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Zródla, któremi posiłkował się autor zbioru notatek tych, umieszczone będą 
w zeszycie ostatnim wydawnictwa.
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PRZEDMOWA.

Praca niniejsza —  owoc kilkunastoletniego gromadzenia ma- 
teryału —  stanowi zbiór notatek i wiadomości, wspomnień historycz
nych i uwag, pisanych sine ira et studio, bez uprzedzeń a tem- 
bardziej antypatyi narodowych. Obejmuje ona opis wypadków i ludzi 
obcej narodowości, którzy odegrali wybitną rolę w dziejach Polski 
aż do czasów ostatnich. Z kart tych pozna czytelnik ludzi i czyny, 
o których niejednokrotnie milczą podręczniki historyi Polski —  tu 
ujrzy przyjaciół i wrogów Ojczyzny swojej w świetle czynów ich 
własnych. Daty zastosowano do faktu, w którym osobistość dana 
brała udział.

Zbiór ten materyałów historycznych, stanowiąc wiadomości, 
czerpane z notatek, zbieranych od bardzo dawna i dzisiaj dopro
wadzonych do porządku, posiadać może znaczenie z tego jeszcze 
względu, że chroni je  od zatraty i ułatwia zajmowanie się dziejami 
Polski. Z notatek tych, zeszytych dzisiaj w całość i ułożonych w po
rządku abecadło w yrn. gwoli łatwiejszemu, korzystaniu z nich, jedni 
dowiedzą się o nieznanych faktach i szczegółach, drudzy przypomną 
sobie rzeczy znane i uzupełnią je  na marginesie uwagami własnemi.

Co do mnie składam pracę w ręce ogółu, nie roszcząc sobie 
pretensyi ani do zupełnego ogarnięcia całego materyału ani też do 
wyczerpania przedmiotu —  byłoby to bowiem zadaniem, przekracza- 
jącem siły jednostki —  sądzę jednak, że skromne notatki moje okazać 
się mogą ułatwieniem do badań historycznych.



A.
Aaron, Francuz rodowity, Benedy

ktyn, sprowadzony z Kluni (Cluny) do 
Polski przez Kazimierza Odnowiciela 
z dwunastu młodszymi braciszkami, 
dla których ufundował dwa kościoły 
i klasztory reguły św. Benedykta; 
Aaron został pierwszym opatem w Tyń
cu i arcybiskupem krakowskim r. 1046.

Aaron, wojewoda. Mołdawski, za 
panowania Zygmunta III W azy, króla 
polskiego, hołdujący Polsce w r. 1595.

Abaffi, inaczej Apaffi, Michał, książę 
siedmiogrodzki, był kandydatem do 
tronu i korony polskiej w r. 1674.

Abaza-Basza, Rusin z urodzenia, na
zywał się Iwaszko, w dzieciństwie 
porwany w jasyr, wychował się w wie
rze muzułmańskiej. Na czele wojsk tu
reckich i tatarskich wtargnął do Pol
ski. pustosząc okolice Kamieńca Po
dolskiego; po daremnem plądrowaniu 
okolic zabrał ogromne łupy i mnóstwo 
jeńców, którym darował życie, aby gnę 
bić w niewoli. Opór dzielny stawił mu 
hetman w. koronny Koniecpolski, puścił 
się w pogoń za nim, pobił i rozproszył, 
odebrawszy wszystką zdobycz, pod Sa- 
sowym Rogiem (4 lipca roku 1633). 
Abazę Baszę pokonali też Polacy pod 
Paniowcami i zmusili sułtana do uzna
nia zwierzchnictwa Polski nad Mołda
wią i W ołoszczyzną w r. 1634.

Abazin, Mołdawianin, odważny rabuś 
i watażka, na czele oddziału rozbójni
ków czyhał na zdobycie Niemirowa 
w Bracławiu, grożąc Rzeczypospolitej. 
Pochwycony w r. 1702 za rebelię, 
ścięty był w Kamieńcu w r. 1703.

Abd ul Kniaź, poseł Mengligerea 
chana tatarskiego do Kazimierza Ja
giellończyka, króla polskiego, w spra
wie układów wiecznego przymierza, 
zatrzymany jako zakładnik w Wilnie 
w r. 14B4.

Abd ul Hamid, sułtan turecki, utrzy
mywał stosunki dyplomatyczne i k o 
respondencję z księciem Radziwiłłem 
„Panie Kochanku14 w r. 1774.

Abd ul ffiedżyd, sułtan turecki, na żą
danie cesarza rosyjskiego Mikołaja I.

domagającego się wydania mu emi
grantów polskich i grożącego mu w ra
zie odmowy wojną, odpisał: „Ci ludzie 
są moimi gośćmi, sam Bóg powierzył 
ich mojej opiece, ja  ich nie wvdam! 
Kazałem mobilizować w ojska!11 r. 1850.

Abel, krół duński, którego pozba
wił tronu w r. 1135 Bolesław K rzy
wousty, król polski, za śmierć zadaną 
bratu rodzonemu.

Abicht, Niemiec rodowity, profesor 
filozofii w uniwersytecie wileńskim 
(r. 1805); główną cechą jego chara
kteru była nadzwyczajna wytrwałość 
w pracy.

Abicht, syn Jana, Henryka z Erlan- 
gen został adjunktem przy klinice profe
sora Franka, a w dwa lata później pro
fesorem wydziału medycznego w uni
wersytecie wileńskim, aż do zamknię
cia akademii w r. ,1841. Abicht cie
szył się wielkiem uznaniem jako uczo
ny i wymowny profesor. Umarł w W il
nie w r. 186Ó.

Abraham, Grek rodowity, władyka 
piński i turowski, mianowany przez 
Teofana, patryarchę jerozolimskiego, 
nie dopuszczony był jednak do dye- 
cezyi na Zaporożu przez władze pol
skie; Abraham sial ziarno nienawiści 
przeciw Polakom i Unii w r. 1620.

Abrahamów R., major wojsk rosyj
skich, Rosyanin, założył w Berdyczo
wie i Pohrebyszczach w granicach 
Rzeczypospolitej stacye rekrutnicze, 
gdzie młodzież polską ubierano w mun
dury rosyjskie, musztrowano i odsy
łano następnie do obozu rosyjskiego 
w Mohylewie. Król Stanisław August 
skarżył się przed Stackelbergiem i Ru- 
miancowym, ale nie wiele to pomagało 
r. 1788. '

Abramowicz, Rosyanin, generał, ober- 
policmajster Warszawy, za czasów na
miestnictwa księcia Paskiewicza, bar
dzo nielubiany w mieście. Abramowicz 
był prezesem teatrów rządowych —  je
den z pierwszych, któremu urządzono 
podczas demonstraeyi politycznych ko
cią muzykę w Warszawie w r. 1861.
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Absolowicz, inaczej Abszelewicz,
oberlejtenant. na czele silnego oddziału 
wojsk rosyjskich grasował w w oje
wództwie krakowskiem r. 1770 -1 7 7 1 .

Achiles. Prusak rodowity, biegły 
i zręczny prawnik, używany był do 
różnych poselstw.przez Władysława IV , 
króla polskiego w r. 1633.

Achmatow, kapitan wojsk rosyjskich, 
wysłany był przez cesarzową Katarzy
nę II ze znacznemi sumami pieniędzy 
dla Siewersa, posła rosyjskiego do W ar
szawy w r. 1793.

Achm atOW , Rosyanin, wydawca: 
„Atlasu geograficzno-chronologiczno-hi-77  ̂ O ~
storycznego, dotyczącego Polski. Pe
tersburg 1845“ .

Achmed, chan ordy Tatarów za- 
wołżskich, przez posła zawiadomił K a
zi mierzą Ja giellończyka, króla polskiego,
o wstąpieniu na tron r. 1484.

Achmed Szach, inaczej Szachmet, 
chan Tatarów zawołźskich, więziony 
w Wilnie r. 1505 (p. Szachmet).

Achmed III, sułtan turecki, otaczał 
szczególnemi względami generała Po
niatowskiego, adjutanta Stanisława Le
szczyńskiego, króla polskiego. Ach
med III domagał się uporczywie i ener
gicznie od Rosyi wyprowadzenia wojsk 
moskiewskich z Polski i uznania Sta
nisława Leszczyńskiego królem polskim 
r. 1710.

Achszarumow, wyższy urzędnik, w y
słany był z Petersburga do Warszawy, 
w celu przeprowadzenia śledztwa w spra
wie przestępców politycznych w Króle
stwie Polskiem r. 1861.

Acygorej, Tatarzyn. na usilne prośby 
Tatarów krymskich został mianowany 
królem tatarskim przez Kazimierza 
Jagiellończyka w W ilnie r. 1447.

Adair, ambasador angielski w Bel
gii, mając niezaprzeczoną sympatyę 
dla Polaków i sprawy polskiej, przy
jaźnie konferował z delegatem polskim, 
hrabią Załuskim i wpłynął niemało na 
życzliwość, jaką okazywano emigran
tom polskim w Belgii, gdzie przyjm o
wano ich nawet do służby wojskowej 
r. 1831.

Adalbert, arcybiskup magdeburski,

apostołował w ziemi krakowskiej. Mąż 
cnót spartańskich, mając cele wzniosłe 
i moralne, dążył do nich z namiętno
ścią. nie zastanawiając się nad wybie
raniem środków, walczył słowem szla- 
chetnem, zwyciężając sercem, a pracy 
jego Bóg błogosławił (ur. około r. 952 
w Czechach, został zamordowany w Pru
sach dn. 23 kwietnia r. 997).

Adam, mnich bremeński, Saksoń- 
czyk z urodzenia, historyk i geograf, 
podał ciekawe wiadomości o Słowia
nach, Polakach i Litwinach, tudzież
o ich bóstwach Thora (Turze) w po- 
ważnem dziele: „Gęsta Hamburgensis 
Ecclcsiae Pontificum 1075“ .

Adelaida, inaczej Krystyna, albo 
Gertruda, córka falzgrafa Salzbach- 
skiego siostra przyrodnia cesarza Kon
rada l i r ,  a druga żona Bolesława W y
sokiego, księcia na Śląsku r. 1140. Dla 
widoków politycznych, będąc dzieckiem 
jeszcze, została narzeczoną Władysława 
na Śląsku, w Bambergu r. 1109. Ade
laida, pani wielkiego umysłu i głębo
kiej przezorności, umarła w Alten- 
burgu 24 stycznia r. 1153.

Adelaida, inaczej Jadwiga, córka 
landgrafa Henryka II, druga żona Ka
zimierza Wielkiego, króla polskiego 
(p. Jadwiga r. 1341).

Adelhajd Comes i wielu innych ry
cerzy niemieckich na czele licznego 
wojska napadło ziemie polskie. Bole
sław Chrobry walczył ciągle sposobem 
podjazdowym, naprowadzał Niemców 
na bagna, a napadając niespodziewa
nie dniem i nocą. wielu ich pobił i po
topił w rzece Odrze r. 1015.

Adelung Fryderyk, dyrektor Akade
mii umiejętności w Petersburgu, czło
nek honorowy uniwersytetu wileńskiego 
r. 1840.

Adelung. poseł do sejmu heskiego, 
nazwał barbarzyńską ustawą wywła
szczenie Polaków i hańbą dla Prusa
ków, co wy wołało wielką burzę i alarm 
w całych Niemczech, za śmiałość ty
kania majestatu pruskipgo. który chciał 
raz na zawsze obalić panowanie obcych 
na ziemi niemieckiej w Darmsztacię 
r. 1908,
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Adem Wacław, książę cieszyński, 
zjechał na koronacyę Barbary, księżny 
Radziwiłłówny, małżonki Zygmunta 
Augusta, króla polskiego, do Krakowa
7 grudnia r. 15ń0.

AderS Sebastyan, znakomity artyle- 
rzysta, na żołdzie polskim, wsławił się 
głównie przy budowie twierdzy Ku- 
dak na Ukrainie r. 1636. Aders był 
kapitanem i komendantem piechoty 
niemieckiej zaciężnej zaciągu miej
skiego we Lwowie podczas napadu Ko
zaków i Tatarów r. 1648.

Adersbach I. P., literat niemiecki, 
ogłosił drukiem książkę: „Cypryan K. 
Norwid. W ybór dziel jego. Alinden 
1908“ . Norwid herbu Topór zmarł 
(r. 1883) w nędzy, w przytułku ubo
gich św. Kazimierza w Paryżu. Nie
zmiernie trudną pracę przekładu Aders
bach wykonał wiernie i artystycznie.

Adgovari August di Alloni, Wene- 
eyanin, wikaryusz generalny kamedu- 
łów w Polsce, wielkiego umysłu, nie
zwykłej woli, niesłychanie wielkiego 
serca r. 1679.

Adler, literat niemiecki, najniesłusz- 
niej denuncyował 72-letniego Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, oskarżając 
go o zbrodnię stanu. Kraszewski są
dzony był w Lipsku i skazany na 31/ 2 
lata twierdzy magdeburskiej r. 1883. 
Uwolniony pn roku zaledwie, z powodu 
zrujnowanego zdrowia i po złożeniu 
wysdkiej kaucyi pieniężnej, zmarł 
wkrótce na Rywierze— w dzień swoich 
imienin 19 marca r. 1887. Zwłoki jego 
spoczęły w grobie zasłużonych na 
Skałce w Krakowie.

Adler, profesor, pod kierunkiem któ
rego z ramienia ministeryuin oświaty 
aust.ryackiego, polecono wydanie w 
„Denkrn&ler der Tonkunst in Oester- 
reich“ dwu tomów, obejm ujących za
bytki dawnej muzyki polskiej r. 1909.

Adlerbferg Aleks, generał-adjutant, 
minister dworu, obecny podczas pobytu 
cesarza Aleksandra II w Warszawie 
r. 1856. Hrabia Jezierski, członek To
warzystwa rolniczego, oddał Adlerber- 
gowi memoryal, zawierający żądania 
obywateli Królestwa Polskiego, dla

wręczenia cesarzowi, który podobno 
nigdy nie doszedł do rąk monarchy. 

Adlerberg wraz z cesarzem bawił parę 
dni w Wilnie do 20 lipca r. 1864.

Adlerfeld, marszałek wojsk szwedz
kich, towarzysz podróży Stanisława Le
szczyńskiego, króla polskiego, wraca
jącego z Turcyi w r. 1714.

Adlerfeld Gustaw, historyk szwe
dzki, autor książki: „O  Karolu X II, 
królu szwedzkim 1741“ , której pisanie 
było ciężką i żmudną pracą, a doty
czy również historyi Polski.

Adlerstotnl Jóran, komisarz wojenny 
wojsk szwedzkich, zajął na czele sil
nego oddziału Wilno i uzyskał 20000 
talarów kontrybucyi w r. 1702.

Adolf, brat Karola Gustawa, króla 
szwedzkiego, wódz naczelny wojsk 
szwedzkich, brał udział w potyczce pod 
Gołębiem r. 1656.

Adolfski książę, Rosyanin, brał 
czynny udział na czele silnego oddziału 
wojsk w wyprawie na Litwę r. 1654.

Adryan II, papież, wysłał dwu braci 
św. Metodego i Cyrylla, w celu nawra
cania Słowian, Polaków i Łużyczan na 
chrześcijaństwo w r, 869. Adryan II 
zatwierdził Liturgię Starosłowiańską, 
która wzięła od nich początek w r. 870.

Adryan VI, papież, napisał list włas
noręczny do Zygmunta I Starego, 
króla polskiego w sprawach kościoła 
(r. 1522), pragnąc mianować Albrechta, 
margrafa brandenburskiego biskupem 
płockim, za którym też wnosił usilne 
prośby do króla; Zygmunt odmówił, 
stąd powstał długotrwały zatarg z Rzy
mem. Papież musiał ustąpić nareszcie 
i mianował kandydata królewskiego 
Rafała Leszcz\ńskiego w r. 1527.

Adyl-Geray-Ciuban, chan krymski, 
knuł wyprawę wojenną do Polski w r. 
1667.

Aesiicampianus, inaczej Rhagius 
(Rak) Jan z Łużyc, był członkiem to- 
warzystwal iterackiego „SodalitasLitte- 
raria Vistulana“ w Krakowie r 1849.

Afanasjew, naczelnik dyrekcyi nau
kowej w Kielcach, którego zamor
dowanie było jakoby owocem sądu 
partyjnego i wywołało rozporządze

1*
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nie generał-gubernatora warszawskiego 
Skałlona zamknięcia wszystkich szkół 
prywatnych z językiem wykładowym 
polskim w gubernii kieleckiej, dnia 
6 maja r. 1908.

Afanasya, ksieni klasztoru żeńskiego 
prawosławnego, osoba wpływowa w 
Chełinszczyźnie, zwracała się do dygni
tarzy rządowych z żądaniem i propo- 
zyeyą wywłaszczenia części ordynacyi 
Zamojskich w r. 1912.

Affati Izydor, znany budowniczy wło
ski z Medyolanu, poczynił niektóre 
zmiany w planach pałacu Wilanow
skiego w r. 1676.

AfrasidlOW, generał-major wojsk ro
syjskich, brał czynny udział w bitwie 
pod Grochowem r. 1831. Niezrównane 
męstwo żołnierza polskiego, który przez 
cały dzień walczył z podwójną liczbą 
nieprzyjaciół i potrójną liczbą dział, 
czyni bitwę.tę jedną z najpiękniejszych 
w dziejach Polski. Pamięć Grochowa 
i Ołszynki jest dziś jeszcze żywa 
i droga sercu narodu polskiego i pozo
stanie nią zawsze (dn. 25 lutego r. 1831).

Agata, księżniczka ruska, małżonka 
księcia Konrada płockiego, brata Lesz
ka Białego, księcia polskiego r. 1220.

Agerdawen, ubogi Prusak, o któ
rym przechowała się tradycya, że pod
czas wielkiego głodu w kraju, nieda
leko Gdańska, w Oliwie, Agerdawen, 
niosiąc bułkę chleba, spotkał ubogą 
wdowę z trojgiem dzieci, która prosiła 
go o trochę chleba dla nich. — Ager
dawen odpowiedział, że niema chleba. 
A to co? — To kam ień! odpowiedział 
Agerdawen. 1 rzeczywiście chleb w ka
mień się zamienił, który dotychczas 
zakonnicy reguły Cystersów pokazują 
w Oliwie; działo się to podobno w r. 
1217.

Agnieszka, księżniczka, córka Leo
polda, margrabiego austryackiego, sio
strzenica Henryka V, cesarza niemie
ckiego, jako dzieweczka 3-letnia dla 
widoków poliiycznych została zaręczoną 
z sześcioletnim królewiczem polskim. 
Władysławem, synem Bolesława K rzy
woustego w Bambergu w r. 1109. 

Agnieszka (p. Adelaida).

Agrypina, inaczej Gryfina, księżnicz
ka ruska, małżonka Leszka Czar
nego, księcia polskiego (p. Gryfina).

