na caym obszarze zaboru ros.).

Cay okres walki 1863—64 r. przeby on na wy-

gnaniu, które póniej dla niego stao si^ Iejszem,

wreszcie uwolniono go; i on wówczas, ze wiatym
obywatelem tamecznym, p. Satinem, wytworzy towa-

rzystwo akcyjne, które wydzierawio od rzdu wody
mineralne w Lipiecku. Nowicki zosta dyrektorem

zakadu, który pod jego doni wkrótce zakwitn.

Cliarakter3^styczna rzecz zasza, gdy owa spóka
balneologiczna obejmowaa dzieraw, do której

nietylko róda naleay, ale i paacyk Piotra W.
Dzierawcy wszake paacu nie znaleli. Widocznie

kto go rozebra, bd te run on przed wielu

laty; nikt w Lipiecku nie pamita istnienia tego

budynku: pomimo to jednak rzd oy znaczne

koszta na jego utrzymanie od dni Piotra W., do dni

objcia zarzdu przez naszego ziomka. Tego ro-

dzaju okradanie skarbu pastwa wci tam na po-

rzdku dziennym. Dr. Fortunat Nowicki, po powro-
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cie do kraju, urzdzi zakad leczniczy w Naczo-
wie (w Lubelskiem), gdzie zmar okoo r. 1885.

Miao si ju ku pónocy, drugiego dnia po-

dróy, gdy stanlimy w Lebiedianiu. Miecina,

chocia powiatowa, maluczka wszake, z 6000 gów
zoona, nigdy nie bya miejscem wygnania Pola-

ków. Przekonalimy si nawet, i ogó mieszka-

ców nie sysza nic o Polakach. Znano Tatarów,

Turków, sysz ano o Ormianach, ale o Polakach

widocznie nie syszano nawet. Do gospodarza do-

mu, gdzie zamieszkalimy, przychodzili jego ssie-

dzi, znajomi i krewni, pytajc, jakich to ludzi u

siebie ma, których rzd wizi, a zwierzchnik mia-

sta (horodniczy) ich pilnuje. Nie wiem co z pier-

wszych narad wypado, lecz po paru miesicach

prz3'patrywania si i zastanawia orzeczono, emy
zapewne Ormianie, którzy mieszkaj w górach

Kaukazu, nie uznajc wadzy Rosyi nad sob.

Ten drobny szczegó wskazuje, i ludno
mieciny najzupeniej bya patryarchaln, nie wy-

chylaa si poza wg}- swych domostw, nic nie

czytaa i o stosunkach wiata tyle tylko wiedziaa,

e Bóg stworzy ich naród na to, aby inn3'mi ludy

wada. Wród tak patryarchalnjTh stosunków mie-

szkalimy trzy miesice. Ludno patrzya na nas

z pocztku z ciekawoci, póniej obojtnie; nie-

przyjazn wcale nie bya.

Tum w owem pastwie, przynajmniej za dni

ówczesnego wygnania, dalekim by od wszelkiej

nienawici plemiennej, nie zna jej wcale. Pokolenia
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tamtoczesne pamitay panowanie cesarza Mikoaja 1,

który, acz srogi, dziaa rodkami legalnymi, u}'-

wan3'ini przez wadz monarchiczn; wzniecanie

nienawici plemion lub klas spoecznych, szukanie

sprzjanierzeców wród brutalnych instynktów mas,

bodaj dla celów pastwowych, uwaa za rzecz

niegodn monarchy, dlatego te wszelkie podobne

nienawici potpiane przeze byy surowo. Jeli za

dni i za panowa póniejsz\xh zobaczono co inne-

go, byy to robot\' sztuczne, owoce propagandy

niszych organów administracyjnych, szowinizm

naprdce wj-tworzony u góry, który rozniecaa,

kolportowaa, utrwalaa prasa, zdobywajca w la-

tach póniejsz3'ch coraz to wiksz wzito, coraz

zupeniejsze uznanie.

