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Wolności—ty wołasz do nas „ wstańcie i czyń
cie służbę Bożą ciągle i wytrwale, by oto zaświtał 
dzień, który matkę — Polskę z ciemni grobowej wy
drzeć dozwoli, by oto nadszedł dzień, który w jej 
skostniałe członki nowe tchnie życie i wzniesie ją 
wzwyż z błota upadku i nędzy ku gwiaździstemu 
nie basklepieniu, na czoło ludzkości.“

Wolności—slyszym cię jak szepcesz „wytrwaj
cie i wierzcie41 mimo że przeszły lata, miesiące, dnie 
i godziny, a Wróg, niby sęp ciągle Ojczyzny ciało 
szarpie, mimo że od ziemi skrwa wionej męczonego 
ludu, chłostanych dzieci, skarga wzwyż drze się wraz 
z pacierzem w obcej mowie, z piersi przemocą wy
dartym.

Wolności—slyszym cię jak szepcesz „wytrwaj
cie i wierzcie," mimo że w ciężkim znojnym trudzie 
w jesienne dnie siewców strudzonych, siewców przy
szłej doli dano wam czynić powinność, a plon pracy 
i trudów siecze ciągle twarda prawica wroga, poko
leń całych łamiąca moc, zapal, oddanie się i wolę.

Wolności — słyszym cię jak szepcesz „wy
trwajcie i wierzcie,*" tak jak wierzyli ojce wasi, któ
rzy o kraty czarne lochów i podziemi krwawili pal
ce, którzy łamali mury więzienne pięścią i piersią, 
by wam, spadkobiercom nieskalane -^stawić imię i 
w'skazać drogę czynu ofiarnego.

1 oto przyszły lata i dziś tak jak dawniej, w 
dnie listopada, stajemy przeszłości wierni i nieulękli 
przed sądem przyszłości, urągając mściwości wro 
ga, katowskiemu jego obuchowi, i powrozom jego, 
i szubienic słupom.

1 oto przeszły lata i dnie, a my Ojczyźnie 
wierni, krwawą Izą zmywamy stopy jej zbolałe i z 
serc skłębi, przepełnionych bezbrzeżną miłością wo
łamy." ' Vs 

Wstań Polsko!..
D aśli.

Poselstwo do harodu-
ostatnich żołnierzy powstania listopadowego.

„Schodzący do grobów uczestnicy powstania 
listopadowego, do Was, potomków naszych towarzy 
szy boju, wyprawiamy s łowo,  wypowiedziane uro
czyście, jako przystało ludziom czującym odpowie
dzialność za każde wyrażenie się swoje, nietylko 
przed Waszym i potomności ale i przed Wszechmo
gącego Boga sądem.

Wy, którzyście się nie zaparli Ojczyztiy, dacie 
posłuch starcom schodzącym w prochy, zatrzymacie 
uwagę na tych cieniach, które za niewiele dni już 
Wam się tylko w snach niespokojnych przypomi
nać będą“ .

„Gdy zwątpienie jest z rozmysłem szerzone a 
propaganda kłamstwa obałamuca umysły, niegodnie 
walcząc przeciwko wierze w niepodległość Polski,— 
słuszną jest rzeczą — podnieść tę sprawę, za któ
rą kamienie słów potępiających spadają na głowy 
nasze posiwiałe w bojach, trudach i w t u ł a c i A i o .

Nie w imię szalu zebraliśmy się p j ĵsgjjgn- 
dary, które rozrywały kule pod Grochowem. Dębem, 
Iganiami, Stoczkiem, Ostroięką, Wolą, ale^lwei

prawa, zapisanego w sercu każdego uczciwego oby
watela polskiej ziemi, p r awa  do ż y c i a  narodu 
polskiego.

Polska nie zginęła! żyje ona w każdem śzla- 
chetnem sercu, przestanie zaś żyć wtedy tylko, kie 
dy juz nikogo z szlachetnych nie będzie, czyii, że 
nigdy nie zginie — stanu takiego albowiem wierzą
cy w obecność Bożą i w konieczność cnót obywa 
telskich, ni-.1 możemy sobie wyobrazić, ani za mo 
żebny uznać. Polska dawna zdradzona przez Tar 
gowiczan upadła pod przem cą zmówionych na nią 
wrogów. Polska nowa powstaje i dopomina się o 
•:ycie orężem, trudem i słowem, od r. 1795 rozwija
jąc w dziejach porozbiorowych ideę już nietylko 
swojej własnej ale wszystkich uciśnionych wolności. 
Z krwawej się podnosząc kałuży, w którą wdeptały 
ą i wciąż jeszcze wdeptują żelazne stopy sprzymie 
rzonych w.o^ów, przy kardem powstaniu s*' jem 
wywies/.a chorągiew: „za naszą i waszą  wol  
n o ś ć!"

Prawo do życia narodu i wiara w zwycięztwo 
sprawiedliwoścT stworzyły dżień 29-̂ 0 Listopada 
1850 roku \

„Byliśmy świadkami i uczestnikami tych wypad 
ków, przypominając je z należnem poszanowaniem, 
poczuwamy się do obowiązku zastanowienia się nad 
przyczynami, które tak świetnie rozpoczęte powsta
nie przyprowadziły do upadku i podzielenia się z 
młodetn pokoleniem owocem doświadczeń, wynie
sionym z pięćdziesięcioletnich usiłowań oswobodze
nia Ojczyzny!

Przeświadczenie o słuszności podjętej sprawy, 
ufność we własne siły i wiara w zwycięztwo spra 
wiedliwości, rozwijać zwykły w duszach uciemiężo
nych odwagę, dzielność i śtanowczośffTbez кТогусБ 
nie ma powodzeiia. Dzięki tym przymiotom, pow
stanie w dniu 29 zatryumfowało nad nieprzyjacielem 
i wyparło go z stolicy kraju. Nadzieje atali, jakie 
tak szczęśliwy początek obudził, zawiedzione nie
stety! zostały: ci bowiem, którzy ster powstania po
chwycili, uważali je za nieszczęście i działali pół
środkami.

Zwycięztwo odniesione nie zdołało wlać w ich 
serca ani ufności w własne siły, ani wiary w powo
dzenie, kierowali więc dalszymi wypadkami w ten 
sposób, żeby niestracić możności porozumienia i 
przebłagania obrażonego cara, który był konstytu
cyjnym królem wykrojonego z ziem polskich Króle
stwa Kongresowego.

Oplątane teoryą f a ł s z y we j  l e g a l n o ś c i  
ich umysły, nie mogły rozróżnić narzuconej od isto
tnej i prawdziwej legalności której fundamentem 
jest prawo narodu do bytu niepodległego i wol- 
nego“ .

„Naczelnicy powstania nie zdawali sobie dosta
tecznej sprawy z położenia, jakie sprowadziły wy
padki listopadowe. Nie pojmowali prawowitości po
wstania. nie ufali siłom polskim, a uważając cale 
przedsięwzięcie za zbyt ryzykowne i przechodzące 
możność narodu, starali się miarkować ruch narodo
wy i ograniczać go do granic Królestwa Polskiego, 
utworzonego przez kongres wiedeński. Ztąd poszła 
ich chwiejność, brak śmiałych postanowień i wszy
stkie błędy. Zaniedbali wyzyskać sprzyjające okoli
czności, nie podnieśli mas ludności, nie przepro
wadzili uwłaszczeniu wiejskiego ludu, nie skorzystali 
z zapału ogólnego, nie przenieśli wojny za Bug i 
Niemen; gdy zaś powstania wybuchły na Litwie, Po-



dołu. Wołyniu i Ukrainie, nie wsparli tych ruchów 
we właściwym czasie orężem regularnej armii.

Mając w myśli układy z wrogiem i łudząc sî  
pomocą zagranicznych mocarstw, zmarnowali te si
ły, które im własny naród dla Wał. Żołnierze i ofice
rowie dokazywali cudów waleczności,--lecz główno
dowodzący generał nie wyzyskiwał ich zwycięztw i 
zostawiał nieprzyjacielowi dosyć cza>u do podźwi- 
gnięćia się z pogromu'1.

„ N i e  brak w i ę c  s i ł y  i możnośc i  zwy 
c i ęs twa,  l ecz złe i n i e w ł a ś c i w e  k i e r o 
wn i c t wo  pows t an i a ,  p r z y w i o d ł o  je do 
u p a d к u“ .

„Po skończonej wojnie car zniósł wojsko pol
skie. konstytucję Królestwa Polskiego i zaprowadził 
w ziemiach polskich za Bugiem i Niemnem moskie
wską administrację i sądownictwo. Szkoły polskie 
zostały rozwiązane a edukacja publiczna stała się 
narzędziem wynarodowienia. Do politycznego przy
łączyło się religijne prześladowanie. Cenzura bez
względna skrępowała wolność słowa. Narzucając 
obcy język i obcą wiarę, niszczono jednocześnie 
mienie obywatel i podkopywano własność konfiska
tami. Sądy wojenne zaludniały Sybir wygnańcami 
a Europę tułaczami polskimi. Więzienia były ciągle 
napełnione. Polska wzięta na męczeństwo, rządzo
na na mocy gwałtu a nie prawa, znosić musiała' tor 
tury barbarzyńskiego prześladowania i zdzierstwc 
łupieżników.

Pomimo atoli niesłychanego ucisku, Polacy pa
triotycznym duchem ożywieni, nie stracili nadziei i 
niezaprzestali pracy nad ulepszeniem wewnętrznych 
stosunków i starań o oswobodzenie Ojczyzny. Przez 
ścieranie się stronnictw na emigracyi, wyjaśniły się 
pojęci i poiityczae_ oraz społeczne i podniosła się samowiedza narodowa.^-» .». < .f—---- 4

Nowy kierunek, który zaraz po upadku polity 
cznym poczęli badać i do rozpatrywania podawać 
znakomici mężowie nasi, dążył do wzmocnienia 
społecznego przez równouprawnienie wszystkich 
warstw narodu bez różnicy stanu, wiary i języka i 
zwracał się szczególniej do ludu, który uosobienie 
wszystkich cnót >woich znalazł w Tadeuszu Ko
ściuszce. Kierunek ten ludowy wziął ostatecznie 
przewagę.

Z wielkiem poświęceniem szli emisarjusze do 
kraju i tam apostołowali zasady wolności, równości 
i braterstwa. Plany oswobodzenia oparto na demo
kratycznej podstawie, uwłaszczenie ludu ogłoszono 
za obowiązek narodowy.

Paraliżował wróg nieraz te działania, odkrywał 
konspiracje, udało mu się nawet w roku 1846 zbun 
tować lud przeciwko swoim oswobodzicielom i roz
lać potoki krwi bratniej, nic jednak nie zdołało po
wstrzymać patrjotów w pracy odrodzenia. Usiłowa
nia ich często niefortunne, w ogóle jednak swoim 
medopuściły zniszczenia polskiej narodowości i zła
mały ostrza systemu wynaradawiającego rządzenia.

I w tej epoce kilkakrotnie chwytano broń. Po
wstania te cząstkowe, z których najwięcej ludowem 
było powstanie wielkopolskie 1848, rozwijały się w 
kierunku wolnym od złudzeń, które zgubiły ruch li
stopadowy.

... Demokratyczny ich charakter zgodnym był i 
solidarnym z ogólnym ruchem europejskim do śwo- 
oa. Unikano dawnych błędów, nierachowano na 
yp omację i pomoc gabinetów, spodziewano się za
o wiele od sympałji ludów, które, nierozporządzając 
same sobą, także nas zawiodły.

Gdy dawnie] me ufali przewodnicy własnym 
siłom narodu, teraz je przeceniali.

W  rozważaniu przyczyn niepowodzenia poprze
dnich usiłowań, doszliśmy skutkiem bezwgłędnej kry
tyki do zaprzeczenia nawet dodatnich stron tych u- 
siłowań, co poprowadziło do nowych błędów. Nie 
było od nich wolne i powstanie 1861 — 1865.