Ajdor, syn Ecygiera, wtargnął do 
Polski na czele 7000 Tatarów, prze
płynął Dniepr pod Tawaną. żadnego 
nie znajdując oporu; koło Kamieńca, 
Halicza, Glinian, Dunajca, Gologór, 
Zbaraża, na 100 mil wzdłuż, a 30 
wszerz, spustoszył wszystko, uprowa
dzając 10000 ludzi do niewoli r. 1474.

Aigner, budowniczy, podał projekt 
pomnika dla Mikołaja Kopernika w 
kształcie obelisku egipskiego r. 1810, 
tudzież kościoła św. Aleksandra, po 
śmierci Aleksandra I, cesarza i króla 
polskiego wzniesionego na pamiątkę 
„D obroczyńcy swemu11 w r. 1827.

AitjUillon, książę, minister francuski, 
brał udział w sprawach polskich i dał 
do zrozumienia Fryderykowi II W iel
kiemu. królowi pruskiemu, że może 
bezpiecznie rozszerzyć granice swoje 
w Polsce r. 1771.

Akaki, zręczny dyplomata, wysłany 
przez Karola Gustawa, króla szwedz
kiego, do Oliwy, dla przedwstępnych 
układów w sprawie warunków pokoju 
z Polską r. 1656.

Akemow N., mały człowiek na ma- 
łem stanowisku —  autor bezpretensyo- 
nalnej książki doskonale ułożonej i sta
rannie opracowanej: „Dostoprymiecza- 
tielnosti goroda YVarszawy r. 1899“ ; 
dotyczy ona również historyi Polski.

Akondinow Tidioszko, utrzymywał, 
że jest synem Dymitra Samozwańca 
i Maryny Mniszchówny; dostał się 
z Turcy i przez W enecyę na Ukrainę, 
gdzie go przyjął uroczyście Bohdan 
Chmielnicki w r. 1648.

Aksakow Hreliory, dowódca oddziału , 
wojsk moskiewskich, wzięty był do 
niewoli przez Polaków pod Wielkimi 
Łukami r. 1579.

Aksakow I. S., znany publicysta ro
syjski, współpracownik dziennika „Mo- 
skiewskijaW iedomosti11. Jątrzył Rosyan 
przeciw Polakom, rozsiewając bezczelne 
fakta, fałsze i potwarze. Między innemi 
starał się dowieść, „że upadek Polski 
był przygotowany przez wewnętrzny
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rozkład społeczeństwa polskiego, przez 
fałsz szlachty i katolicyzmu, zdradę 
zasad słowiańskich, nietolerancyę na
rodu polskiego, przez nienawiść ludów 
bratnich'*. Aksakow wydal prace swoje 
p. t. „Połaoje sobrauje soczy nienij 
Aksakowa. Moskwa 1886“ , które do
tyczą również historyi Polski.

Aksena, inaczej Marya Olgierdówna, 
siostra Jagiełły, wielkiego księcia li
tewskiego r. 1376 (p. Marya).

Aksenty Sotnik, najzwyklejszy rze
zimieszek, na własną rękę, na czele 
drużyny W ołochów,tudzież bandy swa
wolnej Kozaków, grasował na Podnie- 
strzu, buntując i ciemiężąc mieszkań
ców od Jahortyka aż do Kitaj Goroda 
r. 1702.

Alabianus Garzias, Hiszpan rodo
wity, prowincyał księży Jezuitów li
tewskich, rektor akademii wileńskiej 
od r. 1587 do 1590.

Aladar vel Nove!li v. Palfy, W ęgier 
rodowity, nie mówił nawet po polsku, 
był dowódcą V  oddziału powstańców 
polskich, na granicy Galicyi w r. 1863.

Alamani Dominicus, w ioch  rodowity, 
osiadły w Krakowie, przybył z Boną 
Sforzą do Polski. W księgach archi
walnych magistratu zapisany w r. 1548.

Aiandt Wilhelm, Anglik rodowity, 
bogaty przemysłowiec i aferzysta, pro
wadzi! ogromne tranzakcye zbożem, 
a zwłaszcza pszenicą polską r. 1610.

Alandus Jan, światły ksiądz Je
zuita, znany w piśmiennictwie, przy
gotował do śmierci Mikołaja K rzy
sztofa księcia Radziwiłła, w Nieświeżu 
r. 1616.

Alard, bankier paryski, kupił listy za 
stawne Towarzystwa kredytowego ziem
skiego Królestwa Polskiego, w znacz
nej sumie, w celu podtrzymania po
wstania polskiego r. 1863. Ponieważ zaś 
listy okazały się sfałszowane przez 
Frankowskiego, Alard narobił hałasu 
i wszczął alarm, siejąc panikę na gieł
dzie paryskiej. Operacya finansowa 
była chybiona i wiara w uczciwość pol
ską została przezto zachwianą r. 1863.

Alary Piotr Jozef, ksiądz, nauczy
ciel dzieci Ludwika X V , pośrednik

między królową Maryą Leszczyńską, 
a hrabią Pielo, młodym dyplomatą, wy
słanym z eskadrą francuską na pomoc 
Stanisławowi Leszczyńskiemu, królowi 
polskiemu pod Gdańsk, w maju r. 1734.

Alba książę, vice-król neapolitański, 
brał energiczny udział w sprawie win- 
dykaeyi sum tak z w. neapolitańskich, 
po śmierci Bony Sforzy, królowej pol
skiej r. 1558.

Albani Aleksander, W łoch rodowity, 
miał wielkie wpływy w kuryi. Będąc 
protektorem Rzeczypospolitej polskiej 
w Rzymie, popierał kandydaturę Fry
deryka Augusta, elektora saskiego 
(Augusta III) na tron polski r. 1733. 
Albaui wystawił wspaniały pomnik Ma
ryi Krystyny, królowej angielskiej 
(córki królewicza Jakóba Sobieskiego) 
w Watykanie r. 1738. Albani utrzy
mywał stosunki dyplomatyczne z K a
rolem, księciem Radziwiłłem „Panie ko
chanku11 przez jego siostrę panią Mo
rawską r. 1774.

Albediński Piotr, syn Pawła, gene- 
ral-adjutant, gubernator wojenny wi
leński, był czystej krwi Rosyaninem, 
człowiekiem bardzo sprawiedliwym 
i prawym; powszechnie łubiany i po
ważany, łagodził chwilowo teror rzą
dów na L ’twie. Albediński umarł jako 
generał-gubernator w Królestwie Pol- 
skiern, w Warszawie; Albediński był to 
jeden z rozumniejszych i popularniej
szych działaczy rosyjskich. Zostawił 
po sobie ślady taktycznego postępona
wania i bezwzględnej sprawiedliwo
ści, trzymał się zawsze zasady: „Sur- 
tout pas trop de zele!“ Nie dotykał 
się wiary ani języka! W yjątkowe pra
wa dla Litwy, wprowadzone tymcza
sowo niby w r. 1864, jako kara za po
wstanie r. 1863, a właściwie w celach 
rusyfikacyjnych, trwały za długo. Ge
neral Albediński powtarzał g łośn o : 
„Czas już zapomnieć!1' Wdzięczni Po
lacy nie mogą mu tego zapomnieć! 
a młodzież uniwersytecka złożyła naj
piękniejsze świadectwo uznania, ofia
rując mu po śmierci wieniec z napi
sem polskim: „Uczciwemu człowieko
w i1'. Warszawa r. 1828.



Alben, inaczej Dalben, Medyolańczyk, 
artysta malarz, wykonał freski w pa
łacu księcia Sapiehy, w Wilnie na 
Antokolu r. 1693 (p. Dalben).

Albert. arcyksiążę austryacki, ofia
rowywał pośrednictwo swoje w zatargu 
zakonu Krzyżaków z Rzecząpospolitą, 
którego Kazimierz Jagiellończyk, król 
polski, nie chciał przyjąć r. 1460.

Albert. ostatni wielki mistrz zakonu 
Krzyżaków, inaczej Albrecht albo 
Olbrycht, margrabia brandenburski, 
z rodu Hobenzolern, siostrzeniec Z y 
gmunta I Starego, króla polskiego, bo 
matka jego Zofia Jagiellonka, była 
córką Kazimierza Jagiellończyka. A l
bert z większą częścią Krzyżaków 
oderwał się od katolicyzmu, wyrzekł 
się ślubów zakonnych i, przyjąwszy lu- 
teranizm, ożeni! się; uważany był jako 
filar reforrnacyi i pragnął wywłaszcze
nia z lenna polskiego, to też wzbraniał 
się diugo złożyć hołd królowi pol
skiemu. Powinowactwo nie poprawiło 
stosunków naprężonych, i Polska mu
siała orężem dochodzić praw swoich, 
zajmując całe Prusy krzyżackie w r. 
1520. W szyscy sąsiedzi opuścili A l
berta, co widząc, przybył do Krakowa 
i złożył uroczyście hołd Zygmuntowi I 
na rynku krakowskim w r. 1526. Al
bert był autorem poważnego dzieła: „D e 
arte militariae“ , poświęcając je  kró
lowi Zygmuntowi Augustowi.

Albert I, książę pruski, z braćmi 
Jerzym, Kazimierzem i Janem, złożyli 
hołd wierności Zygmuntowi Augusto
wi, królowi polskiemu, w Krakowie 
dn. 10 grudnia r. 1548.

Albert, Palatyn Renu, książę obojga 
Bawaryi, prowadził korespondencyę 
dyplomatyczną z Zygmuntem Augu
stem. królem polskim r. 1556.

Albert Fryderyk, inaczej Albrecht, 
albo Olbrycht. książę pruski i margra
bia brandenburski, na czele licznego 
poczta rycerzy przybył do Krakowa, 
jako lennik polski, aby złożyć hołd 
wierności Zygmuntowi Augustowi, kró
lowi polskiemu, który uroczyście pa
sował go własnoręcznie na rycerza 
dn. 12 lipca r. 1569. Albert Fryderyk

starał się o rękę królewny Anny Ja
giellonki (1571). popierany przez Zofię, 
księżnę brunświcką. Zygmunt August 
mianował Alberta egzekutorem testa
mentu swojego. Albert wystąpił jako 
pretendent do korony polskiej r. 1572.

Albert Kazimierz, królewicz sasko- 
cieszyński, syn Augusta III, króla pol
skiego, miał silną partyę między szlach
tą polską, która chciała go wystawić 
jako pretedenta do tronu, w razie po
zbawienia tronu Stanisława, Augusta 
(r. 1769). Albert Kazimierz był człon
kiem „Towarzystwa nauk krakow
skiego

Albert, książę sasko-koburski, mał
żonek królowej W iktoryi angielskiej, 
człowiek-wielkiej zacności i rozumu, 
powiernik cesarza Napoleona III, który 
przyznał się podobno Albertowi, że 
żywi pragnienie odbudowania Polski. 
Książę Albert wystąpił z memoryałem 
i propozycyą przywrócenia niepodle
głości państwa polskiego, co zdaniem 
jego nie mogło być urzeczywistnione 
bez udziału Prus i Austryi. Projekt, 
poparty przez Francyę i Austryę, zy
skał również neutralność Prus. Z ca
łego zaboru rosyjskiego miało powstać 
Królestwo Polskie, któremu Austrya 
zgadzała się odstąpić część G-alicyi, 
a Prusy część Księstwa Poznańskiego 
r. 1854.

Alberti, rezydent wenecyański, zręcz
ny dopłomata, posiadał wielkie wpły
wy u dworu polskiego w Warszawie, 
gdzie rządził prawie że samowładnie, 
knując ustawicznie podstępy i intrygi, 
bez których królowa Marysieńka So- 
bieska żyć nie mogła (r. 1693 — 1696).

Alberti Karol, malarz nadworny 
Ludwika X , landgrafa Hessen-Darm- 
stadskiego, któremu towarzyszył w po
dróży do Polski i W arszawy; był 
twórcą 26 widoków Warszawy i je j 
okolic, akwarel bardzo ciekawych, 
z końca wieku X V III  (r. 1790 — 17y5).

Albertandi Antoni, pochodzenia wło
skiego, brat historyka, znakomity ma
larz, ulubieniec Stanisława Augusta, 
króla polskiego, w Warszawie r. 1770.

Albertandi ian, pochodzenia wło



skiego, uczony badacz, historyk, zna
komity znawca-antykwaryusz, zboga- 
cił archiwa polskie stu tomami ręko
pisów. Albertrandi, pierwszy numizma
tyk w Polsce, upoważniony został przez 
Stanisława Augusta, króla polskiego, 
do nabycia wielu antyków i unikatów 
do zbioru swego, za które zapłacono 
lOU.OOO złp. (r. 1779). Albertrandi, ulu
bieniec króla, szczególniejszą opieką 
otoczył Michała Cichockiego, niepra
wego syna Stanisława Augusta, powie
rzonego mu przez ojca; Cichocki był 
generałem wojsk polskich r. 1796.

Albi Jan, wojewoda Besarabii, przy
siągł wierność Władysławowi Jagielle, 
królowi polskiemu, w r. 1398.

Albiszew. pułkownik wojsk moskiew
skich, zabity w potyczce pod Bezdzie- 
żem, walczył przeciw Michałowi Ogiń
skiemu, stojącemu na czele konfedera
tów barskich dn. 6 września r. 1770.

Albo Julian, Hiszpan rodowity, ka
pitan, inżynier, wzięty do niewoli przez 
Chłopickiego pod Epilą dn. 24 czerwca 
r. 1808.

Albrecht, inaczej Albert, zwany Nie
dźwiedziem albo Pięknym, margrabia 
północny brandenburski, krewny Ag
nieszki, małżonki Władysława II, star
szego syna Bolesława II Krzywoustego, 
ofiarował się pośredniczyć między młod
szym bratem Władysława w sprawie 
utraconej przez niego dzielnicy r. 1146. 
Układy nie doszły jednak do skutku. 
U  tegoż Albrechta Niedźwiedzia, Jaeso 
Dux Poloniae. bitny rycerz z Kapnin, 
zajął miasto Brandenburg r. 1157.

Albrecht I, inaczej Olbrycht. cesarz 
niemiecki, nadał Wacławowi II, kró
lowi czeskiemu, tytuł króla polskiego 
r. 1300. Albrecht I zmusił orężem Rzecz
pospolitą polską, aby złożyła mu hołd 
i uznała się lenną. Albrecht I przywró
cił na tron polski Władysława Ło
kietka r. 1305.

Albrecht II, król czeski, prowadził 
wojnę z Władysławem III Warneń
czykiem, królem polskim, r. 1439.

Albrecht Kostka, Czech rodowity, 
wysłany w imieniu Jerzego Podiebrata. 
celem ofiarowania korony czeskiej kró

lewiczowi Władysławowi, synowi Ka
zimierza Jagiellończyka. po śmierci Je
rzego w r. 1468. Albrecht Kostka zo
stał na dworze królewskim przyjęty 
uprzejmie i serdecznie w Krakowie 
dn. 16 maja r. 1468.

Albrecht, książę bawarski na Mni- 
chowie, był obecny na zaślubinach 
królewny Jadwigi, córki Kazimierza 
Jagiellończyka, króla polskiego, z Je
rzym, księciem bawarskim, w Lands- 
hucie r. 1474. Nazajutrz rano zjawił 
się u królewny elektor saski Albrecht 
imieniem pana .młodego, z oracyą i z 
puzderkiem, w którem był kosztowny 
naszyjnik i 10.000 dukatów; była to 
tak z w. „ Morgę ngabe".

Albrecht, kurfiirst brandenburski, 
był obecny na zaślubinach królewny 
Jadwigi, córki Kazimierza Jagielloń
czyka z Jerzym, księciem bawarskim 
w Landshucie r. 1474.

Albrecht, inaczej Albert, wielki 
mistrz zakonu Krzyżaków, siostrzeniec 
Zygmunta I, króla polskiego r. 1526 
(p. Albert).

Albrecht Karol, kurfiirst bawarski, 
pretendent do tronu polskiego w r. 
1733.

Albrecht, arcyksiążę austryacki, na
czelny wódz armii, po śmiałym ataku 
Rodakowskiego na czele Krakusów na 
Włochów pod Custozzą, wyraził dziel
nym Krakusom podziw i uznał ich 
bohaterstwo dn. 24 czerwca r. 1866.

Alcaala, książę Perafano de Ribera, 
vice-rej Neapolu, brał energiczny udział 
w sprawie windykacyi tak z w. sum 
neapolitańskich po śmierci (r. 1557) 
Bony Sforzy, królowej polskiej.

Alcan, nieznanej narodowości, ry- 
townik-artysta, którego podpis znaj
duje się na dwóch pięknych medalach 
polskich św. Andrzeja Boboli i św. 
Jadwigi r. 1860.

Alcan F., historyk francuski, autor 
książki: „Napolćon et la Pologne 
1806— 1807. Paris 1910“ ; zdobył so
bie rozgłos zasłużony we Francy i i Pol
sce; w pracach jego wiele prawdy 
i nauki; nigdy fałszywa myśl nie zro
dziła mu się w głowie, ■



Alcyat Paweł, Włoch rodowity, zna
komity kaznodzieja,antytrynitarz w Kra
kowie, przez edykt w Parczowie w y
dalony z kraju dn. 7 sierpnia r. 1564

Aldenburg, szef sekcyi ministeryum 
spraw zagranicznych, brał energiczny 
udział w ważnych naradach ininiste
ryum w sprawie polskiej w Wiedniu 
r. 186-1

Aldini Jan, profesor fizyki w Bono- 
nii, członek honorowy uniwersytetu 
wileńskiego r. 1845.

Aldobrandini Hipolit, W łoch rodo
wity, kardynał, legat papieża Sykstu
sa V, wysłany był do Polski dla ukła
dów w sprawie zwolnienia z niewoli 
areyksięcia Maksymiliana. W  Będzi
nie ułożył legat warunki pokoju mię
dzy obu stronami i uznał Zygmunta III 
za prawego króla polskiego r. 1589, 
a dla pozyskania poparcia kardynała 
Aldobrandini ego w sprawie windykacyi 
sum neapolitańskich, miał wyznaczo
nych przez Zygmunta III 3.000 du
katów rocznej pensyi. Aldobrandini 
obrany został papieżem, jako K le
mens V III w r. 1594.

Aldona, inaczej Anna, córka Giedy
mina, potężnego władcy Litwy, zaślu
biając, (w r. 1325) króla polskiego Ka
zimierza, złączyła pierwszy raz naród 
polski z litewskim; w posagu wraz 
z przymierzem, zawartem w Wilnie, 
przyprowadziła do Polski 24 000 jeń 
ców chrześcijańskich pozostających 
w niewoli litewskiej, zabranych z Ku
jaw. Mizowsza i Dobrzynia. Polacy 
uwolnili nawzajem jeńców  litewskich. 
Aldona nauczona wiary świętej przez 
Nankiera, biskupa krakowskiego, otrzy
mała imię chrzestne Anna dn. 30 kwie
tnia r 1325; zaślubiona dn. 28 czer
wca. Z powodu tej uroczystości król 
W ładysław Łokietek ustanowił order 
Orła Białfego na polu czerwonem. Anna 
zamiłowana była w muzyce i tańcu; 
umarła w r. 1339, zostawiając dwie 
córki Elżbietę i Kunegundę.

