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POEZJA WOJENNA 
PIESŃ KONFEDERACJI BARSKIEJ 

Stawam na placu z Boga ordynansu, 
Rangę porzucam dla nieba wakansu. 
Dla wolności ginę, wiary swej nie minę. 

Ten jest mój azard. 

Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem. 
W marszu zostaję; choć upadnę trupem, 
Nie zważam, bo w boju - dla duszy pokoju 

Szukam w Ojczyźnie. 

Krew z ran wylana dla mego zbawienia 
Utwierdza żądzę, ukaja pragnienia, 
Jako katolika - wskroś serce przenika, 

Prawnego w wierze. 

Smierć Zbawcy stoi za pobudki hasło, 
Aby wzniecenie złych czynności zgasło, 
Wolności przywary, gwałty świętej wiary, 

Zniesione były. 

Wyroku twego, wiem, że nie zapłacę: 
Niech choć przed czasem życie moje tracę, 
Aby nie w upadku, tylko w swoim statku 

Wiara słynęła. 

Nie obawiam się przeciwników zdrady; 
Wiem, że mi dodasz swej zbawiennej rady, 
W zamysłach obrotu, dla praw swych powrotu 

Jak rekrutowi. 

Matka łaskawą, tuszę, że się stawi, 
Dzielnością swoich rąk pobłogosławi, 
A że gdy przybraną, będę miał wygraną, 

Wiary obrońca. 

Boć nie nowina Maryji puklerzem 
Zastawiać Polskę, wojować z rycerzem 
Przybywać w osobie, sukurs dawać Tobie, 

Miła Ojczyzno! 

W polskich patronach niepłonne nadzieje, 
Zelantów serce niechaj się nie chwieje, 
Gdy ci przy swej pieczy miecze do odsieczy 

Dadzą Polakom. 

4 

Akcja „Horsztyńskiego" toczy się w r. 1794 zaś wy
darzenia z czasów konfederacji barskiej, więc sprzed 
ćwierćwiecza, są tam tylko wspomniane. Jednak roz
maite okoliczności stworzone przez autora zbliżają te 
odległe czasy do siebie niemal tak blisko, jakby na
stęl)owały po sobie bezpośrednio. Starczy zwrócić uwa
gę na postacie dwóch młodych kobiet, Salomei i Ame
lii, „klasztornych przyjaciółek'', a więc rówieśnic. Do
rosłe za konfederacji (Salomea już wtedy była mężat
ką), są młode i powabne jeszcze i za Insurekcji. 

Kossakowscy, hetman i jei:-o dzieci, oraz stary kon
federat barski Horsztyński wraz z żoną Salomeą to 
główne postacie dramatu. Ale te dzieci hetmańskie, sy
nowie Szczęsny i Michaś oraz córka Amelia, w rzeczy
wistości nigdy nie istniały. Szymon Kossakowski miał 
wprawdzie córkę jedynaczkę, której na imię było Ma
ria, ale ta umarła młodo, na sześć lat przed Insurek
cją. Trzeba jeszcze dodać, że nie był nigdy wdow
cem - jak tego chciał Słowacki - bowiem żona jego, 
Teresa z Potockich przeżyła męża o lat 28. Ponieważ 
fikcją literacką są i małżonkowie Horsztyńscy przyj
dzie się tu zająć szerzej przede wszystkim nader barw
ną, daleką od szablonu postacią ostatniego hetmana 
wielkiego litewskiego. O jego bracie biskupie inflan
ckim tylko jedna jedyna wypowiedź młodego Szczęsne
go, który jest zdania, że ojciec ,iego „lepszy od brata 
swego, a nam stryja, biskupa„. bo nie włożył fioleto
wej sukni". Jednak ponieważ wówczas, kiedy pisano 
lub mówiono „Kossakowscy", to nie tyle z myślą o ca
łej ich rodzinie, ile właśnie o tych dwóch braciach 
trzęsących Litwą w okresie między Targowicą a In
surekcją, wypadnie i temu prałatowi poświęcić nieco 
uwagi. I wreszcie Jakub Jasiński, organizator i przy
wódca powstania w Wilnie, postać o której w drama
cie tylko się napomyka, chociaż chciałoby się z nią 
utożsamiać tajemniczego „Nieznajomego". Na zapozna
nie czytelników z przebiegiem wydarzeń w owych pa
miętnych kilku dniach znajdzie się dość okazji przy 
omawianiu losów hetmana. 

Urodził się w r. 1741 w Szyłach w powiecie kowień
skim w domu zamożnym, ale dalekim od poziomu ma
gnackiego. Był najmłodszym z czterech synów Józefa 
Dominika, stolnika żmudzkiei:-o, potem sędziei:-o ziem
skiego kowieńskiei:-o, i Marianny z Zabiełłów. Do 
chrztu trzymał ~o głośny pamiętnikarz Marcin Matu
szewicz. Ojca stracił, kiedy miał zaledwie dwa lata 
i wraz z braćmi dostał się pod opiekę wuja Antonie
go Zabiełły, podczaszego kowieńskiego, z czasem łow
czego W. Ks. Litewskiego. Kształcił się zrazu u je
zuitów w Kownie, potem w szkołach w Królewcu. Za
biełłę łączyły bliskie stosunki z królewiczem Karolem, 
księciem kurlandzkim, i kierując na jcro dwór sio
strzeńca pragnął mu w ten sposób zapewnić karierę. 
Przebywał więc młody Kossakowski jako pai w Mi-

tawie i tam zetknął się z innym paziem Kazimierzem 
Pułaskim. W r. 1763 księcia Karola wyparły stamtąd 
wojska rosyjskie wiodące na kurlandzki stolec ksią
żęcy Birona. Ten mitawski epizod Słowacki w „Księ
dzu Marku" tak każe wspominać Kossakowskiemu: 

„Jak brytan wierny, 

Choć go czasem i nie karmią, 

On przy dornie jak odźwierny, 

Tak ja przed moskiewską armią, 

Poleciwszy duszę Bogu 

Położyłem się na progu 

Warcząc, bo mi tam mospanie 

Brakło zębów na k'.:łsanic". 

Wuj-opiekun, realista polityczny, kiedy już nie było 
widoków na ponowny odbiór na tron polski Sasa, usi
łował zbliżyć siostrzeńców do Poniatowskiego. Szymon, 
wtedy już po awansie Zabiełły podczaszy kowieński, 
oddał na elekcji swój głos na Stanisława Augusta i po 
dwóch latach otrzymał niewielkie starostwo zosielskie. 
Kiedy jednak wkrótce potem w zabiegach o inne, nie
porównanie intratniejsze starostwo, spotkało &'O nie
powodzenie, nie darował tego ani królowi, ani Czarto
ryskim, którzy w rozdawnictwie królewszczyzn na Lit
wie mieli wtedy głos nader ważki. Nawrócił do swych 
dawnych powiązań saskich i ruszył do Drezna, gdzie 
się spotkał z powracającym właśnie do kraju po kilku
letnim dobrowolnym wygnaniu ks. Karolem Radziwił
łem, wojewodą wileńskim. To spotkanie zadecydowa
ło o udziale podczaszego kowieńskiego w konfederacji 
radomskiej, zawiązanej pod laską księcia „Panie Ko
chanku", a opartej w znacznej mierze na dawnych 
stronnikach saskich. Marszałkował młody Kossakowski 
powiatowi kowieńskiemu, zaś latem 1767 r. był jed
nym z wysłanników najwyższych władz konfederackich, 
zwanych potocznie generalnością, do Warszawy, gdzie 
zaatakował króla mową napastliwie oskarżycielską. Na 
przełomie r. 1767 i 1768 uczestniczył w poselstwie do 
Moskwy mającym prosić o wsparcie konfederatów 
w ich walce z reformami przedsiębranymi przez króla. 

Zaraz po powrocie przyłączył się do drugiego z kolei 
ruchu konfederackiego poczętego w Barze. Postawił 
sobie za zadanie ruszenie Litwy, upatrując dla siebie 
stanowisko tamtejszego marszałka generalnego. Swe 
działania rozpoczął ocl Żmudzi, z której pochodził, 

Niech nas nie ślepią światowe ponęty: 
Dla Boga brońmy wiary Jego świętej. 
A za naszą pracą będzie wszystką płacą 

Zyć z Bogiem w niebie. 

PIOSNKA O DREWICZU 

Jedzie Drewicz jedzie, 
Trzysta koni wiedzie; 
Oj, poczekaj, panie Drewicz, 
Nie twoje to będzie. 