Wadze w Lebiedianiu nie czyni}' nam wpra-

wdzie szykan adn3'ch, ku czemu moe pola bra-

kowao, lecz z pewnego rodzaju nieufnoci na nas

patrzano. Do byoby chocia cienia czego, co

mogoby usprawiedliwi nieufno, a cz3'nionoby za-

pewne sz3'kany. W postpowaniu naszem najbar-

dziej podejrzliwe oko nic upatrze nie mogo.
Zamknici w mieszkaniu, nie W3'ch3'lalimy si ze
prawie zupenie, ch3'ba wieczorem, na krótk prze-

chadzk. Stosunków, znajomoci wcale nie mielim3'

i nie szukalim3' ich; zreszt szukanie b3''ob3' bezo-

wocne m. Miasteczko, oprócz kilku rodzin urzdni-

cz3xh, kilku domów zamoniejsz3xh nieco kupców,

ludzi moe dobr3'ch, ale bez W3'ksztacenia, wcale

nie posiadao innego towarz3'stwa. Postanowilini}-

zatem poprzesta na adnem: stronilinw zarówno
od ludzi tameczn3'ch, jak i od wiata dziennego.
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gdy zaledwie po zachodzie soca W3xhylaliniv

si z mieszkania na przechadzk po cichj^ch, bezlud-

nych uHcach miasteczka, lub za jego rogatki, aby

chocia na kilkanacie minut odetchn powietrzem

szerszych przestworzy.

Ale te zamiejskie, bodaj chwilowe wycieczki,

chocia dla zdrowia potrzebne, czj^ni naleao
bardzo ogldnie: mogy si bowiem wadzom nie-

podoba, które nie mia}- prawa pozwala na wy-

chodzenie poza obrb miasteczka.

Jaka uroczysto rodzinna p. horodniczego

wycigna nas niespodzianie z samotni: nasz gów-
ny stró da naszej obecnoci na wielkiej u nie-

go recepcyi. Uchyli si od tego byo prawie nie-

podobiestwem—b3dimy przeto; figurujc bardziej

jako jecy i trofea, urozmaicajce uczt, ni jako

biesiadnicy.

Od czasu owej recepcj znowu nie wj-chyla-

limy si wcale z naszego domostwa, skracajc

czas wród nadzwj-czajnej samotnoci nie tyle

ksik, bo maluczki zapas ksiek prdko si wy-
czerpa, jak prac okoo ogródka kwiatowego, za-

oonego na dziedzicu, i obszern korespondency
2 rónemi koloniami wygnaczemi: z Wiatk, Wo-
ogd, Perm, Archangielskiem, Koa V). Za pomoc

1) W K o 1 e, na koczynach ldu pónocnego, byo wów-
czas rzucone modziutkie, kilkunastoletnie chopi, z awy
szkolnej wileskiej porwane, nazwiskiem No rej ko. Nie
znane mi bliej okolicznoci, które mu tak srogi los zgotowa-

y, ani te wiem, co z nim póniej si stao. Zapewne powi-
kszy szeregi zatraconych.
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listów moglimy wytworzy dla siebie wiat nie-

widzialny, bardziej bliski usposobieniom naszym

ni ten, co nas otacza.

Tak ubiega trzeci miesic naszej samotnoci

w stepowej miecinie, a dziesity wygnania. Nic si
nie zmieniao w naszej pozj^cyi i adnii zapowied
zmian nie nadchodzia. Owszem, niektóre drobne

wieci w gazetach wiadczyy, e wrzenie umysów
w Kongresówce, nawet wobec reform zapowiedzia-

nych i rozpoczynajcych funkc3'onowa, nie ustaje,

a co gorsza, wzmaga si. Strza do w. ks. Konstan-

tego zdawa si wskazywa, i rozbrat czyniono z

tak zwan przez Rosyan „moraln rewolucy", któ-

ra wywoaa szereg ustpstw korzystn3'ch dla kraju,

wchodzono za na pochj^o cignc ku przepaci.