Alegrettl, poseł cesarza austryackie- 
go, jako sprzymierzeniec Polski, pró
bował rozpocząć układy pokojow.e mię
dzy Polską a Moskwą w r. 1656.

Aleksander Wielki, król macedoński, 
według kronikarza W incentego Ka
dłubka, prowadził wojnę z Polakami, 
a pobity przez nich ustąpił, spaliwszy 
Kraków (legenda, utworzona przez sa
mego Kadłubka),

Aleksander II, papież rzymski, mia
nował i zatwierdzi! w r. 1071 Stani
sława Szczepanowskiego biskupem kra
kowskim.

Aleksander Ml, papież, uznany przez 
Rzeczpospolitą polską, pomimo protestu 
Fryderyka Rudobrodego, cesarza nie
mieckiego który kazał obrać Wiktora IV 
papieżem; Aleksander III zatwierdził 
wielebnego Bogumiła arcybiskupem 
gnieźnieńskim w r. 1167. O jciec święty 
z Tuskulum napisał list własnoręczny 
do Kazimierza Sprawiedliwego chwa
ląc jego gorliwość i pobożność, uzna
jąc go za monarchę i zatwierdzając 
mądre ustawy, czyli prawa, nadane 
przez Kazimierza Sprawiedliwego i pa
nów Rady „O następstwie na tron 
polski “ w Łęczycy r. 1181. co więk
szej mocy prawom tym dodało.

Aleksander IV (Ra jnold) papież,sprze
ciwiał się długo kanonizacyi św. Sta
nisława, biskupa krakowskiego, doma
gając się na potwierdzenie świętości 
nowego cudu. Jakoż Ojciec Święty 
naglą chorobą zdjęty, dźwignięty z niej 
został przez św. Stanisława, który mu 
się objawił w r. 1253. Aleksander IV 
rozkazał w  bulli nawoływać kazaniami 
do krucyaty przeciw Litwinom i Mon
gołom w Niemczech, Czechach, Mora-O .
wach i Polsce, nadając wiernym odpu
sty i różne łaski. Bolesławowi, księciu 
polskiemu, zatwierdził prawa i udzie
lił błogosławieństwa: „Tobie, jako też 
następcom Twoim, mocą niniejszych 
listów dozwalamy, byś rzeczone ziemie 
pogan pod Twoją przyjął opiekę i jako 
p-iństwo« Tw oje (dominium) trzymaP1 r. 
1256. Aleksander IV  kazał też corocz
nie odprawiać uroczyste nabożeństwo 
żałobne na pamiątkę męczenników 
w Sandomierzu, zabitych przez Tata
rów w r. 1259.

Aleksander II, syn Romana, woje
woda wołowski, złożył hołd Władysla-



__ 9 —

wowi Jagielle, królowi polskiemu, pod
czas Zielonych Świątek w Świątynie 
w  r. 1415.

Aleksander VI Borgia, papież, przez 
Erazma Ciołka, prałata katedralnego, 
przyślą} relikwie dziesięciu tysięcy 
męczenników, które przechowują się 
w katedrze wileńskiej. Aleksander 
uznał Fryderyka Jagiellończyka, kró
lewicza polskiego, kardynałem i pry
masem. W bulli, wydanej w r. 1493 
połączył w jedną dyecezyę krakowską 
i gnieźnieńską. W  r. 1500 wysiał do 
Jana Obrachta, króla polskiego, legata 
swego Kaspra, biskupa z Caglio, w celu 
wywołania krucyaty przeciw Turkom. 
Pisał do wielkiego litewskiego, a króla 
polskiego, Aleksandra, aby namawiał 
Helenę, księżniczkę moskiewską, mał
żonkę swoją, do przyjęcia katolicyzmu 
i oświadczył się przeciw rebaptyzacyi 
na wypadek Unii. Aleksander V I po
średniczył też w rozejmie sześcioletnim 
między Polską a Moskwą w r. 1503,

Aleksander VII, papież, przysłał Ja
nowi Kazimierzowi, królowi polskiemu, 
weksel na 100 000 i upoważnił poświę
cić skarby kościelne, na potrzeby kraju 
i prowadzenie wojny ze Szwecyą w r. 
1655; ofiarował marszałkowi Stanisła

wowi Lubomirskiemu szablę, poświę
coną w r, 1658, uczcił też króla Jana 
Kazimierza, za wypędzenie z ziemi 
polskiej Aryan, inaczej Socyanów, ty
tułem : „Regis Oithodoxi£< r. 1659 Bul
lą zatwierdził bractwo miłosierdzia św. 
Rocha, przy kościele św Krzyża, nada
ją c odpusty na wieczne czasy r. 1667.

Aleksander VIII, papież, nadał nową 
regułę dla księży Paulinów często
chowskich (r. 1648). Uirzymywał ko- 
respondencyę dyplomatyczną z .łanem 
Sobieskim, który po zwycięstwie pod 
Chocirnem posłał papeżowi zieloną 
chorągiew Husseina i Alkoran. znale
ziony w jego namiocie. Pogrom Tur
ków nastąpił w dniu św. Marcina (11 
listopada) r. 1673.

Aleksander I. syn i następca Pa 
wła I cesarza Rosyi i Maryi ks. Wir- 
temberskiej, wielki władca północny, 
W (Iziewiątem pokoleniu był potom

kiem Anny Jagiellonki, księżniczki 
szczecińskiej, a córki Kazimierza Ja
giellończyka (według badań Lele
wela). Aleksander, najstarszy z czte
rech synów Pawła I, zostający pod 
zarzutem przyzwolenia na śmierć ojca 
rodzonego, zasiadł na tronie w r. 1801. 
Jeszcze jako następca tronu, został 
wysłany przez ojca o kilka wiorst, na 
spotkanie jadącego do Petersburga na 
stałą rezydencyę Stanisława Augusta, 
byłego króla polskiego, którego powi
tał uroczystą mową po francusku w r. 
.1796. Aleksander w młodych latach 
posiadał chęci i popędy liberalne, wy
głaszając poglądy pełne ludzkości. Z nie
nawiścią i oburzeniem mówił o despo
tyzmie i z młodzieńczym zapałem ma- 
rfcył o rzeczypospolitej wolnych naro
dów. Zaraz po wstąpieniu na tron 
powołał do swojego boku młodego 
księcia Adama Czartoryskiego, z k tó 
rym był zaprzyjaźniony od dawna 
i mianował go na trudne stanowi
ska kierownika polityki zagranicznej 
w r. 1803 i kuratora okręgu nauko
wego wszystkich szkół polskich w ca
łym Zaborze rosyjskim. Książę Adam 
przyjął wysoki urząd, nie ukrywając 
przed cesarzem, że chce służyć prze- 
dewszystkiem ojczyźnie swojej. Nie 
zraziło to bynajmniej Aleksandra. Adam 
Czartoryski złożył Aleksandrowi pro
jekt utworzenia Królestwa Polskiego 
z ziem polskich zaboru rosyjskiego, 
z warunkiem, ażeby cesarze rosyjscy 
byli królami polskimi, Aleksander skła
niał się do powyższego planu. Jadąc 
de Memla, Aleksander zwiedził Aka
demię wileńską, uposażył gimnazyum 
krzemienieckie dochodami starostwa 
krzemienieckiego i zatwierdził ustawę 
Liceum w r. 1805. Księcia Adama 
Czartoryskiego obdarzył Aleksander 
dobrami Szkłów na Białej Rusi, z pra
wem dziedzictwa, wartości kilku mi
lionów za wierne i przyjacielskie usłu
gi. Następnie udał się cesarz do Puław, 
dokąd przybył 4 października i zabawił 
tam dni 20; w Puławach zgromadzili 
się przedstawiciele dawnych ziem pol
skich z homagium wiernopoddańczein

3
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(r. .1805) i złożyli cesarzowi listę po
krytą setkami podpisów, ofiarowując 
mu koronę polską. Po wizycie w Pu
ławach Aleksander I ofiarował dwa 
przepiękne sfinksy z porfiru ingryj- 
skiego, które umieszczono przy scho
dach domku Sybilli, na pamiątkę po 
bytu jego. Z Puław podążył Aleksander 
do Berlina, gdzie król Fryderyk W il
helm z królową Luizą przyjmowali go
ścia nad Sprewą. Po kilku dniach za
warty został traktat prusko-rosyjski 
przeciwko Napoleonowi I. Nazajutrz za
prowadzono Aleksandra do podziemia 
kościoła pocztdamskiego, gdzie odbyło 
się pożegnanie: nad trumną W ielkiego 
króla podano sobie ręce i zaprzysiężono 
wieczyste braterstwo państw i dynastyi 
w r. 1805. Po klęsce pod Austerlitz 
w r. 1805 Aleksander tak nagle i po
kryj omu wracał do Petersburga, że 
tylko w Międzyrzeczu zmienić mógł 
bieliznę, ofiarowaną mu przez księcia 
Konstantego Czartoryskiego. W  Tylży 
dn. 7 lipca 1807 Napoleon podał pro
jekt odbudowania Polski pod berłem 
rosyjskiem, od czego Aleksander uchy
lił się stanowczo; zgodził się jednak 
na stworzenie Księstwa Warszawskiego, 
drobniutkiej organizacyi zakreślonej 
palcem Napoleona I na mapie, bez 
znajomości stosunków, które ostać się 
długo nie mogło, a trwało lat blizko 
ośm, od traktatów w Tylży w r. 1807 
do kongresu wiedeńskiego w r. 1815. 
Cesarz traktował Księstwo Warszaw
skie, jako kraj zawojowany, zajął je  
przenosząc główną kwaterę do Kalisza, 
mianował Radę najwyższą, do której 
wyznaczył Bazyla Łańskiego i Miko
łaja Nowosilcowa, na prezesa zaś Sta
nisława W odzickiego; był to istny 
zaprzęg ze znanej bajki, w której 
rak, ryba i łabędź mieli razem ciągnąć 
wóz. Aleksander, trapiony obawą wkro
czenia Napoleona, starał się zjednać 
sobie Polskę, Józefa Poniatowskiego 
i cały naród, jako sprzymierzeńca, a za
razem wzbudzić ku sobie zaufanie 
i przychylność wszystkich; sądząc, że 
najstosowniej będzie oderwać Polaków 
od Francyi, przemawiał do obywateli

miejscowych po polsku, by 
jąco grzeczny i uprzejmy i 
cać Józefowi Poniatowskiemu najko
rzystniejsze warunki dla Polski. Książę 
Józef odrzucił szorstko propozycyę, 
mówiąc: „Nie przyjmę obietnic, jeżeli 
trzeba je  będzie okupić ceną honoru!“

W edług traktatu wiedeńskiego z dn. 
14 października r. 1809, Księstwo W ar
szawskie powiększyło się przez przyłą
czenie znacznej części Galicy i, Krako
wa, i tylko kopalnie wielickie uznane 
były jako wspólna własność Austryi 
i króla saskiego; przybyło 9 19 mil 
kwadratowych obszaru ziemi i półtora 
miliona ludności. Z  większych miast, 
oprócz Warszawy i Poznania, należał 
Toruń, Kalisz. Płock, Bydgoszcz i Łom
ża. W  początkach r. 1811 Aleksander I 
rozpoczął rokowania z b. ministrem 
Czartoryskim, w celu przeciągnięcia 
Polski na swoją stronę, aby, udawszy 
się razem nad Łabę, zagrodzić drogę 
nieprzyjacielowi. Po klęskach wyprawy 
moskiewskiej Polacy, znalazłszy się 
w strasznym nad wyraz położeniu (r.
1812). wyciągnęli dłoń do cesarza Ale
ksandra, widząc w tem jedyne w yj
ście. Dn. 10 listopada casarz upoważ
nia księcia Ogińskiego, aby oznajmił 
rodakom o postanowieniu wskrzesze
nia Polski, a dn. 19 grudnia pokazuje 
mu amnestyę dla Polaków, którzy ucze
stniczyli w powstaniu, zapewniając 
przytem, że skoro tylko wojska jego 
zajmą Księstwo Warszawskie i powrót 
Napoleona stanie się niemożebnym. w y
pełni swój zamiar wskrzeszenia Polski.

Przybywszy do W ilna dn. 22 grud
nia, cesarz wstrzymał wyroki śmierci 
na Polaków, co bić się nie chcieli prze
ciwko rodakom i ojczyźnie, darował 
przy tem szeroką amnestyę biorącym 
udział w wojnie francuskiej. Zwycię
żywszy Napoleona i mając pod ber
łem swojem Polaków, Aleksander, za 
miast zgnieść wroga, ofiarował mu 
wspaniałomyślnie wszystkie dobro
dziejstwa, które miały zabezpieczyć 
szczęście nasze. W  państwie nowo 
utworzonem miał panować Aleksander, 
który projektowi temu był bardzo przy

ł uprzedza- 
kazał obie-
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chylny. Powtarzał on często, że ma 
tyle ważnych spraw do rozstrzygnięcia, 
że nie ma chwili swobodnej zająć się 
sprawą polską: „miejcie, proszę, cier
pliwość i ufność we mnie“ .

Konstytucyę 3 maja trudno było 
wprowadzić bez poważnych zmian do 
dwumilionowego kraiku. W  lutym r. 
1813 wojska rosyjskie zajęły War
szawę. Ordynacyę nieświeską oddał 
cesarz księciu Antoniemu Radziwille. 
wielkorządcy poznańskiemu, żonatemu 
z Luizą, księżniczką pruską dn. 24 
lutego r. .1814. Generał Tadeusz K o
ściuszko napisał dn. 9 kwietnia r. 1814 
list do cesarza Aleksandra I, błagając 
go o amnestyę zupełną dla Polaków 
i oswobodzenie włościan, . przyczem 
Aleksander miał być ogłoszony kró
lem polskim. Cesarz w liście własno
ręcznym obiecał uroczyście Kościuszce 
spełnić jego prośbę dn. 3 majar. 1814. 
„Życzenia Twoje będą spełnione, znik
ły przeszkody, odrodzi się naród przez 
tego, którego miał za nieprzyjaciela. 
Biorę na siebie uroczyście ten obo
wiązek ! Gałązka, oderwana od drzewa 
powinna złączyć się znowu z tym 
pniem, który je j dodawał mocy i siły !“ 
Kłamał jednak potężny monarcha i nie 
dotrzymał słowa; fałsz i obłuda były 
zawsze cechą carów rosyjskich. Skoń
czyła się wielka w ojna ; bitwa zwy 
cięska pod Lipskiem otworzyła wojsku 
rosyjskiemu granice Francyi. Aleksan
der na czele wojsk sprzymierzonych 
zjawił się w Paryżu, zmuszając Na
poleona do abdykacji, który mu
siał ustąpić z tronu. Po abdykacyi 
Napoleona Aleksander I przyjął depu- 
tacyę wojska polskiego, która złożyła 
w ręce jego  losy swoje i kraju. Ce
sarz wziął pod swoją, opiekę armię 
polską i zapewnił je j swobodny pod 
bronią powrót do ojczyzny i wszystkie 
przywileje nadane im przez Napoleona. 
W tst. Denis pod Paryżem cesarz objeż
dżał bohaterów polskich, oddając ich 
pod dowództwo brata swego W ielkiego 
Księcia Konstantego dn. 24 kwietnia 
r. 1814. „Poznaliśmy się — powie
dział —; nawzajem na polach bitwy

i przekonaliśmy się, że dwa narody, 
których dzieliła nieprzyjaźń, poważać 
się wzajemnie pow inny; zyskaliście 
mój szacunek ! Obowiązuję się uro
czyście ustalić szczęście narodu wa
szego*. W ojsko polskie opuściło Paryż 
dn. 15 maja r. 1814, pod opieką już ce
sarza Aleksandra, a dowództwem W in
centego hr. Krasińskiego; była to garść 
bohaterów, okrytych krwią i kurzem 
40 bitew i sławą niezrównanego mę
stwa i wierności sztandarom sw oim ; 
zabrano po drodze działa, zostawione 
w Moguncyi, i zwłoki księcia Józefa 
Poniatowskiego w Lipsku i wrócono 
dn. 8 września r. 1814. Kongres wie
deński dokonał czwartego rozbioru 
Polski, powołując do życia zamiast 
Księstwa Warszawskiego Królestwo 
Polskie i 20 milową rzeczpospolitą 
krakowską o 100 000 mieszkańców; 
był to prawdziwy więzień polityczny, 
osaczony przez trzv mocarstwa i ich 
władzę opiekuńczą. Aleksander I. młody 
monarcha, uwzględniał życzliwie po
trzeby poddanych swoich, których tło- 
maczem bezpośrednim został książę 
Adam Czartoryski, kurator wileński, 
minister praw zagranicznych, a na
wet przyjaciel cesarza. Aleksander I, 
wbrew innym dyplomatom rosyjskim, 
podpisał nakreślone przez księcia Adama 
Czartoryskiego zasady przyszłej kon- 
stytucyi Królestwa Polskiego: „Bases 
de la Constitution“ ; dn. 27 maja r. 
1815 w Wiedniu cesarz popełnił ogrom
ny błąd, wyznaczając Księstwo P o 
znańskie, najpiękniejszą część Polski, 
tudzież Toruń i Gdańsk Prusom, przez 
co zrujnował przemysł i handel kraju, 
którego przecież ogłosił się protektorem 
i królem (r. 1815). Sankcya Kongresu 
Wiedeńskiego przywróciła porządek 
w Europie, harmonia i przyjaźń znów za
kwitły między mocarstwami. Aleksan- 
derl na Kongresie Wiedeńskim zastrzegł 
sobie prawo rozszerzenia granic od 
wschodu, to jest wcielenia doń części 
dzielnicy rosyjskiej, jaką uzna za sto
sowną. Ruś Chełmska razem z K ró
lestwem Polskiem przyłączona była do 
Rosyi (1815). Aleksander tyle razy

i '
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miał na ustach wskrzeszenie Polski, że 
nie mógł nie zrobić czegoś dla narodu 
polskiego; trzeba było dotrzymać, je 
żeli nie hojnych przyrzeczeń, to przy
najmniej dać nadzieję, że nie zapom
niał o nich i zapewnić zachowanie 
narodowości polskiej. Aleksander z naj
większym wysiłkiem, pomimo oporu 
całej Europy kongresowej, utrzymał 
nazwę Królestwa Polskiego i zawia
domił Senat polski, że się zgadza przy
jąć tytuł króla polskiego, obdarowując 
Polskę osobną Konstytucyą, składającą 
się ze 165 artykułów,o której marszałek 
Badeni powiedziat, że cesarz zawinął 
w nią nahajkę i wręczył bratu swemu 
Wielkiemu Księciu Konstantemu, głó
wno-dowodzącemu armią polską.

