ŚWIĘTOKRZYŹCY
PIERWSZE TAJNE TO W A RZY STW O
D E M O K R A TY C ZN E W WARSZAWIE.
(Kartka archiwalna z roku 1838).

(Dokończenie).

Lucyan Szaniawski 21 letni, rodem ze wsi W rzosów, gub. Pod
laskiej, po ukończeniu nauk w szkołach łukowskich, w roku 1828
w stąpił do 2 pułku strzelców pieszych b. w ojsk polskich i służył
przez cały czas rew olucyi jako żołnierz, do roku 1831. W skutek
amnestyi wrócił z P rus i zajmował się przy rodzicach gospodar
stwem.
W Kwietniu 1837 r.' przybył do W arszaw y dla umieszczenia
się na jakiejś posadzie i bawił tu aż do Maja 1838 r. W ciągu tego
czasu poznał się przez Gruszeckich z Krajewskim, Ehrenbergiem ,
Morozewiczem, Olszewskim, Ambrozewiczem, Kamińskim, Baliń
skim i Czerniawskim. Często w ich rozmowach słyszał poruszane
spraw y polityczne i stopniowo obeznawał się z teoryami dem okra
tycznemu Krajewski w szczególności pracow ał nad nim i różnemi
sposobami, a naw et drwinkami i dotkliwemi żartami, starał się go
przerobić z przychylnego faktycznemu stanowi rzeczy na—dem o
kratę.
W Kwietniu 1838 r., przybywszy na wezwanie Krajewskiego
do mieszkania tegoż, usłyszał od K rajewskiego, iż po tylu trudach,
jakich nad przeinaczeniem jego opinij użyto, uważa go już za do
statecznie przysposobionego i o lepszości zasad demokratycznych
przekonanego i dlatego postanow ił przyjąć go na członka T ow a
rzystw a tajnego, którego istnienie wtenczas dopiero mu odkrył.
G dy jednak Szaniawski zgodzić się na to nie chciał, oświadczył
mu Krajewski, że sama już wiadomość o istnieniu Tow arzystw a
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uczyniła go członkiem tegoż, opór zaś jego w przystąpieniu doń
oznaczać będzie, iż Szaniawski o wszystkiem doniesie władzy i nietylko Krajewskiego, lecz i wielu innych tym sposobem zgubi.
Szaniawski, będąc przyjacielem Krajewskiego i uważając go
za w yższego od siebie ukształceniem, dał się namówić i wstąpił
do Tow arzystwa pod imieniem „Krogulec", w ykonaw szy przed
Krajewskim ustanowioną dla stowarzyszonych przysięgę.
Tw ierdził Szaniawski, że o należeniu innych członków nie
było mu wiadom em i, że wciągnięty w brew swej woli do T ow a
rzystwa, nie miał nigdy zamiaru rozszerzać zasad demokratycznych,
a nawet starał się zerwać z Krajewskim w szelkie stosunki.

W tym celu objął obowiązki guw ernera do dzieci w domu
pułkownika b. wojsk polskich Podczaskiego i wyjechał z W arsza
wy w Maju 1838 r. do gubernii sandomierskiej. Jadąc zaś ztamtąd
już do rodziców do wsi W rzosow a przez W arszawę, spotkał się
tu z Ehrenbergiem , wziął go z sobą dla przejażdżki i wracając na
W arszawę, wspólnie z tymże Ehrenbergiem w Sielcach areszto
w any został.
*

*

Aleksander Bieliński, 19 letni, rodem z gub. Lubelskiej, nauki
pobierał w gimnazyum lubelskiem. W Marcu 1838 roku mianowany
był aplikantem T rybunału Mazowieckiego.
Znając się od szkół i będąc przyjacielem Morozewicza, obe
znany był przez tegoż z prawidłami demokratycznemi, uw iad o 
miony o istnieniu i celu Tow arzystw a tajnego i przyjęty doń pod
nazwą „Gunia'1. O debraw szy od niego na tajemnicę i wierne w y
konanie obowiązków stowarzyszonego przysięgę, przeznaczył go
Morozewicz do Gminy Gruszeckiego, którem u też Bieliński jako
swemu sołtysowi dał na składkę 20 lub 30 Złp., lecz żadnych in
nych z nim, jako stowarzyszony, nie miał stosunków.

*

*

*

*

Michał Łempicki, 20 letni, rodem z guberni Płockiej, po ukoń
czeniu nauk w gimnazyum warszawskiem, mianowany aplikantem
T rybunału Mazowieckiego, gdzie pracow ał do Kwietnia 1838 r.
W czasie tym, pragnąc się przenieść na aplikacyę do Trybunału
płockiego, podał w tym celu prośbę do Komisyi sprawiedliwości
i wyjechał do gubernii Płockiej, do obyw atela Lasockiego, we wsi
Miszewie murowanym mieszkającego.
Ztam tąd przybył do W arszaw y w Maju, dla uzyskania odpo

200

Ś W IĘ T O K R Z Y Ż C Y .

wiedzi od Komisyi Sprawiedliwości. Bawiąc tu dni kilka, spotkał
się z Marcelim Brochockim, znanym mu ze szkół, a ten zaznajo
mił go z Wężykiem. Obydwaj oni, będąc już wyznawcami zasad
demokratycznych, obeznali z niemi Łempickiego. Brochocki przy
ją ł go na członka, odebrał przysięgę, nadał mu imię „ Chłop", na
stępnie potw ierdził to W ężyk.
Przyjęty do Tow arzystw a Łempicki, wrócił do Miszewa, ba
wił tam do 10 Lipca i będąc za interesami w Płocku, aresztowany
został.
Ze śledztw a nie wykazało się, iżby Łempicki zasady T ow a
rzystw a rozpowszechniał. Oświadczył, że nie wiedział o większej
liczbie członków i żadnych z kimkolwiekbądź, jako stow arzyszony
nie miał stosunków.
*

*

*

Gracyan Luboradzki, 29 letni, rodem z Trzemeszna W . Ks.
Poznańskiego. Rodziców miał w Płocku, gdzie też nauki pobierał.
W czasie rew olucyi w stąpił do wojska, do I pułku strzelców pie
szych i z korpusem Rybińskiego wszedł do Prus.
W róciw szy do kraju w początkach 1832 roku, został aplikan
tem w Komisyi przychodów i skarbu. W roku 1837 m ianowany
był urzędnikiem Dyrekcyi loteryi, a w r. 1838 rachm istrzem Rządu
gub. Płockiego.
W Lutym 1838 przed przeniesieniem go do Płocka, poznał się
przez kolegę swego Brochockiego z W ężykiem i wszedłszy z nim
w bliższe stosunki, miał sobie przez tegoż udzieloną do odczyta
nia O rganizacyi Towarzystwa i przyjęty na członka Stowarzysze
nia L ud u Polskiego pod imieniem Bojomir, wykonał przed W ęży
kiem przysięgę. Będąc, jak zeznał, wbrew swej woli wciągniętym
do związku, o celu T ow arzystw a nie miał dostatecznych i pew 
nych wiadomości i o należeniu doń większej liczby członków nie
wiedział. Na W ielkanoc t. r. jeździł do niego W ężyk do Płocka,
lecz tam, obydwaj nie mając nikogo z bliższych znajomych, nie mo
gli zasad dem okratycznych rozszerzać i z nikim też o podobnych
przedm iotach nie rozmawiali.
*

*

*

O nufry Świerczewski, 40 letni, rodem z gub. Płockiej, brat
Antoniego, proboszcza we wsi Umiecku, w Płockiem, M odesta
w Płocku i Stanisław a w e wsi Żebrzyszki, w powiecie Sejneńskim
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zamieszkałych. Nauki ukończył w U niw ersytecie warszawskim. Od
roku 1830 był rachm istrzem w Rządzie gub. Augustowskim.
Pracując pod zwierzchnictwem ojca Eugeniusza Żmijewskiego
i będąc domowym przyjacielem Żmijewskich, od dzieciństwa ko
chał Eugeniusza. Ten przeto, wróciwszy z Galicyi, już jako czło
nek Tow arzystw a, w ykładał Świerczewskiem u teorye liberalne i dał
mu przeczytać broszury O obowiązkach obywatela i republikanina,
następnie, po upływie niejakiego czasu, zaproponow ał mu, iżby do
Tow arzystw a przystąpił. Świerczewski przez skłonność i przyjaźń
dla Eugeniusza Żmijewskiego zgodził się na to, został istotnie na
członka przyjętym pod imieniem Lubom ił Obuch, wykonał przy
sięgę i wnosił składkę po Złp. 30 miesięcznie. Uzbierane w ten
sposób Złp. 120 w końcu r. 1837 z rozkazu Żmijewskiego odwiózł
sam do W arszaw y i z listem Żmijewskiego do Morozewicza. Ś w ier
czewski miał sobie polecone przez Żmijewskiego rozszerzanie za
sad dem okratycznych, lecz tego nie uczynił, gdyż nie pojm ował
dokładnie celów Tow arzystw a.
*

*

*

Aleksander R atuld, 27 letni, lekarz w olnopraktykujący, rodem
ze wsi W ęgrca, w obwodzie m. Krakowa, nauki pobierał w ta 
mecznym uniw ersytecie, gdzie w r. 1833 ukończył kurs medyczny,
brat Kazimierza, przebywającego w Edym burgu, w Szkocyi.
Żyjąc w Krakowie z bratem i Mułkowskim, miał często spo
sobność słyszeć narzekania na rząd rosyjski, źródło wszystkich
nieszczęść Polski. P ew nego razu Mułkowski oświadczył mu, iż
przeciw rządom monarchicznym uformowało się między Polakami
T ow arzystw o tajne demokratyczne, czyli Towarzystwo praw Czło
wieka i Obywatela, że cała Polska podzielona jest na Zbory Okrę
gow e, że w okręgach przodują sołtysi i przyjmują członków, że
każdy członek obow iązany jest pozostaw ać w stosunkach z sołty
sem, donosić mu o swych czynnościach i pracować nad oświatą
prostaków.
Złudzony temi opowiadaniami i zagrzany winem, przy którem
rozmowę tę prowadzili, Ratuld na naleganie M ułkowskiego zobo
wiązał się przyjąć i rozszerzać zasady Tow arzystwa, gorliwie na
rzecz tegoż działać i nie wydawać go przed nikim, na co wykonał
przysięgę. Działo się to w Lipcu 1835 r. Następnie Mułkowski
ośw iadczył Ratuldowi, że od tego czasu należeć on będzie do Zboru
G nieźnieńskiego pod imieniem L udom ił Kula. 11 Grudnia 1835 r.
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Ratuld wyjechał do W arszaw y i odtąd wszelkie jego stosunki
z Mułkowskim ustały.
Po przybyciu do W arszawy, z zezwolenia Rady lekarskiej zło
żył w r. 1836 egzamin, zapisał się do ksiąg ludności miejscowej
i zajmował się praktyką lekarską. W czasie grasującej tu cholery
wyznaczony był lekarzem 4, 5 i 6 Cyrkułów W arszawy, a następ
nie Szpitala na Ordynackiem, następnie pełnił obowiązki przy delegacyi zaciągowej, a przed samem aresztowaniem mianowany zo
stał lekarzem obwodu stopnickiego. Za poświęcenie się w czasie
cholery otrzym ał od Cesarza pierścień brylantowy.
W e W rześniu 1836 r. przybył do W arszaw y G ustaw Ehren
berg, znany Ratuldowi z Krakowa. Znajomość ze sobą odnowili,
a chociaż nie wyjawili przed sobą, że należą do jednego tajnego
Tow arzystw a, to jednak Ehrenberg daw ał mu czasami poznać, że
je st wyznawcą zasad demokratycznych, co także czynili: Morozewicz, Krajewski, Gruszecki i inni, których często w mieszkaniu
Ehrenberga spotykał. E hrenberg musiał wiedzieć o tem już w K ra
kowie, że Ratuld jest członkiem Tow arzystw a, gdyż w końcu 1836
lub w początkach 1837 r. prosił go o receptę na jodynę, potrzebną
mu do korespondencyi.
Nie wchodząc bliżej w cel żądania takiego, Ratuld dał mu tę
receptę, a przez to już stał się winnym, choć nie miał zamiaru być
uczestnikiem działań Ehrenberga.
Później, w e W rześniu 1837 r., otrzym ał z K rakow a list, w e
wnątrz pismo do Ehrenberga zawierający, którego treści nie znał.
Takie były w edług zeznania Ratulda stosunki jego z Ehren
bergiem, a chociaż oprócz tego znał się z W ężykiem , Podlewskim
i Rabcewiczem, a naw et z tym ostatnim w jednym m ieszkał domu,
lecz do sam ego aresztowania rozmów żadnych w sprawach T o
warzystwa nie prowadził.
*