Przedstawiay si nam tak te rzeczy z gbi
stepów Kipczaku. Przeczuwalimy, i kilka miesi-

cy, które upyny od wyjazdu z kraju, stanowcz
zmian wprowadziy w usposobieniach. Przeczucia

wkrótce ziciy si. Stawalimy w przededniu wiel-

kich katastrof.

Przewidujc zmian usposobie w kraju, nie

przewidywalimy wszake prdkiej katastrof}'. Mnie-

malimy, i rozpocznie si w Królestwie spokój n}'

okres rozwoju 3'cia autonomicznego na podstawie

ustpstw zrobionych, którj^ch zakres móg si na-

wet rozszerzy, nasze za, wschodnie prowincje

zaboru, zdoaj równie, bodaj ówim krokiem, po-

suwa si na stanowisku utrzymania tego, co jesz-

cze pozostawao: utrzymujc, ocalajc od ostatecz-

nej ruiny to, co pozostao, pracowaoby si dla

wzrostu, dla rozwoju, dla przyszoci. Zapewne i
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rzd w on^ych chwilach, koczcych lato 1862 r.,

nie przN^puszcza katastrofy zbliajcej si, gdy
wygnacy, osadzeni w rónych punktach w gbi
Rosyi, wracali do kraju, bodaj czciowo; nietylko

ci co pochodzili z Królestwa, ale i mieszkacy ze

wschodnich prowinc^^j zaboru. O ile z listów wi-

dzielimy, wiacka kolonia w pewnej, znacznej nawet

czci rozproszya si: jedni wrócili do domów

(jak bracia Morzyccy), innych (jak Ksawerego Ko-

rew) przeniesiono do dalszych miejscowoci.

Ksawery, przeniesiony do Astrachaskiej gu-

bernii, osadzony na wysepce Kaspijskiego morza,

osamotniony, chory, pisywa dziwnie smutne listy,

bagajc, abymy w razie powrotu do kraju, jecha-

li przez Wilno i prosili jego matk o wydobycie

syna z niewoH.

Powrót nasz do kraju wydawa si przed-

wczesnem marzeniem— nie marzylimy wic o nim,

nie chcc si napróno udzi; gdy nagle zaszy

zmiany nieprzewidziane w naszej pozycyi.

Kto z bliskich a yczliwych nam osób, mie-

szkajc w Petersburgu, i wiadomym bdc czyim

wpywom gubernator tambowski ulega, z nadzwy-

czajn zrcznoci i szybkoci przeprowadzi spra-

w naszego powrotu ze stepowej samotni do gu-

bernialnego miasta.

Wrócilimy wic znowu do Tambowa, okoo

poowy sierpnia, i gdy przyszlimy powita pana

Danzasa, mia biedaczysko min bardzo zakopo-

tan; nie wiedzia bowiem, kiedy wyda rozkaz wy-

cofania nas z powiatowej mieciny. Stara si mój
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brat jakim banalnym komplementem wyprowadzi
go z kopotu, co mu si dobrze powiodo.

W par tygodni potem, najniespodzianiej przy-

by z kraju telegram, donoszcy o naszei\i uwolnie-

niu. Poprzedzia owa wiadomo o dni kilka czy

te kilkanacie urzdowy rozkaz uwolnienia nas.

Tene sam ksi Was^^lczykow, który skaza nas

na wygnanie przed rokiem, uwalnia obecnie, ko-

rzystajc z wadz}^ swej nieograniczonej, jak w
trzech prowincyach poudniowych sprawowa. Czy-

nu tego sprawiedliwoci dokona ów wielkorzdca—
nalecy do dawnych, lepszych, zacniejszych poko-

le swego narodu— na dni niewiele przed zgonem.