Od bram Częstochowy 
Zabrzmiały podkowy: 
Ho! Ho! teraz Panie Drewicz 
Nie uniesiesz głowy. 

To Kazimierz Pułaski, 
Konfederat barski; 
Ty wiesz dobrze, Panie Drewicz, 
Ze to rębacz dziarski. 

Drewicza ujęto, 
W kajdany opięto: 
Hej, panowie, bracia szlachta, 
To nam dzisiaj święto. 

Drewiczowe ręce (bis) 
Już nie będą wywijały 
Szablą po wojence. 

Drewiczowe nogi 
Już nie będą zachodziły 
Pułaskiemu drogi. 

Drewiczowe oczy (bis) 
Już nie będą poglądować, 
Skąd Zaręba kroczy. 
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Drewiczowe uszy (bis) 
Już nie będą podsłuchiwać:, 
Skąd pan Sawa ruszy. 

Drewiczowe zęby (b is) 
Już nie będą zajadały 
Kurcząteczek wszędy. • 

Drewiczowa glowa (bis) 
Już nie b ędzie wysypiała 
Na poduszce zdrowa. 
Ha! srogi Drewiczu, 
Przyszła na cię czarna kreska, 
Moskiewski paniczu. 

Obcinałe~ ręce, 
Obcinałeś uszy 
Naszym panom braciom szlachcie, 
Dziś myśl o swej duszy. 

Chłopcze, podaj skrzypce, 
Podaj i oboje, 
Niech ja zagram. senatorom., 
Patrząc na .~mier{; twoję. 

PIEŚŃ KONFEDERACKA 
O JW. PUŁASKIM 

Powstań, Pułaski, przetrzyj swe powieki! 
Bo jak nie wstaniesz, zginiemy na wieki. 

Bez twej komendy, nasz łaskawy panie, 
Gdzie sam nie będziesz, niedobrze się 

stanie. 

Już zdrajca Drewicz przystawia drabiny, 
Wcześnie zaczyna od drugiej godziny, 

Już to każdy wie z Drewicza komendy: 
Gdzie tylko przyjdzie, robi biedy wszędy. 

Wiedział to Drewicz, że wojska niewiele 
Miał pan Pułaski, i szedł sobie śmiele 
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i w osmiu powiatach pbłnocnej Litwy pozawlązywai 
konfederacje. Kiedy jednak w październiku Karol Ra
dziwiłł z grupą marszałków prowincjonalnych dał się 
zaskoczyć w Nieświeżu i rozbroić, on sam poniósł klę
skę pod Wysoką Rudą i uszedł do Prus a stamtąd do 
Drezna. Przebywał tam w początkach r. 1769. Zarów
no tutaj, jak i potem w Stambule, gdzie podawał się 
samozwańczo za wysłannika saskiego i reprezentanta 
gcneralności barskiej, intrygował zawzięcie przeciwko 
tej najwyższej konfederackiej władzy. Zdobył zaufa
nie Turków i uzyskał najwyższe odznaczenie „honoro
wy kaftan". Przy okazji dopuścił się niemałych nad
użyć w dysponowaniu pieniędzmi saskimi, które tra
fiły do jego rąk. Po tym wszystkim rada konfederacka 
w październiku 1770 r. wydała uniwersał potępiający 
i nakazujący jego schwytanie. Szukał schronienia 
w twierdzy częstochowskiej u swego towarzysza z mlo
dycyh lat, Kazimierza Pułaskiego, a pikanteria sytua
cji polegała na tym, że obok Józefa Zaremby, właśnie 
temu dowódcy polecono aresztować Kassakowskiego. 

Nie bez zachęty ze strony Pułaskiego zwrócił się znów 
ku Litwie, rozpoczynając głośny w całym kraju, „bo
haterski" okres swego życia. Starym swym zwycza
jem i teraz występował samozwańczo niby z ramienia 
generalności, ale okazał rzutkość i energię zupełnie wy
jątkową. Do swych szeregów ściągnął szybko kilka ty
sięcy ludzi rekrutujących się spośród drobniejszej 
szlachty i chłopów, a nic br.akio też podobno Żydów 
i Cyganów. Stoczył kilka szczęśliwych potyczek, po 
których załogi rosyjskie w miastach na Żmudzi poczu
ły się poważnie zagrożone. W Olicie, jak zawsze samo
zwańczo, ogłosił się marszałkiem smoleńskim, co pod 
względem terytorialnym było jawną fikcją, tak jak od 
stu lat przeszło fikcyjnymi były urzędy dawnego wo
jewództwa smoleńskiego. Latem 1771 r. poruszył In
flanty, a w manifeście swym ogłosił, iż celem jego jest 
„rugowanie z granic ojczystych inwazorów". W sierp
niu stanął z czterema tysiącami zbrojnych w Mińsku, 
zawiązał tam konfederację, poczcm ruszył ku wschodo
wi. Słane przezeń luźne oddziały dotarły do Homla 
i Mozyra, on sam zaś przekroczył Dniepr, wszedł do 
Mohylowa i Szkłowa, ba, przekroczył nawet granicę 
rosyjską i zawadził o Smoleńszczyznę. Nad Dnieprem, 
w Strzeszynie skoncentrował swe siły, poczem pod Sta
rym Bychowem 14 września pobił Rosjan usiłujących 
go otoczyć. Terenem jego działań stały się teraz wo
jewództwa mścisławskie, witebskie i połockie, gdzie 
zorganizował lokalne konfederacje. Na dłuższą jednak 
metę wojskom rosyjskim sprostać nic mógł i musiał 
wzdłuż granicy kurlandzkiej cofać się szybko ku Pru
som. Ks. Biron kurlandzki poczuł się zagrożony, po
stawiono w stan pogotowia wszystkie pograniczne gar
nizony rosyjskie, ale litewski partyzant nie miał już 
sił dla dalszego prowadzenia tej kampanii. W paździer-
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Kazał rabować, jak skoro tam zajdą, 
A wszystkich wyrznąć, kogo tylko znajdą. 

Ale go szczęście mocno omyliło, 
Bo musiał uciec, choć ze wstydem bylo. 

Nie czekał kaffy, którą o dziewiątej 
Miał pić w fortece, ale i do piątej 

Nie mógł wytrzymać, jak mężny Pułaski 
Zaczął go witać w imię Matki Boskiej. 

Był kontent Drewicz z takiego witania, 
Ledwie doczekał w żałości świtania. 

Zamiast klejnotów dostał kqmieniami 
I sam uciekł, choć za rogatkami 

Stal był zdaleka, czekając zwycięstwa, 
Aż się doczekał od swoich przeklęctwa. 

Bo go Moskale sami przeklinali 
Co się z carycą i z światem żegnali: 

Bodajżeś ty byl sobakami władał, 
Ale nie nami, coś nas tu postradał. 

Jako najprędzej, by się nie wydalo, 
Wiele stupajków na placu zostało, 

Rozkazał Drewicz, aby ich zbierali, 
Którzy się spili, żeby ich chowali. 

Aż tu adjutant, kiedy porachuje, 
Więcej nad tysiąc stupajków brakuje 

Własnej krwi swojej. Nie miodu, nie wina, 
Lecz to głupiego Drewicza przyczyna. -

Otóż masz teraz, Drewiczu szalony, 
Nie Bierzyński to, głupiec przekupiony, 

Coś go z tryumfem wywiódł z zagranicy. 
Bo pan Pułaski bije, nie z mennicy. 

Rachuje sumy, nie chce żadnej dani, 
Drwi z ciebie równo jak i z twojej pani. 

Bo on ma Panią, imię Jej Maryja, 
Twa pani Kaśka- k .... , kanalija: 

Niech w piekło wpadnie z Poniatowskim panem. 
P'!llaski żyj zdrów, na wiek wieków. Amen. 
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niku przekroczył Niemen pod Jurborkiem i drogą na 
Wiłkowyszki, Kalwarię, Grajewo, Tykocin zmierzał ku 
Mazowszu. Tu, w okolicy Przasnysza, pod Lipinami po
niósł 31 października ostateczną klęskę. Z resztą ob
dartych i do ostatka wycieńczonych ludzi uchodził stąd 
w kierunku Brześcia Kujawskiego. Ta jego wyprawa 
litewska odbiła się szerokim echem po całym kraju, 
Szlacheccy pamiętnikarze nie bez pogardy notowali, iż 
w oddziałach jego pełno było „masztalerzy, stangre
tów, pachołków, parobków, złoczyńców ( ... ), najgorszej 
hołoty". Wobec tych spośród szlachty, którzy nfo kwa
pili się z przystąpieniem do konfederacji stosował środ
ki niezawodne: palił dwory i niecił bunty poddanych. 
Okazał wtedy nielada umiejętności w prowadzeniu nę
kającej przeciwnika walki podjazdowej: niszczył mo
sty, przechwytywał kurierów, przecinał szlaki apro
wizacyjne, a dzięki popularności wśród szerokich mas 
pospólstwa własny jego wywiad funkcjonował wy
bornie. 