Zmysł organizacyjny wysoko rozwinięty, kar
ność i posłuszeństwo własnemu rządowi, stanow
czość z jaką przeprowadzono uwłaszczenie wiej
skiego ludu, wytrwałość dawniej nieznana a niczem 
niezrażająca się, niezdolały uratować i tego wiel
kiego powstania. Wydobyło ono z głębi ducha na
rodowego nowe przymioty i cnoty, podniosło i wy
kształciło zapomnianą w anarchii i zaniedbaną w 
niewoli umiejętność rządzenia się, tak konieczną* do 
utrwalenia odrębnego bytu; lecz ani waleczność od
działów partyzanckich, ani ofiarność i poświęcenie 
się wraz z energią i śmiałością postępowania, nie 
naprawiły błędu niedostatecznego przygotowania, 
przecenienia sil własnych i przedwczesnoici.

Błędy przeszłości są przestrogą na przyszłość. 
Należy je wydobyć i objaśnić ku nauce nowvch po
koleń, lecz nie.brać ich za powód do przesądzenia 
i potępienia samej sprawy, jak to uczyniła reakcyj
na krytyka po roku 1864“ .

„Polska żyje, żyć musi a do nowego powstać 
życia w pięknej szacie prawdziwego braterstwa!

Samoluby, konserwatorowie własnych tylko for
tun, wasze odstępstwo opóźniać może odrodzenie 
się Ojczyzny, ale nie cofnie tego, co Opatrzność 
przeznaczyła!

Starzy, my wam nie grozimy, nawet nie. rzuca
my klątwy, ale samobójcom przypominamy,?: jeżeli 
z b r o d n i ą  jest ó d b i e r ą ć  so îe życie, to dwadzieścia 
dwa milionów razy większą jest zabijać ducha w
Ojczyźnie!11

, „Naród nie zginie, dopóki sam się swej samo- 
dzieinosci nie zrzecze, dopóki dobrowolnie i chętnie 
nie uzna się za niewolnika obcych potęg.

Usiłowania nieudane, powstania stracone, sła
bym tylko lub nikczemnym odbierają wolę życia i 
nadzieję oswobodzenia. Ludzie jasno i rozumnie 
patrzący na rzeczy wiedzą, że dopóki naród wierzy 
w przyszłość swoją i wytrwale a umiejętnie działa 
dopóty posiada pewność oswobodzenia i dojścia do 
niepodległego bytu. Powołania tego niech się nie 
zapiera wobec rządów i ludów, pod kara upadku 
i zapomnienia ‘.

„Gdyby powstań nie było, księga dziejów naro
du polskiego byłaby już zamkniętą i my bylibyśmy 
po l sk i mi  Moska l ami ,  N i e m c a m i  i Au-
0 t r j а к a m i, ale nie Po l akami ,  nie narodem 
samodzielnym.

One to zachowały pomiędzy nami ideę prawa
1 ładu społecznego; one utrzymały żywotnuść i dały 
popęd do twórczości, objawiającej się coraz to no- 
wemi a wielkiemi dziełami; one to będąc zadosyć 
uczynieniem narodowemu sumieniu, odnowiły w pa
mięci żyjących obowiązki włożone na nas przez 
zmarłych ojców; one to wreszcie zachowały naro
dowi jego organiczną i assytnilującą silę, bez którei 
wzrost, postęp cywilizacji i kultury, oraz wewne- 
trzne odrodzenie byłyby niemożliwemi. Cześć wiec 
wielkim acz nieszczęśliwym usiłowaniom narodu'"

„Klęski powstania czyni dotkliwszemi reakcja 
jaka zwykle po jego powaleniu następuje. Ona to 
ułatwia wrogowi prześladowanie i eksterminacje 
Gdy bowiem |ego razy padają na ciało narodu, ona
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mu otwiera Wstęp do świątyni jego ducha. Reakcja 
osłabia irnlosć Ojczyzny, gasi ideały narodowe, la
mie wytrwałość w oporze i wywoluie prostrację du
cha, gdy największej potrzeba energii i poświęcenia 
do odpierania padających ciosów. Wyzyskując bo
lesne wrażenia poniesionej straty, reakcja wśród o- 
gólnego przerażenia rozszerza pojęcia i zasady, któ
re wstecz sprawę cofają, a które już dawniej spro
wadziły upadek Rzeczypospoli.ej i nie dopuściły 
zwycięztwa w powstaniach. Unikajmy błędów, za 
któremi idą niepowodzenia, prześladowanie i reakcja, 
działajmy zaś w ten sposób umiejętny, rozważny i 
stanowczy, który sprowadza tryumf dobrej sprawy!1

„Gdzie blask idei niezaciemniony a moc za
sad niewzruszona; gdzie tradycja szanowana a po
stęp meunikany; gdzie narodowość z miłością pie
lęgnowana w języku, w obyczaju i w wierze; gdzie 
pojedyncze i zbiorowe trudy mają na ciągłym wzglę
dzie utwierdzenie jedności społeczeńst wa, jego ule
pszenie i wzmocnienie materjalne i moralne, tam 
tylko sprzyjających trzeba okoliczności, ażeby naród 
wspólnem a zgodnem wysileniem w czyn' wprowa
dził leżący na dnie serca jego ideał wolnej a nie
podległej Polski11. -

„Bądźmy wierni Ojczyźnie a nie dopuszczajmy, 
ażeby czystość i wielkość narodowej sprawy mąco
no lub zmniejszano obcemi jej doktrynami. Ani so
cjalizm, ani panslawizm, ani żadne podporządkowa
nie sprawy narodowej pod inną sprawę, niechai nas 
nie sprowadza z polskiej drogi.

Naszym celem Polska cała i niepodległa, od
budowanie państwa Polskiego na zasadach wolności 
powszechnej i równości obywatelskiej wobec pra
wa, bez różnicy stanów, języka i wiaryu.

,W taką Polskę wierzymy, taką ona t>ęd/!e, bo 
taka jest na dnie wszystkich czystych a niezepsu- 
tych serc polskich, i do takiej dążyły i dążą dzieje 
polskie—taka znajduje się w sumieniu ludów.

Pamiętajcie więc młodzi Polacy, że konstytu
cja Waszej Ojczyzny leży w tej wierze i w tem 
przekonaniu, że na Polakach cięży obowiązek od 
wieków niesienia chorągwi Wolności!“

„Nie wiemy, kiedy i wśród jakich wypadków 
nastąpi oswobodzenie Polski11.

„Należy tylko dbać o to, aby nie było powstań 
słabych, w niewłaściwą porę podjętych i źle kie-
rowanych“ . . .

„Roztropność z rozwagą nie wyklucza śmiało
ści i stanowczości, owszem jest ona warunkiem każ
dego działania skutecznego. Ona bowiem tylko zdol
ną'jest umiejętnie wyzyskać każdą siłę i każdą sy- 
tuacię na rzecz sprawy narodowej, uniknąć błędów 
i rozumnie kierować się ku celowi oswobodzenia.

„Polacy rachować tylko mogą na własną dziel
ność i na słuszność praw swoich, nie odrzucając 
pomocy obcej, gdyby ta bez uszczerbku własnej 
energii pozyskać się dała. Narody wyłącznie obcą 
pomocą do bytu niepodległego doprowadzone, nie 
zdolne są utrwalić tego bytu i stają się narzędziem 
obcego interesu. Tyiko wlasnemi usiłowaniami  ̂na
ród zbawić się może, własnym mozołem dojść do 
wielkości. Swojej własnej mocy i własnego ducha 
wysileniem Polska wybawiona z niewoli, zajmie sta
nowisko samodzielnej potęgi, odpowiednie narodo
wemu dobru i dobru ogólnemu. wszystkich innych 
narodów11.

„Jakiekolwiek zaś starania rozpoczęte zostaną 
w celu ulepszenia trwających stosunków i sprowa
dzenia lepszego bytu, o jednej rzeczy nie powinni

zapominać kierownicy prowincjonalnej polityki, o go
dności narodowej, która nie pozwala wyrzec się za
sad stanowiących istotę sprawy narodowej. Droga 
serwilizmu nie jest polską drogą. Prowadzi ona do 
upodlenia i zguby, a korzyści żadnej nie przynosi".

„Rozszerzanie myśli obywatelskiej i polskiej we 
wszystkich warstwach społecznych, zbliżanie ich 
z sobą w prywalnem i pubiicznem życiu na gruncie 
jedności narodowej i braterstwa polskiego, nie mo
gą być powstrzymane przez żadne policyjne uciski 
i gwałty. — Usiłowania podniesienia ogólnego dobro 
bytu, łączyć się powinny z rozszerzeniem oświa
ty w warstwach ciemnych i z obroną narodowości.— 
Zachowanie wiary, obyczaju, języka i własności w 
ręku polskim; edukacja młodego pokolenia; sprawy 
polityczne, kościelne i ekonomiczne; nauka, literatu
ra, sztuka; gospodarstwo rolne, przemysł, rękodzie
ła i handel; wyrobienie zdrowej opinji publicznej, 
przestrzeganie moralności w życiu, wzajemna po
moc i solidarność narodowa,—są i powinny zostać 
przedmiotami nieustającej pracy i pieczołowitości 
dla każdego Polaka patrjoty.

W miłości Boga i Ojczyzny, jakby w źródle 
nieśmiertelnem, znajdziemy zawsze moc życia i po
budkę działania; w świetle zaś oświeconego nauką 
rozumu nasuną się nam w każdem położeniu środki 
skutecznej i dobrej dla Ojczyzny pracy.

Jeżeli więc każdy Polak uczdwy kierować bę
dzie wszystkie swoje czynności do Polski wolnej i 
niepodległej, to z tych różnorodnych czynności utwo
rzy się prąd o niepokonanej mocy, który nas do
prowadzi do oswobodzenia11.

„Z nad grobów, w które się my, .eterani listo
padowego powstania, może jutro położymy, wołamy:

, P o l s k a  ni e  z g i n ę ł a “

Polsce niechaj każdy Polak wiernie służy usguc ad 
finem, o tym obowiązku niechaj nie zapomina i w 
godzinę zgonu niechaj jeszcze wymawia pragnienie 
pokoleń walczących i ginących bez skargi: Boż e  
zbaw P o l s k ę !

W rocznice boju.
Szumisz mi lesie cichą pirśń cmentarną,
Gdy wiatr wieczorem drzeo> rozrusza wierzchy,
I łuną zorzy palisz się pożarną,
A w głębiach widać pełzające zmierzchy,
Co zwolna suną po śniegów oponie 
Zanim w pomroku las śpiewny zatonie.

Wiatr, przewiewając, w dół okiścią prószy 
Srebrną — rozbitą na tysiączne puchy,
A wtedy w głębi omroczniałej głuszy 
Poszum się zrywa przyciszony, głuchy —
I drzewa chwieją się groźne, olbrzymie,
W mgłach nocy tonąc — jak w prochowym dymie.

Czasem trzask słychać łamanej gałęzi 
Suchy i groźny jak strzał karabina,
Trzask ten cisz mąci i w pomroku rzęzi '
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I tka ku polom, których przezrocz sina 
Przesiąka zorzy krwią na śniegów szaty, 
Jakby nie pole legio hen. lecz krwawe szmaty. 

1 oczom wtedy toń lasów wylania 
Huf widm z sztandarem, co lekko łopoce, 
1 orle skrzydly huf święty ostania. 
Gdy suną ciche w te tajemnic noce, 
W  źrenicach niosąc ogień, co się żarzy 
I co nie gaśnie w trumnicach cmentarzy. 

I oczom wtedy ziemi głąb odkrywa 
Rozsiane wszędy nieznanych mogity, 
Z których pieśń wionie zmartwychwstania żywa, 
W mdlejące serca lejąc nowe siły, 
1 w ową bojów przekrwawą rocznicę 
Poświęceń żywym zwierza tajemnicę. 

Szumisz mi lesie straszną pieśń cmentarną, 
Pełną wystrzałów i bagnetów szczęku 
I dal okrywasz nocy płachtą czarną — 
Dal pełną «rozy, goryczy i lęku 
Przed wzrokiem szerzysz krąg ogromny pola, 
Kędy zawisły mrok, cisza, niewola. 

I w tej godzinie błogosławię Tobie 
Matko-Ojczyzno na zmartwychwstań świty. 
Drzącemi dłońmi w strasznej męki dobie 
Z sercowej harfy jęk rzucam w błękity; 
Na bezimiennych ją oparłem grobie 
1 stoję płaszczem boleści okryty, 
Życia szukając wśród mogilnej pleśni. 
Wołając do Cię jękiem ducha — wskrześnij!...