W racając z wojny, Aleksander I 
zapowiedział wiele łask i dobrodziejstw 
jak  np.: autonomię, senat, bank, mo
netę, uniwersytet (1817), wojsko i ję 
zyk, lecz w rzeczywistości milczało 
prawo, milczały sądy, tylko swawola 
hulała. Konstytucyi r. 1815 nie można 
uważać ani za dobrą ani też za dosko
nałą, a jednak wśród ówczesnych na
rodów europejskich nietylko nie było 
lepszej — lecz co ważniejsza, równej 
jej. Królestwo Polskie zyskało odrębny 
byt narodowy, własny rząd, sejm, skarb 
i wojsko. Litwa i Ruś zachowały daw
ne instytucye i polski system edukacyi 
publicznej pod zwierzchnictwem Ada
ma księcia Czartoryskiego. Należało 
stać twardo przy prawach swoich, ale 
i cudze szanować. Nie dosyć było 
wskrzesić Polskę, trzeba jej było po
dać rękę, aby potnódz wyjść z grobu. 
Aleksander pomyślał o wszystkim 
i hojną ręką udzielił potrzebnych za
sobów z własnej szkatuły na utrzy
manie wojska, które powierzył bratu 
swemu. Na Kongresie Wiedeńskim pod
czas powszechnego jakoby ćwiartowa- 
nia w prosektoryum anatomicznem 
narodów ściśle określono granice K ró
lestwa Polskiego. Osobna deputacya 
zasłużonych w kraju oby wateli została 
wysłaną do Paryża, gdzie bawił Ale- 
leksander I, w celu wręczenia mu 
medalu, wybitego na pamiątkę ustano

wienia Królestwa Polskiego. Po uspo
kojeniu Europy Aleksander po raz 
pierwszy przybył do Warszawy, jako 
król polski, konno, w stroju generała 
polskiego, z orderem orła białego na 
piersi w towarzystwie brata swego, 
W ielkiego Księcia Konstantego, dn. 12 
lutego r. 1815, witany uroczyście przez 
tłumy. Polacy mniemali, iż otrzymają 
od niego „Polskę od morza do morza11, 
witali więc radośnie jutrzenkę wolności 
polskiej; wystawili bramę tryumfalną 
z napisem: „Pozwól, że cię nazwiemy 
ojcem*i wodzem!41— Cesarz mianował 
namiestnikiem Królestwa Polskiego ge
nerała Zajączka, podpisując jednocześ 
nie nominacyę księdza Woronicza na 
biskupstwo krakowskie dn. 10 listo
pada; dał upoważnienie Michałowi 
księciu Ogińskiemu do zorganizowania
8 zabranych gubernii, jako całość odręb
ną od reszty cesarstwa. Ogiński, chcąc 
kuć żelazo póki gorące, zaproponował 
utworzenie księstwa udzielnego litew
skiego, pod zarządem siostry cesarza 
Katarzyny. Aleksander I w sile wieku, 
mając lat 38, rozpoczął panowanie i od
wiedzał Królestwo Polskie prawie co 
rok. Dn. 13 lipca r. 1817 utworzył 
oddzielny korpus litewski, wyłącznie 
z 5 gubernii zachodnich, z herbem 
dwugłowego orła srebrnego, z pogonią 
litewską na piersi. Mianował przy tem 
we wszystkich guberniach ziem pol
skich gubernatorów Polaków na pierw
szym Sejmie warszawskim r. 1818. 
Po ogłoszeniu Królestwa Kongreso
wego, nadana ojczyźnie naszej auto
nomia nie dała jednak samorządu r.
1815, cieszono się rozszerzeniem Pol
ski, lecz był to raczej powrót do daw
nej niewoli i odnowienie rozbioru, 
była to nowa zagłada Polski, wskrze
szenie, zaś tytułu króla polskiego, przy
jęte przez cesarzów rosyjskich, uważać 
należy za nowy cios. „Im ię Polskie 
nie oznacza narodu — pisał Kościuszko 
do Adama Czartoryskiego —  bez sto
sownej rozległości kraju, nie może być 
między Polską a Rosyą poważania 
i przyjaźni; przewiduję, żeimię Polski, 
pójdzie w pogardę. Rosya za podda
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nych nas uważać będzie“ . Cesarz po
zwolił sprowadzić ciało ks. Józefa Po
niatowskiego do Warszawy (r. 1817) 
u wznieść mu pomnik ze składek pu- 
licznych, do których wojsko dało 

pierwszą inicyatywę, ofiarowując pen- 
syę trzydniową.. Dukuinent cesarski 
przechowuje się w archiwum wda
no wskiem. Cesarz wysiał do Salury 
ks. Jabłonowskiego w sprawie zabra
nia ciała generała Kościuszki do Kra
kowa, a koszta sprowadzenia zwłok 
polecił zaspokoić ze skarbu publicznego 
r. 1818, ofiarując zaś hojny dar na 
usypanie kopca Kościuszki, chciał ko
niecznie uchodzić przed Europą za 
spadkobiercę korony Piastów i Jagiel
lonów. Postanowiono więc po wszyst
kich ziemiach byłej Polski uczcić pa
mięć Jego zasług. Pierwsze wystąpiło 
Kowno dn. 10 listopada r. 1817; 
najwspanialej jednak obchodzone było 
w Wilnie w ciągu trzech dni we 
wszystkich kościołach katolickich i lu- 
terańskicb, szkole izraelickiej i w me
czecie. Na obrzędzie protestanckim 
byli obecn i: biskup katolicki, archi- 
mandryta prawosławny, rabin i mułła 
w imieniu wielkiej idei pierwszy raz 
w Polsce. Uniwersytet wileński otwarto 
w r. 1816 — 1818. Przy otwarciu pierw
szego sejmu w r. 1818 cesarz powie
dział: „Spełniają się nadzieje wasze, 
a inoje życzenia1“ Generał Milora- 
dowicz, obecny na otwarciu 1-go sejmu 
w Warszawie, po pięknej mowie ce
sarza Aleksandra, zapytany przez ge
nerała Paskiewicza: „A  co z tego 
będzie?1' odpowiedział opryskliwie: 
„To, że za lat 10 będziesz ich brał 
szturmem ze swoją dywizyą !t! Ale
ksander I, należąc do loży masońskiej 
„Trzech cnót", otwartej pod przewod
nictwem Michała Wielhorskiego, jako 
zastępcy wielkiego mistrza (w styczniu 
r. 1816) i „W schodu Polskiego", zasilał 
ją dość znacznemi subwencyami pie- 
niężnemi. Aleksander oddal Księstwo 
Łowickie Wielkiemu Księciu Konstan
temu, za zasługi dn. 4 lipca r. 1820, 
przypuszczając małżonkę jego, z domu 
Joannę Grudzińską, do wspólności ma

jątku. Księżna umarła w Carskiem 
Siole dn. 29 listopada r. 1831. Ale
ksander I nie umiał być jednocześnie 
królem polskim konstytucyjnym i ca 
rem samowładnym w Kosy i. Lekce
ważąc sobie drobne Królestwo, zaczął 
rządzić samowładnie, mianował namie
stnikiem generała Zajączka, a W iel
kiego Księcia Konstantego naczelnikiem 
sił zbrojnych kraju, który właściwie 
został panem Królestwa. Cesarz nadał 
Polakom nazwę korpusu, wyłogi mun
durów, ale przy komendzie moskiew
skiej i dowódcach moskiewskich, przy 
orłach i chorągwiach moskiewskich. 
Konstytucyą Aleksandra przyszła na 
świat jako twór niedokończony, brak 
mu było potrzebniejszych w praktyce 
przepisów, pozostawionych późniejsze
mu rozwinięciu, które wysuwały coraz 
to nowe usterki, dając powód do spo
rów. To też biurokrata Nowosilcow 
podstępem zręcznie pochwycił kores- 
pondencyę sekretną kięcia Adama 
Czartoryskiego z dyplomatami angiel
skimi Grayem i Hollandem, przedstawił 
ją  Aleksandrowi jako dokumenta kom
promitujące, które zgubiły Czartory
skiego w oczach cesarza. Aleksander 
usunął go, oddając się w ręce złych 
ludzi, Arakczejewa i Nowosilcowa. 
naj większegoprześladowcę wszystkiego, 
co polskie. Pod wpływem Nowosilcowa 
powstała instytucya żandarmeryi (r. 
1816), zaczęto dokonywać licznych are
sztować i nagle jakby gasła gwiazda 
błogosławieństwa, a z nią dobroć A le
ksandra 1. Cesarz zmienił się zupełnie, 
zasępił się, zaczęły się prześladowania 
policyjne; dn. 6 listopada r. 1821 zo
stały zakazane wszystkie związki tajne, 
a wolnomularstwo uległo kasacie. Ga
binet pruski czynił wszystko, co mógł, 
aby ochłodzić cesarza do Polakowi aby 
w Warszawie rozjątrzyć przeciw nim 
W ielkiego Księcia Konstantego (r. 1820) 
Kiedy książę W asilczykow złożył ce 
sarzowi szczegółowy raport o wykrytych 
związkach tajnych, ku najwyższemu 
jego zdziwieniu, cesarz, od dawna
o wszvstkiem powiadomiony, rzekł 
obojętnie: „Sam podzielałem te złu
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dzenia i błędy, nie moja rzecz karać 
za nie“ (r. 1821). Rok 1821 przyniósł 
coraz wyraźniejsze oznaki w ycofyw a
nia się Aleksandra I z pierwotnych 
zamysłów reformatorskich i restytu- 
cyjnych względem Polski. Bytność 
Aleksandra w Warszawie w r. 1821 
nie pozostała bez głębszego znaczenia, 
nastąpiła reakcya w rządach, a zara
zem początek prześladowań politycz
nych w Królestwie i na Litwie. 
Przejazdem na Kongres w W eronie 
Aleksander zatrzymał się na tydzień 
w Warszawie w połowie sierpnia r. 1823. 
Przybył też na sejm ostatni do W ar
szawy pod koniec kwietnia r. 1825 
i bawił siedem tygodni; zwiedził Lu
blin i pozwolił wznieść kolumnę na 
pamiątkę połączenia Litwy z Koroną 
r. 1825 ; zatwierdził Towarzystwo K re
dytowe, utworzone dn. 13 czerwca r, 
1825. Przez 15 lat istnienia Królestwa 
Polskiego tyle zebrało się niesprawie
dliwości, krzywdy, przekroczeń praw 
konstytucyi, że lada chwila spodziewać 
się można było wybuchu. Po pierw- 
szem obcięciu samorządu zjawiały 
się coraz nowe dowody represyi. W olny 
jednak od fanatyzmu religijnego ce
sarz ofiarował 10 000 rubli na restau- 
racyę katedry katolickiej w Wilnie. 
Aleksander [ zawiązał romans ze sław
ną pięknością polską, Rościszewską, 
której wmówiono, że zbawi ojczyznę, 
plącąc cesarzowi Rosyi wzajemnością. 
Dla pokrycia hańby kochanki swojej 
Aleksander wydal Rościszewską później 
za mąż, za adjutanta swego, księcia 
Trubeckiego, poczein zawiązał drugi 
romans z księżną Naryszkinową z Cze- 
twertyńskich, ale tym razem miłość 
jego była nieszczęśliwa — melaneho- 
liezna i rozpaczliwa. Aleksander I u- 
mart w Taganrogu w r. 1825 po 17 
dniach choroby, nie nagle i nie otruty, 
jak twierdziło wielu. Pomimo zwycięstw 
i tryumfów umierał w rozpaczy. Po
danie jednak głosi, że cesarz został 
otruty za sprzyjanie Polakom i źe tru
ciznę dano mu w poziomkach. Żo
naty był z Elżbietą Aleksiejewną, księż
niczką badeńską. Poświęcenie kościo

ła św. Aleksandra, wzniesionego na 
jego pamiątkę w Warszawie, odbyło 
się dn. 18 czerwca r. 1826, w Belwe
derze zaś wzniesiono mu pomnik z na
pisem: „A  notre bienfaiteur!“ (r, 1827). 
Dec.yzyą Aleksandra I wyposażony zo
stał instytut agronomiczny w dobra 
rządowe Marymont z Bielanami, Rudą, 
Wawrzeszewem oraz zapomogą pie
niężną r. 1816; otwarcie nastąpiło 
w r. 1829. Aleksandrowi I nadano 
imię Zbawcy Rosyi i Wskrzesiciela 
Królestwa Polskiego. Rozeszła się 
wkrótce uporczywa pogłoska, że cesarz 
jakoby nie umarł i że przez długi czas 
przebywał na Syberyi,jako pustelnik, 
ojciec K uźm icz; ta legenda ludowa 
przeszła nawet do historyi Szyldera, 
biografa Aleksandra I (r. 1837).

Aleksander, książę hesski, żonaty 
był z hrabianką Julią Hauke, córką 
generała artyleryi i kwatermistrza ge
neralnego wojsk polskich (r. 1851).

Aleksander II, syn Mikołaja I, c e 
sarz Wszech Rosyi. zaraz po wstąpieniu 
na tron, zwrócił się do cesarza Napo
leona III z pokorną prośbą o pokój. 
Prośba została przyjęta, wojna krym
ska skończona, nigdy jednak Rosya, 
nie była tak blizko zguby i zagłady. 
Aleksandar II wstąpił na tron w r. 
1855,, nosząc jedynie tytuł Króla Pol
skiego ; będąc jeszcze następcą tronu, 
mówił czasem po polsku, a w chwi
lach wolnych zajmował się literaturą 
polską. Aleksander zakochał się w uro
czej Polce, pannie Kalinowskiej, póź
niejszej księżnie Ogińskiej na Reto- 
wie. Wstępując na tron, Aleksander 
rzucił garstkę ulg dla Polaków: ze
zwolił na powrót do kraju emigrantom 
i zesłanym na Syberyę, ułaskawił ofiary 
konarszczyzny, pozwolił otworzyć Aka
demię medyczno-chirurgiczną w W ar
szawie, której ofiarował bogatą biblio
tekę, nabytą u ministra Turkułły. Cen
zura zwolniła niektóre dzieła Adama 
Mickiewicza od indeksu, wszystkim 
przyświecała lepsza przyszłość. Ale
ksander II, pomimo liberalnych prze
konań i dobrego serca, był jednak 
tyranem przez słabość charakteru.Jak
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kolwiek przyjazny Polakom, powodo
wał się często otoczeniem wrogiem dla 
Polaków. Za pierwszą bytnością swoją 
w Warszawie owacyjnie był przyjm o
wany przez ludność i obywateli ziem
skich dn. 22 maja r. 1856. Poprze
dziła go sława człowieka łagodnego, 
mającego w zanadrzu mnóstwo reform 
w różnych gałęziach i dziedzinach. 
Spodziewano się rzeczy nadzwyczaj
nych. Polacy mieli nadzieję, że sama 
uprzejmość cesarza zasypie do reszty 
głęboką przepaść, którą wykopał rok 
1831. Na przyjęcie cesarza wydano 
bal wspaniały, zamówiono wieczerzę 
na 600 osób u najlepszego kuchmistrza 
Chevrieza. Cesarz w reskrypcie swoim 
wypowiedział myśl o nie dopuszczal
ności czynienia ze szkoły narzędzia 
do osiągnięcia celów politycznych i ze
zwolił na zaprowadzenie języka pol
skiego w prowincyach zabranych. 
W Krzemieńcu jednak szlachcie, do
magającej się o język  polski, powie
dział: „Tu kraj rosyjski'/1 W  Wilnie 
witany był pierwszy raz z wielkim 
entuzyazmem przez ludność miejscową. 
A. E. Odyniec, literat i poeta polski, 
rówieśnik, współtowarzysz pracy i wy
znawca najgorętszy Adama Mickiewi
cza, człowiek zacny ale słaby, wystąpił 
z powitalnym hymnem dn. 18 wrześ
nia r. 1856, w którym wnuka Kata
rzyny II  nazywał dziedzicem Jagiel
lonów. każąc cieszyć się królom na
szym z grobów z przybycia cara do 
Wilna. Nazajutrz, wezwawszy marszał
ków szlachty, Aleksander rzekł do nich: 
„Powiedźcie panom szlachcie, że jestem 
z niej niezadowolony, niech wie ona 
i Europa, że tu nie Polska!11 Podczas 
pobytu swego w W ilnie zatwierdził 
ustawę Muzeum archeologicznego, za
łożonego przez Eustachego hrabiego 
Tyszkiewicza. Przybywszy powtórnie 
do Warszawy na zjazd monarchów dn. 
20 października r. 1860 i uprzedzony
o zamiarze oby wateli podania mu adresu, 
dopominającego się o różne reformy, 
wypowiedział do deputacyi obywatel
skiej długą mowę pn francusku, podob
no płożoną przez kanclerza Qorczą-