Generalność chcąc niechcąc musiała wreszcie zreha
bilitować tego „litewskiego Pułaskiego". kasując daw
ne potępiające go uniwersały. Po bezowocnej wyprawie 
do Paryża znalazł się wraz z Pułaskim w początkach 
r. 1774 znów nad Bosforem, ale i tam nic już nie mógł 
zdziałać, wobec zawartego między Rosją i Turcją po
koju w Kuczuk-Kajnardżi. W latach zmagań konfede
rackich uwidoczniły się w pełni najistotniejsze cechy 
Kossakowskiego, więc duże zdolności organizacyjne, 
rzutkość, energia, niemała odwaga osobista, a przy tym 
nieposkromione intryganctwo, daleko idąca bezwzględ
ność i brak jakichkolwiek hamulców natury moralnej. 

Aby nie przekreślać do końca szans na karierę w kra
ju, trzeba było teraz zrzucić pychę z serca i zakołatać 
do łaski znienawidzonego króla. Wysłał tedy pan Szy
mon z Wiednia na jego ręce deklarację odstąpienia od 
konfederacji. Chyba z końcem 1775 r. przebywał już na 
Litwie, gdzie nie powiększył jednak grona stronników 
królewskich i na wszelkie sposoby szukał kontaktów 
z opozycjlł. Jego trwająca nadal wrogość wobec dwo
ru królewskiego zaznaczyła się szczególniej jaskrawo 
w walce, jaką on sam i jego bracia poczęli wieść z An
tonim Tyzenhauzem, podskarbim nadwornym litew
skim, trzęsącym Litwą przywódcą tamtejszych regali
stów. Przy pozorach olśniewających osiągnięć gospo
darczych podskarbi na dłuższą metę rujnował doszczęt
nie ekonomie królewskie, a obywateli oburzał nieli
czeniem się z prawem. Miał zaciętego wroga także 
i w ambasadorze carskim O. Stackelbergu, co w niema
łym stopniu przyczyniło się do jego upadku. Braciom 
Kossakowskim szło tu nie o dobro kraju, ich zatarg 
z podskarbim miał charakter zgoła prywatny, rzec by 
można rodzinny. Barbara z Zyberków, wdowa po Ty-

zenhauzie, staroście posolskim, bracie podskarbiego, 
wyszła powtórnie za Michała Kossakowskiego, najstar
szego z braci Szymona. Podobno miała wraz z drugim 
mężem prowadzić w dobrach należących do jej nielet
nich dzieci gospodarkę rujnującą, o wychowanie ich 
jakoby nie dbała, a córkę chciała wydać za brata jej 
ojczyma, właśnie Szymoua. Podskarbi, który dufny 
w poparcie króla pozwalał sobie na wiele, porwał siłą 
bratanka i bratanicę. Również siłą odbiła mu te dzie
ci przy pomocy zbrojnej komendy rosyjskiej, zesłanej 
przez Stackelberga, siostra ich matki, podkanclerzowa 
koronna Borchowa. Sprawa nabrała charakteru poli
tycznego i długo wlokła się w Trybunale Litewskim. 

Mniej więcej w tym samym czasie, w r. 1776 bracia 
Kossakowscy dokonali działów swej ojcowizny, a po
tem wiedli między sobą niekończące się procesy głośne 
na całą Litwę. Szymonowi przypadł wtedy Józefów 
w powiecie kowieńskim, a od brata nabył sąsiednie 
Skorułe. Do tego dokupił leżące niedaleko Lukonie, 
gdzie wystawił wkrótce pałac, który stał się jego głów
ną rezydencją. Ożenił się z Teresą Potocką, wojewo
dzianką wołyńską, rozwiódłszy ją z Józefem Ilylzcnem, 
wojewodą mścisławskim. 

Zbliżenie ze Stackelbergicm, do jakiego doszło przy 
okazji walki z Tyzenhauzem, nie było przelotnym tyl
ko epizodem. Odtąd stała bliska współpraca z amba
sadą carską to podstawa polityki braci Kossakowskich. 
O przywództwo nad prorosyjskimi stronnikami na Lit
wie walczyli oni ze zmiennym szczęściem z kancle
rzem Joachimem Chreptowiczem i z biskupem wileń
skim Ignacym Massalskim. Na pewno nie królewskim, 
lecz ambasadorskim względom zawdzięczał pan Szymon 
ordery Sw. Stanisława i Orła Białego, jak również 
w latach poprzedzających bezpośrednio sejm zwany 
Wielkim, członkostwo w Radzie Nieustającej. 

Kierunek polityczny, jaki na tym sejmie wziął górę. 
sprawił, iż Kossakowski nie widząc dla siebie pola do 
działania w kraju wszedł w r. 1790 w służbę rosyjską, 
zaciągając się jako ochotnik do armii walczącej w Tur
cji. „Ma wszelkie kwalifikacje do wielkich przedsię
wzięć w Polsce na wypadek, gdyby zaszła potrzeba za
wiązania w niej konfederacji", zalecał go wtedy caro
wej jej wszechwładny faworyt G. Potemkin. Walczył 
więc dawny barski konfederat na Bałkanach zrazu jako 
rosyjski generał major, w toku kampanii awansowany 
na generała lejtnanta. Usprawiedliwiał się potem pięk
nymi słowami: jedynie chęć służenia ojczyźnie - pi
sał - „skłoniła mój umysł, ażebym w służbie Najjaś
niejszej Monarchii Rosyjskiej nabierał więcej zdatno
ści dla usługi pożytecznej we własnym kraju". Mostów 
za sobą palić nie chciał i obiecał królowi iż, jeśliby 
tytko doszło do najazdu ze strony Rosji, wróci natych
miast do kraju. 

WIERSZE PATRIOTYCZNE 

TEKST KABALISTYCZNY 
O KONFEDERATACH (1768) 

Nie dziwuj się, proszę, myślą swą codzienną 
Zoilu gwarancie przewrotny, 

Na co konfederat z swą myślą zbawienną 
Spóźnia umysł z czasem obrotny. 

Poniósłszy klęskę w Barze toni krwawej, 
Nie odstępuje pomsty przyszłej żwawej. 

Odgrażając porą jesienną. 

Rozumiesz to pewnie, że się oglądali, 
Czy też Kraków poprzez swą slawę. 

Nie na tych filarach wiarę pokładali, 
By z wolnością padła pod ławę. 

Chociaż województw wyższych myśl gorliwa 
Dobyła broni, w chęciach sprawiedliwa, 

Przecież słabe zdają się siły. 
Inszy w tem jest fortel, doskonalsze zdania, 

Nie porywczej to chwili dzieło. 
Wielkich to zamysłów punkt do utrzymania: 

Trzeba czekać, by skutek wzięło. 
Między narody poczętej już burzy 
Gwarant w Sarmatach swe oczy zamruży, 

W ten czas słońce w progach zaświeci 
Z wielkim świata dziwem, że miesiąc dwurogi, 

Nocnych błędów trzymając cienie, 
Ojczyznę upadłą postawi na nogi, 

Pierwszych lustrów wróci promienie. 
Ten, co swych braci krwie napił się w zdroju, 
Zażyje trudy w porocznym, napoju, 

Lekceważąc ciężko upadnie. 
Nie rokiem, nie dwoma zakoficzy Mars scen11 

W opłakanym, sarmackim kraju: 
Nasłuchasz się dosyć żałośliwej treny 

Nie według narodu zwyczaju. 
Czterech monarchów poniżą krainę, 
Co w dwóch królestwach czyniła ruinę, 

Biorąc równą miarę dla innych. 
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Lecz też potem Feniks polskiego narodu 
Pocznie się wspaniale z popiołu , 

Będzie go popierać nwcarstwo od Wschodu, 
Z Południem trzymając pospołu 

Ligę czas długi pomyślnemi kroki. 
Aż się też ściągną skryte nam wyroki 

Dalszego w świecie rozrządzenia. 