Wstań z płomienistym mieczem w możnem ręku, 
Jak anioł, który z raju gnał rodzice,
T;ik ;y iue|>ra\*/ui£ wytrać i przy łęku 
Nas wiedź w mieczowych cUry.yoi/ i>iyoUavńcę; 
Wolność się głosić będzie w mieczów szczęku. 
Wolnością szumieć będą szubienice,
Wolnością tętnić bębnów głuche granie, 
Ze czas, że przyszło nowych dni zaranie!

Wstań! Wierzę, bowiem, iżeś nie umarta,
Lecz śnisz okuta żelazną obręczą,
Czujesz, !ecz głosu dać nie możesz z gardła. 
I tak się męczysz z duchy, co się męczą, 
Tak ci się w ręce stal kajdanów wżarla 
I w czoło ciernie, któretni cię wieńczą,
Iż chwili czekasz przyzwolenia Boga,
By targnąć i pójść w świat jako pożoga.

Wstań! bowiem wierzę w moc odrodzeń twoją,
I w chrzest twój krwawy, o: odkupią winy, 
1 w widma krwawe, co nam słabym zbroją,
I w dzień słoneczny, choć poranek siny,
I w to, że masy ludu się wyroją, 
By bronić wspólnej,: nam wszystkim dziedziny 
I ze popłyniem, jak wezbrana fala. 
Która okopy niewoli rozwala.

Daśli.

29 Listopada.
Rocznica walki, rocznica nadziei... rocznica rozża

rzenia się w sercach wybranych miłości Ojczyzny w stop
niu wyższym, rocznica bohaterskich wysiłków, rocznica 
zaparcia się siebie, i nadto rocznica klęski i dziejowej 
nauki.

Rocznica, która mimo ponurej nocy listopada, zło
tem słońcem wolności błyska, i mimo oddalenia lat. — 
grzeje i krzepi.

Noc, gdzie na bruku Warszawy ze spisku poczęty 
wyłonić się miał rok zmagań potężnych części Polski 
z całą potęgą imperjum. Noc 29 listopada wybrana 
jako ostateczny kres wewnętrznego fermentu i ujawnie
nia tego. co było skrytem. co tliło się w sercach, kraj 
miłujących.

Noc, która musiała się skończyć, mimo zwycięstw 
i bohaterstwa, po roku walki —  klęską, gdyż przyszła 
przedwcześnie, przyszła wtedy, kiedy dziejowy prąd nie 
rozbudził i nie zespolił jeszcze wszystkich sił narodu.

Poczęty w szkole podchorążych wybuch, zrazu po
ciąga tylko wtajemniczonych, przyczem wybitną rolę w 
ruchu bierze młodzież szkół wyższych.

Część tej młodzieży, pod wodzą Trzaskowskiego 
i Nabielaka, uderzyła na Belweder, mając zamiar po
chwycić lub uśmiercić W. ks. Konstantego. Zamiar ten 
nie udał się. gdyż księciu udało się ukryć w pokojach 
żony. Szkoła zaś podchorążych, pod wodza, porucznika 
Wysockiego, w tym samym czasie uderzyła na koszary 
jazdy rosyjskiej i, nie mając sukursu w wojsku poi- 
skiem, które o wybuchu dowiedziało się zapóźno, oto
czona przez rosyjską jazdę, przebija się z bagnetem w 
ręku przez jej szeregi i idzie do miasta. Ten bohater
ski marsz 160 podchorążych Alejami Ujazdowskiemi 
i Nowym Światem, mających na tyłach trzy prłki jazdy 
rosyjskiej, należy do najpiękniejszych momentów walki
1830 i 1831 roku.

Stare drzewa, rosnące po obu stronach alei, którą 
szła waleczna szkoła, stanowiły doskonałe przykrycie dla 
młodziutkich bohaterów. Ilekroć jazda rosyjska poczy
nała napierać, część uczniów, rozsypując się w tyralier- 
kę, wstrzymywała ją celnym ogniem i zmuszała do od
wrotu.

Odgłos strzałów i walki zbudził wreszcie Warsza
wę. Zajęto arsenał na Bielańskiej, broń rozdano ludowi, 
temu ludowi Warszawy, który przeszedł chrzest służby 
narodowej za Kościuszki, i pospędzano placówki nieprzy
jacielskie z różnych miejsc. Noc cała przeszła na utarcz
kach i wypieraniu nieprzyjaciela z miasta.

O godz. 6-ej z rana 30 listopada W. ks. Konstan
ty, nie mając odwagi uderzyć na Warszawę, cofnął się 
za rogatki Mokotowskie i stanął we wsi Mokotowie 
obozem.

Do Warszawy, która była wolną, poczęły ściągać 
wojska polskie.

Daśli.
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W 77=ą Rocznicę Listopa= 
dowego powstania.

Chmurna noc listopadowa... Solec łuną świeci...
W  Belwederze szczęk broni... Carewicz ucieka... 
Ulicami stolicy cienie ludu rzeka...
..Zdobyty arsenał!'* — wieść stuskrzydła leci 
I do walki za wolność wzywa polskie dzieci!...

W  jednym szeregu stają możni i biedacy...
Miłość Ojczyzny wszystkie zespoliła stany...
Pustoszeją pałace, warsztaty i łany 
Na jedno grzmiące hasło: „Do broni rodacy!"
„Do krwawej, ale zbożnej dla Ojczyzny pracy!"

Pod Stoczkiem pierwsza walka... Nieprzyjaciół działa— 
Piekłem zionęły ognia! Ciskały granaty!
„Czarnemi rękami od pługa" zdobyte bez straty...
Do Ojczyzny się przyszłość promienna zaśmiała 
I nimbem bohaterstwa zwycięzców owiała.

Dęby... Wawer... Ignanie... zwycięztwa i sława!
Biały orzeł się zrywa do lotu! do słońca!
Z więzów dźwiga się Polska orężna! walcząca! 
Pryskają rdzawe pęta!... Niknie dola łzawa!...
Na wielkie morze chwały wpływa Polski nawa...

„Za naszą i waszą wolność" sztandary szeptam...
Dziwi się wzniosłym hasłom dzika horda cara!...
Ją  w bój wiedzie nie męztwo, nie zapał, nie wiara.— 
Przestrach i knut rządzą nieprzyjaciół zgrają'
Carowi też nie Ojczyźnie życie swe oddają.

Wolności oni nie pragną... Wolność budzi trwogę...
Za jedno słowo „wolność* — car katorgą karze!... 
Carowi też w sercach swoich budują ołtarze —
Lachów zaś sztandary są dla nich złowrogie 
Zemsty więc w niewolnikach wzbudzają pożogę.

Na Ostrołęki błoniach hasła wszechludzkości 
Niepojętą znów pieśnią wrogom zaszumiały...
Podniosły się ku słońcu... tęczą barw zagrały...
I ruszyły w bój krwawy w imię praw wolności — 
Lecz uległy przemocy... tyraństwu... i złości!...

Co dnia na rozkaz Cara nowe dziczy fale 
Wlewają się do Piastów nieszczęsnej krainy!...
1 płyną przez pustynie... zgliszcza i ruiny...
Ku Warszawie, co jedna, jak twierdza na skale.
Z morza czerni ku niebu wystrzela zuchwale!

Co dnia na stolicę tysiąc armat zieje!...
Co dnia topnieją szeregi mężnych jej obrońców!...
Co dnia tysiące piechoty, konnicy i dońców —
Dopada zrytych szańców! — śmierć, zniszczenie sieje! 
Drogę trupem uścieła! deszczem ognia leje!

Co dnia nowych wyłomów szczerba w morach świeci — 
Polskich piersi je ciągle niur zasłania żywy! —
Wre bój na śmierć i życie! —  Okrutny! stras;.!!'"' !
W  sercach bohaterów rozpacz zemstę nieci...
A pod chmurny sirop niebios jęk rozpaczy leci....

Dareuinr bohaterstwo!... zapał!... wiara.'... inę/two!... 
Naprzeciw polskich hufców każdej szczupłej rocie —  
Carskich niewolników występują krocie!...
Daremne święte hasło: „Śmierć albo zwycięztwo!" 
Nad dolą nieszczęsnej Polski zawisło przekleństwo...

„Warszawa zdobyta!" Jęk po kraju bieży...
Spętany orzeł biały!... Wolność zatopiona!...
Z krwawej „Wasija“ skroni nie zdarta korona!... 
Pogrzebane nadzieje!... Polska w gruzach leży!...
W świat idzie na tułaczkę reszta Jej żołnierzy...

■*

O wielka! święta dla Polski rocznico powstania! 
Skarbnico świętych wspomnień! krwi dymiącej czaro! 
Listopadowych wspomnień Ty czarowna maro!...
Dla wroga jesteś świętem „łachów1* pokonania!
Dla nas—-jutrznią wolności! świtem zmartwychwstania!

O święte szczątki Ojców! — bohaterów kości!
Corocznie u mogił Waszych przysięgę składamy: 
„Dotąd o Maiko-Polsko! szczęścia nie zaznamy -- 
„Dopóki Ty nie wstaniesz z prochu i nicośti!...
„A pod niebo nie \vzleci biały ptak wolności!..."

Kordian.

J?ys dziejów 183031 r.

W  chmurny wieczór listopada, gdy szum wichury 
zrywa ostatnie krwawe liście z drzew, a las szumi pieśń 
watki 1 zmartwychwstania przed oczyuia_juu>zymi 
skrwawiony, w pętach wid tt>lski i z niepamięci wyła
nia przysypany pyłem czasu i zobojętnienia ciąg nieza
pomnianych bojów i walk za wolność Ojczyzny naszej.

Świętym hasłem; „za naszą i waszą wolność*- rozpo
częto walkę na bruku Warszawy w dniu 29 listopada 
L830 roku.

Na dany znak (podpalenie browaru na Solcu), co 
miało być hasłem ogólnej walki. 18 wybranych ludzi 
uderza na Belweder w celu zgładzenia zamieszkującego 
w pałacu wielkiego księcia Konstantego. Napad ten ja k 
kolwiek się nie udał był początkiem walki, która uwolni
ła od wroga Warszawę.

Na wodza arraji polskiej Rząd Narodowy powołał 
jenerała Józefa Chłopickiego.

Chłopicki zawiódł jednak pokładane w nim na 
dzieje.

Wszyscy uważali za potrzebne, aby polskir wojsko, 
ścigając ustępujących rosjan, wkroczyło na Litwę i walkę 
tam przeniosło, Chłopicki mimo to się upierał, zwlekał 
i rozkazów odpowiednich nie dawał, sądząc, iż drogą 
układów z carem Mikołajem I uda się wszystko uzyskać.

Widząc to Rząd Narodowy" powierzył główne do- 
wodztwo jenerałowi Radziwiłłowi.

Dnia 6 lutego weszła do Królestwa armja rosyjska 
pod wodzą Dybicza.

Armja ta liczyła U 4 o00 żołnierzy i ззь armat. 
С j  \.v.jako polskie w tym czasie składało się zaledwie 
z 30000 żołnierzy, ożywione jednak było gorącą mi
łością Ojczyzny i 'nienawiścią do wroga — ciemięzcy. 
Wojsko to podzielono na 4 dywizje piechoty i 3 konnicy.

Armja rosyjska przeszła granice Królestwa Polskie
go w 11 miejscach. Pierwsza bitwa zaszła pod Stoczkiem



1-t lutego 1831 roku. jadzie jenerał Dwernicki, mając 
2100 żołnierzy, pobił na głowę wodza moskiewskiego 
Oejsrtiara, którego oddział liczył 4600 ludzi.

Radość ze zwycięstwa w całym kraju była ogromna, 
brano je bowiem jaką wróżbę zwycięskiej walki, której 
celem była wolna i niepodległa Polska.

Druga bitwa wypadła w pięć dni później, t. j. 19 
lutego pod Wawrem. gdzie wojska polskie rozproszyły 
szvki moskiewskie, walka ta następnego dnia przeniosła 
się o ćwierć mili dalej pod Dobre, gdzie również zbito 
moskiewskie szeregi.