*

*

K arol B aliński 20 letni, rodem z Dzierzkowa w lubelskiem ,
syn zm arłego doktora medycyny i chirurgii, brat A urelego i A n 
toniego, po ukończeniu gimnazyum w arszawskiego został aplikan
tem Kancelaryi P rokuratora Generalnego.
W tajemniczony był najprzód w zasady demokratyczne przez
O lszewskiego. W końcu roku 1836 m ieszkał wraz z braćmi Gru
szeckimi i Krajewskim, gdzie byw ał także i Ehrenberg i nauki w y 
kładane przez O lszew skiego potwierdzał.
W Marcu 1838 r. Olszewski ujawnił przed nim istnienie w W ar
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szawie Tow arzystw a pod nazwą „Stowarzyszenie Ludu Polskiego"
i powiedział, że sam do niego należy, że ma prawo przyjąć doń
Balińskiego i że Baliński powinien do takowego wstąpić.
Nieograniczoną pokładając w Olszewskim ufność, zgodził się
Baliński na to i w tedy Olszewski odczytał mu dem okratyczne pra
widła i obowiązki stowarzyszonego, przykazał tajemnicę, rozsze
rzanie zasad i wnoszenie składek miesięcznych, na co Baliński dał
mu rękę i przybrał nadaną sobie nazwę „Marcin". Kiedy zaś O l
szewski z pow odu Odezwy, do żydów warszawskich w ystosow a
nej, do policyi był w ezw an y — polecił Balińskiemu mieć baczność
i nadzór nad Czerniawskim, jako należącym do Tow arzystw a. Jako
składkę dał Baliński raz tylko 10 Zip.
*

*

*

Karol Czerniawski, 20 letni, syn Stanisław a, Komisarza eko
nomicznego w kom. rząd. przych. i skarbu, brat Stanisław a, przy
ojcu zostającego, po ukończeniu nauk w tutejszych szkołach w r.
1835 został aplikantem Banku Polskiego.
Czerniawski, bywając w roku 1837 u Krzywickich i W yrzy
kowskich, poznał się tam z Michałem Olszewskim i byw ał świad
kiem ich rozmów o prawidłach demokratycznych. Praw idła takowe
objaśniał szczególnie Czerniawskiemu, który przez przychylność
dla Olszewskiego nie sprzeciwiał się jego naukom. W Kwietniu
r. 1838 Olszewśki zaprosił Czerniawskiego do swego mieszkania,
gdzie roztrząsając też same dem okratyczne prawidła, objawił mu,
że w W arszaw ie istnieje Tow arzystw o nad nazwą „Stow arzysze
nie Ludu Polskiego", którego celem je st rozszerzanie zasad demo
kratycznych, że sam należy do tego związku pod imieniem „Skiba"
i że je st upow ażniony do przyjęcia Czerniawskiego za Członka.
Przeczytał mu następnie obowiązki stowarzyszonego, punkta w iary
i deklaracyę, czyli przysięgę, zalecając, aby zasady dem okratyczne
między innymi rozszerzał. O świadczył w końcu, że Czerniawski
jest już przyjęty, podał mu na to rękę, zapisał pod imieniem „Chleb"
i zalecił tajemnicę.
Stw ierdzono w śledztwie, że jakkolw iek Czerniawski był człon
kiem Tow arzystw a, nikogo jed n ak nie obznajmiał z zasadami demokratycznemi, zakazanych książek nie miał i nie czytał, do składki
nie należał.
*

*

*
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Ludwik Kolnarski, 18 letni, rodem z W arszawy, po ukończe
niu nauk w szkołach tutejszych, umieścił się w Banku Polskim
jako aplikant.
Szczerze i z „rozczuleniem"—jak głosi protokół—zeznał Kol
narski w śledztwie, iż należał do „Stowarzyszenia Ludu Polskiego",
że przyjęty został do tegoż w połowie 1837 r. przez Rabcewicza,
pod nazwą „Piorunek", że w ykonał przed nim w obecności Morozewicza przysięgę, zobowiązał się do tajemnicy i składki miesię
cznej.
Utrzym ywał, że nietylko nikogo nie przyjął do Stow arzysze
nia, lecz, że naw et nie zajmował się w cale rozszerzaniem zasad
demokratycznych, bo do tego nie miał skłonności, ani też dokła
dnego pojęcia o istocie sprawy. Jako składkę dał tylko raz jeden
Złp. 6 gr. 20.
*

*

*

Roman Cichowski, 19 letni, rodem z gub. sandomierskiej, w roku
1836 przybył do W arszaw y dla kontynuow ania nauk w tutejszem
Gimnazyum, gdzie też do aresztowania pozostawał.
W r. 1837, zaznajomiwszy się przez A leksandra Ambroziewicza ze Stanisław em Morozewiczem, początkowo bywał u niego,
a nakoniec sprow adził się tam na mieszkanie. Tym sposobem je 
dną z Morozewiczem od Października 1837 do Marca 1838 r. zaj
mując stancyę, był w rozmowach z Morozewiczem obznajmiony
z zasadami demokratycznemi i wreszcie przyjęty do związku pod
imieniem Gołąbek. Odczytane mu były wówczas prawidła demo
kratyczne i przyjęte zapewnienie zachowania tajemnicy. Uczynił
to, jak zeznał, jedynie z przychylności do Morozewicza, bez wła
snej skłonności.
Przyznał Cichowski, że zaznajomiwszy się przez Morozewicza
z Aleksandrem W ężykiem , mieszkał z tymże przez jeden miesiąc,
lecz przez cały ów czas nie miał z nim rozmów, z których m ógłby
się dom yśleć, iż W ężyk również do Tow arzystw a należy. D odał
nadto, że w czasie aresztowania W ężyka, tenże prawie że prze
mocą dał mu do schowania 350 Złp., zapewne ze składek pocho
dzących. Z pieniędzy tych Cichowski 250 Złp. użył na własne po
trzeby z zamiarem wrócenia ich z pieniędzy jakieby z domu otrzy
mał, pozostałą zaś kw otę 100 Złp. złożył w policyi, do której,
dow iedziawszy się, iż jest poszukiwanym, sam dobrowolnie się
stawił.
*

*

*
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A d o lf Schütz, 17 letni, rodem z W arszawy. Ojciec jego był
budowniczym w Komisyi skarbu. W r. 1836 ukończył Gimnazyum
i zaczął aplikować w Komisyi spraw wewnętrznych.
W Listopadzie 1837 r. zaw arł znajomość z K onstantym Sawiczewskim, aplikantem Kom. Skarbu, a wszedłszy z nim w bliż
sze stosunki, wciągnięty został w rozmowę o politycznych przed
miotach, w śród których Sawiczewski wyjaśnił mu powoli demo
kratyczne zasady, a pewnego razu, po przeczytaniu deklaracyi,
oświadczył mu, że je st przyjęty do T ow arzystw a demokratycznego
pod imieniem Bohdan, lecz nie objawił mu naw et, iżby tu takie
T ow arzystw o istniało. Zobowiązał go nadto do wnoszenia miesię
cznej składki, czego jednak Schütz, nie mając pieniędzy, nie do
pełnił.
Tw ierdził nadto, że już po przyjęciu go do Tow arzystw a, Sa
wiczewski objawił mu, iż w Krakowie istnieje także Tow arzystw o
pod nazw ą „Stowarzyszenie Ludu Polskiego", które całą spraw ą
dem okratyczną kieruje, że on sam należy do niego, że dzieli się
ono na Gminy, O kręgi i Ziemsłwa i że je st Główna Rada, lecz
gdzie i z kogo się składa, nie wyjaśnił.
W Maju 1838 r. Sawiczewski, odjeżdżając z Warszawy, w in- '
teresach służbowych, chociaż zalecił Schützowi zwracać się ze
wszystkiem do Michała Olszewskiego, który w nieobecności jego,
Sawiczewskiego, zastępować ma miejsce Sołtysa i będzie obja
śniał o wszystkiem, co dotyczy rozszerzania zasad dem okratycz
nych, Schütz tego nie dopełnił i z Olszewskim nie wszedł w sto
sunki.
■
•*
$
#
Michał Kamiński, 22 letni, rodem z gub. Mazowieckiej, z matki
w Tarczynie zamieszkałej, brat Ignacego, Maxymiliana i Jana.
Pierw szy był księdzem u N. M. Panny w W arszaw ie, drugi, w obo
wiązkach pryw atnych u hr. Branickiego w Kodniu, ostatni — przy
matce. Michał pobierał nauki w szkołach warszawskich. W czasie
rewolucyi wszedł do wojska do pułku 10 piechoty. Przy szturmie
W arszaw y, raniony w nogę, po wyleczeniu się, baw ił przy szw a
grze swoim, Gruszeckim w m. Kodniu do roku 1835. W począt
kach r. 1835 pracow ał przy krewnym swoim Domańskim, rejencie
pow iatu Bialskiego w mieście Biała. W Lipcu 1836 r. przybył do
W arszaw y i m ianow any aplikantem Sądu Apelacyjnego. Zosta
wał tam do czasu aresztowania: W końcu r. 1836, mieszkając z krew 
nymi swymi, młodymi Gruszeckim i Krajewskim, poznał się za ich
pośrednictwem z Ambroziewiczem, W yrzykow skim , Olszewskim,
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Daniszewskim i Morozewiczem, a wkrótce potem i z przybyłym
z Krakowa, Ehrenbergiem, który zamieszkał u Morozewicza.
Jeszcze przed przybyciem tu Ehrenberga, m łodzieńcy pomienieni, zbierając się często w mieszkaniu Morozewicza, rozmawiali
o polityce i o staraniach Francyi i A nglii w sprawie przywrócenia
Polski. Gdy przybył Ehrenberg, zebrania te stały się peryodycznemi,
Kamiński, interesując się przedmiotami, które roztrząsano, prawie
codzień byw ał u Morozewicza, a w tedy Ehrenberg starał się obe
znać go z obcemi jeszcze podów czas dlań teoryami, rozprawiając
o prawach człowieka, o równości, w olności i niepodległości naro
dów, o konieczności reformy rządów, o zrównaniu majątków, o usam owolnieniu włościan i nakoniec o obowiązku, jaki ma każdy czło
wiek w rozkrzewieniu tych prawideł, by z czasem cały Naród
poznał je i przyjął, aby m ógł w takim razie wybrać sobie rząd
zgodniejszy i odpow iedniejszy jego woli, potrzebom i wyobraże
niom. Nadto, poznaw szy się przez Ehrenberga z Aleksandrem W ężjikiem i Eugeniuszem Żmijewskim, dowiedział się od nich, że ow e
prawidła demokratyczne rozkrzewiają się w Krakowie i w okręgu
tego miasta. Bywając u O lszew skiego, przeczytał tam polityczny
katechizm Janowskiego i niektóre numera Nowej Polski.
Przyznał Kamiński, że chociaż nie był przeciwny prawidłom
demokratycznym, nie starał się o ich rozszerzanie. Nigdzie z ni
kim więcej, prócz wyż wspomnianych, nie prowadził w podobnych
przedmiotach rozmów, o istnieniu tajnego Tow arzystwa nie w ie
dział, co też istotnie w szyscy do Tow arzystw a należący, w zezna
niach sw ych potwierdzili.