MONITOR KONFEDERACJI BARSKIEJ 
1769 

Wkrótce staną się wielkie z miastem Lwowem 
dziwy, 

Gdy w tym zgubiciel władzy lokował się chciwy: 
Przykład może być tego, jak zburzonej Troji; 
Wszystkich w nim wiarołomców Pan Bóg 

uspokoi. 
Wybrani zaś unikną, jak niegdyś z Sodomy, 
Chociaż puszczą w ruinę swe wspaniałe domy. 
Świątnice boskie lubo będą nadwątlone 
Na czas, ale na wieki wzrosną ocalone: 
Mamy opatrzność boską na Jerozolimie, 
Miej sca świętego nigdy nie ustanie imię. 
Matka Boska dla Syna gorliwym pozwoli 
Chwast nieprzyjemny zniszczyć z żyznorodnej 

roli, 
Dopomogą wraz wszyscy święci patronowie 
Nieprzyjaciela zgładzić, co siedzi we Lwowie. 
O prześwietna stolico, cóż się z tobą stanie? 
Dla złych obywatelów odbierzesz karanie: 
Jeden zawinił, drudzy pokutować muszą. 
Kiedy przez winowajców i niewinnych wzruszą, 
Przepłaci, życiem każdy w wierze notowany, 
Rzymianin śmiały będąc nieposzlakowany, 
Zdrajcy niechaj się także gotują na mary, 
Jako to mlody, średni, i poczwara stary. 
A zaś cnotliwi wszyscy miejcie tu baczenie, 
Z kim przystoi o wiarę złączyć swe istnienie. 
Zakony i klasztory, pomyślcie o sobie. 
Co trzeba czynić będzie w następnej dobie: 
Ty prześwietna palestro, dasz dowód twej cnoty, 
Z garnizonem się w czasie złączysz do roboty: 
Oraz sławetni zacni i wierni mieszczanie, 
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Był wciąż nieprzejednanym wrogiem wszystkiego, co 
dokonywało się na sejmie, a już zwłaszcza Konstytucji 
3 maja. Latem 1791 r. w Wiedniu. a potem w siedzi
bie głównego dowództwa rosyjskiego w Jassach po
średniczył między zgromadzonymi tu czołowymi prze
ciwnikami owej konstytucji a Potemkinem. Po śmierci 
jego, w początkach 1792 r. ruszył do Petersburga, 
by tam zaskarbiać sobie łaski nowego faworyta ca
rowej, Platona Zubowa. Wiózł ze sobą zgoła konkret
ne plany mające na celu obalenie nienawistnej uchwa
ły majowej. Najprostszą drogę do tego celu widział 
w pozyskaniu króla i prymasa, albo też którejś z naj
potężniejszych koterii magnackich, Czartoryskich lub 
Potockich. Gdyby to zawiodło, doradzał utworzenie sil
nej rekonfederacji antymajowej wspartej jednoczesnym 
rozłamem w wojsku, taki zaś rozłam możnaby - jego 
zdaniem - osiągnąć porywając najpopularniejszych do
wódców, w pierwszym rzędzie ks. Józefa i Kościuszkę. 
Bezpośrednią zbrojną interwencję odradzał, sądził bo
wiem, iż mogłaby tylko zjednoczyć cały naród w oporze. 

Przedstawiony carowej, zabiegał z powodzeniem we
spół z W. Popowem dawnym szefem sztabu Potem
kina, o zbliżenie między P. Zubowem a tak zwanym 
potem „targowickim trifolium'', Potockim, Rzewuskim 
i Branickim. Dla gabinetu petersburskiego stał się do
radcą w sprawach polskich zgoła niezastąpionym i je
mu to wyznaczono rolę przyszłego regimentarza kon
federackiego na Litwie oraz organizatora konfederacji 
zarówno prowincjonalnych jak i generalnej. 

W kwietniu 1792 r. wkroczył na Litwę wraz z woj
skami carskimi w charakterze podwójnym, był bowiem 
jednym z dowódców w korpusie gen. Kreczetnikowa, 
a jednocześnie regimentarzem konfederacji Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, praktycznie jeszcze nieistnieją
cej. Z tego podwójnego charakteru płynęła niemal dyk
tatorska jego władza, kiedy szło o sprawy dotyczące 
Litwy. Zmierzając od Połocka ku Wilnu, po drodze, 
niemal tak jak przed ćwierćwieczem, tworzył konfe
deracje powiatowe: połocką, brasławską, orszańską. 
Tam, gdzie trafiał na bodaj cień oporu ze strony szla
chty, łamał go terrorem, używając do tego najchętniej 
kozaków. Szczególniej jednak dotkliwie dał się wtedy 
we znaki szerokim masom ludności, bo to już nic był 
ów barski przywódca, który zbrojąc pospólstwo nim 
chciał zastraszyć nieskorą clo poruszenia szlachtę. 
W czerwcu wraz z innymi generałami, Dołgorukim 
i Denisowem, stanął w Wilnie i tu zaraz obaj z bratem, 
biskupem inflanckim, zawiązali konfederację general
ną litewską. Jej marszałkostwo pozostało w rodzinie, 
bo je powierzyli swemu ciotecznemu bratu Józefowi 
Zabielle, który w świeżo zakończonej wojnie bronić 
miał granic Wielkiego Księstwa na czele armii litew
skiej i wykazał przy tej okazji całkowitą nieudolność. 

Prócz Szymona i biskupa inflanckiego we władzach 
konfederacji znalcżłi się i dwaj ich starsi bracia, Mi
chał, wojewoda witebski, i Antoni, kasztelan inflancki, 
a także i dwaj bratankowie, Józef i Michał. Stanowi
ska marszałków powiatowych i konsyliarzy konfede
rackich obsadzili Kossakowscy gęsto swymi krewnymi 
i zausznikami. Od jesieni 1791 r., po przejściu Ludwika 
Tyszkiewicza na podskarbstwo wielkie litewskie, wa
kowała litewska buława polna. Szymon Kossakowski 
sam się teraz mianował hetmanem polnym, bo prze
cie w istniejącej sytuacji zlecenia mu tego urzędu przez 
gencrałność litewską inaczej rozumieć nie sposób. Szla
chtę skłaniał w dalszym ciągu do masowych akcesów 
przy pomocy takiego terroru, że nawet gen. Kreczet
nikow usiłował go hamować. Nowy hetman za pośred
nictwem Zubowa umiał jednak przekonać carową, że 
łagodniejszymi środkami na Warszawę, ale kiedy w 
czerwcu ze swym korpusem stanął na Pradze, było już 
po królewskim akcesie do Targowicy i hetmana ominę
ła upragniona okazja ostatecznego upokorzenia „Cioł
ka". 

Po złączeniu się w Brześciu Litewskim konfederacji 
koronnej z litewską, między Kossakowskimi a Szczę
snym Potockim doszło do rozdżwięków na temat przy
szłej formy rządu. Marszałek konfederacji koronnej 
pragnął jednak jakichś form ustrojowych umożliwia
jących dalsze istnienie Rzeczypospolitej, bodaj w cał
kowitej zależności od Rosji. Kossakowscy domagali się 
zachowania wszystkich podstawowych zasad dawnego 
„rcpublikanckicgo" ustroju, którego obrona była prze
cie zasadniczym celem konfederacji targowickiej 
w okresie jej zawiązywania. Zmierzali też do zdobycia 
dla Litwy jak najdalej idącej odrębności, chcieli bo
wiem nią rządzić jak własnym folwarkiem. Hetman, 
mając u swego boku bratanka Józefa, ruszył do Pe
tersburga z deputacją dziękującą za interwencję. Za
cieśnił wtedy swe powiązania z Zubowem do tego stop
nia, że mógł już śmiało nic liczyć się z gen. Krcczct
nikowcm i ambasadorem Bułhakowem. Ale wysuniętą 
przezeń wtedy propozycję, by na tron polski powołać 
wielkiego księcia Konstantego, carowa odrzuciła. 