Dnia 25 lute?o odbyła się sławna i powszechnie 
znana bitwa pod Grochnwem. Ze strony moskiewskiej, 
pod wodzą Dy bicza stanęło 55000 tys. piechoty, 17000 tys. 
konnicy i 252 działa, ze strony zaś polskiej zaledwie 
36000 tys. piechoty, 12000 tys. jazdy i 136 dział.

Dzień ten to dzień chwały i zwycięstwa polskiej 
ofiarności i męstwa, gdzie żołnierz polski dawał na ka
żdym kroku niesłychane dowody odwagi i bohaterstwa. 
Cztery razy napróżno moskale wdzierali się do lasu 
olszowego, tak zwanej „Olszynki1-, będącego głównym 
punktem bitwy, i cztery razy byli odparci. Cały dzień 
trwała krwawa bitwa bez przerwy. Pod Chlopickim za- 

, bito dwa konie i raniono go w nogę. Rezultatem walki 
było cofnięcie się wojska rosyjskiego.

Dnia 25 lutego Radziwiłł złożył godność głównego 
wodza, a na miejsce jego wybrano jene.rała Jana Skrzy
neckiego..

Po ściągnięciu nowych wojsk, po zreorganizowaniu 
i wypoczęciu po trudach armji, w dniu 31 marca jene
rał Rybiński uderzył na moskiewskie wojska pod Wawrem. 
Po dwugodzinnej bitwie rozproszeni moskale uciekli co 
tchu, oddając w nasze ręce z górą 2 tysiące niewolnika. 
Niedługo potem uderzono na rosjan pod Dębem Wielkim 
i tu po krwawej walce zwyciężyli Polacy.

W ciągu 2 dni Polacy zabrali do niewoli I I60<i 
rumian, u xv U'iu pr/.tszlo 100 oficerów.

W dniu 9 кwtrtnia jenerał. Ignacy. Prądzy nski po
bił moskali pod Iganiami.

W  dziesięć dni później zwycięzca z pod Stoczka, 
jenerał Dwernicki pobił we wspaniałej bitwie pod Borem- 
lem moskiewskiego wodza Rydigiera. W walce tej 
ze strony polskiej stanęło 4000 tys., z moskiewskiej zaś 
10000 tys. żołnierzy.

Od" tej chwili wojenne szczęście odwróciło się od 
polskiego wojska.

Oto, gdy pod Lubieńcem, przeciw 3400 polskich 
żołnierzy, prowadzonych przez Dwernickiego . stanęło 
24000 tys. wrogów i skoro się okazało, że odwrót w głąb 
kraju byl odcięty, Dwernicki przeszedł z wojskiem gra
nicę państwa austrjackiego i w Galicji broń złożył. 
Powstanie ludowe na Litwie, Wołyniu i Podolu zduszone 
zostało potrochu przez wojska moskiewskie, mimo odwa
gi Kolyszki i Karola Różyckiego, mimo zwycięstw dość 
znacznych jenerała Chłapowskiego , naczelny bowiem 
wódz polski jenerał Skrzynecki wahał się i trwał w bez
czynności, co umożliwiało wrogowi wzmacnianie się i po
nowne zorganizowanie zdemoralizowanej polskiemi zwy- 
cięztwami moskiewskiej armji.

Tak doszło aż do dnia 25 maja, w którym to dniu 
wypadła bohaterska, krwawa, ale nieszczęśliwa dla nas 
bitwa pod Ostrołęką, gdzie mimo, iż zdołaliśmy utrzymać 
plac boju, wojska polskie poniosły straszne straty, wy
noszące z górą 200 oficerów i 8000 tys. żołnierzy. Na
stępstwem tej bitwy było. że część wojska polskiego pod 
wodzą Giełguda zmuszona była wkroczyć na Litwę.

Armja ta zwycięzka pod Rajgrodem, gdzie rozbity 
został Saken. pobitą została pod Wilnem. Następstwem 
bitw> i coraz trudniejszego położenia tej części armji

polskiej było przejście grauicy pruskiej, przez wojska 
polskie i złożenie przez nie broni w d. 12 lipca.

Na Żmudzi został jenerał Dembiński, który nie usłu
chał rozkazu Giełgunda, lecz mając 4000 t. żołnierzy i 4 
działa postanowił przedrzeć się i połączyć z armją pol
ską w Królestwie.

Dzielny i śmiały ten odwrót dokonany był wśród 
przemagających i zewsząd otaczających wojska polskie 
wrogów.

Dembiński przybył do Warszawy w d. 3 sierpnia. 
Witano go ч radością, sądząc, że wreszcie zjawił się wódz 
dzielny, który potrafi napoić wszystkich otuchą i mę
stwem, a szyki polskie poprowadzić ponownie do zwy
cięstwa i chwały.

Dembiński został wodzem głównym na miejsce Skrzy
neckiego.

Nieszczęście jednak widać ścigać zaczęło sprawę 
polską. Dembiński i owiem, który umiał dać sobie dob
rze radę z oddziałem małym, zupełnie źle kierował całą 
armją.

Wróg w tym czasie przeszedł Wisłę i począł zbli
żać się do_ Warszawy, która była podstawą wojennych 
operacji i jest sercem Polski.

Naród i wojsko poczęło się burzyć, gniewać i ża
lić. Zniechęcenie i zwątpienie wkradać się poczęło do 
serca ljdu i do szeregów wojska, do niedawna tak pe- 
wnych zwycięstwa i idących na bój z pogardą śmierci, 
ze świętym imieniem niepodległej Polski na ustach.

Zmieniono znowu głównego wodza i został nim 
Krukowiecki.

Dnia 6 wrześniu rozpoczęli rosjanię szturm do 
Warszawy.

Niestety, nie było dobrego kierownictwa, któreby 
umiało sprostać energji Paszkiewicza, nowego moskiewskie
go wodza. Po krótkiej walce, w której nieśmiertelną 
chwałą okrył się jenerał Sowiński, ginąc na szańcach 
Woli, rosjanie zajęli Warszawę, a wojsko polskie cofnę- 
lo się na Pragę.

Było jeszcze około 60000 tys. wojska, polsk ego. 
Rosjanie tej liczbie zaledwie mogli przeciwstawić 100,000 
żołnierzy.

Była możebność walki i zwycięstwa, ale zabrakło 
wiary we własne siły. Zabrakło wiary i zaufania do 
wodzów.

Jeszcze jedna walka w pobliżu Modlina, gdzie się 
nam los również nie uśmiechnął, wreszcie w dniu 27-go 
października wojsko polskie złożyło broń.

Polska znowu została pokonana, krwawe pęta nało
żono ludowi ponownie na ręce, a wróg rozpoczął dnie 
pomsty, mściwości swojej i zwierzęcości dając folgę.

Z braku dobrego dowództwa. i zgody wśród tych 
którzy mieli zadanie kierować powstałym do walki na
rodem, upadliśmy.

Niechże to będzie dla nas nauką.
Zgoda nas odrodzi i moc w zbolałe członki narodu 

wieje: zgoda zmartwychwstać nam kiedyś pozwoli.
Daślź.

Na dzień detronizacji Mikołaja.
25-go Stycznia 1831 roku.

Krzyczcie na wszystkie cztery świata strony! 
Niechaj od jednej do drugiej krawędzi,
Głos nasz przez morza i lądy popędzi,
Na głowie cara niemasz już korony!

7
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Kradzione złoto ze skroni mu zdarto,
Polski wojownik berło mu wytrąca,
Ludy współbratnie! od wieków tysiąca.
Dzieje podobną nie zabłysły kartą!

Jednemu Bogu z niczego przystało,
Świata olbrzymią wystawić budowę:
My po nim pierwsi sercem wzmogli ciało. 
Duchem stworzyli zastępy bojowe;
A słowem iednera, jak niegdyś prorocy.
Ze szponów orła i cara północy,
Wydarli fytrło wolności narodu:
Ludy! to czyny pierwszych dni zawodu!

Rok tylko życia, a dziecko w olbrzyma, 
Młodzieńczy naród w siły świata wzrośnie!
Bok tylko życia, a po jednej wiośnie.
Słońce nmogiemi zabłyśnie oczyma!
My białym orłem zaświecim na przodzie.
Ody grzmiący bęben da do boju hasło, 
Przechodzić będziem naród po narodzie, 
Bagnetem błyszcząc, gdzie światło zagasło!

Wtenczas wy, ludy, za piersi przedmurzem 
Wolnych Polaków danych na ofiarv,
Berła, korony, ciężkie wieków kurzem.
Strącać będziecie samowładne cary!
A gdy w rodzinę jedną świat się zmieni.
Carów nazwiska będą dzieci strachem:
Kończąc, do czego my dziś przeznaczeni.
Znów pod ojczystym wypoczniemy dachem!

Stefan Gorczyński.
----—  —

Trójsłup ognisty.

Przez czterdzieści lat. przez pu
stynię wiódł lud izraelski z ^oniu 
niewoli do ziemi obiecanej słup 
орт i sty.

Polskę wiedzie w dziedzinę 
wolności i zmartwychwstania trój- 
słup świetlistych wieszczych jej 
duchów.

Adam Mickiewicz
(urodzony 24 grudnia 1798 roku—zmarł 21І listopada 1866 r.j.

„Z  narodu powstał, naród wcielił w siebie i stał 
się narodu wyrazem nieśmiertelnym. Czuje się w 
nim naród i w nim wie o sobie.“

Duch wieszcza narodowego, czującego za milio
ny, w sercu swem zespolił wszystkie skry płomien
ne i buchnął jako jedno wielkie ognisko, skupiające 
ca:ą narodową moc, aby w końcu stać się płodną 
narodową glebą, ba której chleb życia rośnie i z 
której zdrój życia tryska dla całych pokoleń.

Duch jego króluje więc odtąd nad nami, żyje 
w nas, cierpi i łka z nami, prowadzi w dal, krzepi 
nadziei słowem i wiedzie ku zbawienia słońcu.

On nas uczy ,,by przed katowskim nie zblednąć 
obuchem, ani się splomć na widok powroza.“

On gorycz i mękę, wyssaną z łez i krwi swej 
Ojczyzny, w nas od młodu przelewa, by ta kajdany 
jako rdza przeżarła.

On nain zawsze wielkie wskazuje cele i. by 
ich dopiąć, wielkich poświęceń wymaga.

On nas, członków wyzutego z praw narodu, 
obrońcami jego nieulękłymi czyni i od zarania na
szych dni do dni zachodu obraz cierpiącej i dobija
jącej się wolności ojczyzny źrenicom nasuwa.

On nam, chwiejącym się i błądzącym często 
szukać każe nauczycieli i książek w „krwawych le
kcjach demonstrowanych w Fischau," każe rozbierać 
karty polityki, którą wykładali bracia nasi ,,przy tacz
kach w minach Syberji i w twierdzach pruskich.“

On przypomina, „że cały rachunek z przyszło
ścią na własnych siłach oprzeć trzeba.“

On głosi, że „słowo ma być krótkie, a czyn 
rozległy.11

On mówi, „zrób pierś twą na kształt dzwonu: 
póki serce dzwoni, niech usta mówią, gdy zamilknie 
i ty zamilcz.11

On powiada, że „najowocniejszą jest ta danina, 
ten podatek, który dla ogólnego dobra nałożymy sa
mi na siebie.“

On nam wreszcie, jakby w testamentowem s!o-̂  
wie przekazuje, że „jedyny cel człowieka i narodu 
jest żyć tak, aby tym co po nas przyjdą było le
piej.“

Miłość i odczucie cierpień i niedoli kraju w 
sercu jego rozgorzały wieczystym zniczem narodo
wego odrodzenia, przy którym się grzeją i moc do 
walki wytrwań czerpią na lata pomroku, męki i nie
doli ci wszyscy, którym choć jedna skra w ę<łab du 
szy padła.