*

£

*

Bonawentura Daniszewski , 20 letni, rodem z gub. Kaliskiej.
Ojciec jego m ieszkał we wsi Barłogi, w gub. Mazowieckiej i miał
jeszcze trzech synów: Józefa, A ntoniego i W incentego, z których
pierw szy i ostatni pozostawali w domu, Antoni zaś m ieszkał na
dzierżawie w e wsi Pernie.
Bonaw entura, ukończywszy nauki w gimnazyum tutejszem
w r. 1836, zostawał czas niejaki przy ojcu. W r. 1837 przybył do
W arszaw y i wszedł tu na aplikacyę do Sądu policyi poprawczej,
wydziału II. W Kwietniu 1838 r. porzucił, stosownie do życzenia
ojca, aplikacyę i zaczął gospodarować na wsi.
Od Lutego 1838, bywając w chwilach wolnych u szkolnego
swego towarzysza, Michała Olszewskiego, poznał się tam z braćmi
Gruszeckimi i z Balińskim, Czerniawskim, Krajewskim, Hipolitem
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Krzywickim. Rozmowy ich ograniczały się na przedmiotach czysto
naukowych, a czasem tylko dotykały materyi politycznych. Póź
niej, gdy Daniszewski porzucił już aplikacyę, przed wyjazdem na
wieś, Olszewski zaproponował mu, aby razem mieszkali. Skłonił
się do tego Daniszewski i w tedy zaw arł znajomość z Podlewskim
i W ężykiem , bywał obecnym przy ich rozmowach i roztrząsaniach:
0 człowieku, jego godności, o czasach patryarchalnych, o równości
1 braterstwie ludów, czytał Nową Polską, Słowa wieszcze ks. de
Lammenais. Z tego ostatniego dziełka przepisał na żądanie Podlew skiego kilka kartek i oddał je temuż.
Tw ierdził Daniszewski, że ani przez O lszewskiego, ani przez
kogobądź innego nie był do Tow arzystwa nakłaniany i o jego istnie
niu bynajmniej nie wiedział.
Stwierdzili to i inni aresztowani Członkowie Towarzystwa.
*

*

*

Aleksander Baykowski, 20 letni, rodem z gub. Żytomierskiej.
Krewnych m iał w powiecie Owruckim. Ojciec jego za udział v/ rewolucyi na Litwie zesłany był do W iatki, zostawał tam lat dwa.
W r. 1837, zyskawszy ułaskawienie, w rócił do domu. Bracia A le
ksandra: Franciszek 19 letni i Karol 12 letni przebywali przy ro 
dzicach.
Ukończywszy w r. 1834 nauki w Gimnazym Mozyrskiem, zaj
mował się A leksander do r. 1836 gospodarstwem . W Maju 1836,
przybyw szy za paszportem do W arszaw y, w stąpił tu na aplikacyę
do Komisyi Skarbu, nie mając jed n ak dostatecznych na utrzym a
nie funduszów, opuścił rozpoczętą aplikacyę i od końca 1837 r.
zaczął pracować przy Trybunale w Siedlcach.
W ciągu roku 1837 odnowił znajomość ze szkolnym kolegą
Rabcewiczem, który, przybywszy tu, przywiózł mu list od rodziców.
Bywając u Rabcewicza zawarł znajomość z Kolnarskim, aplikantem
Banku, a kiedy odjeżdżał do Siedlec i przybył z pożegnaniem do
Rabcewicza, zastał tam Kolnarskiego. Rabcewicz przeczytał im
obydwom parę ustępów z punktów demokratycznych, bez obja
śnienia, coby to znaczyć miało, a kiedy Baykowski żadnego co do
nich nie objawił zdania, Rabcewicz dalszego czytania zaniechał
i tylko przy pożegnaniu wymógł na Baykowskim solenne przy
rzeczenie, że o tem, co słyszał, nikomu nie powie.
Twierdził Baykowski, że chociaż z Rabcewiczem znał się bli
sko, jednak, prócz przyjacielskich stosunków, na których podsta
w ie Rabcewicz czynił go uczestnikiem rozmów swoich o politycz
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nych przedmiotach, w niczem innem udziału nie miał, o istnieniu
tajnego T ow arzystw a nie wiedział.
Potwierdzili to inni Członkowie związku.

Prawdomów Wyrzykowski, 19 letni, rodem z gub. Podlaskiej,
rodziców miał w mieście Biała. W r. 1834 po ukończeniu nauk
w tutejszem Gimnazyum trudnił się dawaniem lekcyi pryw atnych
i z tego się utrzymywał.
Jeszcze w szkołach żył w przyjaźni z Michałem Gruszeckim,
aplikantem sądowym i A leksandrem Krajewskim, kancelistą pocz
towym. W Listopadzie 1836 r. za ich pośrednictwem zaw arł zna
jom ość z Ehrenbergiem i Morozewiczem, a następnie, mieszkając
z nimi, w bliższe wszedł stosunki. W prow adzonych rozmowach
Ehrenberg starał się zapoznawać go z zasadami demokratycznemi
i twierdził, że w teraźniejszych czasach ludzie powinni myśleć, a nie
marzyć, że pow inni zmierzać do jednego celu, odpowiedniego du
chowi czasu i konieczności zaprowadzenia w Europie rządów demo
kratycznych. Ludzie dawniejsi, przy praw ach naturalnych, istotnych,
stali, lecz w miarę oświaty odstępowali od nich. W ogólności
wszystko, co je st więcej do natury zbliżone, je st tem samem lepsze,
tak też lepszem byłoby położenie i stan ludzkości, gdyby była
bliższą natury. W szyscy przeto powinni poświęcać starania do
zmierzania ku tej lepszości. Poniew aż dzisiejszy stan ludzkości nie
dozwoliłby wrócić do czasów Likurga, staraćby się wszakże nale
żało i je st obowiązkiem, ile możności coś podobnego osiągnąć, bo
praw o natury je st wszystkiego podstaw ą. Ludzie wszyscy winni
być koniecznie równymi, gdyż inaczej szczęśliwymi nie będą. Dzi
siejszy stan społeczności nie może się zwać szczęśliwym, skoro
arystokraci mają zawiełe, a ubogim nic nie pozostaje. Rząd demo
kratyczny byłby najlepszym, bowiem każdy z mieszkańców miałby
w nim udział. Dążenie do tego jest w dzisiejszej epoce powsze
chne. Główne siły spoczywają w Narodzie, lud przeto winien mieć
przy sobie władzę. Każdy inny rząd, a arystokratyczny najwięcej,
je st praw u przyrodzonem u przeciwny. Praw idła i zasady podobne
przyjęli już i w yznają wszyscy ziomkowie we Francyi i po całym
tułający się świecie, którzy praw dziw ą czynią ze siebie ofiarę dla
przyszłego szczęścia Polski, przeto winniśmy im pomagać, by ten
cel osiągnąć i aby przez rozwój zaczętego już dzieła, a w szcze
gólności między młodymi, średnią i niższą klasą ludzi, przygoto
wywać ogół do tego wszystkiego, co nastąpi. Podobnem i maksy
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mami przepojony W yrzykowski z całą w iarą oddał się Ehrenber
gowi. Bywali na takich rozprawach dosyć często O lszewski, Kra
jew ski, Morozewicz, przybyły następnie z G alicyi Żmijewski i apli
kanci sądowi: Kamiński, Am brozewicz, Michał Gruszecki, D ani
szewski i Czerniawski.

W Lutym 1837 r. W yrzykow ski z Olszewskim i Morozewiczem postanowili uformować Tow arzystw o w celu, by przyśpie
szało rozkrzew ianie zasad dem ekratycznych, gdyż postępy tej pro
pagandy uważali za zbyt powolne. W tym zamiarze kilkakrotnie
zgromadzali się w mieszkaniu Ambrozewicza, lecz wkrótce z oba
wy, by schadzek owych nie wykryto, zaniechali ich w zupełności.
Przyznał wreszcie W yrzykowski, że w Maju t. r., gdy się do
wiedział od Hipolita Krzywickiego, iż tutejsi żydzi przez przybyć
mających z Berlina emissaryuszów: Lubelskiego i Mendelsohna,
mają otrzymać w demokratycznym duchu ułożone do tutejszych
żydów odezw y, z zaleceniem rozszerzania ich m iędzy w spółw y
znawcami, że odezw y te, przez L elew ela zredagowane, miały być
doręczone i że już władze m iejscow e przedsięwzięły środki przy
jęcia owych odezw, w ów czas W yrzykowski w zamiarze ostrzeżenia
owych żydów i uchronienia ich od odpowiedzialności, tudzież
w zamiarze usunięcia przeszkód, jakieby dla demokratów ztąd
pow stać m ogły, napisał bezzwłocznie trzy ostrzegające listy i sam,
przy udziale braci Krzywickich, wręczył takowe. Jana Krzywi
ckiego z listem zatrzymano i do policyi odstawiono. To właśnie
było powodem i początkiem śledztwa, wskutek którego Tow arzy
stwo „Stowarzyszenie Ludu Polskiego" odkryte zostało.
*

&

*

H ipolit Krzywicki, 20 letni, rodem z gub. sandomierskiej, syn
kapitana artyleryi b. wojsk polskich, brat Józefa, aplikanta rządu
gubernialnego m azowieckiego i Jana, wraz z nim uwięzionego.
Ukończywszy nauki w r. 1836 w tutejszem gimnazyum warszawskiem, przyjął obowiązki guw ernera dzieci obyw atela Kaztla,
we wsi Chrzczonowne zamieszkałego i pozostaw ał tam do roku
1837, w którym to czasie wróciwszy do W arszaw y, w stąpił na apli
kacyę do sądu policyi poprawczej W ydziału II.
Mając znajomość z braćmi Gruszeckimi, Krajewskim, Karolem
Balińskim, Morozewiczem, W yrzykowskim i O lszewskim od czasu
rozpoczęcia aplikacyi sądowej, często byw ał u nich i tam się
z Ehrenbergiem zapoznał.
P rz e g lą d H is to ry c z n y . T . X X, z. 2.
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Z W yrzykow skim i Olszewskim, jako z kolegami szkolnymi
w bliższych pozostaw ał stosunkach i od W yrzykowskiego z pro
wadzonych z nim rozmów pierw szą powziął wiadomość, iż według
nauk Ehrenberga należy z innego punktu zapatryw ać się na rze
czy, należy zajmować się tem, co człowieka szczęśliwym uczynić
może, a tem jest właśnie wolność i równość. Dla osiągnięcia
szczęścia dla ogółu Narodu, wszelkie ofiary nie powinny być strasznemi. Olszewski ze swej strony nadmienił, że obecnie istniejące
rządy despotyczne nie odpowiadają duchowi czasu. Rząd demo
kratyczny byłby nierównie odpowiedniejszy i lepszy, gdyż w nim
każdy człowiek miałby swój polityczny udział. Główna siła i moc
je st wśród ludu, a siłę tę rozwinąć należy przez budzenie i otw ie
ranie oczu włościanom na to, że oni wszyscy jednakże mają praw a
do wolności i równości i nakoniec, że podobne zasady będą zawsze
uznawane przez większość Narodu. Zm iana rządu obecnego na
dem okratyczny sama z siebie nastąpić musi.
Zrazu Krzywicki nie zgadzał się z takiemi poglądami, lecz
stopniowo, rozumowaniami przekonany, w wielu punktach na stronę
ich przechylił się. Czytał dzieła Voltaira, Rousseau, mianowicie
Contrat social, czytał także kilkanaście num erów Nowej Polski
i Słowa wieszcze ks. de Lammenais.
Po św iętach Wielkiej Nocy 1838 r. zaznajomił się z Podlewskim, a następnie z W ężykiem , z którym i podobnież rozmawiał
o demokratycznych zasadach. Przejęty niemi, starał się zaszczepić
je w Juliuszu Dolańskim i Jaworskim, z którymi mieszkał, lecz
opór tych młodzieńców starania owe udarem nił.
W reszcie, zgodnie z W yrzykowskim, zeznał Krzywicki wszystko,
co było podjętem w stosunku do żydów. Do Tow arzystw a jakoby
nie należał i o istnieniu jego nie wiedział.
*

*

*

Ja n Krzywicki, 16 letni, brat rodzony Hipolita, ukończywszy
Gimnazyum warszawskie, rozpoczął w r. 1837 aplikacyę w wydziale
budowlanym przy Rządzie gub. mazowieckim.
Z praw idłam i demokratycznemi obeznał się w końcu roku
1836 przez W yrzykow skiego, z którym razem mieszkał, następnie
Olszewski starał się jego i brata H ipolita utwierdzić w tychże pra
widłach, z uwagi, że je wychodźcy w Krakowie wyznawali i tutaj
miały rów nież wyznawców.
Odwiedzając Olszewskiego, zaw arł tam znajomość z Podlewskim i W ężykiem, od których również powziął wiadomość o de
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mokratycznych przedmiotach. W idział tam także czytaną Nową
Polską i Słow a wieszcze.
S zczegóły stosunku do żydów i aresztowania sw ego przez
Aszera zgodnie z bratem opowiedział. W reszcie przyznał, że niko
mu nie opow iadał o osobach, wyznających zasady demokratyczne
i sam ich nigdzie nie rozszerzał. Do Tow arzystw a nie należał
i o istnieniu takowego nie wiedział.

#

*

*

Niezależnie od toczącego się w W arszawie śledztwa i sądu,
władze rosyjskie w drodze rekwizycyi zażądały od władz galicyj
skich przeprowadzenia śledztwa przeciw osobom , z któremi podsądni w arszaw scy okazali się być w związku.