Po powrocie do kraju Kossakowski rozpoczął kon
sekwentne stosowanie represji w wojsku wobec tych 
wszystkich, którzy zasłużyli się w czasie ostatniej kam
panii. Dla siebie już w Petersburgu uzyskał przyrzecze
nie buławy wielkiej litewskiej, wakującej po rezygna
cji Michała Ogińskiego. Teraz nowy ambasador Sic
vcrs, choć osobiście mu niechętny, ulegając woli swej 
mocodawczyni, przełamał opory nie tylko króla, ale 
i połączonej gencralności konfederackiej. Kossakowski 
został 11 lipca 1793 r. mianowany przez króla hetma
nem wielkim. Udało mu się też wtedy olbrzymio po
większyć swój majątek. Karciarz i hulaka, tonący 
wiecznie w długach, wykorzystał teraz sytuację, w któ-

Wraz na obronę wiary przychylicie zdanie. 
Wiara, wolność i prawa wołają ratunku; 
Cóż tedy dusza mówi, nie mając szacunku? 
Jęczy do was. żądając, nie czyńcie jej zguby, 
Znieście nieprzyjacielskie natarczywe kluby. 
Jest to z Ducha świętego nad wami przestroga, 
Chrońcie się od zlych dobrzy, nim nastąpi 

trwoga. 
Łamać się będą mury, bramy się rozskaczą -
Gdy rycerze odważni w imię pańskie wkroczą. 
Zginie więc nieprzyjaciel i ty z nim, Polaku, 
Który od zbawiennego oddalasz się znaku. 
Dalej całe królestwo oczyszczone będzie 
Z niewdzięczników łask boskich; przeto cuda 

wszędzie 
Boska wszechmoc wkorzeni z Polaków imienia, 
Gdy prześladowców w Polsce nie stanie 

plemienia 
Wy także, obojętni, co w kącie siedzicie, 
O wiersze i Ojczyźnie cale nie myślicie, 
Wiedzcie otem, że czeka i was słuszna kara! 
Wypędzaj żono męża, młoda i też stara: 
Niech się z nami w równości opierają żwawo. 
Gdzie Maryja jest tarczą, Bóg Jej 1wdał prawo. 

PIEŚŃ KONFEDERACKA 

Nieszczęsna sarmacka kraina, 
Będąca w opłakanym stanie, 
Ginąca ostatnia ruina, 
Przez złe, absolutne władanie! 
Zapłakać nad tobą potrzeba, 
Widząc , że zagniewane nieba 
Karzą cię klęskami surowie, 
Ze już cioszą koły na głowie. 

Niektórzy o wolność powstali, 
Broniąc uszczerbku rzymskiej wiary: 
Jak mogli, tak się ratowali, 
Wreszcie życie dali w ofiary. 
Na łonie swej Ojczyzny miłej 
Za wiarę zalegli mogiły, 
Krwią w Barze przypieczętowali, 
Potem życia koniec oddali. 
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Jednak, że nie wsparło Ojczyzny 
Kilkaset rycerzów gorliwych, 
Widząc, że zadają jej blizny, 
Giną z wyroków niegodziwych. 
O wiarę i wolność nie dbają, 
Prywatne interesa mają, 
Łudzą się fortuną z przyczyny, 
Złożyli swych braci bez winy. 

Ocknij się, uśpiona w letargu, 
Odwago wojennych Polaków, 
Gdy widzisz wiarę, wolność w targu, 
Przypomnij pradziadów powagę. 
Twych przodków zaciętą odwagę, 
Którzy ją krwią zapracowali, 
W reszcie życiem zapieczętowali. 

WIERSZE SATYRYCZNE 

VENI CREATO R KONFEDERACKIE 

O trzecia Bóstwa istoto, 
Chciej Twoje ognie rozniecić, 
I przez litość nad hołotą 
Jej głupie mózgi oświecić! 
Choć każdy z nas mało umie, 
Ale każdy wiele wierzy. 
Jeden drugiego rozumie, 
Jak przy babil01l.skiej wieży. 
Tego ambicja łechce, 
Ten pragnie zysk~i, ten nie wie, 
Czego ma chcieć; czego nie chce , 
Grabi, niszczy, a to w gniewie . 
Tamten myśli króla zabić, 
Innych intencyja czysta, 
Chcą do Polski Turka zwabić 
Na obronę Jezus Chrysta! 
Święty Duchu, Tyś rybaków 
W mędrców niegdyś zmienił cudem: 
Raczże naszych tych duraków 
Poczciwym uczynić ludem. 
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rej on wraz z bratem decydowali o sprawach litew
skich. W województwie nowogrodzkim leżały Lacho
wicze, ogromny klucz dóbr dawniej w posiadaniu bi
skupa Massalskiego, a ostatnio, na skutek dokonanej 
z nim p!'zez skarb Wielkiego Księstwa zamiany, w dys
pozycji tegoż skarbu. I oto konfederacja Wielkiego 
Księstwa a więc w praktyce kierujący nią bracia Kos
sakowscy, przyznali owe dobra „w nagrodę zasług" 
hetmanowi i jego spadkobiercom jako lenno wieczyste. 
Dyplom królewski wydany nazajutrz po rozpoczęciu 
sejmu w Grodnie to była już tylko czcza formalnośc 
aprobująca tę oczywistą grabież mienia narodowego. 

Wróćmy jednak do spraw publicznych. Ponieważ co
raz szerzej mówiło się o możliwości nowego rozbioru, 
bracia Kossakowscy w największej tajemnicy przeka
zali do Petersburga plan oderwania Litwy od Korony 
i przyłączenia jej do Rosji jako udzielnego księstwa. 
Na sejmie rozbiorowym hetman należał do opozycji, 
ale nie tej patriotycznej, lecz tej o zabarwieniu targo
wickim, niechętnej nawet tym drobnym reformom 
ustrojowym , jakie dla resztki terytorium dawnej Rze 
czypospolitej projektowali za aprobatą Sieversa obecni 
kierownicy polityki prorosyjskiej, Fryderyk Moszyński 
i Kazimierz Raczyński. Chciał całkowitego nawrotu do 
tego stanu rzeczy, jaki i!;tniał przed Sejmem Wielkim. 
Kiedy wkroczyli Prusacy, wypowiadał się ostro prze
ciwko nim i nawet oświadczał się z gotowością do 
zbrojnego oporu, ale to były tylko gesty przeznaczone 
dla jednania opinii publicznej. Nie uzyskał tego, na 
czym zależało mu najbardziej, to jest wyodrębnienia 
Litwy pod względem ustrojowym i ut zymania konfe
deracji targowickiej. W tej porażce dopatrywał się 
triumfu znienawidzonego króla, ale też i sukcesu „za
razy jakobińskiej". 

Związał się jak najściślej z następcą niechętnego 
sobie Sieviersa, generałem Ottonem Igelstriimem. War
to dodać, iż kochanką a potem żoną tego nowego pełno
mocnika carowej była pani Zabiełłowa, hetmanowa pol
n1. litewska, Józef Zabiełło dostał bowiem po awansie 
swego kuzyna wakującą buławę polną. Kossakowski, 
mając oparcie w lgelstriimie, rugował teraz z litew
skiej Komisji Wojskowej tych, w których można było 
dopatrywać się bodaj cienia patriotyzmu. Od począt
ku r. 1794 jął z całą energią realizować uchwały gro
dzieńskie zmniejszające liczbę wojska. W błyskawicz
nie przeprowadzanej redukcji widział najskuteczniej
szy środek zapobieżenia ewentualnym zbrojnym bun
tom. A wiedział dobrze, że zanosi się na takie odru
chy wśród wojska, które byłyby wsparte z całą pew
nością przez uzbrojony lud. Przy redukcji uciekał się 
do metod zgoła osobliwych. Oto miał sobie przyrze
czone wynagrodzenie po 10 rb od głowy za żołnierzy 
zwalnianych ze służby Rzeczypospolitej a godzących się 
nolens volens na wcielenie do pułków rosyjskich. 

Groźba redukcji stała się dla wojska najsilniejszym 
bodźcem do szybkiego wszczęcia ruchu zbrojnego. Jed
nym z głównych jego organizatorów na Litwie był Ja
kub Jasiński, pułkownik korpusu inżynierów, trzydzie
stokilkuletni, rodem z Wielkopolski, wychowanek war
szawskiego korpusu kadetów. Za Sejmu Wielkiego 
związany ściśle ze Stronnictwem Patriotycznym, orga
nizator i komendant korpusu inżynierów litewskich, 
podpułkownik w czasie wojny 1792 r., położył wtedy 
niemałe zasługi. Po triumfie Targowicy nie opuśclł 
służby wojskowej, przysiągł posłuszeństwo nowym wła
dzom, kryjąc zaś zręcznie istotne swe zamiary umiał 
wkraść się w zaufanie Kossakowskiego. Bywał częstym 
gościem w jego domu, nawiązując tam przyjazne kon
takty z rosyjskimi oficerami, z którymi grywał w kar
ty. Za sprawą hetmana wszedł w skład Tymczasowej 
Litewskiej Komisji Wojskowej. Latem 1793 r. był już 
jak najściślej związany z konspiracją i opracował dla 
niej na piśmie zasady działania, w znacznym stopniu 
oparte o wzory masońskie. W lutym 1794 r. w Warsza
wie opowiadał się za przyspieszeniem wybuchu. Nie 
bez racji uważano go za „jakobina", bowiem wśród ini
cjatorów powstania należał do tych najbardziej rady
kalnych, budzących pewną nieufność i niechęć w ko
lach umiarkowańszych. Był też wcale zdolnym pisa
rzem, autorem liryk (m. in. znanego wiersza „Chciało 
się Zcsi jagódek"), wierszy o treści polityczno-społecz
nej oraz filozoficznej, poematu satyrycznego godzącego 
w duchowieństwo etc. W polskiej literaturze oświece
niowej to jeden z czołowych przedstawicieli nurtu li
bertyńskiego i rewolucyjnego. 