kowa, którą zakończył słowami: „Precz 
z marzeniami 1“ Wszystko, co mój 
ojciec zrobił, dobrze zrobione ! Pano
wanie lńoje będzie dalszym ciągiem 
panowania jego, potrafię powstrzymać 
marzycieli i stłumić ich zakusy; szczę
ście i pomyślność Polski polega na 
zupelnem zjednoczeniu z narodami rao- 
jemi cesarstwa!“ Mowa ta wywołała 
ogólne rozczarowanie i zakłopotanie 
a frazes kanclerza Gorczakowa: „La 
Russie se recueille“ uczynił silne, lecz 
nie miłe wrażenie. W  teatrze Wielkim 
podczas przedstawienia galowego ro
zlano wszędzie asafetydę i powybijano 
szyby w karetach zajeżdżających gości 
na bal dworski, oblewając suknie kwa
sem siarczanym. W krótce potem lud 
zabawiał się urządzaniem owacyi lub 
też tłuczeniem szyb i wyprawianiem 
kociej muzyki, stosownie do zasług, 
i krzyczał: „Niech żyje konstytucyą
3 maja i równość, precz z tyranami 
i szpiegami!“ Albo urządzał nie pra
ktykowane dotychczas manifestacye 
polityczno-religijne na olbrzymią skalę. 
Śpiewy patryotyczne po kościołach, 
żałoba, czamarki i konfederatki, de- 
monstracye uliczne i zaburzenia; pa
nie polskie składały śluby wierności 
ojczyźnie krzewienia gorących uczuć 
patryotycznych w rodzinie i otoczeniu. 
Manifest uwłaszczenia włościan w Kró
lestwie Polskiem i na Litwie dn. 10 
lutego r. 1861 i masowy pobór rekru
tów — wszystko to przewróciło w gło
wach młodzieży, która, zamiast uczyć 
się przyrody, medycyny, prawa i inży- 
nieryi, wolała innych uczyć polityki. 
Cały kraj pokryty został siecią tajnych 
związków spiskowych, zaczepnych 
i wywrotowych. Branka, zarządzona 
przez Wielopolskiego, doprowadziła 
młodzież' do nieobliczalnego w skut
kach swoich porywu, która szła między 
lud, demonstrowała, agitowała i dokony
wała zamachów terorystysznych; z nich 
to następnie utworzył się legion zesłań
ców politycznych i niezliczone ofiary, 
a pożary miast r. 1861 w całej Rosyi 
przypisano także powstańcom polskim; 
osiągnięto więc skutek pożądany — obu-
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rżenie — to też uwaga świata zwró
cona była na Polskę, skutkiem sensa
cyjnych  wypadków w Warszawie r.
1861, Zaściankowi politycy wierzyli 
święcie, że wszystko, co im się roi, 
zamierza ziścić cesarz francuski Na
poleon III, a łudząc się tą nadzieją, 
popchnęli naród do wybuchu powsta
nia. Polska, w której duch nienawiści 
przeciw Moskwie wrzał ciągle i tylko 
bagnety utrzymywały ją  w posłuszeń
stwie, była gotowa do powstania— tak 
to przynajmniej rozumiał Rząd Narodo
wy. Pierwsza okazała demonstracya po
lityczna wypadła w Warszawie, w ro 
cznicę bitwy grochowskiej dn.26 lutego 
r. 1861. Warszawianie,jak pierwsi chrze
ścijanie, szli na śmierć z krzyżem w rę
ku i modlitwą na ustach. Nadeszły naj
piękniejsze chwile manifestacyi luto
wych w Warszawie, pełne grozy. Na Kra- 
kowskiem Przedmieściu padły pierw
sze strzały i oto narożny salon hotelu 
Europejskiego pokrył się kirem, a lud 
wyruszył tu i złożył w nim zwłoki 
pięciu poległych. Tysiące łudzi prze
sunęło się przez salony, tylko brzęk 
monet słychać było wrzucanych do urn, 
ustawionych na stołach, przy których 
zasiedli zaufani narodu, przyjmując 
ofiary, składane na ołtarzu Ojczyzny. 
Górował ponad nimi szept modlitwy 
tłumnie napływającego narodu. Na po
grzebie znowu Arcybiskupa Fijałkow
skiego brali udział: duchowieństwo 
luterańskie i £ydzi, którzy nieśli ta
blice Dziesięciorga z herbami Polski 
i Litwy dn, 11 października r. 18()1, 
Książę Gorczakow, namiestnik K ró
lestwa Polskiego, straci! zupełnie głowę, 
nie wiedząc co począć a ilekroć rząd 
rosyjski jest w tarapatach, gotów zaw
sze czynić ustępstwa Polakom, skoro 
tylko znowu na wierzch wypłynie, cofa 
wszystko niezwłocznie. Aleksander II 
pragnął kompromisowego załatwienia 
sprawy polskiej. Sprężyną do tego 
miały b yć  obietnice reform, mianowa
nie Namiestnikiem brata swego W iel
kiego Księcia Konstantego i wezwanie 
margrabiego Wielopolskiego, któremu 
cesarz zaufał i powierzył rządy cy 

wilne Królestwa Polskiego, a dn. 26 
marca r. 1861 mianował go głównym 
dyrektorem komisy i wyznań i oświaty. 
Na tem stanowisku Wielopolski opra
cował dobrą ustawę szkolną z wykła
dem nauk w języku polskim. W ierząc 
tylko w swój rozum Wielopolski, za
czął budować gmach, który przez ro
daków jego  został zburzony. Smutne 
są dzieje powstania r, 1863, powstania, 
kt< 're uważać należy za dzieło unie
sienia i szału, nie obliczono bowiem 
ani czasu ani położenia ani sił włas
nych. Walka była nie równa. To też 
musieliśmy bvć zwyciężeni ! Tembar- 
dziej, że Wielopolski postanowił za 
wszelką cenę stłumić rozpoczynającą, 
się rowołucj^ę. a przeprowadzić zespo
lenie Polski z Rosyą. Uzyskał on nieco 
drobnych reform, które miały służyć 
do uśmierzenia rozruchów, a więc za
łożono Szkołę Główną w Warszawie, 
jeden z najlepszych uniwersytetów, 
i postanowiono (na wniosek W ielopol
skiego) przeprowadzić równouprawnie
nie Żydów. Dwa razy usiłowano do
konać zamachu na życie margrabie
go Wielopolskiego (Ryli i Rządca); 
dwukrotnie udało mu się uniknąć 
śmierci szczęśliwie. Chwila powstania 
jednak zbliżała się z szybkością za
wrotną i oto dn. 22 stycznia (r. 1863) 
nastąpił w ybu ch : z szeregów wojsk 
rosyjskich powołano wielu oficerów na 
dowódców. Polacy wciąż jeszcze liczyli 
na interwencvę zagraniczną i na udział 
Napoleona III ; Anglicy jeszcze z cza
sów wojny krymskiej posiadali na prze
chowaniu w arsenale tureckim kilka
set sztucerów i 2 działa, które za po
średnictwem Władysława Jordana od
dali do dyspozycyi wyprawy czerkie- 
skiej; liczyła ona 6000 ludzi i miała 
wystąpić przeciw Moskwie pod Odesą. 
Ekspedycya ta kosztowała 125.000 
franków i spełzła na niczem r. 1863. 
Aleksander II  pisał do namiestnika 
hrabiego K, P. Lamberta: „Rad jestem, 
że nareszcie sam się przekonałeś o ko
nieczności stanu wojennego. Agitato
rowie zbyt długo przywykli do licze
nia na cierpliwość naszą, którą przy
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pisują, słabości. Raz jeszcze powtarzam, 
trzeba temu kres położyć! “ Dn. 12 
kwietnia cesarz wydał amnestyę, pod 
warunkiem jednak złożenia broni przed 
1 maja r. 1863. Chwiejnośó cesarza, 
wpływy otoczenia, wszystko skrupiło 
się na biednych Polaków: mianowanie 
smutnej pamięci hrabiego Berga na 
namiestnika Królestwa Polskiego a sa
trapy, okrutnego M. M. Mura wiewa 
na wileńskiego generał-gubernatora w o
jennego oraz Paniutinych, Chowańskie- 
go i całej zgrai rusyfikatorów tudzież 
stanowcze postanowienie raz już skoń
czenia z powstaniem za pomocą terro
ru, wszystko to miało rzucić postrach na 
cały naród. Zaczęto od Litwy, która ja 
ko kraj uważany za rdzennie rosyjski, 
miała ciężej odpokutować za grzech po
wstania. Na Polaków i Litwinów po- 
sypały się ograniczenia, a rusyfikacyę 
przeprowadzono tu prawem ucisku i pię
ści. Moskale w ciągu 8 miesięcy prze
trząsali całą Warszawę, żeby w ykryć 
ten wszechmocny Rząd Narodowy i u- 
tworzyli wkońeu dziwaczną legendę, 
że Rząd Polski rezyduje i zasiada w ja 
kichś pałacach podziemnych, do któ
rych niepodobna się dostać zwykłym i 
środkami. Pomimo uroczystej obietnicy 
dla wszystkich plemion pod berłem 
rosyjskiem równej opieki, rząd na każ
dym kroku okazywał, że Polskę uważa 
za kraj z pod prawa wyjęty, jako ży
wioł skazany na zatratę. Sypnęła Pol
ska męczennikami, niby z rogu obfito
ści . Mord, pożoga, zniszczenie, zdzierstwo 
i najstraszniejszy ucisk, oto co zapano
wało na ziemiach polskich pod zaborem 
moskiewskim. Kontrybucye wynisz
czyły kraj do ostatka, usunięto język  
polski ze szkoły, bo cesarz rozkazać 
raczył, aby wykształcenie ludowe 
w Polsce znalazło się wyłącznie w rę
kach ludu polskiego, ale nie szlachty 
polskiej. Aleksander II zaprowadził 
powinność wojskową, —  jedyne równo
uprawnienie z państwem rosyjskiem. 
Do kraju sprowadzono tłumy drapież
nych „czynowników“ , krwiożerczych 
łapowników i złodziei, których zada- 
daniembyło obdzierać ludność, by włas

ne zapełnić kieszenie. „Ozynownicyu 
uważali dane miejsce, jako swoją włas
ność dożywotnią, wyznaczoną im j e 
dynie w tym celu, aby ciągnąć z niego 
jak największe zyski. Litwa uważaną 
była za dojną krowę, z której tylko 
człowiek głupi nie chciał korzystać;

a rosyjska mściła się w naj- 
ly  sposób za powstanie r. 

1863. Starała się wszelkimi sposobami 
zruszczyć Polaków; prześladowanie to 
trwało lat czterdzieści. Konfiskaty i roz- 
darowane majątki stanowiło 259 fol
warków tj. 107.000 dziesięcin, ocenio
nych na 1.174.000 rubli, według ra
chunku przybliżonego. Sprzedaż zaś 
przymusowa była raczej rozgrabieniem 
i zniszczeniem. Brał kto chciał i co 
chciał, byleby był Moskalem. Takimi 
środkami „w ielki" Murawiew wkorze- 
niał na Litwie miłość, poważanie i sza
cunek dla Rosyi. Cesarz co prawda 
starał się zmiękczyć nieco terroryzm 
Murawiewowski, skierowany przeciw 
Polakom, ale zasadnicza reguła: „Nikt 
nie może się tłomaczyć nieznajomością 
prawa“ (składającego się ze 100 olbrzy
mich tomów) było tylko bolesnem szy
derstwem. Różne rozporządzenia władzy, 
mające na celu represyę, wywołały 
ogólne niezadowolenie w  całem pań
stwie rosyjskiem. Potworzyły się liczne 
partye, stowarzyszenia i konspiracye 
malkontentów, składających się z uczą
cej się młodzieży, nihilistów i socya- 
listów. Po stłumieniu powstania szkoły, 
sądy i urzędy straciły na długo cha
rakter polski. —  Język uległ prześla
dowaniu i tępieniu, a religia katolicka 
zaledwie była tolerowana. Kontrybucye, 
naznaczone r. 1865, były użyte na po
dwojenie płac urzędnikom moskiew
skim, zasiłki dla duchowieństwa pra
wosławnego, budowę cerkwi i subwen- 
cyonowanie dzienników rosyjskich. Ce
sarz skrócił awans w rangach, a co
5 lat naddatek pensyi na wychowanie 
dzieci w średnich zakładach nauko
wych na koszt rządu i emeryturę dn. 
30 lipca r. 1867. Tegoż roku zniesiono 
skarb Królestwa.

Jak oblicza w swej książce GHller,
3
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stoczono 1000 większych i mniejszych 
potyczek w powstaniu r. 1863— 1864. 
Padło w nich 30.000 powstańców; roz
strzelano i powieszono 1500; zesłano 
na wygnanie i wtrącono do więzienia
150.000 Polaków i Polek. Powstanie 
pochłonęło 500.000 złp., a strata, za
branych przez Moskali majątków w bu
dynkach i zniszczonych zapasach, w y
nosi przeszło półtora miliarda. Ukazem 
dn. 10 grudnia r. 1865 zabroniono Po
lakom kupowania ziemi lub nabywa
nia drogą darowizny, co było w yw o
łane udziałem w powstaniu polskich 
obywateli i mieszczan. W yjątek uczy
niono dla Leona i Antoniego ks. Ra
dziwiłłów, Czetwertyńskiego, Lube- 
ckiego, Domejki, W . Slizienia, Józefa 
Tyszkiewicza, Ożarowskiego, Platera 
i kilku innych —  tak zw. „błagona- 
dieżnych11. Szkoła Główna istniała lat 
7, zdołała wydać cały szereg niepo
spolitych jednostek jak  Henryk Sien
kiewicz, Bolesław Prus, Piotr Chmie
lowski, Aleksander Kraushar, Gloger 
i wielu innych ze złotej karty zna
komitych wychowańców r. 1869. Po 
okresie apatyi i przj^gnębienia siła na
rodowa zaczęła mężnieć. Za wielką też 
łaskę uważano zezwolenie rządu na 
urządzenie Towarzystwa kredytowego 
m. Warszawy, na które uzyskano za
twierdzenie 12 stycznia r. 1870, dzięki 
staraniom założycieli: prezydenta Ta
deusza księcia Lubomirskiego, Jana 
Blocha, Leopolda Kronenberga i innych. 
Ale wkrótce nastąpił cały szereg za
machów na życie Aleksandra II  i głów
nych jego doradców. Aleksander II

j >1 O

przybył na Wystawę Powszechną do 
Paryża, a kiedy w towarzystwie Na
poleona III wracał z Izby deputowa
nych, rozległy się dwa strzały: był to 
zamach na życie Aleksandra, dokonany 
przez Antoniego Berezowskiego, Po
laka, byłego powstańca r. 1863, który 
działał z własnej inicyatywy i nie miał 
wspólników. Egzaltowany młodzieniec 
strzelał do cesarza dn. 6 czerwca r. 
1867, chcąc pomścić szarpaną ojczyznę. 
Aleksander II  wyszedł cało, raniony 
został jedynie koń przy powozie. Bere

zowskiego, osądzonego na śmierć, uła
skawiono, wyznaczając mu jako karę 
dożywotnią katorgę w Kaledonii. W  r. 
1906 darowano mu wolność. Wkrótce 
nastąpiły inne zam achy; przywódcy 
26-te] partyi terrorystycznej na zjeździe 
w Lipsku r. 1879 uchwalili zamordować 
Aleksandra II. Zgłosiło się 47 młodych 
mężczyzn i kobiet, gotowych do speł
nienia postanowienia tego.‘ Cesarz zgi
nął od bom by: zabójcą był podobno 
Hryniewiecki, z pochodzenia Polak, 
który sam padł na miejscu dn. 13 marca 
r. 1881 w Petersburgu. Tragiczna 
śmierć Aleksandra II wstrzymała dal
szy ruch postępowy, a konstytucyą 
spóźniła się ze swem przyjściem.

Aleksander III, syn cesarza Aleksan
dra II, jako W ielki Książę w zastęp
stwie ojca swego, trzymał do chrztu 
W ielkiego Księcia Wacława, syna Kon
stantego, Namiestnika Królestwa Pol
skiego, w Warszawie dn. 6 sierpnia 
r. 1862. Po śmierci starszego brata. 
Mikołaja, zmarłego na suchoty w Ni
cei, Aleksander odziedziczył po nim 
następstwo tronu i piękną narzeczoną, 
Dagmarę, księżniczkę duńską, z którą 
wkrótce się ożenił w r. 1866. Aleksan
der III wstąpił na tron dn. 1 marca 
r. 1881. Śmierć nagła i straszna ojca 
jego położyła koniec wpływom libe
ralnym. Aleksander III, ująwszy ster 
rządów do ręki, wszedł na nową drogę 
stanowczości i siły, a nawet odrobiny 
sprawiedliwości. Na początku swego 
panowania zwołał ministrów na nara
dę w sprawie unitów, wskutek której 
prześladowanie „ u porstwuj uszczy ch u 
na jakiś czas ucichło. Cesarz dał po
czątek ugodzie z Rzymem i zatwier
dził nominacyę wakujących biskupów 
w r. 1882. Wielu Polakom, zesłanym 
„administracyjnym porządkiem1' za to, 
że nie chcieli przysiądz cesarzowi na 
wierność, Aleksander III kazał w yje
chać do Ułusów, guber. Jakutskiej. Po
wodując się podszeptami sławnego po- 
lakofoba i chłopomana Katkowa i oto
czenia, uznając konspirantów rosyj
skich, którzy ongi zrzucili jarzmo ta
tarskie, za największych bohaterów
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narodowych, uważał natomiast każdego 
Polaka, starającego się ulżyć ciężkiej 
niedoli ziomków swoich, za zbrodnia
rza. W rogo usposobiony, dążył jedynie 
do rusyfikacyi kraju, z góry skazując 
Polskę na powolne konanie. Za jego 
panowania poraź pierwszy w reskryp
cie do Apuchtina, kuratora okręgu nau
kowego warszawskiego, cesarz nazvyał 
Królestwo Polskie „krajem nadwi
ślańskim11 (r. 1883). Aleksander III 
skasował posadę namiestnika Króle
stwa Polskiego, mianując odtąd ge- 
nerał-gubernatorów warszawskich, z 
których generał Hurko (wraz z żoną) 
pierwszy zjednał sobie zupełną niena
wiść Polaków. Przed wstąpieniem Ale
ksandra III na tron, Kosya, Austrya 
i Prusy prowadziły un mćnage a trois, 
które cesarz pospieszył umocnić w for
mie związku (Trójprzymierza). Do tego 
pobudzał szereg ważnych przyczyn: tra- 
dycya historyczna, liczne związki fa
milijne, wreszcie podobieństwo poglą
dów na istotę władzy monarchicznej. 
Ciągłe zamieszki wśród uczącej się 
młodzieży wyższych zakładów nauko
wych były skutkiem obudzenia się 
i wynikiem niezadowolenia z powodu 
drażniących rozporządzeń zwierzchno
ści; Aleksander III  „upiększył* W ar-

* szawę i Królestwo Polskie wielu cer
kwiami, o złoconych kopułach, a prze
jazdem prawie co roku zagranicę, do Da
nii lub też do Spały na polowanie i do 
Skierniewic, zatrzymywał się krótko 
w Warszawie, gdzie przyjmowany był 
przez ludność więcej niż obojętnie. 
Cesarz' odwzajemniał się zawsze tej 
samej treści mową: „Rad jestem, że 
się znowu znajduję pośród Was, pa- 
nowie“ . Drobna ofiara na biednych lub 
powodzian, kilka orderów i kluczów 
szambelańskich, rozdanych wśród za
służonych panów, było oznaką wyso
kiej łaski i zadowolenia monarszego. Nie
fortunny naśladowca Mikołaja I zmarł 
w r. 1894, zostawiając Rosyę w sta
nie ruiny finansowej, moralnego upo
dlenia i zaniedbania umysłowego. Do
wcipniś jakiś umieścił w paryskim 
dzienniku Gaulois telegram treści na

stępującej: „L es Polonais pleurent le 
doux Regne d’Alexandre I I I “ , który 
służyć mu może jednocześnie za pąne- 
giryk. Aleksander III był szczerym 
Rosyaninem i popularnym w narodzie 
carem: pod jego panowaniem przestała 
b yć Rosya rajem dla Niemców, a stała 
się Rosyą dla Rosyan, którzy zaczęli 
być gospodarzami we własnym domu. 
Urobił on w Rosyi grunt dla ustroju 
konstytucyjnego, potężną dłonią ujął 
cugle rządów, uspokoił kraj wzburzo
ny, ugruntował władzę państwową ca
łym szeregiem reform ochronnych.

Aleksandra Karolina, córka Teodo
ra, księżniczka pruska, małżonka Mi
kołaja I, króla polskiego i cesarza 
Wszechrosyi, ukoronowana w Warsza
wie dn. 24 maja r. 1829. Mianowana 
była opiekunką aleksandrowskiego in
stytutu panien w Puławach r. 1839.