W Maju i Czerwcu 1838 r. śledztwo pomienione prowadziło
się w różnych miejscowościach Galicyi i rezultatem jego było w y
krycie rozgałęzionego sprzysiężenia, osnutego na zasadach demo
kratycznych.
W W iśniczu badany był Michał Giersz, 28 letni, rodem ze
w si Poręby w wojew. Krakowskiem, gdzie ojciec jego był ekono
mem u Gabryela Sikorskiego. W r. 1830 wstąpił Giersz do wojska
pow stańczego w K rólestwie, gdzie służył w korpusie Dwernickiego,
był w kilku bitwach, następnie z tymże korpusem przeszedł do
G alicyi i w r. 1832 powrócił do K rólestwa, zkąd, jako rodem
z Krakowa, w r. 1837, po swem aresztowaniu, tamże odesłany
został.
'
Zeznał Giersz, że bywał w rozmaitych miejscowościach w Ga
licyi, w Brodach u Brandysa, w Pierzchowicach u Ludwika Kanim skiego, w Niezabitowicach u G ąsiorow skiego, w M stowie
u Mroczkowskiej, w Szczepanowicach u Dudzińskiego.
Poznał się w swoich wędrówkach z wielom a osobistościam i,
ukrywającemi się przed policyą pod zmienionemi nazwiskami, ze
Stefanem Mułkowskim, Stanisławem Malinowskim (Behmem), z For
tunatem Stadnickim, Leonem Zaleskim. W owym czasie zapro
szony był dwukrotnie na sw ego rodzaju bale w łościańskie—obrzyn
kami zwane, na których dziedzice zabawiali się z włościanami,
częstowali ich wódką, a jednocześnie wpajali w nich zasady de
mokratyczne o wolności i równości i śpiew ali pieśni patryotyczne.
Objaśnił go Malinowski, iż bale pom ienione urządzane byty z po
lecenia Tow arzystw a tajnego.
W e W rześniu 1837 Malinowski zawiadomił Giersza o istnie
niu „ Ogólnej Konfederacyi Narodu Polskiego" , której celem je st
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pobudzenie mas narodowych do powstania przeciw Rosyi, Austryi
i Prusom i wydanie tym mocarstwom wojny.

Tow arzystw o to pierw iastkow o utw orzyło się w Paw likow i
cach, w dobrach własności Prezesa Trybunału K rakowskiego Mąkowskiego z pięciu członków: Malinowskiego, Mułkowskiego, Mar
celego Kropiwnickiego, Ludwika Kempińskiego i Leona Zaleskiego.
Gdy Giersz ośw iadczył gotow ość do wstąpienia do związku,
przeczytano mu akt akcesu i dano mu go do podpisu.
Na akcie tym było już podpisów dwanaście: M alinow skiego,
Zaleskiego, M ułkowskiego, Kamińskiego, Stadnickiego, Kiszakiewicza, Gudrayczyka, W ężyka i Podlew skiego.
*
13 W rześnia 1837 r. odbyło się pierwsze posiedzenie i otw ar
cie Tow arzystw a we wsi Dąbrowicach, własności Juliana Chrząstkowskiego, a na niem wszyscy pomienieńi członkowie, wyjąwszy
Kosickiego, Kiszakiewicza i Wężyka.
Przeczytano organizacyę Związku w redakcyi Malinowskiego
i Mułkowskiego w 106 paragrafach. N astępnie przystąpiono do
obrad i uchwalono podzielić terytorya dawnej Polski na 7 lub 9
ziem i wyznaczyć ich reprezentantów dla przedstaw icielstw a w R a
dzie Głównej, władzy naczelnej związku.
.
R eprezentant każdy nosił nazwę Przewodnik Ziemski. Każda
ziemia dzieliła się na 3 lub 5 obwodów, a w każdym z nich wi
nien był znajdować się Pośrednik obwodowy.
O bw ód dzielił się na okręgi z wyznaczeniem jego ludności
i miał sw ego okręgowego pośrednika. Okrąg dzielił się na Gminy
z przewodnikiem gm innym . W okręgach tworzono zaciągi, podzie
lone na trzy klasy, odpowiednio do rodzaju oręża: artyllerye, kawalerye i piechotą.
,
W organizacyi określono: obowiązki w szystkich członków
związku, sposób wyboru zaciężnych i nominacyę na stopień w yższy.
Ponieważ naczelnicy ziemscy obowiązani byli stale znajdo
wać się w swojej ziemi, oddanej im pod zawiadywanie i z tego
względu nie mogli uczestniczyć w Radzie Głównej, uchwalono:
by raz do roku przybywali w wyznaczone dla posiedzeń Rady
miejsce na narady w Galicyi, a w razie niemożności przysłali upo
ważnionych zastępców.
Posiedzenia Rady mogły się odbywać nietylko w Galicyi,
lecz i w innych dzielnicach Polski. R aporty miano składać co 3
miesiące o stanie związku, jego zasobach pieniężnych i książko
wych.
Pośrednicy obwodowi obowiązani byli również do składania
podobnych raportów naczelnikom ziemskim i nadsyłać im zbierane
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składki, oni zaś otrzymywali raporty od pośredników okręgowych,
prócz tego obowiązani byli objeżdżać okręgi i kontrolować stan
Tow arzystw a.
Pośrednicy okręgowi mieli takież same, jak i obwodowi obo
wiązki. Co dwa tygodnie składano im raporty od pośredników
gminnych. Pośrednicy gminni mieli towarzyszów, w ybieranych z po
śród zaciężnych. Tow arzysze składali raporty o ilości oręża i o zdol
nościach nowozaciężnych, których obowiązani byli wprawiać w ob
roty, zbierali nadto składki.
Najniższym stopniem członków był nowozaciężny. W ybierał
dla siebie rodzaj oręża i przygotow yw ał innych do sprawności
w jego użyciu.
W arunkiem każdego członka T ow arzystw a były: trzeźwość,
moralność, dyskrecya i dobre obyczaje. Ziemski Naczelnik winien
był być przejęty ważnością zadania i czuwać nad wolnością,
równością i braterstw em członków. I pośrednicy obowiązani byli
znać zasady związku.
Organizacya T ow arzystw a obowiązywała tylko przez czas nie
jaki, dopóki nie wyszła część jej druga, której ułożeniem zajmo
w ał się Malinowski.
Po odczytaniu na posiedzeniu 15 W rześnia 1837 Manifestu
i organizacyi, Mułkowski odczytał Kodeks karny Tow arzystw a, który
dzielił przestępstw a członków na zbrodnie i naruszenia przepisów.
Za pierwsze groziła kara śmierci. O brona była dopuszczalną. Je
żeli wina członka była udowodnioną, Rada Główna ferowała karę
śmierci, bez uprzedzenia o niej podsądnego, a w yrok w ykonywał
jeden z członków doraźnie.
Za zbrodnię poczytywano zdradę i oddanie władzom papie
rów Tow arzystw a. W ystępkam i było życie niemoralne, pijaństwo
i zaniedbywanie obowiązków członka: W inowajcom czyniono w y
pomnienie, wydalenie na czas niejaki z Tow arzystw a.
Po zatwierdzeniu przez Członków organizacyi i Kodeksu,
Malinowski zaprojektow ał w ybór członków R ady Głównej. Na ra 
zie Tow arzystw o miało rozwijać działalność w Galicyi, Królestwie
Polskiem, Krakowie, W. ks. Poznańskiem, Litwie, W ołyniu i U krai
nie. Ponieważ nie było Członków z Poznania i z dzielnic polskich
w Rosyi, uchwalono w ybrać Czasową Radę Główną. W ybrano:
Malinowskiego, Mułkowskiego, Kępińskiego, Zaleskiego i Marce
lego Kropiwnickiego.
Po wyborach Malinowski rozkazał obecnym obnażyć głowy
i podnieść dw a palce prawej ręki. Rotę przysięgi odczytał Muł
kowski, poczem każdy z Członków przyjął dla siebie nazwę bojową.
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Giersz nazwany został przez M alinowskiego Kapostem, Kem
piński — K ilińskim , Malinowski — Polem.

Poczem Rada przystąpiła do czasowego w yboru Naczelników
Ziemskich. Kropiwnicki wyznaczony został na cyrkuł T arnow ski,
M arynowski na Bochenek, Fortunat Stadnicki i G udrayczyk na K ra
ków. Ten w szczególności miał się starać o zawiązanie stosunków
z Królestwem. Podlewski z W ężykiem o złączenie z Konfederacyą T ow arzystw a Demokratycznego.
Na Manifeście był napis: Przez Polską, dla Polski, dla Europy,
dla Ludzkości. Po prawej zaś stronie: Wolność, Równość , B rater
stwo, Wszechpotąga.
W Październiku 1837 rozpoczęła się rew izya w tych miejsco
wościach, gdzie się ukryw ał Malinowski, Mułkowski i Giersz i dla
tego zmuszeni byli oni przejeżdżać z jednego miejsca na drugie,
nie przeryw ając pisania Manifestu.
Treścią owego Manifestu było zaklęcie na męczeństwo Zaliwskiego, przekleństw o na K rytynerów (?), em ancypacya włościan,
obdarow ywanie ich ziemią i zagrożenie konfiskatą majątków tym ,
którzy do Tow arzystw a nie przystąpią.
Gdy M alinowski, Mułkowski i Kempiński dowiedzieli się od
Laszczyńskiego, że z Bochni idzie transport now ozaciężnych, zło
żony ze studentów lwowskich, bezzwłocznie udali się tam, by ich
wprawić w zasady demokratyczne.
7 Października 1837 r. Fortunat Stadnicki przywiózł z K ra
kowa do Pierzchowic A ntoniego Michniewskiego i Karola Bogdaszewskiego, w celu przyjęcia ich do Tow arzystw a. Nazajutrz S ta
dnicki oddał Malinowskiemu dwa listy z K rakowa do A leksandra
W ężyka i K arola Podlewskiego, w których prosili o zawiadomie
nie, którego z Członków T ow arzystw a zwano Konspiratorem, je
dnocześnie zaś zalecili M ichniewskiego i Bogdaszewskiego, jako
obznajmionych już z zasadami związku. Przyjęto ich i pozyskano
ich podpisy pod Manifestem. Poczem Malinowski zaprojektow ał
wybór 6 członków krakowskich: Stadnickiego, Gudrayczyka, Pod
lewskiego, W ężyka, Michniewskiego i Bogdaszewskiego i zpośród
nich—starszego, z którym by się można było komunikować. W y
bór padł na Michniewskiego. Oświadczył on, że w Krakowie
istniało już przedtem podobne Tow arzystw o pod nazwą: S tow a
rzyszenia Ludu Polskiego. Zarządzało niem 5 członków: Lesław
Łukaszewicz, Michniewski, Bogdaszewski, A leksander W ężyk i Pod
lewski. Młodszymi członkami byli: Leonard W ężyk, Hoszowski,
Kamiński i Kalinowski. Organizacyę owego związku, ułożoną przez
Lesław a Łukaszewicza, wręczył Michniewicz Malinowskiemu. Prócz
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tego nadmienił, że ich związek skazał G udrayczyka na karę śmierci
za złe prowadzenie się. Malinowski rozkazał, by G udrayczyka w y
dalić ze związku, dopóki się nie popraw i, poczem wręczył Stadni
ckiemu egzemplarz Manifestu i Kodeksu dla podpisania go w K ra
kowie. Sam udał się do K rakow a w Październiku 1837 r. z W in
centym Stróżkiewiczem, bawił tam dni dwa i przekonał się, że
Michniewicz nic jeszcze nie wiedział. Na wezwanie żony Prezesa
Trybunału, Monkalskiej, jeździł do Mstowa.
Leon Zaleski otrzymał wezwanie piśmienne, by udał się do
Lw ow a i tam ustanowił Ziemię, której miał być Naczelnikiem, do
czego dano mu potrzebne papiery i list polecający d o J a n a S zc z e panow skiego.
K orespondencya członków prow adziła się atramentem specyalnjun z krochmalu między wierszami, obojętnej treści.
12 Listopada 1837 r. Giersz z Leonem Zaleskim aresztowani
byli w Ciechawie (?), lecz zdołali przedtem oddać papiery Ludwi
kowi Kempińskiemu, który, jako galicyanin, nie był aresztowany.
Uwięzionych odstawiono do Bochni.
*