** *

Juljusz Słowacki
(urodzony 23 sierpnia 1809 r. -zmarł o к wiytma 184!I roku i, -

Kró; - Duch, który w bezmiernej męce serce swe 
darł na strzępy, kiedy gnał z błota niewoli Ojczy 
znę matkę „wężowemi rózgi.“

Król - Duch, który tak ukochał naród, iż w mi
łości przepotężnej zatracił swoje ja, by powstać, ja
ko przeogromna tęsknota, co się wije odtąd ponad 
krajem, w niewoli pęta zakutym, która sercem zbo
lałem wspomina ziemię rodzinną i która zawsze i 
wszędzie na świecie szerokim jękiem bolesnym 
„smutno mi Boże“ głosić się będzie.

Tęsknota, która mu nie pozwoli wydrzeć z ser
ca wspomnień, iż „te lotne w powietrzu bociany,“ 
które na wielkiem morzu widział, „znal kiedyś na 
polskim ugorze,“ że wśród piękności i cudów całe
go świata jest „jak pielgrzym, co się w drodze tru
dzi przy blaskach gromu,11 że wbrew tęsknocie i 
chęci „okręt jego nie do kraju płynie, płynąc po 
świecie.“

Ta tęsknota, która w sercu jego zbiera cały 
ból, wszystkie niespane noce wygnańców i zesłań
ców syberyjskich, wszystkie krwawe łzy. lśniące blas
kami bezmiernej męki i rozpa:zy, i która nawet du
szy swej życzy, by gdy będzie wolna, gdy opuści 
ciała cieśń, aby zechciała „powrócić do Ojczyzny.11

On nam z za grobu rzuca, iż „biada temu, kto 
tylko pól duszy Ojczyźnie oddaje, a sobie drugą dla 
szczęścia zachowa.“

On nam, zdeptanym sto razy, każe powstać na 
nogi, wierząc, „iż ludy płyną, jak stado żórawi w 
postęp.11

On nam mieć każe „nadzieję, bo nadzieja 
przejdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je;
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ale jeśli w Was umrze, to przyszłe pokolenia będą 
z ludzi martwych.“

On nam przekazuje „poświęcić się wielkiej 
sprawie,“ i „przed narodem nieść oświaty kaga
niec.“

On widzieć nas zmusza „jedną wielką bliznę, 
jedną cierpiącą Ojczyznę.

On, Król-Duch narodu, którego „odbiegli ludzie 
ziemscy i drzwi jego pożegnali i przeklęli... serce... 
głowę... każdy wlos poprzeklir ali...“ czul, „że w ży
łach krew nie skrzepła," że Ojczyzna z grobu wsta
nie, że się zbudzi i dlatego mówił zawsze, iż „O j
czyznę mą w łańcuchu widząc, miałem tę pokorę, 
żem żadnego nie klął ruchu.11

On „Król-Duch narodu11 w proroczem widzeniu, 
spragnion wolności i wolność czujący, z ducha głębi 
wołat i woła:

„Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon. —
I wolnych płynie krew“ ...
Pomnijcie iż oto idzie moment dziejowy, idzie 

i nadejdzie ta chwila, którą wam wieszczę, iż będzie 
„Kraj nasz wolny! potem jasność dniowa: 
Polska się granicami ku morzu rozstrzela 
i po burzliwej nocy oddycha i żyje —
Żyje! Czy temu słowu zajrzeliście w duszę 
Nie wiem — w tem jednem słowie jakieś seręe

bije!
Dzień naszej zemsty będzie wielki, wieko

pomny,
A dzień pierwszy wolności, gdy radość roznieci, 
Ludzie wesela krzykiem o niebo uderzą,
A potem długą ciemność niewoli przemierzą, 
Siądą i z wielkiem łkaniem zapłaczą jak dzieci, 
I słychać będzie płacz ogromny zmartwych- 

■ ^  wstania!11

Zygmunt Krasiński
(urodzony 1 ‘ lutego 1812 r. — zmarł 23 lutego 1859 r.).

Psalmista męczonego narodu, skargą i hymnem 
przebolesnym bijący w nieba wyż — niby polski ła
będź skrwawiony w godzinę śmierci, który nuci prze- 
żałosne pieśni nad narodu znękanego dolą, pożarzy- 
szczami miast, siół i wsi, i cmentarną ciszą pól i 
lasów.

Wieszcz narodu zgnębionego, wróżący mu dłu
gie dnie niewoli i męki. w ogniu której serce pol
skiego ludu z nieprawości się' zupełnie wyzbędzie, 
a blask nadziemski opromieni czoło Polski męczen
nicy i odkupicielki.

Prorok „ludu wybranego, który wieszczy, iż z 
Polski umęczonej ma powstać „przedświt1 i jej—i lu
dów krzywdzicieli; który wyczuł, iż „Duch Po!ski“ 
Wskroś lata niewoli ,wsumienił się w siebie, nabrał 
świadomości o sobie i czuł się narzędziem wybra- 
nem;“ który powiedział, iż „trzeba było śmierci na 
szej; trzeba będzie naszego wskrzeszenia na to, by 
słowo Syna człowieczego, wieczne słowo życia, roz
lało się na kręgi społeczne świata.11

Ofiarnik narodowego ołtarza, który rzekł do 
synów Polski „iż tylko“ każdy z nich „przez Polskę 
zdoła się“ zasłużyć na ziemi i zbawić duszę nie' 
śmiertelną, bo tylko w Polsce i przez Polskę zacząć 
się może nowy okres w dziejach świata.“

Ponad ziemią mogił i krzyżów, ponad ziemią, 
gdzie krzywda prawo swoje głosi, gdzie wśród nie
woli i ucisku dławionych bezdomnych sierot skarga 
głucha rwie się w przestwór, gdzie rzeki łzami we
zbrane szklą się ku niebu, gdzie wicher ciska w 
oczy cmentarną pieśń zatraty wraz z szyderstwem, 
pluniętem .nam przez wroga— ponad ziemią w m ł̂y 
niby w całun osutą on, Boży sługa, rzucił hasło wie
czyste każdemu Polski dziecięciu „Idź i czyń!“

Bez:zynności, apatji, nieczułości na sprawy 
narodowe, zaprzaństwu, gnuśności i zwątpieniu rzu
cił on wybrany Polski syn, zaprzeczenie, wierząc, 
iż na drodze męki godzina naszego zmartwychwsta
nia się zbliża, a zbliża ją do tego celu ofiarna pra
ca pod hasłem „Idź i czyń.“ I jak oto wierzył i 
wieszczył tak też się staje.

Naród polski bowiem w trudzie idzie wzwyż 
ku końcowi swej Golgoty z błagalną pieśń.ą rzuconą 
w błękit i „śród tych zdarzeń strasznego wybuchu,

O czystą tylko błagamy Cię wo!ę 
Wewnątrz nas samych—Ojcze, Synu, Duchu!“

Daśli.

Rozmowa z piramidami.

Piramidy! czy wy macie 
Takie trumny, sarkofagi,
Aby miecz położyć nagi,
Naszę zemstę w tym bułacie 
Pogrześć i nabalsamoWać,
I na późne czasy schować?

„Wejdź z tym mieczem w nasze bramy 
Mamy takie trumny, mamy!“

Piramidy ! czy wy macie 
Takie trumny, grobowniki,
Aby nasze męczenniki,
W  balsamowej złożyć szacie;
Tak, by każdy na dzień chwały,
Wrócił w kraj, choć trupem cały?

„Daj tu ludzi tych bez plamy:
Mamy takie trumny, mamy!“

Piramidy! czy wy macie 
Takie trumny i łzawnice,
By łzy nasze i tęsknice 
Po ojczystych pól utracie 
Zlać tam razem i ostatek 
Czary, dolać łzami matek?

„Wejdź tu, poch>l blade lice,
Mamy na te łzy — lzawmce!“

Piramidy! czy wy macie 
Takie trumny, zbawicielki 
Aby naród cały, wielki 
Tak na krzyżu, w majestacie,
Wnieść, położyć, uśp.ć cały 
I przechować na dzień chwały?

„Złóż tu naród, nieś balsamy,
Mamy takie trumny, mamy!“
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Piramidy! czy została 
Jeszcze jaka trumna głucha,
Gdziebym złożył mego ducha,
Azby Polska zmartwychwstała?

„Cierp i pracuj! i bądź dzieiny.
Bo twój naród nieśmiertelny!
My umarłych tylko znamy,
A dla ducha trumn nie mamy !w

Juljusz Słowacki.

Polki w roku 1831.
Wśród upadkn i nieszczęść ojczystych. roslv one 

w wewnętrzną siłę, w moc poświęcenia się i działania.
„Polka z lat trzydziestych, pisze Mickiewicz, układa 

spiski z mężem i braćmi, naraża się, niosąc wsparcie 
więźniom, jest wleczona przed sąd jako zbrodzień stanu, 
idzie na Sybir i katusze.11 Któżby zdołał policzyć, ilu 
przez wroga ściganych ocaliły Polki, z własnem naraże
niem się, a nieraz z godnym podziwienia dowcipem i ro
zumem: ilu więźniów wyswobodziły; w ile niebezpieczeńsfw 
rzucały się odważnie, skoro szło o ratunek rodaka, o spra
wę ojczystą? Z jak rozdzierającym bólem, a jednak raęż 
nie i dobrowolnie oddawały Ojczyźnie mężów, synów, 
braci; z jakiem zaparciem się siebie dzieliły i słodziły 
ich niedolę, jak umiały pogodnie przechodzić z bogactwa 
do ubóstwa, z otoczenia rodzinnego na ziemię wygnania, 
jak mężnie wreszcie ponosić najcięższe cierpienia i tru
dy? One rozbudzały i zaszczepiały miłość Ojczyzny w 

' sercach synów: one chrześciańskiem miłosierdziem wiąza
ły i godziły chatę z dworem. Wiele poczciwego działa
nia kobiecego pokryła cisza i zapomnienie, a jednak z pod 
pyłu lat wyzierają i niezatartemi pozostaną imiona Klau- 
dyny z Działyńskich Potockiej, Emilji Szczanieckiej, Kle
mentyny z Tańskich Hoffmanowej, Anny Nakwaskiej, 
Benigny Małachowskiej, Anny z Rejtanów Gieryczowej, 
Rozalji Biszping i wielu wielu innych.

Tu wspomnieć w krótkości pragniemy o Emilji 
Platerównie i Wilhelminie Kasprowiczównie.

Emilja Platerówka, urodzona w Wilnie 18 listopa
da 180ti r.. wychowywała się w Inflantach polskich w 
pobliżu Dynaburga. Od dzieciństwa, przy dobroci i tkli
wości, Emilja Platerówna okazywała umysł przenikliwy 
i pewien nastrój poważny, niezwykły w jej wieku. Wyo
braźnię miała gorącą, chęć wielką do nauki, najżywszem 
uniesieniem i zapałem przejmowały ją piękne czyny po
święcenia się dla Ojczyzny, z któremi spotykała się w 
dziejach.

Zdarzyło się, iż jenerał moskiewski, bywający cza
sem w domu pani Sieberg, zapragnął ręki Emilji. Usły
szawszy oświadczenie, zarumieniona z oburzenia, odpo
wiedziała: „ Ja  jestem Polką". ;i moskal zrozumiał i wię
cej się nie pokazał.

Po wybuchu powstania w Warszawie, cała Litwa, 
a z nią Emilja Platerówna, oczekiwała braci Koroniarzy. 
aby pośpieszyć w ich szeregi, lecz gdy ci nie przyby
wali— Emilja była jedną z pierwszych na bitwie, któ
rzy postanowili powstać, ni* czekając dłużej. Ni* przy

puszczona, .jako kobieta, do narad komitetu kierującego 
w Wilnie, sama powzięła plan śmiały zdobycia Dyna- 
burga i zatknięcia sztandaru powstania na lewym brze
gu Dźwiny, wywołując je tym czynem w Inflantach i Ru
si Białej.

Przygotowania robiła ostrożnie, poznając okolicę, 
miejscowość i ludzi, prawdopodobne przeszkody i pomo
ce. Dwaj jej krewni byli wówczas w Dynaburgu, w szko
le podchorążych, z nimi porozumiała się, a ci i ich to
warzysze przyrzekli, iż skoro powstańcy zbliżą się do 
Dynaburga. szkoła podchorążych chwyci za broń i rzuci 
się niespodzianie na załogę fortecy. Dnia 29-go marca
1830 r. Emilja Platerówna wywiesiła w miasteczku Du- 
siaty chorągiew narodową i przebrana po męsku wraca 
z Marją Prószyńską, staje tam konno i przemawia go
rąco do zgromadzonego ludu. rozdaje broń i naboje, każe 
ostrzyć kosy. Wszyscy poddają się z zapaleni pod jej 
dowództwo i staje oddział, złożony z 280 strzelców, kil
kuset kosynierów i kilkudziesięciu jeźdźców. Nazajutrz 
śmiała rycerka pochwytuje konny patrol nieprzyjacielski 
we wsi Dangiele, przez co zyskuje kilkadziesiąt koni. 
i idzie na Dynaburg.