Jasiński, człowiek wyjątkowo zręczny, umiał się wy
bornie maskować i jeszcze w marcu hetman nie miał 
względem niego żadnych podejrzeń. Dopiero w poło
wie kwietnia, a więc już w ostatnich dniach poprze
dzających powstanie, kiedy to wieści o wrzeniu na pro
wincji poczęły coraz liczniej docierać do Wilna, naka
zał uwięzienie tego spiskowca jak i kilku innych. Ja
siński zdążył ujść z miasta a dla Kossakowskiego miał 
pono zostawić krótki list donoszący, że „kibitką woja
żować ani polować na sobole nie ma ochoty". Do Wil
na przekradał się teraz w przebraniu kominiarza. 

Hetman dla błyskawicznego dokonania redukcji 
pierwszej brygady kawalerii narodowej stacjonującej 
w Szawłach zesłał tam dowódcę trzeciej brygady tejże 
kawalerii, konsystującej w Wiłkowyszkach, generała 
Antoniego Chlewińskiego. Ten, po przybyciu do Szaweł, 
zastał tam już zupełnie zdecydowaną wolę zbrojnego 
wystąpienia i dał się sam dla tego planu zjednać. Wieść 
o tym nie zdążyła jednak dotrzeć w porę do Wilna 
i Kossakowski najwidoczniej sytuacji nie uważał za 
alarmującą, skoro święta wielkanocne postanowił spę
dzić w Lukaniach, swej rezydencji koło Kowna. Od
wiedził też stąd brata Antoniego, kasztelana inflanckie-

KABAŁA 

1-mo 

Liczbo martwa, ty ze mnie chcesz dojść miary 
stanów: 

W tym zamachu i strachu dość będzie odmianów. 

2-do 

Konfederat, pan znany, ten się koniec ściele, 
Zamachu dosyć b ędzie, a kłótni niewiele. 

3-tio 

Monarcha, i ten wchodzi, czyni to dla próby: 
Nieprzytomny, - nie wydam, przez które osoby. 

TERAŹNIEJSZA AWANTURA POLSKA 

O nędzna Polsko, wstyd ci niesłychany, 

Ze tron Twój rządzi wół, świnia, barany: 

Krwawe łzy z oczu wyciskać niemiła, 

I żeś marszałkiem miała Radziwiłła, -

Onego, który, mówią, nie ma głowy, 

Lecz mu Moskale pożyczają owej, 

Czyli tej świńskiej, jako dobrze wiecie. -

Lecz że to szabla polska wnet wymiecie, 

Woły i świnie, konie i barany, 

Ukażą światu ten cud niesłychany, 

Ze bydło chciało rządzić polskim tronem, 

A własność jego ruchać się ogonem. 

Mówię ja tobie, ostrzegam baranie, 

Jak cię strzyc wezmą, wełny ci nie stanie: 

Pożyczać, prawda, swej Emkinia siwej, -
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Ale mi wierzaj, że i to są dziwy, 

Bo zdechnie koza, a polscy rzeźnicy 

Świnię zakolą, i już nie zakwiczy; 

Utłuką, mówię, uwałaszą konia, 

Niechaj do Polski świń więcej nie wgonia, 

Wszak, że złym koniec dobry bywa rzadki: 

Przyjdzie i trzoda na rzeź i na jatki. 

Pytanie: 

Odpowiedź: 

Pytanie: 

Odpowiedź: 

Pytanie: 
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OPISANIE POLSKI 

Co są w Polszcze sejmiki? 

Są winiarzów spieniężenia, 

Są niechęci zapalenia, 

Guzów, ciosów przymnożenia, 

Prywatnych dzieci wyrobienia, 

Prawej rady niezważenia, 

Wolności złe zażywania. 

Rzadko zgodne uchwalenia 

Częściej prożne rozjechania. 

A sejmy co są? 

Są dla paryskich zbiorów oficyny, 
Różnych zawieruch w Koronie 

przyczyny, 
Dla słabej Polski liche medycyny, 
Prawa dawnego modne mieszaniny, 
Sprawiedliwości po sądach ruiny, 
Dla swobód naszych niebezpieczne 

czyny. 

Co jest rada senatu? 

go, w jego Ma rciniszkach. Chlewiński chcąc schwy
tać hetmana dokonał wtedy napadu na Marciniszki, 
ale zdołał aresztować tylko kasztelana i jego syna Mi
chała, pisarza polnego litewskiego. Hetman zdołał się 
uratować uciekając konno do Lukoń, a stąd już pro
sto do Wilna, gdzie stanął 20, to jest w samo święto 
Wielkiej Nocy. Zaraz nazajutrz zwołał radę wojenną, 
pogroził jej członkom, nakazał gotowanie się do obro
ny, wezwał czym prędzej do Wilna dwa pułki lekkiej 
jazdy ta tarskiej Baranowskiego i Azulewicza. Przede 
wszystkim jednak zarządził masowe aresztowania, 
zwłaszcza wśród oficerów. 

Komendant załogi rosyjskiej, generał Arsenicw, do
broduszny, zajęty romansowaniem z starościną Józe
fową w·ołodkowiczową, cieszący się pewną popularno
ścią wśród mieszkańców Wilna, zlekceważył przedło
żenia hetmana jak również i swego dowódcy artylerii 
majora Tuczkowa. Nie dał się nakłonić do wyprowa
dzenia wojska z miasta, by na okolicznych wzgórzach 
zająć bardziej korzystne pozycje. Rankiem 23 kwiet
nia Jan Nepomucen Kossakowski, biskup sufragan wi
leński, odwiedził swego krewnego w jego siedzibie 
w kamienicy Millera przy ulicy Niemieckiej. Wsta
wiał się za oficerami 7 regimentu piechoty, których 
uwięzienie szczególnie oburzyło mieszkańców Wilna. 
„Wiem ja, co robię - odpowiedział hetman - W. Mć 
Pan, duchowny, duchownym mówisz do mnie języ
kiem". Kiedy tego samego dnia, wieczorem, biskup raz 
jeszcze próbował skłonić swego krewniaka do więk
szej względności, zastał go w stanie załamania psy
chicznego i fizycznego. Skarżył mu się przyboczny het
mański Duhamel, że oto ma niby jechać w pilnej mi
sji do Warszawy, a „hetman marudzi, wysyła go ocl 
kilku dni, a listów jeszcze nie napisał". Nic miano jesz-

. cze wtedy w Wilnie dokładniejszych informacji o wy
darzeniach w stolicy. 

Powstanie wileńskie, zorg:~mizowane przez Jasińskie
go a oparte o sprzysiężenie cywilno-wojskowe, poczęło 
się w tydzień po warszawskim, nocą z 23 na 24 kwiet
nia. Sygnałem był wystrzał armatni z arsenału i dzwo
ny wszystkich kościołów. Wnet potem zawarczały bę
bny, wyroiły się z bram domów tłumy ludzi, a ulice 
objeżdżał konno Jasiński. Wszędzie rozlegał się okrzyk 
„do broni!" Natarcie od pierwszej chwili skierowano 
przede wszystkim na odwach, kwatery oficerów ro
syjskich i mieszkanie Kossakowskiego. Ten, usłyszaw
szy strzały, kazał karabinierom swej ochrony bronić 
się do ostatka. Wedle współczesnej relacji, „sam z pi
stoletów strzelał, krążył potem po wschodach. Spotkaw
szy swego adiutanta Michałowskiego nazwał to wszyst
ko bnntem, ale przywitany przez niego grzmotnięciem 
w mordę, poznał, że nie przelewki i skrył się na górę 
swego pałacu za komin, lecz stamtąd wywleczony 
i związany, został poprowadzony do cekauzu będącego 
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Odpowiedź: 

Pytanie: 

Odpowiedź: 
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Jest to poważnych osób 
zgromadzenie, 

Różnego kroju sukien, gwiazd 
widzenie, 

Slów, mów wybornych ciekawe 
słyszenie, 

Pochwal królewskich gładkie 
wyliczenie, 

Prawdy w swem zdaniu jawne 
utajenie, 

Skarbów Ojczyzny prędkie 
wyniszczenie, 

Tego co radzą, dziwne 
przemienienie. 