*

*

Oprócz pow yższych zeznań, Giersz dał informacyę o niektó
rych członkach Towarzystwa:

Stanisław Malinowski, 26 letni, rodem z Kielc, ukryw ał się
w Galicyi, we Lwowie, pod nazwiskiem Szonerta, następnie w Szczepanowicach, w domu pani Chrząstkowskiej, gdzie zajmował się
pisaniem i odczytywaniem córkom pani domu dzieł ks. de Lammenais i Nowej Polski. Uskarżał się na niego syn pani Chrząstkowskiej, iż w ywoływał w ich rodzinie rozlad, strasząc otoczenie
groźbami, w skutek czego naw et pani Chrząstkow ska się rozcho
row ała.
Stefan Mułkowski ukrywał się w Galicyi pod nazwami W ła
dysława Busow skiego, lub też W ojciecha Jarosa. Był on najczynniejszym pomocnikiem M alinowskiego w urządzaniu balów włościań
skich i nauczaniu włościan zasad demokratycznych. Posyłany
był do Krakowa dla zażądania od Łukasiewicza wyjaśnień w spra
w ie sam owolnych postępków tegoż.
Leon Zaleski, rodem z W arszawy, gdzie ma rodziców. Ko
chanka jego, Stróżkiewiczowa, jeździła latem do tychże w celu
otrzymania pieniędzy dla syna. Leon ukryw ał się w Galicyi pod
imieniem i nazwiskiem Floryana, lub Ludwika Dębickiego. W cza
sie bytności swej w Krakowie, pozostaw ał na służbie u W ielopol
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skich w Bobrku, następnie w Rybnie, u niejakiego Korczaka, a gdy
w początkach roku 1836 w tejże wsi była rewizya, Zaleski ukryw ał
się jako młynarz. Był on czynnym pomocnikiem Malinowskiego,
bywał na balach wiejskich — obrzynkach i uczył włościan zasad
demokratycznych.
Bogdaszewski, rodem z woj. K rakowskiego, uczył się w Kra
kowie.
Lesław Łukaszewicz. Poznał się z nim Giersz w czasie aresz
towania swego na Podgórzu. Łukaszewicz mówił, że gdyby Giersza
miano wysłać do Królestwa, znajdzie schronienie w Pawlikowicach u Monkalskiego. Od tegoż Łukaszewicza otrzymał do czyta
nia książki: Cesarzewicz Konstanty w 4 tomach, Słowa wieszcze
Lam menai’go. Zdaniem Łukaszewicza, chociaż Giersz służbą w woj
sku podczas pow stania zasłużył się ojczyźnie, jednak to jeszcze
nie je st wszystko, winien on pracować nad wskrzeszeniem Pol
ski, pod hasłem wolności, równości i braterstw a. Dla utw ierdze
nia go w tej myśli przyjął od niego przysięgę, dawszy mu w rękę
papier, w który ow inięta była ziemia polska. Nazwę bojową przy
jął: Ziemowit-włos.
Malinowski i Mułkowski niepochlebnie wyrażali się o Łuka
szew iczu, nazywając go głupcem.
W podobny sposób dał Giersz wyjaśnienie o innych czło n
kach związku: Michale Kosickim, Janie Szczepanowskim , H ipolicie
Terleckim i Piotrze Bednarskim.
*

*

*

Z raportu Komisyi śledczej, z Lipca 1838 r., okazało się, że roz
gałęzienie związku demokratycznego sięgało prowincyi litewskich,
pod wpływ em propagandy Szymona K onarskiego.
W ykryto w W ilnie między młodzieżą akademicką i obywa
telstwem okolicznem stowarzyszenie charakteru politycznego. Roz
poczęło się ono jeszcze w roku 1833 w mieszkaniu Michała Baliń
skiego, lecz po aresztow aniu em issaryusza Szymańskiego na czas
niejaki ustało. Oprócz Michała Balińskiego należeli doń: Sekretarz
b. uniw ersytetu wileńskiego Leon Rogalski, Stanisław Szumski,
Hrebnicki, Edw artd Roma i Kozakiewicz.
W r. 1836 przystali do związku: M edard Kończy, Sew eryn
Romer, Dobkiewicz i ksiądz Trynkow ski.
Jakkolwiek Michał Baliński i Leon Rogalski już od lat kilku
przebywali w W arszaw ie, Komisya śledcza przedstawiła Feldmar
szałkowi Paskiewiczow i w raporcie swym potrzebę zbadania ich na
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miejscu o okolicznościach, towarzyszących udziałowi ich w stow a
rzyszeniu tajnem.
Badanie to odbyło się 6 W rześnia 1838 r.
Michał Baliński zeznał: „Mam lat 43, katolik, rodem z W ilna.
Ojciec mój był Prezydentem Sądu G łów nego w W ilnie. Tam się
ożeniłem z Zofią Sniadecką.
„Od roku 1819 pełniłem bezpłatnie w W ilnie obowiązki członka
Komisyi Sądowo-Edukacyjnej aż do ukończenia tejże Komisyi
w Marcu 1833 r., mieszkając przez ten czas na przemiany w W ilnie
w domu ojca mej żony, Radcy Stanu Śniadeckiego, i w własnej
mej wiosce, Jaszuny zwanej, o 4 mile od W ilna położonej, — od
ukończenia zaś mego urzędowania, to jest od Marca 1833 r. przez
lato mieszkałem na wsi, a przez zimę w W ilnie, kw aterując zawsze
w domu ojca mej żony, co trw ało do miesiąca Czerwca 1835 r.
W tym czasie za paszportem G ubernatora Cywilnego przybyłem
sam tu do W arszaw y w celu wyszukania dla siebie urzędow ania—
i w tym interesie bawiłem w W arszawie blisko dwóch miesięcy—
i w końcu Lipca tegoż roku pow róciłem do W ilna. Przez ciąg
powyższy mego pobytu w W arszaw ie najprzód mieszkałem w ho
telu W ileńskim , a następnie z Karolem Korwelem Sekretarzem ,
tłumaczem Biura Policyi miasta W arszaw y, jako dawnym moim
znajomym. Znajomości w W arszawie miałem: z Ministrem S tanisła
wem G rabowskim , z Adamem Rogalskim, Naczelnikiem W ydziału
przybocznej kancelaryi G enerał-Leytenanta Gołowina, znałem także
Marchwica z G łównego Sztabu.
„W miesiącu Styczniu 1836 r. pow tórnie za nowym paszpor
tem przybyłem do W arszaw y i złożywszy rekomendacyjne listy
od Księcia D ołgorukow a do śp. G ubernatora PankratjewTa, a drugi
do G enerał-Leytenanta Gołowina,-—otrzymałem posadę Urzędnika
Kancelaryi Przybocznej D}irektora Głównego Kom. Rz. Spraw
W ewn. Urząd ten spraw owałem bezpłatnie do 1837 r. W Kwie
tniu 1837 r. pobierałem dyety, a stałą pensyą otrzymałem w m ie
siącu Kwietniu r. b. w sumie Złp. 5,400 i pełnię obowiązki Komisa
rza do nadzoru nad handlem księgarskim. Mieszkam w W arszaw ie
pod N. 649. Ż o n a moja z dziećmi mieszka we wsi Jaszuny pod
Wilnem.
— Jakie i z kim Pan miałeś stosunki i znajomości w W ilnie
do sw ego odjazdu do W arszawy, — a w szczególności jak dawno
Pan znasz Leona R ogalskiego, Stanisław a Szum skiego, Hrebnickiego, Edwarda Romera i Kozakiewicza,—jakie Pan z nimi miałeś
w W ilnie i dotąd masz stosunki?
„W ogólności, jako urodzony i zam ieszkały w W ilnie, znam
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tam bardzo wiele osób, w szczególności znam Leona Rogalskiego
od lat kilku; był on w W ilnie Sekretarzem przy Uniw ersytecie;
stosunki moje z nim były czysto literackie; niekiedy bywał on
u mnie i ja u niego; on może na rok przedem ną przybył z W ilna
do W arszaw y i ja go tu w służbie rządowej zastałem; obaj je ste
śmy w wydziale jednym—i razem pełnim y służbę publiczną.
„Stanisław a Szumskiego znam w W ilnie przeszło od lat 10;
był on Marszałkiem powiatowym W ileńskim przed rokiem 1833.
Stosunki moje z nim były towarzyskie, albo urzędowe.
„H rebnickiego znam oddawna jako obyw atela pow iatu W i
leńskiego; prócz znajomości, żadnych stosunków z nim nie miałem.
„Edw arda Rom era znam praw ie od dzieciństwa, z którym
oprócz stosunków towarzyskich miałem stosunki pieniężne, z pro
cesu sądowego wynikłe.
„Kozakiewicza znałem jako adwokata, z którym m iewałem
interesa prawne.
„Każda z powyższych osób byw ała niekiedy u mnie, a od czasu
wydalenia się mego z W ilna, aż dotąd, żadnej z nimi styczności,
ani korespondencyi nie miałem".
— Komisya otrzym ała wiadomość, że w r. 1833 w mieszkaniu
Pana w W ilnie odbyw ały się umówione zgromadzenia w duchu
patryotycznym , i że do tego Zgromadzenia należały z Panem w szyst
kie wyż wymienione osoby, zechcesz więc Pan wyznać szczerą
praw dę — jaki był cel tych zgromadzeń?
„Na uczynione mi zapytanie, którego się nigdy nie spodzie
wałem, oświadczam, iż żadne zgromadzenia umówione, a tym bar
dziej w duchu patryotycznym , nigdy w mojem mieszkaniu w W ilnie
nie miały i mieć nie mogły miejsca, albowiem nie miałem oddziel
nego pomieszkania i odpowiedniego do przyjm owania kogoś, gdyż
mieszkałem wspólnie z ojcem mojej żony, jak to już wyżej n ad 
mieniłem,—i o tem nie wiem i nie słyszałem, ażeby kto bądź z po
wyżej przezemnie wymienionych osób należał do jakichbądź ta 
jemnych związków, — i sumieniem swojem zaręczam, że ja do ża
dnych tajnych zgromadzeń nigdy nie należałem i nie należę.
— Jak dawno Pan znasz Medara Kończego, Sew eryna R o 
mera, Dobkiewicza i księdza Trynkow skiego?
„M edarda Kończego znam w prawdzie, lecz żadnych z nim sto
sunków osobistych nie miałem.—Sew eryna Rom era znam—jest to
młody człowiek około 18-u lat mieć mogący — żadnych z nim ni
gdy stosunków nie miałem. Dobkiewicza w W ilnie znałem tylko
z widzenia, — słyszałem tylko i to niedawno, że je st wydawcą
dzieła, lecz nie pamiętam jakiego. Księdza Trynkow skiego znam
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jako kaznodzieję w W ilnie, lecz żadnych z nim nie miałem i nie
main stosunków. Znam także w W ilnie K raszew skiego, jako R e
daktora pism publicznych.
— Czy masz Pan co więcej dodać do swego zeznania?
„Do zeznania mego nic więcej dodać ani ująć nie mam,—
i gdyby się kiedykolwiekbądź okazało, żem cokolwiek zataił lub
nierzetelnie wyznał, poddaję się wszelkiej surowości kar podług
praw wojennych, pod tym samym w arunkiem przyrzekam oraz,
że przedmiotu, o który byłem pytany — i jakie złożyłem zeznanie,
przed nikim nie wyjawię.
Poczem protokół, mając sobie odczytany; w dowód zrozumie
nia i przyjęcia własnoręcznie podpisuję Michał B a liń ski".