Aleksandra, córka Józefa, małżonka 
W ielkiego Księcia Konstantego Mikoła- 
jewicza, Namiestnika Królestwa Pol
skiego, błyszczała urodą, próżnością 
i żądzą znaczenia; towarzyszała mę
żowi przez cały czas jego rządów, 
mieszkając w Warszawie i wtrącając 
się trochę do polityki. A więc podczas 
ogólnej żałoby narodowej ubierała się 
czarno, a synowi, który urodził się 
w Warszawie, dała imię Wacława 
(Wiaczesława), idąc podobno za radą 
Aleksandra W ielopolskiego; imię to 
miało urok historyczny i narodowy, 
mniemała więc tem pozyskać dla sie
bie Polaków r. 1862. W ielka księżna 
Aleksandra umarła w podeszłym wie
ku w Pawłowsku w lipcu r. 1911.

Aleksandra, córka Teodora, cesarza 
Wszechrosyi, małżonka Mikołaja II, 
niepospolicie piękna, ale dumna i nie 
ujmująca (beautś froide). Pierwszy raz 
z mężem i dziećmi bawiła dni kilka 
w Warszawie, r. 1897 Owacyjnie 
przyjmowana była przez ludność, przed
stawicieli miasta i obywateli ziemskich. 
Cesarzowa ofiarowała 5.000 rubli na 
odbudowanie wieży spalonej w kla
sztorze częstochowskim na Jasnej Gó
rze r. 1900.

Aleksandrów, inaczej Durów, Ro-
3*



syanka, ekscentryczna panna, z własnej 
woli przebrana po męsku wstąpiła na 
służbę do konnego pułku polskiego 
ułańskiego na Litwie. Po kampanii r. 
1812 podała się do dymisyi; była też 
autorką kilku zręcznych powieści, osnu
tych na tle życia polskiego (p. Durów).

Aleksandrów Paweł, syn z niepra
wego łoża W ielkiego Księcia Konstan
tego (de facto namiestnika Królestwa 
Polskiego) z p. Frederyks (Weiss). 
Aleksandrów przebywał dłuższy czas 
w W arszawie, otrzymując staranne 
wychowanie pod okiem ojca, który go 
bardzo lubił r. 1822.

Aleksiejew S., korespondent dzien
nika „Nowoje W rem ia11; pisywał z War
szawy o stosunkach społecznych w Kró
lestwie Polskiem r. 1904. Aleksiejew, 
wybrany na posła od całej ludno
ści rosyjskiej Warszawy do III Dumy 
r. 1909, rzucił oskarżenie przeciw 
duchowieństwu katolickiemu, powołu
jąc się na świadectwo pism Aleksan
dra Świętochowskiego, który w liście 
otwartym w dzienniku „P iecz11 temi 
słowy kończy obronę swoją: „Będąc 
przeciwnikiem wszelkiego kleru, nie 
mogę być zwolennikiem religijnego ta
na erlanizm u i lepszą wydaje mi się 
żarliwość, która popełnia omyłki, niż 
inkwizytorstwo, które popełnia okru
cieństwa11 (r. 1910). Rada rosyjska to
warzystwa patryotycznego w Chełm- 
szczyźnie wręczyła S. Aleksiejewowi 
dyplom członka honorowego, za gor
liwą działalność dla ludności prawo
sławnej na Rusi w sierpniu r. 1911; 
Aleksiejew dowodził z patosem, że K i
jów  i Chełm, to kolebka narodu rosyj
skiego, który tam otrzymał prawdziwe 
chr ześcij ań stwo.

Aleksy Leckenstein, starosta czeski 
w dzielnicy polskiej, mianowany w r. 
1303 z ramienia Wacława czeskiego 
a króla polskiego.

Aleksy, syn Michała, car moskiew
ski, wysłał dyaka Jana Perenosowa, 
którego upoważnił do zabrania ciała 
Bazylego Szujskiego, cara moskiewskie
go, i braci jego, zmarłych w zamku go
styńskim. Perenosow wypełnił dane

mu polecenie w Warszawie r. 1635. 
Kisiel Adam, kasztelan kijowski, w y
słany przez króla Zygmunta III z gra- 
tulacyą z powodu wstąpienia na tron 
Aleksego, zawiózł jako dar kamień 
grobowy Szujskich z napisem, położo
nym przez Zygmunta III. Aleksy wal
czył uporczywie z Rzecząpospolitą, 
doznając na przemian powodzenia i nie
powodzenia. Dla wznowienia rwących 
się układów pokojowych, wysłany był 
w poselswie do Moskwy Aleksander 
Slizień, podstoli oszmiański, zręczny 
dyplomata. Kiedy zaś Bohdan Chmiel
nicki, hetman kozacki, zawiadomił 
cara o śmierci króla Władysława IV, 
dodając pochlebnie: „Pragnęlibyśmy 
mieć dla siebie takiego samodzierżca, 
jak Wasza wielebność, prawosławny 
car chrześcijański", i obiecywał przy- 
tem pomagać mu i służyć z całem 
wojskiem zaporoskiem, Aleksy wy
słał pospiesznie Buturlina dla złącze
nia się z Chmielnickim, ten zaś ogło
sił się z całym ludem kozackim hoł- 
downikiem moskiewskim, zrywając 
ostatecznie z Rzecząpospolitą w Piere- 
jasławiu r. 1654. Przed rozpoczęciem 
kampanii Aleksy wydał manifest do 
wszystkich prawosławnych obrządku 
greckiego wszelkiego stanu, wieku 
i godności w Polsce i Litwie, ofiaro
wując im opiekę swoją od prześlado
wania i jarzma polskiego (r. 1654). 
Wczesną wiosną najechał car Polskę 
z dwóch stron, prowadząc ze sobą 
olbrzymią armię, tudzież pułk zwany 
„Psie głow y11, w którym żołnierze po
dobno jedli mięso ludzkie, i, wypra
wiwszy wojsko na Ukrainę i Litwę, 
a po zdobyciu W ilna dn. 12 lipca r. 
1655, kazał wyprzątnąć wszystkie skła
dy towarów, mieszkania, strychy, ko
ścioły i piwnice, zagrabiając w ten 
sposób niezmierzone mnóstwo pieniędzy, 
srebra, złota, drogich kamieni i sprzę
tów, gdyż W ilno było bardzo bogate 
i od wieków nie widziało nieprzyja
ciela. Rabowano w ciągu 3 dni, a po
tężny pożar szalał dni 17, zamienia
jąc w kupę gruzów miasto całe, któ
rego mieszkańcy rozbiegli się po la

20 —
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sach. Aleksy bez dobycia, oręża zajął 
całe Zadnieprze, a po dwóch utarczkach 
i Litwę po Berezynę; dokonał tego 
wszystkiego w przeciągu 2 miesięcy, 
a to dlatego, że król i hetman litewski 
Janusz książę Radziwiłł nie z Moskwą, 
ale ze sobą prowadzili wojnę, poczerń 
kazał się ogłosić wielkim księciem li
tewskim, wołyńskim i podolskim, a sa- 
modzierżcą wielkiej i małej Białej Rusi. 
Janusz książę Radziwiłł, jako hetman 
wielki litewski i wojewoda wileński, 
w obozie pod Kiejdanami, pjddał całą 
jeszcze nieopanowaną przez Moskwę 
Litwę Szwecyi dn. 18 sierpnia r. 1655. 
Wówczas dopiero Aleksy zgodził się 
na rozejm i podpisał traktat pokoju 
w Wilnie dn. 24 października r. 1656 
z królem Janem Kazimierzem, który 
przybity niepowodzeniem, zgadzał się 
na ustępstwo tronu polskiego carowi 
po śmierci swojej i przyłączenie Pol
ski z Litwą do Rosyi pod jedno berło. 
Opierając się na umowie tej, car Ale
ksy po abdykacyi Jana Kazimierza, 
czekając niecierpliwie przyrzeczonego 
następstwa, wystąpił jako pretendent 
do tronu polskiego i miał nawet za 
sobą silną partyę wśród panów litew
skich (r. 1668).

Aleksy, syn Piotra Wielkiego, cesa- 
rzewicz rosyjski, jako młodzieniec 12 
letni, z widoków politycznych i rozkazu 
ojca, miał się żenić z Maryą Kazimierą 
Sobieską, córką Jakóba,, królewicza 
polskiego r. 1704 i ogłoszony został 
królem polskim przez prymasa Szem- 
beka po abdykacyi Augusta II, króla 
polskiego, na sejmie lwowskim r. 1707. 
Aleksy z żoną swoją Zofią, księżniczką 
brunświcką przejazdem za granicę, 
zwiedzili Częstochowę Tutaj kazał po
pom swoim odprawić nabożeństwo, pro
sząc księży Paulinów, ażeby zdjęli 
obraz cudowny i chorej w ciąży księż
nie Mieńszykowej do żywota przyło
żyli, wreszcie, aby mu obraz cudowny 
Matki Boskiej pożyczyli na drogę, gdy 
mu jednak tego wszystkiego księża 
odmówili, odjechał zagniewany do K o
niecpola r. 1709. Aleksy zatrzymywał 
się na krótko w Wilnie, witany owa

cyjnie przez Stefana Jana Ślizienia, 
referendarza trybunału w. ks. litew
skiego r. 1711.

Aleksis, znany medyumista, brał ener
giczny udział w poszukiwaniu 25.000 
franków, skradzionych Fryderykow i 
Chopinowi, a ofiarowanych mu przez 
Joannę Stirling, wielbicielkę talentu 
jego, na kuracyę (w Paryżu r. 1846).

AleniCZ, pułkownik, na czele oddziału 
wojsk rosyjskich, tłumił powstanie pol
skie, idąc krok w krok za oddziałem 
Cieszkowskiego w okolicach Często
chowy r. 1863. Aleniez zadał dotkliwą 
porażkę Rębajle w Ostrych Górkach 
dn. 19 stycznia r. 1864.

Alembert Jan Le Rond d’, słynny 
i znany profesor matematyki w College 
de France, autor wielu prac filozoficz
nych, zaszczycał przyjaźnią młodego 
Jana Śniadeckiego, odgadując w nim 
przyszłego wielkiego uczonego (w Pa
ryżu r. 1780).

Alepo Paweł, ksiądz, znany podróż
nik, autor książki: „Opis podróży 
przez Ukrainę i t. d .“ wydanej w Lon
dynie r. 1829; dotyczy również histo
ryi Polski.

Alferaki A. N., dyrektor Agencyi 
Telegraficznej, brał udział w obiedzie 
polskim, urządzonym w Petersburgu 
w r. 1897 z racyi stuletniego jub i
leuszu Aleksandra Puszkina, druha 
Adama Mickiewicza.

Alfons II, książę Ferrary, któremu 
Henryk Walezyusz, król polski, miał 
zamiar ustąpić prawa swoje do tronu 
r. 1675.

Alfons VIII, cesarz Kastylii, żonaty 
z Ryksą (Rychildą), córką Władysława, 
księcia krakowskiego, a więc wnuczką 
Bolesława Krzywoustego, króla pol
skiego; ślub odbył się uroczyście w mie
ście Yollolid r. 1153 i odtąd Ryksa 
tytułowała się: „La Emperatriza Don
na Rica“ ; owdowiawszy, wyszła za mąż 
za Berengryusza Raymonda III w Ara- 
gonii r. 1162, a po raz trzeci poślu
biona hrabiemu Tuluzy Raymondowi V  
(r. 1166) miała dwie córki: Dulcyę 
i Sancyę.

Alfonzo, książę Bourbon, infant hi-
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szpański, wystosował list dziękczynny Polski i zdobyła prawo do wdzięczności
do księżny Jerzowej Czartoryskiej, naszej. Nauczywszy się języka naszego,
za powołanie do życia stowarzyszenia tłómaczyła urywki z Mickiewicza i Kra-
kobiecego przeciw pojedynkom w Ga- sińskiego, uprzystępniając poznanie ich
licyi r. 1905. Anglikom. Alma Tameda przebywała

Algin, inaczej Olans Magnus, uczony kilkakrotnie w Polsce przez czas dłuż-
badacz mitologii słowiańskiej (r. 1638); szy i odczuwała smutki i niedolę na-
dotyczy również historyi Polski (p. szą. Zapisała się na członka towarzy-
Olans). stwa „Polska sztuka stosowana^, dn.

Ali-Aga, marszałek Skinder-Baszy, 26 października r. 1910 w Krakowie, 
wysiany z listem własnoręcznym do Almady, waleczny kapitan piechoty 
hetmana Stanisława Żółkiewskiego najemnej węgierskiej, na żołdzie Rze- 
w sprawie układów pokoju r. 1617. czypospolitej, brał udział w bitwie pod 

Ali Beglerbeg Basza, dowódca wojsk Cecorą r. 1620. 
tureckich pod Warną, pogromca W ła- Almodowar, poseł hiszpański, prze- 
dysława Warneńczyka III, króla poi- jazdem do Petersburga, bawił czas ja 
skiego, który tak chlubnie i bohatersko kiś w Warszawie, przedstawił sięAu- 
poległ w walce z Turkami, jako wódz gustowi III i uskarżał się na złe drogi 
wyprawy krzyżowej r. 1444. i pocztylionów w Polsce r. 1761.

Alibert I. L., leib-medyk dworu AlmilS, inaczej Almue, młodszy brat 
francuskiego Ludwika Filipa; był Kolomana, króla węgierskiego, zbiegł 

. członkiem honorowym Uniwersytetu do Krakowa, aby prosić Bolesława 
wileńskiego (r. 1840). Krzywoustego o pomoc przeciw bratu 

Ali Girej, na czele 40.000 junaków r. 1107. 
pod Lwowem pobity sromotnie w r. Aloe, rezydent saski w Warszawie, 
1675 (p. Saaf-Girey). złudzony nadzieją możliwej detrOniza- 

Allenęon, książę francuski, brat Hen- cyi króla Stanisława Augusta, począł 
ryka Walezyusza, króla polskiego, kań- budować plany dla księcia Karola śa- 
dydat do tronu Rzeczypospolitej., pro- skiego i gorliwie wypełniać zlecenia 
ponowany ■ przez samego króla, po Repńina, posła rosyjskiego r, 1767. 
ucieczce z Krakowa r. 1574. AlopeilS Maksym, zręczny sługa ce- 

Allenęon, książę Ferdynand, szwa- sa.rzo.wej rosyjskiej Katarzyny II, po- 
gier Franciszka Józefa, cesarza austrya- chodzenia mieszanego niemiecko-fiń- 
ckiego, bawił dni kilka w Warszawie, skiego, syn pastora luterskiego, był 
jako przedstawiciel rodziny i krewny starszym bratem Dawida (p. niżej Alo- 
Adama księcia Czartoryskiego, na ślu- peus Dawid); jako zręczny dyplomata, 
bie. jego. z Ludwiką, hrabianką Kra- . odpychał, możność zerwania formal- 
sińską r. 1901. nego z Berlinem, tęskniąc do zespo- 

Allemani, poseł cesarza Ferdynąn- lenia z Prusami r. 1790 Alopeus sprze
da III do Wilna, udał się do króla Wła- dawał się ternu, kto dawał więcej, gor- 
dysława IV  z prośbą o pozwolenie liwie niby służąc także Prusom, o czem 
zaciągnięcia 2000 lisowczyków polskich wiedziała dobrze Katarzyna. Za udział 
do wojska cesarza niemieckiego r. 1838. jego w robocie podziału Polski Kata- 

Alliot Piotr, Francuz rodowity, dwo- rzyna wyznaczyła mu nagrodę 910 
rzanin b. króla polskiego Stanisława dusz w gubernii mińskiej. Alopeus 
Leszczyńskiego, spisał szczegółowo w r. odwołany był w r. 1795.
1756 wszystkie gmachy, wzniesione Alopeus Dawid Daniel, radca tajny,
przez króla. poseł rosyjski w Berlinie (r. 1813).*

Alma Tanieda Laurencya (Wa- Płatna jakoby figura rządu pruskiego,
wrzyna), Angielka rodowita, wybitna podejrzewany o zdradę; brał energiczny
literatka, poetka i publicystka, córka udział w przeprowadzeniu rozrachun-
znakomitego malarza, była przyjaciółką ków z rządem pruskim o Królestwo

ii 
•
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Polskie r. 1815; przechylając się sta
nowczo na stronę Prus, Alopeus dora
dzał rządowi rosyjskiemu w przekształ
ceniu Królestwa Polskiego (r. 1831).

Althan inaczej hrabia Michał A dolf 
Althein, błędny rycerz, poseł cesarza 
Macieja austriackiego do Rzeczypo
spolitej, persona gratia na dworze Z yg
munta III, twórca Ligi antyszwars- 
kiej, która miała odzyskać Zygm un
towi III Szwecyą, a później wciągnąć 
go na wyprawę przeciw wrogom K rzy
ża Świętego. Althan przedstawił kró
lowi plany do wojny szwedzkiej, ofia
rowując mu usługi swoje, przyczem 
obiecywał 20.000 Niemców zaciągnąć 
na żołd i przewieść okrętami ich do 
Szwecyi r. 1616. Althan założył zakon 
świecki: „Christiana Militia“ . Zakon 
został uroczyście ogłoszony w r. 1619 
w dniu Narodzenia N. M. P.; przystą
pił do niego król Zygmunt III i wielu 
panów polskich. Szumne jednak przy
rzeczenia Althana spełzły na niczem. 
Althan wysłany był znowu do Polski, 
w celu zaciągnięcia żołnierza w licz- 
6000 oddziału lisowczyków ze Stani
sławem Strojnowskim na czele dla 
Ferdynanda, cesarza niemieckiego, dn.
6 maja r. 1621.

Altenbourg, inaczej Dytryk, rycerz 
dzielny, wtargnął na czele Krzyżaków 
w granice Polski w r. 1331 (p. Dy
tryk).

Altenstein, baron, minister pruski; 
kiedy wniesiono podanie do ministe- 
ryum wyznań o pozwolenie urządzenia 
uroczystego nabożeństwa za duszę ge
nerała Tadeusza Kościuszki w kościele 
św. Jadwigi w Berlinie, Altenstein 
przedstawił je  do decyzyi króla, ten 
zaś odmówił pozwolenia r. 1817.

Altesti Andrzej, zręczny dyplomata, 
sekretarz i doradca Platona Zubowa, 
autor książki: „Memoires sur la Revo- 

| lution de Pologne 1792“ . Paszkwil ten 
rozpowszechniono po świecie jedno
cześnie z wkroczeniem wojsk rosyj
skich do Polski. Altesti brał czynny 
udział w sprawie podziału Rzeczypo
spolitej w r. 1792.

Altestinus Konrad Lyorn, przeło

żony klasztoru Kartuzów w Rzymie, 
na usilną prośbę Władysława Jagiełły 
wysłał kilku mnichów Kartuzów do 
do Polski r. 1424.

Althein (p. Althan).
Altmann, poseł austryacki, wysiany 

do Jana III Sobieskiego, z błaganiem
0 pomoc W iedeńczykom  przeciw Tur
kom w r. 1682.