W co Polska obfituje? 

W szambelanów bez służby, 

W sekretarzów bez wiadomości, 

W konsylijarzów bez rady, 

W generałów bez regim entów, 

W oficjerów bez wojska, 

W szlachtę bez herbów, 

W fi lozofów bez konkluz ji, 

W teologów bez wiary, 

W doktorów bez nauki, 

W zabójców bez kary, 

W m atki bez mężów, 

W wiarołomców bez b ojaźni, 

W rozwody bez przyczyny, 

W cudzołożców bez skrupułów, 

W próżniaków bez nagany, 

W przyjaciół bez szczerości . 

za Zamkową Bramą. Gdy był haniebnie, jak pies, na 
powrozie prowadzony, każdy miał się za szczęśliwego, 
gdy podskoczywszy mógł go szturchnąć". W arsenale 
spotkał się z wziętym do niewoli Arseniewiem i jego 
oficerami. Rosjanie, zaskoczeni przez niespełna 400 lu 
dzi wojska i cywilnych, bronili się krótko i ulegli, 
a obustronne straty nie przekroczyły 20 zabitych. Po
nad tysiąc żołnierzy rosyjskich dostało się do niewoli. 
Majorowi Tuczkowowi udało się zmylić Jasińskiego 
i wyprowadzić działa. Ustawił je na Górze Boufałowej 
i stąd przez jakiś czas zagrażał miastu, nawet po tro
sze je ostrzeliwując. W obawie nadciągnięcia poważ
niejszych sił polskich począł wreszcie wycofywać się 
ku Grodnu dla złączenia się z generałem Cycjanowem. 

Zaraz 24 kwietnia ogłoszono w Wilnie uroczyście akt 
powstania i utworzenia Rady Najwyższej Rządowej. 
Nazajutrz Rada w uniwersale skierowanym do woje 
wództw i powiatów Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wśród innych postanowień zawiadomiła i o powołaniu 
Sądu Kryminalnego. Pierwszą czynnością tego Sądu 
było wydanie tego jeszcze dnia wyroku śmierci na 
Kossakowskiego. Wykonano ten wyrok natychmiast. 
W „Horsztyńskim" bezpośrednią przyczyną stracenia 
hetmana było ujawnienie najpierw Jasińskiemu a po
tem ludowi jakichś papierów pochodzących z czasów 
barskich a świadczących o uprawianej przezeń już wte
dy zdradzie. Całkowita to fantazja literacka, okolicz
ności bowiem znane aż nadto dobrze nie pozwalają 
nam uwierzyć w taką zdradę już wówczas, nawet wręcz 
przeciwnie, wszystkie temu przeczą. Natomiast w r. 
1794 do jego potępienia w oczach opinii nie trzeba 
było żadnych rewelacyjnych dokumentów, starczyło 
bowiem jego zachowania się w latach ostatnich, nie 
tajnego wszak nikomu. 

Oto jak scenę egzekucji na podstawie współczesnych 
relacji opisał H. Mościcki, autor monografii o Jasiń
skim: „Tegoż dnia ustawiono szubienicę na r yn ku, 
«Przy latarni, w kształcie paryskiego latarniowego sznu 
ra>>. Tłumy od rana otaczały ratusz i plac stracenia („.) 
Około czwartej po południu rozległ się w ulicy Zam
kowej grzmot bębnów, zwiastujący pochód ze skaza
nym. Najpierw szedł oddział piechoty 7-go regimentu, 
za nim w karecie niebieskiej, która należało podobno 
cło Jasińskiego, w parę białych koni zaprzężonej, je
chał hetman litewski, pojazd otaczał szwadron jazdy 
brygady kowieńskiej. Kossakowski był w tym samym 
żółtym nankinowym szlafroku, podbitym białymi ba
rankami, w którym go aresztowano. Naprzeciw kare
ty wyjechał Jasiński z wojewodą Niesiołowskim i cho
rążym Tyzenhauzem. Gdy orszak stanął, Jasiński pr ze
mówił mniej więcej w te słowa: «Mości Panowic ! Do
pełni się tu akcja , o której nikomu rezonować nie wol
no i czy ona się bc:11zie podobała lub nie, każdy po
winien milczeć , a k to by głos swój podniósł, będzie 

natych_mi:ist. na tej szubienicy powieszony». Po tym 
przemow1emu głuche zapanowało milczenie. Wojsko 
utwo!zyło ~zworobok i na odwachu stanął Jasiński 
z oficerami. Sprezentowano broń. Instygator nowo 
utworzonego trybunału, adwokat sądów wileńskich 
Gaspar Elsner, odczytał z konia krótki dekret zawie
rający streszczenie wszystkich przewinień Kossakow
skiego i skazujący go na konfliskatę majątku i śmierć 
przez powieszenie. Do karety wszedł spowiednik. Nie
bawem wyprowadzono skazańca; szedł blady, ze wzro
kiem utk.wionym w przestrzeń, «azali nie ujrzy skąd 
ratun~u ~ oswobodzenia». Cheiał coś rzec, lecz bębny 
stłu?11ły Jego sło"'.'a. Po chwili wyrok został spełniony. 
Ktos za~ołał: . «Wiwat!» i tłum rozniósł ten okrzyk po 
wszystkich ulicach miasta („.) Ciało hetmana wisiało 
trzy godziny na szubienicy, poezem pogrzebano je bez 
trumny n:i- cmei;itarzu Sw. Stefana''. Po upływie kilku 
l~t star:imem Michała Kossakowskiego, pisarza polnego 
~1tewsk1ego, bratanka i spadkobiercy hetmana, ciało 
JCgo wykopano i przewieziono do grobów rodzinnych 
w miasteczku Janowie koło Kowna. 

. Spośród ~ilkudziesięciu osób aresztowanych w Wil
me :wtedy. 1 .w tygodniach następnych stracono przez 
po:w1eszeme Jes~cz~ tylko jednego, Ignacego Szwykow
ski~go, targowickiego marszałka wileńskiego, blisko 
zwią~a~eg~ z Kossakowskim. żonę hetmana trzymano 
w więziemu_ w klasztorze Swiętego Michała. Przeby
wała t~~ .a~ do zdobycia Wilna przez Rosjan, którzy 
wypłacih_ JeJ 90_0 rb. zapomogi i pozwolili udać się do 
swych dobr. Mieszkała potem w Łukoniach i umarła 
w r. 1822. 

Na zakończenie jeszcze parę słów o Józefie Kossa
kowskim, biskupie inflanckim, starszym bracie hetma
na. O~darzony nieI?ałymi zdolnościami, ale chyba jesz
cze większym brakiem skrupułów moralnych, autor sze
re~u ~iekawych ~tworów o charakterze dydaktycznym 
a 1 pis~ pas~kwlłowych, był wspólnikiem większości 
poczy~an pohtycznych brata. Jeśli mowa o „Kossa
kowskich" w konfederacji barskiej na Litwie, w wal
kach o 'Y.pływy z pod~karbim Tyzenhauzem, w obronie 
orientacJ1 J?rorosyjsk1ej w dobie Sejmu Wielkiego, 
w tworzemu konfederacji targowickiej na Litwie 
wreszcie w zabiegach mających za cel rozlużnienie ba' 
na_wet zerwanie jej związku z Koroną, to zawsze' hę: 
dzie szło o ty<:h dwóch: Józefa i Szymona. Biskup, jak 
i Jego brat, kiedy Bar należał już do przeszłości od
dał · się bez zastrzeżeń w służbę carowej. Działał' cza
sem w ~godzie z jej ambasadorami, czasem ponad ich 
głowami znosząc się bezpośrednio z aktualnym fawo
rytem carowej, najpierw więc Potemkinem, potem Zu
bowem. W latach 1787-1789 i 1791-1794 pobierał 
z kasy a~basad_Y stałą pensję. Niezmiernie chciwy, 
~oga.cąc:r s~ę zarowno kosztem funduszów publicznych 
Jak I miema prywatnego z lekceważeniem elementar-

WIERSZE HRÓLEWSiiIE 

WIERSZE DO KRÓLA 
STANISŁAWA AUGUSTA 

IN ANNO 1768 

Ledw~ co Ci Bóg w polskiej rząd podał koronie, 
A kle1notem tym pełne zasługi zwieńczył 

skronie, 
W net się srogie rozterki w tychże wszczęły 

czasach, 
I cały naród w swoich zatrząsł się zawiasach. 
Królestwo, którem władasz, że w kłótliwym 

. . . stanie, 
N~e 3est pewnie bez boskiej rady sprawowanie. 
Kiedy morze spokojne, każdy sterem włada 
Gdy się wzburza, sam sternik do rudla zasidda: 
Do tych czasów monarchom inszym szczęście 

bywa, 
Przez ciebie zqś Ojczyzna w złym wieku 

szczęśliwa 
Będzie. 