W dalszym ciągu dnia 9/21 W rześnia 1838 r. zgłosił się do
Komisyi Michał Baliński i podał do protokółu co następuje:
„Przypominam sobie, że w r. 1832 lub 1833 przez zimę miesz
kałem w W ilnie w domu Orzechowskiego wraz z żoną i dziećmi;
drugi raz także w r. 1834 w porze zimowej mieszkałem przez mie
sięcy trzy w domu Dominikańskim przy ulicy Dominikańskiej.
Przyczyną odmiany mieszkania był natenczas pobyt chorej siostry
mej żony i brata jej z familią przy ich ojcu, Śniadeckim.
„Przyznaję, że w tym czasie, kiedy oddzielne miałem miesz
kanie, bawili u mnie moi kredytorzy, z którym i starałem się, przez
układy, moje interesy ukończyć; między tymi kredytoram i byli:
Nieławicki, mieszkający w powiecie Kowieńskim, Rymsza, miesz
kający w powiecie Lidzkim, gub. Grodzieńskiej; N arbutt, Sędzia,
mieszkający w W ilnie, Zaleski W incenty, A ssesor Sądu Głównego,
mieszkający na Żmudzi; W ołk prezydent, Kostrowiccy, Schultz
A ptekarz, mieszkający w W ilnie i wielu innych.
„Oprócz tego, będąc opiekunem nieletnich Balińskich, synów
ś. p. brata mego Ignacego Balińskiego, miałem styczności z wielu
osobami, które u mnie byw ały w interesach, opieki dotyczących
się. W końcu, widząc niepodobieństw o załatwienia interesów mo
ich z kredytoram i w W ilnie, zaleciłem załatwienie tych intere
sów żonie mojej i familii, a sam przybyłem tu do W arszaw y —
i odtąd zajmuję się służbą publiczną.
Na tem kończę moje zeznanie, które odczytawszy, w łasn o rę
cznie podpisuję. Michał B aliński'1.
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Komisya Śledcza, mając sobie przez reskrypt JW. GenerałAdjutanta Szypow a Gubernatora W ojennego W arszawskiego z daty
20 Sierpnia/l W rześnia b. r. N. 2952 podany rozkaz Księcia Namie
stnika w K rólestw ie Polskiem, aby Leon Rogalski w Kommisyi był
zbadany — przyzwała go. Z łożył on następujące zeznanie.
— Jak się Pan nazywasz, zkąd rodem etc.?

Nazywam się Leon Rogalski, lat mam 33, religii rzymsko
katolickiej, jestem żonaty z Józefą Rogalską, rodem z Wilna. J a
jestem rodem z gub. W ileńskiej, gdzie w powiecie Trockim po
siadam wieś dziedziczną Ponary.
Przysięgę na wierność najjaśniejszemu panu i jego następcy
wykonałem . W młodym jeszcze w ieku oddany byłem do szkół
W ileńskich, gdzie, przez lat 10 uczęszczając, ukończyłem kurs Gimnazyalny i Akademii, i otrzymałem stopień kandydata praw. Po ukoń
czeniu nauk, zaraz wstąpiłem na urząd Aplikanta sądowego, —
następnie do Biura Uniw ersytetu W ileńskiego, gdzie byłem po
tem Sekretarzem Rady Uniwersytetu, później w skutek skasow a
nia U niw ersytetu przeszedłem do Komitetu dla wykonania woli
najjaśniejszego pana względem skasowania Uniwersytetu W ileń
sk ieg o ,— poczem przeznaczony byłem na Sekretarza do Komitetu
szkolnego; w końcu 1834 roku wskutek podanej przezemnie prośby
do Generała Leytenanta G ołowina, w ezw any zostałem do War
szaw y na Sekretarza Rady W ychow ania Publicznego — i od tego
czasu ciągle ten obowiązek pełnię.
— Jakie i z kim Pan miałeś stosunki i znajomości w W ilnie
od sw ego odjazdu do W arszawy, a w szczególności jak dawno
Pan znasz Michała Balińskiego, Stanisława Szum skiego, Hrebnickiego, Edwarda Romera, Kozakiewicza, Medarda Kończego, S e w e 
ryna Romera, Dobkiewicza, Księdza Trynkow skiego, oraz Krzeczkowskiego?
„Lubo w ogólności niew iele stosunków i znajomości zawiera
łem w W ilnie, jednakże znam Michała Balińskiego od r. 1832.
W iem, że się ożenił z panią Śniadecką i że mieszkał częścią
w W ilnie w mieszkaniu teścia sw ego, Śniadeckiego, częścią w ma
jątku własnym w e w si Jaszuny.—Pamiętam jednak, że czy to w roku
1832, czy też 1833, mieszkał przez rok oddzielnie od sw ego teścia
Śniadeckiego, to jest w domu O rzechowskiego, naprzeciw kościoła
Św . Michała—bywałem u niego tak w czasie gdy m ieszkał u sw ego
teścia, jako też i w czasie, gdy przemieszkiwał w domu O rzechow
skiego — i pożyczałem niekiedy od niego książek do czytania lub
do pracy literackiej.
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„Stanisław a Szumskiego znam, był on Marszałkiem pow iatu
W ileńskiego. W iem, że był aresztow any w r. 1831 i odesłany do
Smoleńska, lecz następnie ztamtąd uwolniony został. Powodów
ówczesnego jego przyaresztowania dotąd nie znam.—Oprócz zna
jomości, żadnych stosunków z nim nie miałem i najwyżej parę razy
byłem u niego w r. 1833 lub 1834.
„Z Hrebnickim znałem się także, lecz nie tak blisko i naj
wyżej dwa razy byłem u niego.—Edwarda Romera znam ze szkół,
żyłem z nim w przyjaźni i miałem interesa prywatne.—Stanisław a
Kozakiewicza znałem jako kolegę w Uniw ersytecie, lecz blizkich
stosunków z nim nie miałem.—K ończego Medarda znałem, lecz
w żadne stosunki z nim nie wchodziłem .—Sew eryna Romera w i
dywałem u jego brata Edwarda.—Dobkiewicza, księdza Trynkow 
skiego i K rzeczkowskiego znam, lecz i z nimi żadnych nigdy sto
sunków nie miałem, nie bywałem u nich, zaś Krzeczkowski zdaje
się, że był raz u mnie".
— K om isya otrzymała wiadom ość, że w r. 1833 w mieszka
niu Michała Balińskiego odbyw ały się um ówione Zgromadzenia
w duchu patryotycznjun i że na tych zgromadzeniach Pan byw a
łeś wraz z Szumskim, Hrebnickim, Edwardem Romerem i Koza
kiewiczem ,—zechcesz więc pan wyznać rzetelną prawdę—jaki był
cel tych zgromadzeń?
„Lubo powyżej przyznałem i teraz powtarzam, żem byw ał
u Michała Balińskiego—i bjm może że któraś z osób, w pytaniu w y
mienionych, przypadkiem wraz ze mną spotkała się u niego, czego
wszakże nie pamiętam; jednakow oż najuroczyściej zapewniam, iż żad
ne zgromadzenia w mojej obecności w mieszkaniu Michała Balińskie
go, lub w czyim bądź, w duchu patryotycznym , nie odbyw ały się.—
Ja do żadnych tajnych Zgromadzeń nigdy nietylko nie należałem,
ale naw et o nich wcale nie słyszałem i nie wiem, czyliby Michał
Baliński i inne osoby w pytaniu wyrażone do jakich tajnych związ
ków należały, ani o tem od nikogo nie słyszałem. Tylko od jednego
E dw arda Romera odebrałem z W ilna w r. 1835 parę listów w in
teresie pieniężnym i na takowe raz czy też dwa razy odpisałem.
Z innemi zaś osobami wyż wymienionymi dotąd żadnej korespon
dencyi nie miałem i nie mam.
— Czy Pan co do sw ego zeznania masz co więcej dodać lub
ująć?
„Co do zeznania m ego nic więcej dodać ani ująć nie mam.
„Protokół niniejszy po przeczytaniu przyjm uję—i gdyby się
kiedybądź okazało, żem cokolwiek zataił lub nierzelelnie wyznał,
poddaję się wszelkiej surowości kar podług praw wojennych.—
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Zeznanie to moje w dowód zrozumienia i przyjęcia, po odczytaniu
własnoręcznie podpisuję. Leon R o g a lski".
'

Zeznanie Aloizego Kalinowskiego.
Masz P an szczegółowo opowiedzieć, kiedy i przez kogo zo
stałeś przyjęty do Konfederacyi, jakie było twoje w niej stanow i
sko, obowiązki etc.?
„Poznawszy się, jak już poprzednio podyktowałem, ze Stadnic
kim Fortunatem w domu pp. Mąkolskich w r. 1835 lub 1836,
prawie żadnych z nim nie miałem stosunków, czasem jednak S ta
dnicki bywał u mnie na ulicy Kanonnej, a później na Szerokiej
roku zeszłego. T u przyszedłszy dnia jednego, oświadczył mi, że
w dniu jutrzejszym wieczorem będzie u mnie, abym więc wraz
z Haszowskim czekał na niego. Nazajutrz, działo się to w miesiącu
Październiku, przyszedł istotnie i oznajmił mi i Hoszowskiemu, iż
zostało założone Tow arzystw o Konfederacyi Narodu Polskiego, i że
się spodziewa, iż my do tego przystąpimy. Gdyśm y na to przy
stali, Stadnicki w ydobył z za surduta Manifest Konfederacyi i za
żądał od nas w ykonania przysięgi na tajemnicę tegoż Manifestu.
Położyliśmy więc po dw a palce na tymże Manifeście, a Stadnicki
czytał rotę przysięgi dosyć długą, której w yrazów nie pow tarzali
śmy za nim, tylko na początku wymówiliśmy nasze imiona, tak,
iż ja wymówiłem: „Ją Aloizy przysięgam przed tobą Fortunacie".
Hoszowski rów nież swoje imię wyraził. Po skończonej przysiędze
odczytane nam zostały obowiązki skonfederow anego, które zasa
dzały się na tem najbardziej, aby się starać ile możności ukształcać
innych w zasadach wolności, równości i braterstw a, oraz zachę
cać ich do moralności. Po ukształceniu kandydata, należało go przy
ją ć do Konfederacyi, które to prawo służyło tylko Towarzyszowi.
Dalej Stadnicki przedstaw ił nam potrzebę zmiany imion, a to dla
lepszego utajenia osoby; z tego pow odu ja przybrałem imię sło
wiańskie „Mścisław", Hoszowski — „Mieczysław", a Kamiński —
„Bronisław", bo i ten razem z nami do Konfederacyi Narodu Pol
skiego przez Stadnickiego został przyjęty. N astępnie imiona nasze
przybrane zapisał sobie Stadnicki. W końcu oświadczył nam, iż
nas przyjmuje w stopniu towarzyszów, nadm ienił nadto, iż jego
imię przybrane je st „Prawdomir". W miesiąc lub w półtora po
tem A ntoni Michniewski wręczył mi pakiet z oświadczeniem, że
mi to Stadnicki posyła do przepisania. Po rozpieczętowaniu tego
pakietu, znalazłem w nim początek Manifestu, może 8 arkuszy obej
mujący i kartę od Stadnickiego, jego przybranem imieniem pod
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pisaną, w której mi doniósł, iż jestem mianowany „Przewodnikiem
Okręgowym , i że Kamiński i Hoszowski, jako moi Towarzysze,
mają się ze mną komunikować. Manifest nadesłany mi przepisy
wałem ja i Hoszowski, a po nadesłaniu tegoż, może w cztery ty
godnie, przyszedł do mnie Karol Bogdaszewski i oświadczył mi,
że należy do tegoż samego Tow arzystw a, i że ja odtąd z nim się
mam komunikować. Zabrał więc z sobą i oryginał i kopię rzeczo
nego M anifestu.—W tydzień lub w półtora tygodnia potem dał mi
znów Bogdaszewski kawałek Manifestu do przepisania, który także
ja z Hoszowskim przepisaliśmy, a Bogdaszewski, jak wprzódy o ry 
ginał, i kopię przyjął. Następnie, może w miesiącu Styczniu, prze
szedłem pod zwierzchnictwo Gorzkowskiego, A djutanta fizyki.
W jaki to sposób nastąpiło, tego sobie dokładnie przypomnieć nie
mogę, zdaje mi się tylko, iż sam Gorzkowski oświadczył mi, że
je st „Pośrednikiem Gminnym", i że z nim winienem się znosić.
Czy to było u mnie w domu, czy też u niego, nie pamiętam, bo po
przednio zarówno ja byw ałem u niego, ja k i on u mnie. Pod zwierzch
nictwem G orzkowskiego zostawałem aż do dnia aresztowania".
*

*

*

Popiel Ignacy, zw iązkow y Konfederacyi w Krakowie — od
krywszy toż Tow arzystw o — do protokółu z dnia 31 Marca 1831
roku zeznał:
że członkowie Tow arzystw a rozjeżdżali się po różnych kra
jach, dla rozszerzania zasad rewolucyjnych,—z pośród nich w mcu
Styczniu r. b. K arol Bogdaszewski wyjechał do K rólestw a i jem u
Kalinowski dał papiery rewolucyjne, a nadto Kodeks Związkowych.
Gdy się już w ybierał Bogdaszewski — m iał u siebie w stancyi
książkę „Nową Polskę", ukrytą pod śmieciami, którą jakiś chłop,
wywożący śmiecie, wraz z takowymi zebrał,—szukali tego chłopa
Kalinowski i Bogdaszewski, lecz go znaleść nie mogli.
B ogdaszew ski, nie mając o czem z Krakowa do Polski w yje
chać, puścił na loteryę zegarek i pierścionek, które wygrała jakaś
Pułkownikowa, mieszkająca u Kamiriskiej.
Kalinowski Aloizy, podobnież związkowy konfederacyi — do
protokółu z d. 1-go Czerwca 1838 r. wyznał:
że gdy Manifest przepisał razem z Hoszowskim od Stadnic
kiego, to następnie w 4 tygodnie przyszedł do niego Karol Bog
daszewski i oświadczył, że należy do tego samego Tow arzystw a,
że się z nim winien komunikować — i w skutek tego zabrał z sobą
oryginał i kopię rzeczonego Manifestu;

224

ŚW IĘTOKRZYŻCY.