Dnia 2-go kwietnia kompanja piechoty moskiew
skiej zastępuje jej drogę, Emilja uderza i. po zaciętej 
walce, zmusza nieprzyjaciela do ustąpienia.

Dnia 4-go kwietnia pod Jeziorosami stacza bitwę 
z większą siłą nieprzyjacielską, rozprasza ją i zajmuje 
Jeziorasy. Wziąć jednak Dynaburga nie zdołała, bo mło
dzi podchorążowie, których snać podejrzewano, wcześnie 
zostali wysłani do obozu Dybicza, a przeciw powstańcom 
komendant fortecy wyprawił cały batal jon piechoty i działa.

Po walce, w której wreszcie nabojów nie stało, 
powstańcy musieli ustąpić: większość zginęła w tym boju 
lub rozproszyła się, resztę Emilja przyłączyła do oddzia
łu brata stryjecznego, Cezara Platera. Sama zaś udała 
się z Prószyńską pod rozkazy Załuskiego, dowodzącego 
powstańcami w okolicy TTpTTy7~*

Gdy jenerał Chłapowski organizował litewskie woj
sko powstańcze, mianował Emilję Platerównę kapitanem, 
dowodzącym pierwszą kampanją pierwszego pułku litew
skiego. Pułk 'en został posłany do Kowna, a Emilja 
w przestankach bojowych studiowała pilnie laktykę i o- 
broty wojenne. Gdy moskale zaatakowali Kowno, Emilja 
po bohaterskiej walce widząc, iż powstańcy nie mogą się 
utrzymać, nie cofnęła się ze swą koiupanją, lecz przebiła 
przez szeregi moskiewskie i nazajutrz była w Rosieniacli. 
gdzie zgromadziły się resztki pułku, rozbitego pod 
Kownem.

Pułk ten zreorganizowany, transportowa! następnie 
wozy i zapasy wojenne ariuji Giełguda i wpadł w za
sadzkę moskiewską pod Szawlami. Wydobył się jednak 
dzięki męstwu żołnierzy. W  raporcie, zdającym sprawę 
z tego spotkania Giełgudowi, wymieniono kapitana Emilję 
Platerównę, jako tego, który szczególnie się odznaczył 
odwagą i zimną krwią.

Emilja Platerówna po nieszczęśliwej bitwie pod 
Wiluem, pozostała pod dowództwem Chłapowskiego, gdy 
zaś okazało się, że ten nie. do Królestwa Polskiego, jak 
mniemano, ale do Prus prowadzi wojsko, Emilja udała 
się wprost do jenerała z zapytaniem, czy to prawda? 
Odpowiedział, iż uważając dostanie się do Królestwa 
Polskiego za niepodobne, przechodzi do Prus. Wtedy 
Emilja wyrzuciła mu otwarcie jego postępowanie: „Co 
do mnie, rzekła, sto śmierci wolę nad hańbę: nie pójdę 
jej wlec wśród obcych, zostanę w kraju i walczyć będę 
za Ojczyznę, dokąd mi starczy i życia i krwj.“

Tegoż wieczora opuściła wojsko z Marją ticmu- 
iwwiczówną i Cezarem Platerem, który był dowódcą 
jednio z oddziałów powstańczych na Litwie, z postano-



wienieui dostania się do Królestwa znowu między pow
stańcze roty. Dziesięć dni w przebraniu wieśniaczem ta 
trójka bohaterów szła, ukrywając się po lasach: prowa
dził ich wieśniak, żmudzin. Zmęczenie, głód, pragnie
nie, bezsenność, wszystko Eraiłja znosiła odważnie — ale 
było to nad jej siły fizyczne. Gorączka ją paliła, nogi 
były jedną raną. Nie poddawała się jednak, ukrywała 
przed towarzyszami swe cierpienia, aż wreszcie upadła 
bez przytomności. Cezary Plater i Marja zanieśli ją do 
chaty leśnika, gdzie pilne starania przywróciły ją do 
życia.

Byli już w Augustowskiem; lecz Emilja nie była 
w stanie puścić się w dalszą drogę, nie chciała zaś za
trzymywać Cezara. ,,Idź, rzekła mu, ty jeszcze możesz 
.służyć Ojczyźnie, ja wkrótce żyć przestanę." Powierzył 
ją więc Plater wraz z wierną jej Marją opiece właści
cieli tej wsi, przy której musieli się zatrzymać, sam zaś 
udał się do Warszawy.

W  domu polskim bohaterska dziewica była oczy
wiście przedmiotem najtroskliwszych starań. Nie ocaliły 
jej one przecież, bo ciosem strasznym stał się dla Emilji 
upadek powstania. Zakończyła krótki, a heroiczny żywot 
u pp. Abłamowiczów w Ustianowie dnia 23-go grudnia
1831 roku.

Wilhelmina Kasprowiczówna w 16-yin roku życia 
chwyciła za broń powstańczą, lecz to dziecko biedne 
wiodła rozpacz obok miłości Ojczyzny.

Matka jej, wdowa, mieszkała z dziećmi w Oszmia- 
nie: w czasie rzezi Oszmiany napadli moskale na'bez
bronny i spokojny jej dom. Widząc zbliżających się. 
matka ukryła Wilhelminę w kominie, mówiąc jej, że 
ukryje również w innera miejscu siebie i resztę dzieci, 
a pod błogosławieństwem nakazuje jej nie ruszać się 
7. kryjw^-Rl, pókł WMZfclki h a ła s  nie ирцф п і^  W ilhe lm in a  
była posłuszną, słyszała wrzaski moskali, lecz nic wię- 
cej, i wyszła, gdy już było cicho. Obaczyła wtedy po
mordowanych: matkę, rodzeństwo i domowników. Matce 
poodcinano palce, na których były pierścionki. Zrozpa
czona córka, w towarzystwie starego organisty miejsco
wego, poszła do oddziału powstańców Łabanowskiego. 
Po rozbiciu tego oddziału, walczyła pod Radziszewskim, 
który następnie połączył się z Dębińskim.

Była w bitwie, stoczonej w pobliżu Wilna. Ranio
na dwiema kulami, omdlała. Ocucona, zapytała, jak nie
gdyś Czarniecki, ranny pod Monasterzyskami, czv mia
sto wiięte, czy jest w Wilnie?

Zakończyła z uśmiechem młody a męczeński żywot 
na polu bitwy, bo jej dla pociechy powiedziano, że zwy
ciężyli powstańcy.

ŻYJE...
Żyje! czy temu słowu 
zajrzeliście w duszę?

(Stowackii.

Świt dnia 30 listopada roku 1830 niósł na swych 
promieniach wieść o życiu Polski. Od murów Warszawy, 
od brzegów Wisły, od Pragi płynęły wołania tysięcy bu

dzonych z uśpienia; głośnej pieśni echem szły wieści w 
kraj daleki i szeptały: Żyje.

Żyje Polska, bo więzy swe stargać zdołała, zatknę
ła sztandar wolności na murach Warszawy, rzuciła ręka
wicę w twarz wroga i nieulękniona do boju woła sy
nów.

Żyje duch wielki, bo poświęceń bezgranicznych 
ścielą się czyny, jak kłosy po łanie szerokim, bo ofiar 
sypią się ziarna, jak dżdżu krople po ziemi spadające, 
bo dopiero w dniach prób i wytrwania przejawia się 
czysta i nieskalana dusza polska. Żyje młodzież ze szkoły 
podchorążych, akademicka, szkół średnich, bo oto stoi 
już w szeregach zorganfzowanych pułków i wyrusza 
z Warszawy ze sztandarem, na którym napis: Za naszą 
i waszą wolność!

Żyje mieszczaństwo i rzemieślnicy, bo składają 
ofiar wielkie liczby, sypią szańce, za broń chwytają 
także.

Żyją kobiety, bo z zapałem wyprawiają do walki 
mężów, braci i synów, bo rzucają złoto i srebro w ofie
rze, bo niosą szarpie i baudarze, bo szyją chorągiewki 
r żadna nie zastąpi drogi ochotnikowi, mówiąc: zostań!

Żyją osiwiali weterani, dzielni wojownicy, ludzie 
stojący na czele narodu, bo wszyscy wspólnie do pracy 
sii- biorą, zasłużeni w poprzednich bojach, odznaczeni 
randami i krzyżami zasługi, stają jako szeregowcy do 
walki, bo idzie nie o przywileje, ale o prawa narodu...

Żyje kraj cały od Warszawy po Wilno, od Wisły 
po Bug, od krańca w kraniec tej ziemi, gdzie polskie 
serca biją, gdzie każda grudka ziemi Izą i krwią prze
siąkła, gdzie tysiące zbrodni i krzywd wpiło się w ziemi 
łono, ażeby wzeszło bujnie i plou odpłaty przyniosło.

Pod wodzą Szembeka, wojsko polskie z pod władzy 
Konstantego przechodzi do Warszawy...

Pod rozkazami Dwernickiego staje oddział 80-eiu 
osiwiałych żołnierzy Kościuszki...

Trzyiiaatoletiii C/aiiioinski zyskuję stopień oficera
w bitwie pod Ostrołęką...'

Joanna Żubr, były sierżant 14 pułku piechoty Wojsk 
Polskich Księstwa Warszawskiego, wydaje z Wielunia 
odezwę, wzywającą Polki do czynnej obrony.

Platerówna z bratem do obozu spieszy...
A Europa woła, powtarza i z podziwem wymawia: 

Żyje!... Żyje Polska!...
Grają działa, płoną lasy. ziemia krwią nasiąka, 

sypią się okopy, dzwony z kościołów dają na dział lanie... 
A kraj wie i czuje, iż żyje...

Z pod Stoczka wiozą do Warszawy zdobyte armaty, 
sztandary moskiewskie wieszają u stóp orła białego iia 
wieży ratuszowej, w Olszynce, każde drzewo ma w so
bie kilka lub kilkanaście kul moskiewskich wrytych, dnia 
19 lutego 340 armat moskiewskich grało przez dzień 
cały... 10,000 moskiewskich zastygłych ciał «ścieliło się 
pokotem strasznego żniwa, a kraj powtarza: żyje!

Gdzież zaś jest dasza ludu w tej dobie wielkich 
chwil odrodzenia narodu i walki o wolność?

Gdzież to serce z pod siermięgi szarej, z pod płót- 
uianki lnianej, z pod strzech okopconych... to serce, które 
miliony obrońców postawić by mogło, gdyby żyło tem 
uczuciem miłości ojczyzny, jakiem mu żyć godzi się...

2yjeż lud ciemny, opuszczony, zgnębiony, zdeptany, 
prześladowany, przytłumiony stopą katów?

,,Czy temu słowu zajrzeliście w duszę?“  Czy wie
cie, czem jest w takich płonących dniach dziejów oj
czyzny, serce ludu, i czem życie jego w takich chwilach, 
kiedy się podnosi sztandar w górę i powtarza z zapa
łem:

— Za naszą wolność i waszą!?... Generałów, do- 
wodzców, dyktatorów, bohaterów mężnych, imiona zapi-
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sa»« rylcem historyi, powtarzają się na kartach każdej 
księgi. A ludu czyny, z duszy jego rwane ofiary za 
sprawę wolności zostały bezimiennie rzucone na kilku 
kartach pism ówczesnych i giną w mgle oddalenia: dziś 
ledwie setna, tysiączna jednostka w narodzie o nich 
wspomni i w rocznicę listopadową o nieznanych bohate
rów zapyta.

Żyłaż ta dusza istotnie w dniach owych tikiem 
tchnieniem wielkiego zapału i paliłaż się istotnie żarem 
tego uniesienia, które wpisuje czyny serc wielkich w karty 
niezapomnianych dni i błyska niemi jako gwiazdami 
wśród mroku nocy?