Ze smutkiem egnalimy towarzyszy wygnania,

lecz oni pogodnie w przyszo patrzali; kady z

nich posiada wikszy lub mniejszy promyk nadziei

powrotu, równie prdkiego. Pi-omyki te wkrótce

mia}^ zagasn, wobec wielkiej uny klsk, co po

paru miesicach rozgorzaa nad krajem, niemniej

jednak w chwili, gdy Tambow opuszczalimy, jesz-

cze one nie gas}'. Nie dziwcie si temu, wszake i

m}^ nie spodziewalimy si, e ów nasz powrót, to

tylko krótka a cika przerwa dalszej niewoli, lub

dalszych klsk.

W Tambowie zostawao wted}' trzech tylko

wspów\'gnaców: Bereecki, Fort. Nowicki i Adolf

Pilchowski. Pierwszy prowadzi pilnie studya ling-

wistyczne, UCZ}'! si po hiszpasku; drugi zapenia
swój czas nietylko praktyk lekarsk, która wów-
czas obszern nie bya, lecz pisa; przygotowywa
bowiem materya do opisu Woynia, uzupenia
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swe nader ciekawe pod wzgldem statystycznym

korespondencye do Gazety Polskiej, noszce tytu
„Z Zabua". Badacz ówczesnego stanu Woynia,
znajdzie tam materya, o który dzi naprónoby
pyta gdzieindziej ').

Pilchowski, starzec, narrator wymowny prze-

szoci, którego opowiadanie o O. Marcinie, kapu-

cynie, wyej tu przj^toczylimy, muzyk skraca
dni samotnej niewoli. Malutki, bardzo harmonijny
jednak, melodykon przywióz on z sob na wygna-
nie i nie rozstawa si z nim a do koca swej tu-

aczki. adnego z tych zacnych ludzi nie spotka-

limy nigdy potem, a dzi ju oddawna wszyscy
oni w mogile.

Spiesznym by nasz wyjazd z Tambowa a

jeszcze spieszniejsz podró duga, z powrotem do
kraju, któr pón jesieni 1862 r. odbyw^alimy.

Domowe sprawy tak si zoyy, i nasz go-
ciniec szed przez Moskw, Petersburg, a stamtd
na Inflanty do Wilna, na Lid, Nowogródek, Pisk
i wreszcie ytomierz, gdzie wedle urzdowego po-

lecenia, prezentowalimy si p. gubernatorowi. Trakt

to by dugi, nucy, zwaszcza przy kocu podróy,
bo jesie ju si na dobre rozgospodarzya.

1) Hiszpaskie studya Al. Bereeckiego nie poszy na

marne; póniejszym nieco ich owocem byy jego przekady
poetów liiszpaskicli, umieszczane w uamkacti w pierwszycti

rocznikach Kosóiv.—Fort. Nowicki, nie mogc poza krajem

opracowa historyczno-statystycznego opisu Woynia, prze-

sta jedynie na wydaniu maej jego czstki, drukowanej w
Drenie w 1870 r.
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. W Moskwie spotkalimy si^ z pierwsza mo-
noci wysuchania Mszy w., po dziewiciomiesi-
cznej przerwie, i zoenia podziki Bogu, u stóp

otarza, za niespodziewan redempcy. Pracy re-

dempcj-jnej podja si i szczliwie jej dokonaa, z

wasnego natchnienia, Ks. Zeneida z Hoyskich
'Lubomirska. Praca pada wprawdzie na uczciwy
grunt charakteru ksicia Wasylczykowa, ale nie

przyniosaby owoców, gdyby nie zabiegi dostojnej

naszej rodaczki...

W Petersburgu, majc audency u p. ministra

owiat}' — a teka wówczas chwilowo spoczywaa w
rku bar. Nikolai — przekonaem si, e sfer}' kie-

rujce sprawami pastwa bieglemi hyly jeszcze w
geografii naszej historycznej.