że Bogdaszewski przed odjazdem do K rólestw a na dni kilka
dał Manifest Kalinowskiemu do przepisania — Kalinowski po od
pisie oddał oryginał z dwiema kopiami Bogdaszewskiemu,—a przed
oddaleniem się samem, Bogdaszewski oświadczył Kalinowskiemu,
iż z nim się znosić nie będzie, lecz kto inny. Po odjeździe Bogdaszewskiego, Gorzkowski oznajmił Kalinowskiemu, iż z nim zno
sić się będzie; ztąd wnosi Kalinowski, iż Bogdaszewski z Gorzkowskim był w stosunkach, albowiem Bogdaszewski przed od
jazdem oświadczył Kalinowskiemu, iż się później o Pośredniku
dowie.
Sw iderski Tomasz do protokółu z dnia 27 Kwietnia 1838 r.
zeznał:
Że mu pow iadał Kalinowski, iż przesłał Manifesta Konfederacyjne do K rólestw a Polskiego, i miał je wziąć z sobą Bogda
szewski.
H oszowski Aleksander do protokółu zeznał:
że Bogdaszewski wyjechał do Królestw a, do Kielc—zapewne
w celu robienia tamże zaciągów.
I sam Bogdaszewski przyznał mu się, że zabiera z sobą pa
piery, do tego celu potrzebne.

Po opisanych wyżej zeznaniach Komisya" Sądu wojennego,
w Cytadeli A leksandrowskiej w W arszawie, z rozkazu Feldm ar
szałka Paskiewicza, za pośrednictwem Dyżurnego Armii G enerał
majora W ykińskiego, Odezwą, z d. 14 K wietnia 1839 r., zwróciła
się do A udytoryatu polowego z przedstawieniem do opinii tegoż
i ferowania dekretu, całego operatu śledztw a w sprawie, uformo
wanej przeciw 28 mieszkańcom Królestwa, obwinionym o utw orze
nie w W arszaw ie tajnego T ow arzystw a pod nazwą „Związek N a
rodu Polskiego", którego dążnością bjda propaganda zasad demo
kratycznych, z zamiarem obalenia rządu monarchicznego. Jedno
cześnie Naczelnik Głównego Sztabu Armii, z rozkazu Feldm ar
szałka przesłał A udytoryatow i wykaz osób, pozostających pod
śledztwem w W ilnie, w sprawie em issaryusza Szymona K onar
skiego, z zastrzeżeniem, by przy złożeniu w spraw ie powyższej
sprawozdania ustanow iono kategorye odpowiedzialności podsądnych, odpowiednio do stopnia ich winy.
A udytoryat połowy, po rozstrząśnięciu spraw y i po rozwa
żeniu stanu rzeczy na podstawie protokółów i projektu Sądu W o 
jennego, podzielił podsądnych na pięć kategoryj:
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D o pierwszej zaliczył założyciela T ow arzystw a i jego głów 
nego kierownika.
D o drugiej Członków Tow arzystwa, którzy działalnością swoją
wciągnęli innych do związku.
D o trzeciej i czwartej zaliczył należących do Towarzystwa,
lecz nie mających udziału w rozkrzewianiu zasad demokratycznych.
D o piątej — nienależących do Tow arzystwa, jednakże wyzna
jących jego zasady, autorów odezw y do żydów.
Na takiej podstawie uznano za winnych w kategoryi pierw
szej :

Gustawa Ehrenberga, członka krakow skiego tajnego T o w a
rzystwa: Związek narodu polskiego, do którego w r. 1836 był przy
ję ty przez krakow skiego studenta Szczepanowskiego pod nazwą
W iara, winnego utw orzenia w W arszaw ie podobnegoż związku,
przyjęcia doń członków: aplikanta Prokuratoryi Stanisław a Moro
zewicza, kancelisty pocztowego A leksandra Krajewskiego i apli
kantów innych dekasteryi rządowych: Ambroziewicza, Olszewskiego,
Michała i Józefa Gruszeckich, Balińskiego; przygotow ania do
związku: Kamińskiego, Krzywickiego i Praw dom ow a W yrzykow 
skiego, korespondow ania atram entem sympatycznym, nietylko
z członkami tutejszego Tow arzystw a, lecz i z głównemi osobisto
ściami tajnych związków za granicą: Szczepanowskim w Krakowie,
Malinowskim i Pulkowskim w Galicyi austryackiej; otrzymania
od tychże w yciągu z Ustawy związku, punktów w yznania wiary,
dwóch broszur pod tytułem: Katechizm polityczny Janow skiego
i Manifest grom ady H um ań i Grudziąż, nadto zezwolenia na
przyjęcie do związku: Morozewicza, narady z W ężykiem i w pro
wadzenia do związku zasad Manifestu Konfederacyi, przyjęcia
nazwy stróża narodowego postępu, ustanow ienia zebrań ogólnych,
na których uchwalono podział K rólestw a na obwody, z w yzna
czeniem dla nich sekretarzy i sołtysów, wreszcie zbierania skła
dek na cele związku i rozszerzania książek i pism w duchu bun
towniczym.
B. studenta uniwersytetu krakowskiego, Aleksandra W ężyka,
rodem z Krakowa, szlachcica, w innego przyjęcia udziału w T o 
warzystw ie demokratycznem: „Związek Narodu Polskiego" pod
nazwą „Tuz" , a w Galicyi, w T ow arzystw ie Konfederatów, w którem był stróżem postępu narodowego, wstąpienia do Towarzy
stwa tutejszego z prawem starszeństwa nad wszystkimi i pro
wadzenia korespondencyi ze związkiem K onfederatów w Galicyi
i innymi związkami; ustanowienia dla zarządu Tow arzystwem
now ego statutu, bądź z Ustaw y Związku Narodu Polskiego, bądź
P rz e g lą d H is to ry c z n y . T . XX, z . 2.
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z Manifestu Konfederatów; przyjęcia do straży postępu narodo
w ego: Ehrenberga, Podlew skiego, Saw iczew skiego, Morozewicza, O lszew skiego, Gruszeckiego i jako członków tutejszego T o 
warzystwa: Brochockiego, Łerapickiego i Luboradzkiego; p o
działu K rólestwa na obw ody i zbierania składek, raportowania
o czyunościach sw oich Głównej Radzie w Galicyi, korespondo
wania z Członkiem Związku litewskiego: Rodziewiczem i rozkrzewiania demokratyzmu m iędzy uczniami i rzemieślnikami, oraz za
chęcania do w stępow ania do wojska rosyjskiego w celu propagandy
a wreszcie i polecenia O lszewskiem u napisania O dezw y do żydów.
Do kałegoryi drugiej zaliczono:
B. studenta uniwersytetu krakowskiego, Karola P odlew skiego,
szlachcica, w innego udziału w T ow arzystw ie tajnem krakowskiem
pod nazwą M iłosza, a w Galicyi, w towarzystwie konfederacyi,
jako stróż postępu narodowego; przyjęcia do tegoż związku Kon
stantego Saw iczew skiego pod nazwą nB ój“ i działalności, wyłuszczonej powyżej odnośnie do wym ienionych podsądnych.
Nie powtarzając szczegółów imputowanych każdemu oddziel
nie podsądnemu zarzutów, ograniczam się jedynie na wym ienieniu
osób, zaliczonych do kategoryi drugiej, mianowicie: Karola B og
daszew skiego, Konstantego Saw iczew skiego, Stanisław a Morozewicza, Michała O lszew skiego, Michała Gruszeckiego, Aleksandra
Krajewskiego, Eugeniusza Żm ijewskiego, M arcelego Brochockiego,
W ładysław a Rabcewicza, A ntoniego W ałeckiego.
D o kategoryi trzeciej zaliczono:
Onufrego Św ierczew skiego, Gracyana Luboradzkiego i Lucyana Szaniawskiego.
D o kategoryi czwartej:
'
Aleksandra Ratulda, Michała Lem pickiego, Aleksandra Ambroziewicza, Aleksandra Bielińskiego, Karola Balińskiego, Karola
Czerniawskiego, Ludwika Kolnarskiego, Romana Cichowskiego,
Adolfa Schütza.
D o kategoryi piątej:
Prawdom owa M ieczysława W yrzykow skiego, Hipolita Krzy
wickiego, Jana Krzywickiego.

*

*

*

Komisya sądu wojennego wszystkich wymienionych podsąd
nych, jako uczestników Tow arzystw a tajnego w sprawie obalenia
prawowitej władzy na zasadzie 2 rozdziału Ustawy, artykułów 1,
2, 5 i 19 Kodeksu W ojennego, art. 19, 133, 135, 136 i 137 i „Zwodu"
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praw art. 215 i 248, oraz 2 oddziału art. 235, uznała winnymi kary
śmierci i konfiskaty ich majątku, zaś Praw dom ow a Mieczysława
W yrzykow skiego, Hipolita i Jan a Krzywickich, na zasadzie art. 37
i 50 Oddziału IV Ogólnych prawideł, skazała na karę chłosty po
50 razów każdego i na osadzenie w kazamatach tw ierdzy na lat
dwa, poczem uchwaliła w ytransportow ać ich na miejsce zamiesz
kania, z poddaniem pod dozór policyjny.
Mając nadto na względzie, że jakkolw iek Stanisław Morozewicz, jako głów ny winowajca, pomieszczony został w 2 kategoryi, lecz w zeznaniach swoich nie czynił przeszkód, że w inow ajcy
3 kategoryi wyjaśnili, jako że wciągnięci byli do związku i w y
znając zasady demokratyczne jako teoryę, bynajmniej nie mieli
zamiaru i celu obalenia prawowitej władzy, że Karol Bogdaszew 
ski i A leksander Ratuld, jako członkowie związku krakow skiego,
przybyw szy do W arszaw y nie mieli z tutejszym związkiem sto
sunków , Bogdaszewski zaś, jeden z najzagorzalszych działaczy
w Krakowie, przebyw ając przez trzy miesiące u matki swej na
wsi, nie w idyw ał się z członkami tutejszego towarzystwa, R atuld
nakoniec, jako lekarz, z wielkiem poświęceniem pracow ał podczas
grasującej cholery, za co odznaczony został Najwyższą nagrodą,
A udytoryat połowy, na zasadzie art. 215, 216, 217, 218 i 248 T o
mu XV „Zwodu Zakonów ", zaprojektował:
Przestępców I kategoryi: G ustaw a E hrenberga i A leksandra
W ężyka, pierwszego, jako założyciela Tow arzystw a tajnego pod
nazw ą „Związek Narodu Polskiego" w zamiarze obalenia za po
średnictw em krzew ienia zasad dem okratycznych, rządu monarchicznego, a drugiego jako kierow nika tegoż Tow arzystw a, usiłują
cego wprowadzić doń zasady konfederacyi, zamiast orzeczonej
przez S ąd w ojenny kary śmierci, pozbawić wszelkich praw stanu,
i zesłać na Syberyę do robót ciężkich, majątki zaś ich skonfisko
wać na rzecz Skarbu; przestępców 2-iej kategoryi: K arola Podlewskiego, K onstantego Sawiczewskiego, Stanisław a Morozewicza,
Michała Olszewskiego, Michała Gruszeckiego, A leksandra K rajew
skiego, Eugeniusza Żmijewskiego, Marcelego Brochockiego, W ła
dysław a Rabcewicza i Antoniego W ałeckiego, jako Członków T o 
warzystw a, winnych rozkrzewiania demokratyzmu i wciągania w jego
.zasady innych i już z tego względu nie zasługujących na pobła
żanie, w szczególności zaś z pomiędzy nich Morozewicza, który
nietylko, że wielu nakłonił do udziału w związku, lecz usiłował
za pośrednictw em akademika W ałeckiego krzewić zasady demo
kratyczne między studentam i wileńskimi i w Uniwersytecie Petersburgskim , za pośrednictwem w ysłanego tamże kolegi jego Gołę
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biowskiego, pozbawić wszelkich praw stanu i zesłać na osiedle
nie na Syberyę, z konfiskatą ich majątków.
Z kategoryi 3-iej Onufrego Świerczewskiego, G racyana Luboradzkiego i Lucyana Szaniawskiego, jako członków Tow arzystw a,
którzy chociaż nikogo weń nie wciągnęli, lecz z uwagi na swój
wiek mogli w zupełności przejąć się zasadami demokratyzmu, przytem zaś w czasie pow stania służyli w szeregach wojska rew olu
cyjnego, a pow róciw szy ułaskawieni do kraju z Prus, nanowo prze
stępną działalność rozwinęli, zesłać „w sołdaty“ do korpusu kaukazkiego, bez praw a wysługi. 4-tej kategoryi: A leksandra Ratulda,
Michała Łem pickiego, A leksandra Ambroziewicza, A leksandra B ie
lińskiego, Karola Balińskiego, K arola Czerniawskiego, Ludw ika
Kolnarskiego, Rom ana Cichowskiego i A dolfa Schiitza, którzy
choć należeli do związku, lecz jego zasad nie krzewili, i nikogo
doń nie w ciągnęli—mając na względzie wiek ich młodociany i nie
rozwagę, nadto pośw ięcenie, okazane przez R atulda podczas cho
lery—oraz poświadczoną przez Komisyę wojenno-śledczą ich szcze
rość w zeznaniach—zesłać „w sołdaty", bez pozbawienia praw a do
wysługi.
Nakoniec 5 kategoryi: Mieczysława Praw dom ow a W yrzykow 
skiego, H ipolita i Jan a Krzywickich, jako w innych należenia do
związku i roznoszenia odezw do żydów, oddać „w sołdaty" do kor
pusu kaukazkiego bez wysługi; Jana Krzywickiego zaś, m ałoletniego,
osadzić w kazam atach cytadeli na rok, a następnie wysłać na miej
sce zamieszkania pod nadzór policyjny.
Opinię A udytoryatu Polowego Feldm arszałek Paskiewicz za
twierdził.
W yrok ogłoszony został d. 14/26 Czerwca 1839 r. w Gazecie
Rządowej K rólestw a Polskiego.
*