Oto wiązanka szczegółów, pozbieranych z pobla- 
kłych kart czasopism roku 1831. Jeśli one nie przy
pomną wielkich chwil uniesień duszy ludu i niepowiedzą. 
że żyło serce wielkie pod świtą— to chyba nie zajrzeliście 
temu słowu „żyje“  w duszę i nie wiecie, ile w niem 
słońca, wolności i nadziei!...

*  *  

l

Oto patrzcie, pod Modlinem pracują szeregi wło
ścian. Nacięli kilkadziesiąt fur palów na palisady, przy
wieźli na swych wozach, zabrali się do roboty pilnej i 
mozolnej... Kopią rowy, sypią szańce... Nadjeżdża fhło- 
picki, patrzy z rozrzewnieniem na pracę i pyta:

— Po czemu dostajecie od woza:
— Jaśnie ' wielmożny panie—odpowiadają włościa

nie—nie godziliśmy się o zapłatę, bo dla ojczyzny to 
służba.

Ą:* *

Pod Nową wsią, podczas ataku na bateryę rosyjską 
3-jfO pułku ułanów, pada do wódz ca moskiewski, podpuł 
kownik Butowicz. Padł z konia ranny, a w tej chwili 
przypada trzech naszych, synowie włościan, którzy z od
wagą na wroga dalej spieszą...

Pułkownik wydobył kiesę złota, rzuca przed nich 
i woła:

— Weźcie!... a nie bijcie się...
— My się bijemy za Ojczyznę, nie za pieniądze —  

odpowiadają zuchy i w pierś moskiewską godzą z męst
wem.

Pod Ostrołęką, żołnierz ugodzouy kulą w twarz 
zachwiał się, jęknął i rzecze do towarzyszy:

—  Tą samą kulą muszę im odpłacić.
Wyjmuje kulę z rany, nabija, mierzy w pierś wro

ga, obala go i sam zemdlony pada na ziemię.

Raz do Paszkiewicza przyprowadzili kozacy ujętych 
w niewolę trzecii Krakusów. Spojrzał na nich i pyta 
wielu was jest?

— Policzysz wtedy, gdy ostatniego moskala wy
gnają...

—  Л czy wszyscy tacy dzielni w boju, jak wy:
— Tamci wszyscy lepsi i dzielniejsi, bo się nie dali 

schwycić—odpowiada Krakus bez trwogi...
*

Й: *

Na lewym brzegu Wisły, ku Nieszawie, stoją stra
że bezpieczeństwa z przyległych obwodów. Są to wieśnia
cy, którzy mają jakąś starą, zadrzewiałą armatką na

wozie i wywieźli ją naprzeciw Płocka, skąd moskale 
strzelają z ośmiu dział... Armatkę tę lichą, odnaleźli 
wieśniacy jeszcze dawniej w błotach zatopioną, ukryli na 
czas niespodziany i teraz grają bez wytchnienia, odpowia
dając strzałom ośmiu dział wielkich... Zmęczeni i utru
dzeni moskale cofnęli, się sądząc, iż mają naprzeciw od
dział wojska. Była to garstka włościan nie strwożonych 
siłą wroga.

* *

Za Węgrowem, w dzień i noc włościanie pracowali 
bez wytchiienia, ażeby naprawić most przez moskali 
zepsuty. Oficerowie polscy, patrząc na to, złożyli składkę 
i chcieli zapłacić włościanom za ich pracę...

— A czy waui, panowie płaci kto za wasze trudy, 
za krew przelewaną—pyta najstarszy, osiwiały wieśniak... 
Czemuż nam płacić będziecie?...

Ą: :jt

Do Warszawy przywiózł wieśniak aiuunicyę mo
skiewską znalezioną w bagnach.

Ciężar był ogromny, konie ustawały w drodze 
wieśniak sił ostatnich dobywał, popychając wóz, ażeby 
do miasta dowieźć zdobycz ważną... Wartość amunicji 
wynosiła 2000 złp.

Pod Siedlcami, gdy nasi przechodzili długim po
chodem, do łez byli rozrzewnieni oficerowie i żołnierze—  
jak pisze „Kuryer Warszawski4* z dnia 13 kwietnia
1831 roku, bo widzieli włościan wynoszących ze wsi 
chrust, deski, płoty, ażeby ścielić pod nogi przejeżdzają- 
. yrh Г utafwif Tm przejKli: pq nrotmste  ̂ пкшлг...- -

Na pograniczu Austryi. zatrzymali moskale tran
sport broni polskiej. Postawili straż ze wsi powołaną 
i kazali strzedz, ażeby broni kto 4jie zabrał, dokąd po 
nią moskiewskie wozy nie przyjdą.

Na drugi dzień rano— nie znaleźli broni. Lud ją 
zabrał i ruszył z nią do szeregu obrońców.

— Są tu blisko Polacy —  pyta kozak, wyjeżdżając 
do wsi...

— Wszędzie są Polacy — odpowiada dziewczyna 
wiejska, śmiało patrząc w oczy wroga. — Bo pamiętaj
o "tem, żo to Polska?

$* *

Z Szadka poszła wieśniaczka do męża, który stal 
w obozie dość daleko. Przyniosła mu 3 ruble, aby mial 
na chleba kawałek.

— Zabierz pieniądze — powiada żołnierz — dam ci 
jeszcze te, które zabrałem po zabitych kozakach.

Kobiecina, ujrzawszy w rękach męża dość znaczną 
kwotę, woła z radością:

— A toż ty możesz się wykupić teraz od wojny!
— Nie wykupię się—odpowiada wieśniak ze Izami 

w oczach— ale gdybym miał dziesięć razy tyle pieniędzy,
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chciałby wkupić tjch wszystkich, którzy jeszcze do służby 
nie poszli i jeszcze się za Ojczyznę bić się nie chcą. Ongi i dziś.

W Łomżyńskiem, dali Moskale ubogiemu, ciemnemu 
dziadkowi sporo grosza mówiąc: Módl się za pcwodzenie 
naszego oręża.

Trzy dni nie jadłem—odrzeknie ciemny żebrak
— ale waszych "roszy nie przyjmę i takiej modlitwy nie 
wy szepcę.

* *

. Gdy zagraniczne pisma poczęły głosić te wszystkie 
pogróżki, jakie car na Polskę rzuca, doniosły i o tem. 
iź on przysiągł na szpadę wobec oficerów, że wszystko 
wypełni i Polskę zniszczy...

Usłyszał o tem jeden ze starszych włościan i rze
cze:

— Przysiągł na szpadę, że dotrzyma, on i na kon
stytucję przysiągł, a nie dotrzymał...

Pod Ostrołęką jedna wieśniaczka siedmiu rannych 
/. pola bilwv zaniosła do chat — aż. wreszcie padła ugo
dzona kulą.' W tem samem miejscu, wieśniaczka z Tro
szyna przyniosła 7 karabinów nieprzyjacielskich, zabra
nych uciekającym kozakom.

*
* *

Żona kaiwniera Janickiego, z baterji majora 
Łapińskiego, była przy armacie nieustraszoną, pomagając 
pilnie. Gdy żołnierz, przynoszący ładunki, padł zabity, 
пля go zagapiła, nie odchodząc od pracy na chwile. 
I jr/iti to dowódca, kazał, afcehy *ie. oddaliła. becz uli. , 
przywdziawszy mundur zabitego artylerzysty, do końca 
bitwy wytrwała mężnie.

W  Białołęce, w czasie bitwy 24 lutego, granat pę
kający ranił polskiego oficera. Nikt nie miał czasu my
śleć o pomocy, bo walka wrzała piekielną muzyką. Uj
rzał to z przyległej chaty siedmioletni syn wieśniaka, na
czerpał wody w dzbanie, niesie, nachyla się nad rannym, 
obmywa mu skronie, wtem granat pęka—tirywa obie no
gi chłopięcia.

Czyż to wszystko nie daje obrazu życia duszy i 
serca ludu w tej dobie?

Czemuż imion tych bohaterskich dusz nie znamy? 
Czemu nie możemy wspominać ich częściej, aby czuć się 
wzmocnionymi w duchu i w wierze, iż naród taki zginąć 
nie może, którego życie rysuje się podobnych czynów 
wstęgą? Dziś, po tylu latach pracy wewnętrznej, powie
dzieć sobie tem snadniej możemy: Żyje! żyje naród cały, 
bo żyje wielka, niespożyte siły kryjąca dusza Indu. Nic 
życia naszego zabić nie zdołało. Żyje lud!... jego dusza, 
jego serce, a w nieb żyje przyszłość narodu.

Jan  outerк .

W pamiętny ów wieczór listopadowy 1830 r. 
gdy u bram pałacu Belwederskiego, przedwczesny 
okrzyk: ,.Śmierć tyranowi!“ spłoszył W. ks. Kon
stantego, i dał mu czas ukryć się w głębi Jmieszka- 
nia, garść spiskowców w pogoni za nim wpadła do 
sypialnej komnaty księżnej. Gromadka kobiet i dzie
ci, nawpół żywych z przerażenia, klęcząc, w płaczu 
i modlitwie szukała ratunku. Oddział broń opuścił 
i cofnął się od proga... Cofnął się, pomimo, że więk
szość była przeświadczoną, że tam właśnie ukrył 
się ścigany.

Któż byli ci ludzie, cofający się przed łzami 
bezbronnych kobiet i dzieci. Czyż nie ci sami, któ
rzy później na polach Grochowa, Wawra, Ostrołęki,
i na szańcach Warszawy, nadstawiając bez drżenia 
piersi pod kule i bagnety moskiewskie, tak obficie 
krwią swą młodzieńczą zrosili tę nad wszystko uko
chaną ziemię polską?! Czyż nie ci sami, którzy po 
przegranej bohaterskiej walce woleli zagrzebać się 
w gruzach reduty, niż ocalenia życia szukać w uciecz
ce lub haniebnej niewoli, ci sami, którzy jak Spar- 
tanie zginęli z Sowińskim „przy Wolskim kościele.“

O Bracia, ci ludzie lwie, nieulękłe serca mieli 
w piersiach, przed śmiercionośną paszczą armat nie 
zadrżeli, a cofnęli się przed jedną Izą bezbronną. 
To byli polscy rewolucjoniści. 1 nie wierzcie, żeby 
ta szlachetna słabość nas zgubiła, bo tenże sam ks. 
Konstanty otruty został wkrótce z rozkazu swego 
carskiego brata. Nie szlachetność w walce o wol
ność byta nasza zgubą, ale brak sprężystej organi 
zacji, brak żelaznej ręki i głowy, któraby ten ofiar
ny płomień należycie zużytkować i lwie siły narodu 
wyzyskać umiała.

A w lat 30 potem, w przeddzień wybuchu ostat
niego naszego powstania, znowu w chwili zamachu 
na ks. Konst. Mikołajewicza, spiskowiec pclski, Lud
wik Jaroszyński, powstrzymał rękę rewolwerem zbroj
ną, bo... księciu towarzyszyła małżonka, nic nam nie 
winna kobieta, mająca wkrótce zostać matką.

O! Bracia moi, czy te dwa fakty nic wam nie 
mówią? To byli polscy rewolucjoniści! A dzisiaj? 
Dzisiaj „okropne dzieje przyniósł nam czas!“ Lu
dzie mianujący się obrońcami wolności, Polacy, mor
dują w sposób ohydny, z okrucieństwem dzikich 
zwierząt, własnych braci, krew z krwi i kość z kości 
swojej; braci równie jak oni nieszczęśliwych. Ci „bo- 
haterowie11 nie cofają się tak jak ich ojcowie pr?ed 
łzami i męką bezbronnych. Ich obezwładnia tylko 
skierowana ku nim lufa rewolweru. Ci bojownicy 
nie wahają się mordovać ludzi innej idei w obecno
ści ich szalejących z rozptczy rodzin. Po przez mgłę 
krwawą, wzrok im przesłaniającą, widzą oni tylko swą 
ofiarę i bez wahania kładą trupem męża wobec żo
ny, jedynego syna wobec zgrzybiałych rodziców...