REFLEKSJE DO KRÓLA JMCI 

Więksi to ludzie byli przedtem, a nie chcieli 
Być królami, bo nieszczęścia wielkie 

przewidzieli, 
Z słabszych sił, gdyż potrzeba, aby król był 

, , mocny 
Dac odpor napastliwej potencji północnej. 

Sposób ratunku: 

Rozwi~zać płochy związek, nie dać jak barany 
Rzezac gard~a, za~ubić Ojczyzny kochanej. ' 
Bo gdy bę~zie związana moskiewską zasłoną, 
W otchłanie wpadnie razem z wiarą i koroną. 
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PIEŚŃ N A POCHWAŁĘ JKM 

Idź, chorąży, z parolem! 
A mów: ktoby nie z królem 
Jedność trzymał, - przegrywał, 
Związki, wojsko rozrywał. 

Wiwat, wiwat, niech żyje, 
Krajów wiele podbije 
Stanisław August czwarty, 
Niech drżą tureckie warty, 
Niech drżą tureckie warty. 

Panuj, królu, spokojnie! 
A choćby też i w wojnie, 
Słu żyć będą rodacy, 
Bitni zawsze Polacy! 

• 
,„ .. Bezos01bisty liryzm uwydatnił się w fakcie 

anonimowości poezji barskiej; nazwisk autorów 
udało się ustalić tylko trzy, Kazimierza Dunina 
Krzyż ko wskiego, autora Stacyj kon
federackich, majora R o ś c i s z e w s k i e g o, 
autora pieśni: Przed Tobą Stwórco wraz wszy
scy stajemy oraz Szymona Kossakowskie
go. Poza tern barska poezja wojenna jest ano
nimowa, jej twórcami byli żołnierze wychodzą
cy ze . sfer drobnej szlachty, niewykształceni, 
wyrażający uczucia swoje w sposób nieraz bar
dzo naiwny, o nieśmiertelną sławę, o wejście 
do literatury nie dbający wcale. Jak pod wzglę
dem treści charakteryzuje poezję barską brak 
szerszych horyzontów myślowych, tak pod 
względem formalnym cechuje ją prostota, nie
kiedy nawet prostactwo, przejawiające się 
w nadużywaniu określeń trywialnych. Poeta 
barski pisał tak, jak mówił, mówił tak, jak mó
wił ogół mało wykształconej szlachty polskiej 
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nych zasad uczciwości, w r. 1794 dał szczególnie ja
skrawy pokaz tej swej zachłanności. Oto dzięki po
parciu lgelstroma uzyskując bez trudności w Radzie 
Nieustającej wszystko to, na czym mu naprawdę za
leżało, zagrabił na swój prywatny użytek dobra bi
skupstwa krakowskiego. Intrygant, mściwy bez gra
nic, przeciwników niszczył z całą bezwzględnością, a już 
najchętniej donosami do ambasadorów carskich. Na 
wieść o wszczętej przez Kościuszkę akcji zbrojnej na
mawiał zrazu lgelstrtima, by zabrał się do rozbrajania 
siłą stacjonujących w stolicy wojsk polskich, potem, 
w obawie o własną skórę, chciał szukać ratunku w 
ucieczce na Litwę, ale było już za późno. Z chwilą wy
buchu powstania w Warszawie został 17 kwietnia uwię
ziony, a 9 maja skazany na śmierć i tego samego dnia 
powieszony na Krakowskim Przedmieściu koło kościoła 
Bernardynów. Pośród innych straconych wtedy znalazł 
się i cioteczny brat Kossakowskich Józef Zabiełło, het
man polny litewski. 
Linię polityczną obraną przez Kossakowskich w ostat

nim 20-leciu istnienia niepodległej Rzeczypospolitej 
możnaby w jakimś stopniu usprawiedliwiać ich reali
stycznym sposobem patrzenia na to, co się działo, oraz 
trzeźwym przewidywaniem tego, co w niedalekiej przy
szłości mogłoby się wydarzyć. A już to na bystrości 
obu braciom nie zbywało! Trudniej wybaczyć niewy
bredność i bezwzględność metod, jakimi niszczyli swych 
przeciwników. Najtrudniej usprawiedliwić wrogość wo
bec niemal wszystkich podejmowanych w kraju uży
tecznych reform ustrojowych i to nie tylko tych za
wartych w Konstytucji 3 Maja, ale i tych wcześniej
szych dokonywanych przez króla z aprobatą carowej, 
a nawet i tych zgoła drobnych, nieśmiałych, za zgodą 
carskiego ambasadora uchwalonych na sejmie grodzień
skim. Oni bowiem w każdej próbie zreformowania 
dawnego „republikańskiego" ustroju widzieli zamach 
na ich wszechwładzę na Litwie, widzieli możliwość 
utraty okazji do grabieży mienia publicznego. Ale jak
kolwiek w swym postępowaniu bardziej cyniczni i kon
sekwentni w zdradzie niż głośni przywódcy Targowi
cy, Potocki, Branicki i Rzewuski, nie stali się nigdy 
w takim stopniu jak tamci symbolem owej zdrady. 
A działo się tak dlatego, że tej trójcy przewiny uszły 
bezkarnie, postępki zaś Kossakowskich do pewnego 
przynajmniej stopnia przysłonił, zepchnął na drugi plan 
rodzaj kary, jaką ponieśli. Szubienica czy miecz ka
towski, środki w większości krajów Europy zachod
niej i w Rosji, to znaczy wszędzie tam, gdzie istniała 
silna władza wykonawcza, stosowane tak powszech
nie wobec buntowników łub zdrajców, i to bez 
oglądania się na ich pozycję społeczną, nie były 
praktykowane w Polsce. Przecież nawet po szwedz
kim „Potopie" główni winowajcy, H. Radziejowski 
i B. Radziwiłł, zamiast być oddani katu odzyskali 
łaskę królewską. W warunkach społeczno-ustrojowych 
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z epoki saskiej; poczucia ar tyzmu nie miał o.n 
zupełnie, oddalony był od reguł poetyki pseudo
klasycznej, k tórych zresztą n ie znał wcale. Epo
ka saska wybiła na wojennej poezji barskiej 
zasadnicze piętno nie tylko w zakresie myślo
wym, ideowym, ale i formalnym; staroszlache
cki sarmatyzm zjawia się w całe j pełni , pod jed
nym tylko względem zwyciężony przez zasadę 
bezinteresowności, cechującej r ycerzy barskich, 
przebij ających się poprzez ich poezję . P oeta-ry
cerz barski uczucia swoje wyrażał w różny spo
sób , w pieśni rel igijnej, w elegji i skardze, 
w ostrej satyrze, parodji i t rawestacji". 

K. Kolbuszewski 

„POEZJA BARSKA", Kraków 1928 
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panujących w Polsce stracenie kogoś należącego do 
kręgów magnaterii czy bogatej szlachty stało się nic 
do pomyślenia. Stąd wystawienie po wybuchu Insu 
rekcji szubienic i stracenie na nich między innymi 
dwóch biskupów i trzech hetmanów stało się takim 
zaskoczeniem, zrobiło tak wielkie wrażenie, iż w pa
mięci współczesnych utkwiły przede wszystkim same 
fakty egzekucji. Dla wielu, i to nawet spośród tych 
niesplamionych bodaj cieniem zdrady, dwaj bracia 
Kossakowscy zarówno wtedy jak i jeszcze długo w wiek 
XIX to nieszczęsne ofiary „jakobińskiego motłochu". 
A w rzeczywistości tłumy w Warszawie i Wilnie wi
watujące pod szubienicami nie miały wiele wspólnego 
z francuskim jakobinizmem. Jednak zgoła nowe, u nas 
dopiero kształtujące się pojęcie winy wobec kraju i ko 
nieczności poniesienia za nią kary pozostawało pod 
wyraźnym wpływem rewolucji francuskiej. 
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