Altomonte, W łoch rodowity, znako
mity malarz, którego pędzla obraz: 
„Bitwa pod_ Strygoniem r. 1683“ znaj
duje się w Żółkwi. Altomonte ozdabiał 
kościół św. Piotra w W ilnie r. 1701.

Alvensleben baron, minister spraw 
zagranicznych pruski, brał energiczny 
udział w sprawie aneksyi ziem pol
skich do Prus na Sejmie grodzieńskim 
dn. 17 czerwca r. 1793. Alvensleben 
pomógł ks. Józefowi Poniatowskiemu 
uporać się poniekąd ze spadkiem po 
stryju Stanisławie Auguście, otrzymu
ją c  dla niego od rządu jako indamńi- 
zacyę, rentę roczną w wysokości mniej 
więcej 12.000 talarów (w Berlinie r. 
1802). Alyensleben. jako minister pru
ski, zaznaczył neutralność swoją w woj
nie podczas powstania r. 1831.

Alvensleben baron Gustaw, generał- 
adjutant Wilhelma IV, króla pruskiego, 
wysłany był w r. 1862 do Warszawy
1 Petersburga z listem własnoręcznym 
do cesarza Aleksandra II i misyą; se
kretną dowiedzenia się bliżej o rozru
chach polskich i porozumienia się z rzą
dem co do stłumienia ich.

Alyiso-Mocenigo, doża wenecki,przyj
mował u siebie gościnnie w W enecyi 
r. 1774 księcia Karola Radziwiłła „Pa
nie Kochanku1*, jako emigranta kon- 
federacyi barskiej.

Amadej, wojewoda węgierski, przy
ją ł gościnnie i dał schronienie W ła
dysławowi Łokietkowi, wypędzonemu 
z ojczyzny przez W acława czeskiego 
i króla polskiego. Amadej dał mu hu
fiec żołnierzy, składający się z kilkuset 
rycerzy węgierskich, z którymi wyru
szył do Polski. W yprawa powiodła się 
szczęśliwie, i Władysław, ująwszy wła
dzę dzielną prawicą, stał się wskrze
sicielem Polski r. 1305— 1333. w
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Amalia, księżniczka neuburska, była 
żoną Jakóba Sobieskiego, królewicza 
polskiego (r. 1691).

Amalia, cesarzowa austryacka, wdo
wa, silnie popierała kandydaturę Fry
deryka Augusta saskiego (Augusta III) 
na tron polski r. 1733.

Amar, Francuz rodowity, delegowany 
przez konwencyę paryską w sprawie 
Rozalii z Chotkiewiczów księżny Lu- 
bomirskiej, oskarżonej o zdradę stanu 
i straconej na gilotynie w Paryżu r, 1794.

AmatlJS, żyd portugalski, sławny 
anatomista, czujny, obrotny i nieustra
szony lekarz nadworny Zygmunta I 
Starego r. 1530.

Amfaert de Bayet, poseł francuski 
dyrektoryatu w Stambule, przyrzekał 
emigrantom polskim pomoc Franeyi 
przeciw Austryi i Rosyi r. 1796.

AmbrOS A. d- r, autor poważnej kiążld: 
„Der Dom zu Prag 1858“ . Nie z ksią
żek ale z doświadczenia nabył niezwy
kłej wiedzy; jest to prawdziwa kopal
nia cennych wiadomości dotyczących 
również historyi Polski.

Amelia Saska, księżniczka Koburg- 
Gotajska. po śmierci której w r. 1894 
pozostał wielki zbiór sztychów (1565 
okazów) D. Chodowieckiego oraz inne 
pamiątki polskie; sprzedano je  w W ie
dniu po bardzo wysokiej cenie na li- 
cytaeyi w r. 1906.

Amfiteatrów A. B., literat rosyjski, re
daktor dziennika: „Rossija11, brał udział 
w obiedzie polskim, wydanym w Pe
tersburgu w r. 1897 w dniu stuletniego 
jubileuszu Aleksandra Puszkina, druha 
Adama Mickiewicza.

Amieth, Francuz rodowity, notaryusz, 
na ręce którego generał Tadeusz K o
ściuszko złożył w Paryżu r. 1796 hojny 
datek dla wsparcia wstydzących się 
żebrać rodaków.

Ammon Samuel, znakomity artysta- 
rytownik i medalionista numizmatów 
polskich w Gdańsku r. 1614 — 1621.

AmorflS, generał, Hiszpan rodowity, 
dzielny obrońca wolności i niepodleg
łości przeciw wojskom Napoleona I 
i legionów polskich pod Saragossą 
w Hiszpanii r. 1808.

Amotritz, generał na czele wojsk 
pruskich przy okupacyi ziem poroz- 
biorowych spotkał w styczniu r. 1792 
opór zbrojny wojsk polskich pod do
wództwem Henryka Dąbrowskiego.

Ampara Marya, księżniczka hiszpań
ska, córka królowej regentki, małżonka 
Władysława księcia Czartoryskiego, 
z którą się ożenił w r. 1855.

Amstrong, generał wojsk amerykań
skich, którego adjutantem był Tadeusz 
Kościuszko w Ameryce r. 1785, szczy
cił się on przyjaźnią rodaka naszego.

Amurad, inaczej Murad II, sułtan 
turecki, bohater klęski Polaków pod 
Warną r. 1444 (p. Murad II).

Amurad IV, sułtan tureeki, przez 
posła polskiego w Tnrcyi, Aleksandra 
Trzebińskiego, wypowiedział wojnę 
Rzeczypospolitej, wołając zuchwale : 
„Dobędę mego bułata, a ogniem i mie
czem do zagłady was przywiodę!“ 
Amurad radził przytem królowi i całej 
Rzeczypospolitej przyjąć wiarę muzuł
mańską, żądając haraczu. Próżno Trze
biński hamował z godnością, wojowni
czego sułtana, Amurad IV, sam zajęty 
wojną w Persyi, wysłał Abazę-Baszę 
na czele licznych wojsk, które, wtar
gnąwszy do Polski wraz z Tatarami, 
zabrały ogromne łupy i mnóstwo jeń
ców. Hetman Koniecpolski puścił się 
w pogoń za nimi, pobił i rozproszył, 
odebrawszy wszystką zdobycz pod Śo- 
sowym Rogiem, dn. 24 lipca r. 1633.

Amurad, sułtan, brat chański, naj
lepszy dowódca tatarski, działał pod 
Zborowem; ugodzony pod Berestecz- 
kiem kulą armatnią w piersi, padł na 
miejscu r. 1650.

Anagram, na czele 10.000 Tatarów, 
jako sprzymierzeniec Rzeczypospolitej 
polskiej, wystąpił przeciw Moskwie 
w r. 1512.

Anastazy Chersoński, dostojnik cer
kiewny, chytry stary Grek, był w ła
skach wielkich i nie nmiejszem zaufa
niu u Bolesława Chrobrego r. 1019.

Anastazya, inaczej Werchosława, 
księżniczka ruska na Haliczu, córka 
księcia kijowskiego, według kronik 
wołyńskich, była małżonką Bolesława
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Kędzierzawego, księcia polskiego w r. 
1151,

Anastaziewicz Bazyli, Rosyanin, wy
dawca miesięcznika „U l“ , tłómaczył 
na język  rosyjski rozprawę Jana Śnia
deckiego o Mikołaju Koperniku, w y
daną w Petersburgu r. 1824.

Anchy, baron, poseł hiszpański przy 
dworze polskim, obiecywał Zygmun
towi III flotę i 200.000 talarów, jako 
pomoc na wyprawę szwedzką w r. 
1627.

Ancillon, minister praski, gorąco in
teresował się rządami Królestwa Pol
skiego, zaznaczając nieraz brakparcyal- 
ności podczas uśmierzania powstania 
przez Rosyan w r. 1831.

Andraszy, baron (przybrane nazwi
sko Andrzeja hr. Zamojskiego), wy
słany przez księcia Adama Czartory
skiego do Wiednia, dla pertraktacyi 
z księciem Metternickem Klemensem, 
kanclerzem państwa, pod którym to 
nazwiskiem Zamojski dn.. 4 marca r. 
1831 zameldował się, za wiedzą sa
mego ministra, w sprawie wywołania 
interwencyi Austryi u rządu rosyj
skiego, na korzyść Polski.

Andrault de Buy, Francuz rodowity, 
otrzymał indygenat i nobilitacyę szla
chectwa polskiego, przez protekcyę 
Maryi Ludwiki, królowej polskiej r. 
1658.

Andrea Abraham, wysoki dostojnik 
kościoła rzymsko-katolickiego, korono
wał Zygmunta III na króla szwedz
kiego w Upsalu r. 1594.

Andree, Francuz rodowity, znany 
artysta inżynier, urządził wspaniały 
park w Połądze, miejscowości kura- 
cyjnej, słynącej kąpielami morskiemi 
na brzegu Bałtyku, a znanej już 
w pierwszych latach w. X IX , urzą
dzonej z wielkim komfortem i nakła
dem, w r. 1907.

Andrejew, pułkownik, członek komi- 
syi rewizyjnej Towarzystwa kredyto- 
wege ziemskiego, wyznaczonej z ra
mienia hr. Berga, namiestnika K ró
lestwa Polskiego, w Warszawie dn.
11 kwietnia r. 1864.

Andrejewski, pisarczyk kancelaryjny

znany łapownik, czynny brał udział, 
ciągnąc znaczne zyski w sprawie po
litycznej Szymona Konarskiego za cza
sów Bibikowa, generał-gubernatora 
kijowskiego w r. 1840.

Andrejewski S. A-, znakomity mówca, 
Rosyanin, brał udział w obiedzie pol
skim jubileuszowym w Persburgu r. 
1897 na cześć wielkiego poety Ale
ksandra Puszkina, druha Adama Mic
kiewicza.

Andrejewski, członek Rady Państwa, 
przedstawił w r. 1910 do rozważenia 
Dumy projekt o skasowanie liczby 
świąt, które dosięgają w Rosyi 91 dni, 
w Królestwie zaś Polskiem i na L i
twie liczba ta jest znacznie większa, 
ponieważ obowiązują oba kalendarze.

Andreson Abraham, arcybiskup u- 
psalski, z rąk którego, jako nie miłego 
mu inowiercy, nie chciał być korono
wany Zygmunt III na króla szwedz- 
ciego, obrażając tem całe duchowień
stwo w Szweeyi w r. 1594.

Andronicus, Arab z urodzenia, do
ktor sztuk wolnych, astronom i znawca 
biegu planet przy dworze konstanty- 
nopolskim, wypowiedział proroctwo
o dotknięciu Polski okropną zarazą 
morową, która miała być karą za to, 
że Polacy zaćmili błyszczącą gwiazdę 
zakonu Krzyżaków w r. 1320.

Andrzej, król węgierski, na wygna
niu, tułał się czas jakiś w Polsce, oże
nił się z córką wielkiego księcia k i
jowskiego, Jarosława, poczem wrócił 
na wezwanie rodaków swoich i został 
ogłoszony królem węgierskim w r. 1046.

Andrzej, syn Włodzimierza Mono- 
macha, wielkiego księcia kijowskiego, 
pustoszył w r. 1120 na czele silnego 
oddziału wojsk granice Polski.

Andrzej II, król węgierski i Leszek, 
książę polski, ubiegali się jednocześnie
o prawo do ziemi halickiej (r. 1206). 
Zatarg skończył się traktatem, zawar
tym w Spiżu, na mocy którego Kolo- 
man węgierski zaślubił 3-letnią Salo- 
meę, córkę Leszka, uwieńczywszy oboje 
koroną królewską halicką w r. 1214.

Andrzej, syn Karola Roberta wę
gierskiego, którego Kazimierz Wielki,

4
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król polski, miał zamiar mianować 
następcą swoim w r. 1338.

Ane iii Dominik, biskup andryjski, 
rozkazał dokonać urzędowego procesu 
w sprawie sprawdzenia cudów św. Sta
nisława Kostki z Maryanną Sgaare, Nea- 
politanką i rozpatrzywszy materyały 
śledztwa duchowego zgodził się na ka- 
nonizacyę św. Stanisława w r. 1750.

Anenkow, pułkownik, adjutant W iel
kiego Ks. Michała, syna cesarza Pawła, 
wsławił się okrucieństwami, jakich się 
dopuszczał na oficerach polskich w au- 
gustowskiem. Anenkow został wysłany 
jako parlamentarz z generałem Bergiem 
do Warszawy, gdzie traktowali w Pa
łacu rządowym z Prądzyńskim, gene
rałem wojsk polskich w r. 1831.

Anenkow II, generał-adjutant, miano
wany po śmierci ks. W asilczykowa ge- 
nerał-gubernatorem kraju południowo- 
zachodniego. Na mocy odezwy jego 
z dn. 7 maja r. 1863, w imieniu rządu 
wolno było włościanom i żołnierzom 
zatrzymywać dla siebie zabrane po
wstańcom konie, żywność i rzeczy mniej 
cenne. To też dn. 22 maja r. 1863 nie 
było już na W ołyniu powstania.

Anenkow, pułkownik, starszy urzęd
nik do szczególnych poruczeń, adju
tant Berga, namiestnika Królestwa 
Polskiego, wysiany jako zaufany do 
hr. Mensdorfa, namiestnika Galicy i 
z naleganiem ogłoszenia stanu oblęże
nia w Galicyi dn. 29 lutego r. 1864. 
Człowiek nadzwyczaj zręczny, oficer 
sztabu generalnego, wykształcony i e- 
nergiczny, został mianowany pomoc
nikiem generała Trepowa, ober-polic- 
majstra Warszawy. Anenkow wkrótce 
zawładnął nim zupełnie i został wła
ściwie sam policmajstrem w r. 1864.

Angeberg, jedyna w swoim rodzaju 
potęga, autor poważnej książki: „Re- 
cueil des traitós et conyentions con- 
cerńant laP ologneP arisl862“ . Książka 
przemyślana artystycznie i napisana 
doskonale.

Anęjelini, literat włoski, poważny 
pracownik i badacz, autor książki: 
„I;,Sobieski, e gli Stuart in Roma

1883“ ; praca ta dotyczy również hi
storyi Polski.

Angellotus, W łoch rodowity, biskup 
płocki, według podania, jeden z pierw
szych misyonarzy w ziemiach pol
skich około r. 1000.

Angerau, generał wojsk napoleońskich 
zajął na czele korpusu kraj dawnej 
Polski, wzdłuż W isły od Pilicy aż do 
Gdańska w r. 1806.

Angers David, znakomity rzeźbiarz 
francuski, wykuł popiersie Adama Mic
kiewicza z marmuru w r. 1835 (p. 
David d’ Angers).

Angervilliers, Francuz rodowity, in
tendent Alzacyi, z obowiązku służby 
w ciągłych był stosunkach dyploma
tycznych ze Stanisławem Leszczyń
skim, b. królem polskim w r. 1724.

Angiełłowicz Antoni, arcybiskup grec- 
ko-unicki, we Lwowie, energiczny 
brał udział w zabezpieczeniu owczarni 
swojej unickiej, tolerancyi wyznania 
w nowo dołączonych do Rosyi Ziemiach 
Tarnopolskich od Austryi w r. 1810.

Angouleme, księżna Marya Teresa, 
córka Ludwika X V I, króla francu
skiego i Maryi Antoniny, księżniczki 
austryackiej, pod przybranem nazwi
skiem margrabiny Millerayć, jako emi
grantka, szukała schronienia w W ar
szawie w r. 1801.

Anhalt książę Zerbst prowadził 
korespondencyę dyplomatyczną z Fry
derykiem Wilhelmem, królem pruskim, 
w sprawie projektowanego przez nich 
rozbioru Rzeczypospolitej polskiej (r. 
1733). Po śmierci Augusta III Anhalt 
wystąpił jako pretendent do tronu 
polskiego w r. 1763.

Anhalt, książę, na czele wojsk pru
skich zmusił cały korpus wojsk pol
skich Grabowskiego do poddania się 
w Pionkach, dolinie Narwi dn. 1 li
stopada r. 1794.

Aniczkow, generał, ober-policmajster 
warszawski, zbyt gorliwy w pełnieniu 
obowiązków, usunięty ze służby w r. 
1860.

Anicini, W łoch rodowity, budował 
wspaniały kościół w Czerwonym D w o
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rze gubernii Kowieńskiej, dobrach Be
nedykta hr. Tyszkiewicza r. 1856.

AnisiniOW, członek Komisyi w spra
wie politycznej młodzieży Uniwersytetu 
wileńskiego w r. 1840.

Aniach Fryderyk, protestował w i- 
mieniu obywateli inflantskich, przeciw 
nieprawnej uchwale księcia pruskiego, 
co do władania ziemią, udając się w r. 
1582 o wstawiennictwo do Stefana Ba
torego.

Anna inaczej Aldona, córka Giedy
mina, wielkiego księcia litewskiego, 
a żona królewicza Kazimierza polskie
go r. 1325 (p. Aldona).

Anna Danuta, siostra Witolda, wiel
kiego księcia litewskiego, małżonka 
Janusza, księcia mazowieckiego r. 1380.

Anna, córka Swiatosława, księcia 
smoleńskiego, żona Witolda, wielkiego 
księcia litewskiego, ufundowała kościół 
gotycki św. Anny w Wilnie w r, 1400, 
umarła w Trokach dn. 1 sierpnia r. 
1418, pochowana w katedrze wileń
skiej.

Anna, córka Wilhelma hr. cylejskiego 
w Styryi, druga żona Władysława Ja
giełły, wnuczka Kazimierza Wielkiego 
(ślub odbył nię w r. 1402); korono
wana w Krakowie r. 1403.

Anna de Candale, inaczej Foix, mał
żonka Władysława II, króla czeskiego 
a syna Kazimierza Jagiellończyka r. 
1502 (p. Foix).

Anna, królewna czeska (węgierska), 
córka Władysława, a wnuczka Kazi
mierza Jagiellończyka, stała się matką 
całego rodu Habsburskiego; w celach 
politycznych została przez prokuracyę 
zaręczona jednocześnie z obu wnucz
kami cesarskimi, Karolem i Ferdynan
dem. a nawet sam sędziwy cesarz Ma
ksymilian zaręczył się z Anną, na 
przypadek ważnych przyczyn, mogących 
sfanąó na przeszkodzie ku uskutecz
nieniu małżeństwa przez wnuków (na 
zjeździe monarchów w Wiedniu dn. 22 
lipca r. 1515).

Anna, księżniczka meklemburska, 
swatana była w r. 1509 Zygmuntowi, 
królewiczowi polskiemu, synowi Ka
zimierza Jagiellończyka.

Anna, księżniczka meklemburska, 
małżonka Getharda Ketlera, księcia 
kurlandzkiego, lennika Rzeczypospo
litej polskiej w r. 1566.