Cienie Baranowskich, Ryniewiczów. Piotrow
skich, i tylu, tylu innych, których imion legion, zdają 
się wynurzać z mroków cmentarnych i pytać: „Lu
dzie wy, czy szakale?“ — O ! Matko, Polsko! Kai
nowe masz syny!

Lecz skądże ich tylu na tej „ziemi łez i krwi“ ? 
Kto znieprawil tak duszę narodu naszego. O! ludu 
polski! gdy byłeś wolny, i wtedy jeszcze, gdy nie
wola nie przegryzła, nie splugawiła twej duszy—nie
znane Ci były takie zbrodnie. Wróg Twój sam w
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długotrwnłem, straszliwem jarzmie spodli! się i zdzi 
czył, i cafą tę zgniliznę zaszczepia od lat stu w 
zdrową krew narodu polskiego. Trucizna z czasem 
zaczęła działnć i oto widzimy jej skutki. Czyż ma
my pozostać biernymi świadkami i czekać, aż nas 
wszystkich pochłonie to cuchnące trzęsawisko? Nie' 
raczej śmierć, niż taki upadek! Hej, ramię do ra 
mienia; są wśród nas jeszcze krzepkie dłonie, co 
gdy zgodnie pracować poczrfą, oczyszczą z wszel
kiego chwastu i robactwa tę świętą ziemię naszą. 
Nie dajmy się popsuć duszom naszym, ratujmy dusze 
inne, dusze całego narodu.

Kainowe piętno plami czoło ludu polskiego... 
Cóż je zmyje? oto krew ofiarna, podstępnie przez 
wroga mordowanych, wiernych synów Ojczyzny!

Га krew niewinnie przelana przepełni czarę 
naszej nędzy, zaświadczy przed tronem Boga, żeśmy 
bardziej nieszczęśliwi, niż grzeszni i zyska nam od
kupienie wolności, bo zetrze z czoła ludu Twojego
o Panie! — Kainowe piętno!

Idea narodowa polska ma dwóch śmiertelnych wro
gów: pedagogję niemiecką i kntit moskiewski.

(..A foryzm y o wychowaniu '1 —

Staniaław Szczepanowslci.)

Chwila zmartwychwstania Ojczyzny ukryta jest w 
wyrokach Opatrzności. Tyle atoli możemy wiedzieć, że 
nie wybije ona prędzej, zanim na nią zasłużymy, zanim 
wszyscy potomkowie Polski upadłej nie staną się już w 
duchu obywatelami Polski odrodzonej,

< ztery przykazania pedagogiki narodowej zmierzają 
do tego celu: 1) odstrychnąć się od trędowatych, nik
czemnych lub obojętnych, a skupić się w grona, bijące 
jednem sercem i zdążające do jednego celu; 2) wyzna
wać gorącą wiarę w tryumf sprawy Bożej; 3) wykształ
cić siebie samego na dzielnego szermierza sprawy naro
dowej: 4) propaganda życiem, przykładem i słowem od
rodzonej Polski i werbowanie dla niej obywateli.

(..A foryzm y o wychowaniu“ —

Stanisław  Szczepanowski.)

0 czem każdy Polak 
wiedzieć powinien?

Wobec prądów kosmopolitycznych nie prowadzi do 
celu ani opór bierny, ani ślepe naśladownictwo, tylko 
samodzielne przetrawienie obcej myśli na rodzime soki 
żywotne. Potrafi to tylko naród myślący samodzielnie, 
posiadający swe własne ogniska rozwoju umysłowego.

(„Idea polska“.)
(Stan isłau• Szezepanowski.)

X *
Pamiętaj, żeś synem zabitej Ojczyzny i żeś chwilki 

spokoju nie powinien doznać, dopóki zabita nie będzie 
n* nowo do życia wskrzeszona.

{„Idea polska“.)
(Stanisław  Szczepanowski.>

** *
Polska upadła anarchją. bo anarchja panowała w 

duszy pojedynczego Polaka. Wszelkie kombinacje poli
tyczne, nawet pomoc zagraniczna są daremne, dopóki 
Polak nie wyleczy swojej duszy i nie zrobi jej wizerun
kiem tej Ojczyzny, która ma zmurtwychwstać!

(„ I d m  p o lsk a “

St. Szczepanowslci.)

*

Idź i czyń, choć serce twoje wyschnie w piersi 
twojej, choć zwątpisz o braci twojej, choć byś miał 
o leg u  samym rozpaczać— czyń ciągle, a bez wychnienia!

(„Injtljou" — Zygm unt K rasińsk i.)

Są u was niektórzy, którzy mówią: Niech lepiej 
Polska leży w niewoli, niż gdyby zbudzić się miała we
dług arystokracji; a drudzy: Niech lepiej leży, niż gdyby 
zbudzić się miała według demokracji; a inni: Niech le
piej leży, niż gdyby miała granice takie, — a inni: owa
kie. Ci wszyscy nie kochają matki-Ojczyzny.

Zaprawdę powiadam wam: nie badajcie, jaki będzie 
rząd w Polsce, dosyć wam będzie, że będzie lepszy, niż 
wszystkie, o których wiecie. Ani [lytajcifi o iei iU'9"*"*’ 
fio większe b<5<5ą, niż kiedykolwiek.

(..Księgi pielgrzymstwa polskiego1- —

Adam Mickiewicz.)
' /

* *
Niech każdy składa talent swój Ojczyźnie, jako dar 

w karbonę, tajemnie i nie mówiąc, ile złożył. Przyjdzie 
czas, że się karbona napełni, a Pan Bóg zapisuje, ile 
każdy złożył. Ale jeśli chwalić się będziecie, iż tyle 
a tyle złożyliście, wyśmieją was ludzie i poznają, żeście 
dawali talent wasz tylko dla chluby.

(..Księgi pielgrzymstwa polskiego“ —

Adam Mickiewicz.)
*

* *

Wytocz z człowieka krew. a ubiegnie z nią i życie 
jego: wytocz z narodu język, a ubiegnie z nim żywot jego. 
Naród żyje dopóki język jego żyje: bez języka narodo
wego niema narodu.

(Karol Lihęlt.)

** *
Z wiary waszej, wola wasza 
Z woli waszej, czyn wasz będzie.

(Zygm unt K rasiński.)
*

kto w poświęceń umarł godzinie,
Ten si< w drugich przelał tylko.

(Zygm unt K rasiński.)
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Niech żywi nie tracą nadziei 
I przed narodem niosą oświaty kajranier.

(,fulju*z Słowacki.)
:i:

Wspólna moc zdoła nas tylko ocalić.
(Adom Mick>cwicz.)

(idy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi 
tłumoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży. a do 
obrony okrętu nie idzie i mniema, że sam miłuje, 
a on się sam grubi. Bo gdy okręt obrony niema, i on 
ze wszystkiem. co zabrał, utonąć musi.

fKs. Piotr Skarga.)
*

Ą *

A choćby tyle w nas życia, jak w kłosie.
Co rośnie pośród gdzieś przejezdnej drog-i. 
Zdeptani, stokroć wstaniemy na nogi!

(.Juljusz Słowacki.)
. *

Nie śpi tyran, gdy łoże okrwawi
I z gniazda najmłodsze orlęta wybierze.
I Ogień z nim śpi i węże i trwoga.

{Juljnsz Słowacki.)

** *
О р О Г  f i nob<*
Od j«ku tylko, a staje się ciałem.

fJu ljus: Słowacki.)

Boże Ojcze.
Boże Ojcze! T woje dzieci 
Płaczą, żebrzą lepszej doli,
Kok po roku marnie leci,
My w niewoli, my w niewoli!
Słowa Twoje nas uczyły:
„Każdy włos nasz policzony11— 
Boże! policz te mogiły,
Te płaczące matki, żony.
My już tyle krwi przelali,
Że nią zmyte ojców grzechy. 
My już tyle łez wylali,
Że jiie  stanie łez .pociechy.
Boże! padłszy na kolana, 
Ścieleni Ci się dziś w pokorze, 
Polska łzami, krwią zalana,
Krwią i łzami wskrześ ją Boże!

Że tak będzie, serce czuje, 
Dusza myślą w niebo wzlata; 
Polskę naszą Bóg miłuje
I wskrzesi ją W krótkie lata!

„Z dymem pożarów.“

Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej 
Do Ciebie Panie, bije ten głos;
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos.

My już bez skargi nie znamj śpiewu. 
Wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń, 
Wiecznie jak pomnik Twojego gniewu,

1 Sterczy ku Tobie błagalna dłoń.
Ileż to razy Tyś nas nie smagał,
A my nie zmyci ze świeżych ran,
Znowu wołamy: On się przebłagał,
Bo On nasz Ojciec, bo On nasz Pan!

1 znów powstajem w ufności szczersi.
Lecz za Twą wolą zgniata nas Wróg,
I śmiech nam rzuca jak głaz na piersi:
„A gdzież ten Ojciec, a gdzież ten Bóg!“

I patrzym w niebo, czy z jego szczytu 
Sto słońc nie spadnie wrogom na znak;
Cicho i cicho... pośród błękitu,
Jak dawniej, buja swobodny ptak.

Owóż w zwątpienia strasznej rozterce, 
Nim naszą wiarę ocucim znów v 
Bluźnią ci usta, choć płacze serce,
Sądź nas po sercu, nie według słów!

0  Panie, Panie! ze zgrozą świata 
Okropne dzieje przyniósł nam czas;
Syn zabił ojca, brat zabił brata,
Mnóstwo Kainów jest pośród nas

Ależ o Panie, oni niewinni,
Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz,
Inni szatani byli tam czynni;
O! rękę karaj, nie ślepy miecz!

Patrz! my w nieszczęściu zawsze jednacy 
Na Twoje łono do Twoich gwiazd 
Modlitwą płyniem jak senni ptacy.
Co lecą spocząć wśród własnych gniazd.

Osłoń nas, osłoń ojcowską dłonią,
Daj nam widzenie przyszłych Twych łask; 
Niech kwiąt męczeński uśpi nas wonią. 
Niech nas niebiański otoczy blask!

1 z archaniołem Twoim na czele 
Pójdziemy wszyscy na straszny bój,
I na drgającem szatana ciele 
Zatkniemy sztandar zwycięski Twó|!

Zbłąkanym braciom otworzym serca.
Winę ich zmyje wolności chrzest; 
Wtenczas usłyszy podły bluźnierca 
Odpowiedź naszą: „Bóg był i jest!“

Korne/ Ujejski.
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Boże cos Polskę.

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otacza! blaskiem potęgi i chwaiy,
Coś ią zastania! tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały;

Przed Twe ołtarze zanosim błćganię: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Ty, któryś potem tknięty Jej upadkiem,
Wspiera! walczących za najświętszą sprawę:
A^chcąc świat caiy mieć Jej męstwa świadkiem, 
Wśród nieszczęść nawet pomnaża! jej sławę; 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Wróć biednej Polsce świetność starożytną! 
Użyźniaj pola, spustoszone lany:
Niech szczęście, pokój ha nowo zakwitną; 
Przestań nas karać, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Niedawnoś wolność zabrał z Polskiej ziemi 
A już krwi naszej popłynęły rzeki —
O jakże musi być okropnie z tymi,
Którym Ojczyznę odbierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Boże! którego ramię sprawiedliwe 
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w polskiej naszej duszy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie; 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Boże Najświętszy! przez Twe wielkie cudy 
Oddalaj od nas klęski, mordy boju;
Połącz wolności węzłem Twoje ludy,
Pod jedno berło anioła pokoju.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Boże Najświętszy! przez Chrystusa rany!
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi — 
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany;
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Boże Najświętszy, od którego woli 
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli.
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

iedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W  chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne, 
A gdy zasłużym na Twe ukaranie, Ц 
Obróć nas w prochy,—aie w prochy wolne!... 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!

Alojzy Feliński.

Mazurek Dąbrowskiego.

Jeszcze Polska nie zginęła.
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem 
Zlączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
B edziem Pniakam i______ __ l i  ~ ~

aiiian; przykład Bonaparte 
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz... i t. d.
Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze

Marsz, marsz... i t. d.
Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany!“

Marsz, marsz... i t. d.

Józef Wybicki.

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwem uwieńczone skronie,
Nam do wolności otworzyły bramy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!
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