*

*

A kta spraw y Związku Tajnego Dem okratycznego W arszaw 
skiego z r. 1838, zamyka pokwitowanie, odnośnie do pierw szych
partyj zesłańców syberyjskich, osnowy następującej:
„Daje się niniejsze pokw itow anie p. Porucznikowi Płaszczewowi z 1 dywizyi pułku żandarm skiego, że w ysłane z W arszaw y
pod jego nadzorem trzy partye przestępców politycznych odsta
wione zostały pomyślnie do Moskwy, a mianowicie: w pierwszej
partyi dostawiono: Michała Olszewskiego, zakutego w kajdany że
lazne, Romana Cichowskiego, Adolfa Schütza i Praw dom ow a W y
rzykowskiego, niezakutych, d. 5 Czerwca 1839 r. o 4 po południu.
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W drugiej partyi, prowadzonej przez podoficera Jakóba Bieliczenko:
Michała Łempickiego, A leksandra Bielińskiego — niezakutych, zaś
A leksandra K rajew skiego i A ntoniego W ałeckiego — zakutych
w kajdany, 6-go Czerwca o 5 wieczorem. W trzeciej partyi, p ro 
wadzonej przez podoficera Paw ła Borowikowa: Lucyana Szaniaw
skiego, H ipolita Krzywickiego —• niezakutych, K onstantego Saw i
czewskiego, zakutego w kajdany, 6 Czerwca o godz. 10 wieczorem.
Ogółem odstaw iono jedenastu aresztantów , przyjętych od porucz
nika Płaszczewa i jego podoficerów, w celu ich dalszego transportu.
Moskwa, d. 9 Czerwca 1839 r., Kancelaryi G ubernatora wojennego
M oskiewskiego pułkownik gw ardyi i kaw aler Barwisznikow“.
*

*

*

Siedem dziesiąt pięć lat minęło od chwili, gdy kartki niniej
sze, osnute na aktach urzędowych Sądu wojennego z roku
1839, ustanow ionego przeciw Członkom Tow arzystw a Dem okraty
cznego warszawskiego, pow stały — gdy grom adka idealistów mło
docianych, idąc za wzorem emigracyi paryskiej, umyśliła do orga
nizmu narodow ego polskiego w Królestwie, wycieńczonego klęską
upadku pow stania listopadowego, wprowadzić zasady wolności,
równości i braterstw a wszystkich stanów i wyznań i pobudzić odrę
tw iałe siły narodu do nowych, beznadziejnych, w danych stosun
kach politycznych Europy, porywów.
W trakcie ow ego trzyćw ierćw iekow ego okresu dziejów naro
dowych zaszły wypadki, pod których brzmieniem jeszcze pozosta
jem y, a które, w zruszyw szy do gruntu podstawami bytu politycz
nego i społecznego K rólestwa i innych dzielnic dawnej Rzplitej,
okryły gęstą chmurą niepamięci zapoczątkowane na schyłku czwar
tego dziesiątka ubiegłego wieku teorye i marzenia serc szlachet
nych, um ysłów lotnych i poetycznych, teorye, nieprzystosowane
do warunków smutnej rzeczywistości, w jakich się społeczeństw o
ów czesne rozwijało, niemniej wszakże zasługujące na przypomnie
nie i utrwalenie choćby szkicowe na kartach historyi.
Prąd demokratyzmu, który wionął na Polskę z Zachodu w epoce
najsroższej reakcyi doby Paskiewiczow skiej, zakiełkował najprzód
w Galicyi, pod tchnieniem poezyi romantycznej, w um yśle poety
Sew eryna G oszczyńskiego, Belwederczyka i pozostaw ił po sobie
św ietlaną smugę w utworach poetów , dzieci owej epoki: Gustawa
Ehrenberga, Karola Balińskiego, Aleksandra Krajewskiego, Euge
niusza Żm ijewskiego i wielu innych zesłańców syberyjskich, którzy
szukali ulgi wśród ciężkiej swej niedoli—w twórczości. W tedy to,
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w Zabajkalskiej ukrainie pow stał arcytwór przekładu Goetowskiego„Fausta ", pióra Krajewskiego.
W tedy to Ehrenberg, z właściw ym sobie „Galgenhumoremu
w drodze na Sybir śpiewał:
„Jam siedział w kibitce rozparty wspaniale,
Kapelusz na bakier wsunąłem niedbale
I lulkę, kochankę-m u mych ust zaw iesił,
Rozsiadłem się lepiej — miejscem zajął szersze—
A kiedy zacząłem kom ponować wiersze
Tom na łeb kapelusz jeszcze głębiej w m ie s ił...
W tedy to Karol Baliński w yśpiew ał natchnione strofy o Fa
ry sie wieszczu:
Nagroda piew cy — to cisza owa
Niema, urocza, z której odgadnie,
Ze w duszach wielki zamiar się chowa,
Co kiedyś światu zagrzmi wszechwładnie:
Cisza, co m ów i, że ziarno wschodzi
I m yśl — kwiat — wkrótce owoc-czyn zrodzi.
Z owej również historycznej doby — choć w innej krainie —
zakaukazkiej — poszybow ał następnie na skrzydłach natchnienia
poemat G ustawa Zielińskiego K irg iz i skrystalizow ały się wraże
nia Scen życia koczującego Eugeniusza Żm ijewskiego.
Trafnie scharakteryzowano źródło natchnienia poetów ow ej
chwili, co to „patrzyli w przyszłość i snuli ją z bólów i zawo
dów, pragnień i wierzeń sw ego żywota, podobni w tem do nie
których liści, co zmięte i starte, wydają woń, jakiejby bez tega
zniszczenia może nie wydały".
Charakter ruchu demokratycznego ów czesnego w ogólnym
swoim nastroju nosił na sobie w ysoce poetyckie znamię: zanim
z obsłon teoryi przeszedł w dziedzinę czynu, pod wpływ em pro
pagandy Szym ona Konarskiego, Adolfa i Leona Zaleskich i Ste
fana M ułkowskiego.

Ruch ten, zogniskowany w Galicyi, po jego czasowem stłu
mieniu, spowodow anem wydaleniem w roku 1836 em igrantów p o l
skich z owej dzielnicy, przeniósł się następnie na Litwę, W ołyń,
Podole, i Ukrainę i W . X. Poznańskie.
Jednocześnie z wykryciem odłamu Stowarzyszenia ludu pol
skiego w W arszaw ie i ze śledztwem, prowadzonem w tej sprawie
w cytadeli warszawskiej, którego rezultaty na niniejszych kartkach
podano, toczyło się surowe śledztwo w Austryi, gdzie owo sto
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warzyszenie silnie rozgałęzione, liczyło w swych szeregach najw y
bitniejsze osobistości ze św iata naukow ego i literackiego, między
innemi: Fr. Smolkę, A ugusta Bielowskiego, Karola Szajnochę, kilku
poetów rusińskich, jak np. Kacpra Ciąglewicza i Juliana Horoszkiewicza. W roku 1840 na placu przed Trybunałem odczytano
wyroki, skazujące wyśledzonych związkowców: K acpra Ciąglewi
cza, F ortunata Stadnickiego, Stanisław a Marynowskiego, Ludwika
Kempińskiego, Marcelego Kropiwnickiego, A leksandra Chrząstowskiego, Floryana Ziemiałkowskiego, Stefana Mułkowskiego, Mi
chała Giersza, Juliana Horoszkiewicza i wielu innych na kilkoletnie więzienie w Szpilbergu i Kufsztejnie.
Na Litwie działali jednocześnie Szym on Konarski i Napoleon
Nowicki, w kierunku propagandy zasad demokratycznych i jedna
nia związkowych dla Stowarzyszenia Ludu Polskiego. W ciągłych
objazdach po kraju, zatrzymał się Konarski w W ilnie, gdzie go
już tropiła policya. Przebrany za domownika Ignacego R odziew i
cza, zatrzymany został na stacyi Krzyżówce, w chwili gdy uprze
dzony o niebezpieczeństwie zdążał ku granicy. Z zeznań Igna
cego Rodziewicza wykryto całą sieć związku. Rozpoczęło się
śledztwo i aresztowania. W ięzienia zapełniły się tłumem m łodzieży.
Konarski 27 Lutego 1839 poniósł śmierć przez rozstrzelanie za
Trocką bramą na Pohulance. W Kijowie stracono Fryderyka
M ichalskiego, ojca narzeczonej Konarskiego; skazano Antoniego
Baupré, Kacpra M aszkowskiego i Piotra Borow skiego. Napoleon
Nowicki zesłany został do Nerczyńska wraz z Jerzym Brynkiem,
Ignacym Rodziewiczem , Antonim Orzeszko. Nazwiska innych ze
słańców, w liczbie kilkudziesięciu, wym ienia Agaton Giller w historyi pow stania w T. II, na str. 483, i podaje daty zgonu na w y 
gnaniu w iększości ówczesnych skazańców.
*

*

W stąpienie na tron Aleksandra II i zapowiedź rządów liberalniejszych, położyły po latach cierpień, wielu z pomiędzy skaza
nych roku 1839, kres ciężkiej ich niedoli. Pow rócili oni do kraju,
by rozpocząć now e życie pracy w zajęciach naukowych i prakty
cznych.

Skrom ne mieszkanie A leksandra Krajewskiego, najprzód na
Lesznie w domu N. 730, a następnie przy ulicy Oboźnej pod N. 8,
stało się dla nich środowiskiem, w którem schodząc się wieczo
rami w dniach oznaczonych, snuli wspom nienia lat dawnych, ułud
młodzieńczych i nieurzeczywistnionych marzeń. Opisuje rzewnie
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owe skromne biesiady starców Tadeusz Korzon we wspomnieniu,
poświęconem A leksandrow i Krajewskiem u w Bibliotece W arszaw
skiej z r. 1903. Znaleźli się tam znowu w koleżeńskiem kółku lu 
dzie, co swą młodość jutrznianą oddali w ofierze idei wzniosłej,
która siłą okoliczności, mogła już bez potrzeby tajnych związków,
wcielić się w życie i rzucać w glebę przyszłości lepszej posiew
zasad narodow ych i humanitarnych.
ALEXAND BR KRAUSHAB.