Nie przeczuwajc wcale, i na horyzoncie uka-

zuje si zapowied wielkiego kataklizmu, marzyem o

pracy pedagogicznej, która mi si wicej umiechaa
ni ycie ziemianina; zapytaem wic p. ministra, czy

mógbym ponownie otrzyma posad nauczyciela pol-

skiego jzj-ka i literatur}' w jednem z gimnazyów^ w
kraju, po znanem mu dobrze wyparciu mnie z takie-

go stanowiska w Równem.—Nie widz przeszkód

—

odpar— byle nie w okrgu naukowym kijowskim,

ale w innym, dlaczegóby nie, np. w petersburskim.

—

Ekscelencyo, mówi o kraju— dorzuciem z niemia-

oci.— Zapominasz pan— rzek minister z nacis-

kiem — e gubernia witebska zalicza si do okrgu
nauk. petersburskiego. Bdc w Dynaburgii, bdziesz

pan u siebie...— Zamilkem zdumiony... Pamitaem
o tem, lecz wcale nie przypuszczaem, ab}' wród
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sfer rzdzcych pamitano tak dobrze o naszych

Inflantach.

W Wilnie skorzystaem z monoci torowania

drogi do uwolnienia Ksawerego Korewy... Byem u

jego matki, przedstawiem jej, jak opakanym jest

los syna; prosiem, aby swymi stosunkami u wiel-

korzdcy Nazimowa wyrobia Ksaweremu przynaj-

mniej mono ukoczenia kursów uniwersyteckich w
Kazaniu, i wj^-waa go z owej wysepki na Kaspij-

skiem morzu...

Prónemi by}' me przedstawienia...

Bardzo krótki pobyt nasz w Wilnie, zaledwie

kilkodniowy, wywar na mnie nader silne wraenie...

Po zwiedzeniu pamitek historycznych miasta, po

wpatrzeniu si ogólnem w oblicze starej stohcy Ja-

giellonów, które posiadao jeszcze wówczas rysy

gboko wyrzebione, nadzwyczaj charakteryczne.

rzucilimy okiem na jednostki, grupy ludzi znanych

wtedy i cenionych... Po dwóch, czy trzech, dniach

ju zauwaahmy, i uwydatniaj si dwa koa, róne

liczb i powag wród spoeczestwa: umiarkowani

tworzyli wikszo... Tak przynajmniej na pierwszy

rzut oka dla przybj^szów miasto si przedstawiao...

Nie przewidywano, i wkrótce, gdy padn hasa z

nad Wisy znajd one wnet tyle echa nad Wili i

Niemnem...

Droga nasza dalsza szybkiego powrotu do oko-

lic rodzinnych prowadzia przez Lid, Niewie,

Pisk, przez Polesie, w kierunku ytomierza...
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W ytomierzu, stosownie do woli wadz, jako

ziemianie woysc}', prezentowalimy^ si p. guber-

natorowi, ksiciu Druckiemu-Sokoliskiemu. Przyj
nas uprzejmie i rzek na powitanie:

— Nie dziwcie si swemu wygnaniu: gdy mia-

sto w pomieniaci, niszcz si nieraz domy te na-

wet, co daleko stoj od ognia. Burzylimy dacliy

ponce i nieponce; wród popochiu niepodobna

dokadnie rozrónia, któr}' dom gore...

Zarówno mówicy, jak i ci do których mówi,
poniewa wracali dopiero z dugiej podróy, prze-

konani b3di, i ju cisza zupena zalega kraj cay,

nie przeczuwali, i burze a ognie nowe, ognie klsk,

straszniejsze od wszystkiego co dotd widziano,

stoj tu u progu domostw nasz3'ch, koacz do

drzwi.

Zanim szedziesit dni upyno od chwili, o

której mówi, rozpocz si okres dni nowych, krwa-

wych a strasznych.

Spady one tak niespodzianie, jak niegdy owa
Noc Listopadowa na ojców nasz^Th. Bóg tak chcia...

&it nomen Domini b^n^dicttim...

^Liuia oLibrartJ
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