Anna Waza, królewna szwedzka, cór
ka Jana III i Katarzyny Jagiellonki, 
siostra Zygmunta III, heretyczka-lu- 
teranka, przybyła do Polski w r. 1587. 
gdzie bawiła lat kilka u dworu, mając 
wielkie wpływy na brata. Anna utrzy
mywała stosunki przyjazne z Mnisz- 
chami, brała udział w intrygach Ma
ryny i Dymitra Samozwańca w r. 1606. 
Ksiądz Stanisław Grochowski wysto
sował do księżniczki Anny wiersz 
wzniosły, starając się przekonać ją, że 
jako córka gorliwej katoliczki i sama, 
wzór wszelkich doskonałości, powinna 
przejść na łono katolicyzmu; królewna 
Anna jednak nie dała posłuchu namo
wom i umarła protestantką.

Anna, arcyksiężniczka austryacka, 
z domu Habsburgów, córka Karola 
i Maryi ks. Bawarskiej, małżonka Zyg
munta III, z którą w imieniu króla 
zawarł ślub przez prokuracyę W ojciech 
książę Radziwiłł w dn. 1 maja, r. 1592. 
Polacy w obronie wolności i z obawy 
jakichś paktów tajemnych nie pozwa
lali Zygmuntowi na zjeździe w Jędrze
jow ie żenić się z arcyksiężniczką. 
W krótce jednak arcyksiężniczka przy
była do Krakowa, gdzie też odbył się 
ślub i koronacya dn. 31 maja r. 1592. 
Królowa Anna była matką W łady
sława IV  i Anny Konstancyi, ułomnej 
i szpetnej ; zmarła w r. 1598.

Anna ćaraffa, księżniczka Stigliano, 
Neapolitanka, ładna i bardzo bogata 
dziedziczka, z którą W ładysław IV  
chciał ożenić brata swego, królewicza 
Jana Kazimierza, prosił więc o rękę 
księżniczki, ale związek ten nie przy
szedł do skutku, Hiszpania bowiem 
nie życzyła sobie tego (r. 1629).

Anna, królowa francuska, gorący 
brała udział w układach matrymonial
nych księżniczki Maryi Ludwiki Gon
zaga z Władysławem IV , królem -pol
skim, w r. 1645.

Anna Gonzaga, księżniczka, siostrze
nica Maryi Ludwiki, królowej polskiej,
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nie ładna, ale rozumna, wyszła za mąż 
za księcia d ’Enghien, a Senat polski 
w r. 1663 przyznał je j tytuł córki 
przybranej Jana Kazimierza, po śmierci 
którego Anna wraz z mężem wznieśli 
królowi kosztem swoim wspaniały po
mnik w kościele St. Germain des Pres 
w Paryżu w r. 1672.

Anna, wdowa po Edwardzie faltz- 
grafie Dwumostów, z Gonzagów, księż
na Klewii i Palatynatu Renu, siostra 
Maryi Ludwiki, królowej polskiej, mia
ła jakoby zaślubić Jana Kazimierza 
we Francyi, który przebywał tam czas 
jakiś po abdykacyi, a którą umiera
ją c mianował legatorką dóbr swoich 
dn. 16 grudnia r. 1672.

Anna Henryka Julianna, młodsza 
córka Filipa Edwarda, księcia Pala
tynatu Renu i siostry Maryi Ludwiki, 
królowej polskiej, po śmierci Jana K a
zimierza, wyszła za mąż za księcia 
d'Enghien, a Senat polski przyznał jej 
tytuł córki przybranej Jana Kazimie
rza i Maryi Ludwiki, królowej polskiej, 
w r. 1663. Jan Kazimierz w testa
mencie swoim zapisał je j prawo do 
do sum neapołitańskich w r. 1673.

Anna, córka Iwana, synowicą Pio
tra. Wielkiego, cara Wszechrosyi, mał
żonka Fryderyka Wilhelma, księcia 
kurlandzkiego, lennika Rzeczypospo
litej polskiej w r. 1711. Gdy Anna 
owdowiała, August II, król polski 
w celach politycznych zamierzał się 
z nią ożenić, rokowania próbował za
wiązać Bestużew, poseł rosyjski przy 
dworze polskim r, 1728. Cesarzowa 
Anna w liście swoim, wystosowanym 
do prymasa, oznajmiła, źe nie może 
zezwolić na wstąpienie na tron polski 
Stanisławowi Leszczyńskiemu, który 
był zawsze nieprzyjacielem Rosyi, 
a wybór jego uważać będzie za zer
wanie pokoju, starać się więc będzie 
temu przeszkadzać wszystkiemi siłami.

Po audyencyi pożegnalnej Lip
skiego, posła polskiego, Anna wezwała 
go raz jeszcze do siebie, a zdjąwszy 
z palca kosztowny pierścień ofiarowała 
mu go i poleciła powiedzieć pryma
sowi, że nigdy nie zgodzi się na w y

bór Stanisława (r. 1733); jeżeliby zaś 
August kurfirst nie zgodził się na po
dyktowane warunki, albo też nie zna
lazł poparcia u szlachty, to ma zamiar 
posadzić na tronie wojewodę Lubom ir
skiego. Anna, będąc już cesarzową 
Wszechrosyi, wysłała liczne zastępy 
wojska przeciw Stanisławowi Lesz
czyńskiemu, obranemu ponownie kró
lem polskim w r. 1733.

Po śmierci ostatniego Kettlera Fer
dynanda, Anna silnemi wpływami wy
mogła na Auguście III, aby oddał Kur- 
landyę w lenno faworytowi je j Janowi 
Ernestowi Biirhonowi, któremu król 
wydał inwestyturę w r. 1758.

Anna, księżna bawarska, stanowczo 
odmówiła wnukowi swemu, księciu 
Bourbonowi zezwolenia na związek 
z królewną polską Maryą Leszczyń
ską, uważając związek taki za mezab 
jans (w r. 1720).

Anna Karolina, hrabianka Medem, 
małżonka Piotra Burhona, ostatnia 
księżna kurlandzka, z inwestytury 
króla polskiego r. 1758.

Annibal z Kapui, biskup neapoli- 
tański, legat papieski przy dworze Ste
fana Batorego, w Warszawie r. 1586.

Anniński, Rosyanin, prezes Towa
rzystwa literackiego w Petersburgu, 
na, wieść o zgonie Maryi Konopnic
kiej, wysłał dn. 13 października r. 1910 
depeszę do Towa^^stwa literatów war
szawskich, wyrażając głęboki żal, z po
wodu zgonu znakomitej mistrzyni sło
wa.

Annon II, arcybiskup koloński. spro
wadził zwłoki Ryksy, małżonki Mie
czysława II, króla polskiego, do K olo
nii, złożył je we wspaniałym grobowcu, 
zbudowanym przez siebie w kościele 
Panny Maryi dn. 12 kwietnia 1057 
(p. Ryksa).

Annus, znany budowniczy włoski, 
przebudował w r. 1524 z dawnej • ba
szty pogańskiej dzwonnicę katedralną, 
za panowania Zygmunta I Starego, 
króla polskiego a wielkiego księcia 
litewskiego.

Anochin, pułkownik, na czele sil
nego oddziału wojsk tłumił powstanie
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na granicy Galicyi i Królestwa Pol
skiego w lutym r. 1863.

Anrep, wice-preseś frakcyi paździer- 
nikowców, na jednem z posiedzeń Du
my w kilku słowach powiedział wię
cej, niż inni mówcy w ciągu godziny: 
„Projekt wyodrębnienia Chełmszczyzny 
jest beztreściwy i tylko okładką, obie
cuje on bowiem Polakom nadzieje nie
uzasadnione — dać wzamian szeroką 
perspektywę autonomii, samorządu. 
Takich obietnic nikt nie ma prawa 
dawać. Niech się Duma rosyjska do
brze namyśli, zanim wejdzie na tę 
drogę“ . Wniesiony zaś projekt wykła
du przymusowego języka rosyjskiego 
w szkołach prywatnych w Królestwie 
i na Litwie Anrep zwalczał energicznie 
i w znacznym stopniu ulepszył ku 
wielkiemu zmartwieniu nacyonalistów 
i prawicowców ( w maju r. 1912).

Ąnspach Jan Jerzy, lennik Rzeczy
pospolitej polskiej r. 1562 (p. Jan Je
rzy Anspach).

Anstelt, baron, Alzatczyk, ożeniony 
z Polką, wyższy urzędnik rosyjski, 
komisarz demarkacyjny przyłączonej 
do Rosyi ziemi Tarnopolskiej r. 1810; 
nawiązał rokowania w sprawach pol
skich ze Szwartzenbergiem i Fry- 
montem, zawierając z nimi tajną kon- 
wencyę, za pomocą której i z powodu 
braku sił wojennych i amunicyi unie
możliwił dalsze opieranie się księcia 
Józefa Poniatowskiego (w marcu r.
1813).

Antici, purpurat rzymski, minister 
pełnomocny J. K. M. Stanisława A u 
gusta. rzucił klątwę na konfederatów 
barskich w Rzymie r. 1791.

Antin książę Ludwik wysłany do 
Strassburga z oświadczynami oficyal- 
nemi w imieniu Ludwika X V , króla 
francuskiego, o rękę królewny Maryi 
Leszczyńskiej; książę d’Antin wziął 
z nią ślub, tak zw. par procuration 
dn. 10 sierpnia r. 1725.

Antokolski M. M., izraelita, urodzo
ny w Wilnie, znakomity artysta-rzęź- 
biarz, twórca pomnika Katarzyny II, 
wzniesionego w W ilnie r. 1904, umarł 
dn. 26 czerwca r. 1902.

Antomarchi, Francuz rodowity, dok
tor, mianowany generalnym inspek
torem wszystkich lazaretów warszaw
skich, pełeu poświęcenia i miłości bliź
niego, pomny na udział Polaków 
w zwycięstwach wojsk francuskich, 
chciał wywdzięczyć się im i przyniósł 
w ofierze głęboką naukę, doświadcze
nie i gorące serce na usługi towarzy
szom broni. Antomarchi zaciągnął się 
w szeregi Gwardyi Narodowej i do 
ostatniej chwili z całem poświęceniem 
oddawał się pielęgnowaniu rannych 
w r. 1831.

Anton, pułkownik kozacki, wysłany 
przez Bohdana Chmielnickiego do Ja
na Kazimierza, króla polskiego, dla 
układów warunków ugody w Glinia
nach w r. 1652.

Antonelli Jakób, purpurat rzymski, 
z rozkazu papieża Piusa IX  napisał 
list do biskupa Staniewskiego, pełnią
cego obowiązki metropolity w Peters
burgu, gromiąc lekkomyślne postępo
wanie i uległość jego rządowi mo
skiewskiemu i zalecając pokutą, skru
chą i spowiedzią oczyszczenie się od 
ekskomuniki w r. 1862. Antonelli od
prawił bardzo solenne nabożeństwo ża
łobne za poległych w ostatniem po
wstaniu Polaków, w kościele św. Agaty 
w Rzymie w r. 1863.

Antonienko, porucznik wojsk rosyj
skich, jeden z pierwszych, wzięty do 
niewoli przez powstańców polskich 
w Kodni dn. 10 stycznia r. 1863.

Antonin lan, rodowity W łoch z Ma- 
ceraty, lekarz przyboczny Bony Sfor
zy, królowej polskiej w Barze r. 1559.

Antonio, młodszy infant portugalski, 
wystąpił w r. 1733 jako pretendent 
do tronu i korony polskiej.

Antoniusz, biskup praw.osławny wo
łyński, w imieniu którego rozrzucane 
były po wszystkich zakątkach W o ły 
nia proklamacye, nawołujące W ołynia- 
ków na nabożeństwo żałobne za K o
zaków poległych w r. 1651 za wiarę 
prawosławną i za uwolnienie narodu 
od konstytucyi polskiej. Odezwa koń
czyła się słowami: „Pamiętajcie, kto 
pójdzie do Beresteczka, ani nogą do
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kościoła. Jak zadżumionych wypędzę 
was ze zgromadzenia wiernych! nie 
zapaskudzajcie świętego miejsca smro
dem łacińskim i żyd ow sk im i Biskup 
Antoniusz popierał organizacyę kółka 
czarnosecinnego wśród seminarzystów, 
nawołując do wybuchu rozruchów w r. 
1910. Gorący przeciwnik małżeństw 
mieszanych, kazał wyklinać prawosław
nych, wstępujących w związki z ka
tolikami, złożył jednak (r. 1912) w sy
nodzie referat o wprowadzeniu nowego 
punktu do praw o rozwodzie w wy
padkach, kiedy jedna strona zapragnie 
przejść z katolicyzmu na prawosławie: 
w takich razach należy ułatwiać rozwód.

Antoszka, chłop moskiewski, ku
charz księcia Myszeckiego, z własnej 
ochoty w roli kata ściął swego pana 
na rynku w Wilnie. Była to zemsta 
zbuntowanej załogi moskiewskiej za 
okrucieństwa komendanta księcia My
szeckiego r. 1661.

Antouard Piotr, pułkownik, agent 
poufny Stanisława Leszczyńskiego,kró
la polskiego, w Chambord r. 1725.

Anzimirow A., znany publicysta ro
syjski. autor ciekawych artykułów 
w „Birżewych Wiedomostiach4', tyczą
cych  się głównie szlachty polskiej i ich 
szkalowania r. 1905.

Apaffi, inaczej Abaffi, książę sied
miogrodzki, kandydat do tronu pol
skiego r. 1674 (p. Abaffi).

Apelman Wilhelm, sławny wojownik, 
dowodził piechotą niemiecką w obozie 
polskim pod Smoleńskiem. W ojska 
polskie i kozackie łatwe zbierały try
umfy, opanowując mało warowne zam
ki i "rody okoliczne. Apelman, jako 
inżynier zdolny, przeprowadził miny 
pod fortyfikacyę Smoleńska. Dzięki 
czemu runęło dwadzieścia kilka sążni 
muru i baszta. Apeltnan uczynił to 
z rozkazu Zygmunta III. króla pol
skiego, d. 27 listopada r. 1610.

Apelman, Szwed rodowity, zaciężny 
admirał Zygmunta III, króla polskie
go, stoczył szczęśliwą bitwę pod Gdań
skiem r. L627, odpędził flotę szwedz
ką od portu; co pozwoliło przystąpić 
do układów pokojowych w Prabutach

pod Sztumem dn. 13 stycznia r. 1628.
Appel Józef, autor cennego i poważ

nego dzieła: „Repertorium zur Ge- 
zammten Miinz i t. d. Pest 1820“ . D o
tyczy ono również numizmatyki kra
jow ej polskiej.

ApraksŚn, hrabia, feldmarszałek i głó- 
wno-dowodzący wojskami rosyjskiemi, 
kilkakrotnie upamiętnił się w dzie
jach historyi Polski; na czele liczne
go wojska, jako sprzymierzeniec cesa
rzowej Maryi Teresy austryackiej, po
dążył je j na pomoc, przedzierając się 
nie bez gwałtów i nadużyć przez L i
twę (r. 1757); z rozkazu ambasadora 
rosyjskiego Repnina. otoczywszy szla
chtę bagnetami, dokonał wyborów po
słów do sejmu, przeprowadzając kan
dydatów z góry wyznaczonych w Pro
szowicach i Środzie r. 1767. Apraksin 
oblegał i zdobył Kraków w r. 1768. 
Otrzymawszy rozkaz nie brania do nie
woli konfederatów barskich, lecz w y
cinania ich w pień, Apraksin wraz 
z 200 innymi zbirami Repnina był 
gorliwym wykonawcą jego niecnych 
rozkazów. Za zasługi otrzymał indy- 
genat szlachectwa polskiego, a drogą 
rabunku przyszedł do posiadania znacz
nego majątku,

Apuchtin, inaczej Opuchtin A lek
sander, radca stanu, kurator okręgu 
naukowego warszawskiego, tendencyj
nie wrogo usposobiony przeciw Pola
kom, całe lata poświęcał na gaszenie 
oświaty, a bojąc się je j jak  ognia, za
rządził systematyczne ociemnianie. Po
nieważ jednak cenzus wyborczy da
wała albo służba rządowa, albo też 
stopień naukowy, więc ci wszyscy, co 
chcieli uniknąć pierwszej, starali się 
zdobyć drugi. Apuchtin oddalał mło
dzież od wiedzy, książki, gazety i in- 
teligencyi, każąc uczyć mało, ale zato 
systematycznie zatruwając wychowań- 
ców scholastyką i urabianiem z mło
dzieży pokornych wobec, władzy urzęd
ników. Z jego to rozporządzenia urzą
dzane egzamina z jednodniową prze
rwą dla przygotowania były wytęże
niem umysłu i pamięci, a noce bez
senne, zdenerwowanie i ślęczenie nad
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książką. kończyło się zwykle zupełnem 
przemęczeniem, aż do znienawidzenia 
książki i obrzydzenia nauki wogóle. 
Apuchtin wystarał się o kredyt w wy
sokości 11.000 rub. rocznie jako zapo
mogi dla studentów Rosyan, urodzo
nych w Królestwie Polskiem (dn. 18 
kwietnia 1867 r.). Gorliwy rusyfikator 
został kuratorem okręgu warszawskie
go w r. 1879 i pomimo policzka, pu
blicznie mu danego, przez studenta 
Zukowicza (w r. 1883) służył dalej; 
obiecywał on ziomkom, że jeszcze za 
życia doczeka się, jak  piastunki nad 
kołyskami dzieci polskich śpiewać bę
dą piosnki rosyjskie. Z inicyatywy 
jego dawny pałac Staszyca w W ar
szawie zamieniono na gmach 1-go gi- 
mnazyum i cerkiew (r. 1870). W ysta
rał się on również o pozwolenie przyj
mowania do uniwersytetu warszawskie
go wszystkich seminarzystów ze szkół 
duchownych prawosławnych (w r. 1894), 
co wzmogło znacznie liczbę studentów 
Rosyan. Uniwersytet warszawski rusy- 
fikowany był stopniowo, a punkt kul
minacyjny osiągnięto za rządów Apueh- 
tina, który nawet wykłady języka pol
skiego przeznaczył na tłómaczenie z ro
syjskiego. W uniwersytecie warszaw
skim język  polski był bezwarunkowo 
wzbroniony. Wszystkie wykłady, za
równo profesorów Polaków jak i Ro
syan, musiały się odbywać w języku 
rosyjskim. Nawet historyi literatury 
polskiej nie wolno było wykładać w ję 
zyku krajowym, a studentom zabro
niono w gmachu uniwersyteckim mię
dzy sobą mówić po polsku. Uczeń 
trzykrotnie schwytany na prowadzeniu 
rozmowy po polsku w murach szkol
nych, musiał być wj^dalony ze szkół 
rządowych, z zaznaczeniem tego w świa
dectwie, aby nie mógł być przyjętym 
do szkoły prywatnej. Uniwersytet war
szawski miał służyć do wyplenienia 
właściwości krajowych polskich. Za 
rządów kuratorskich Apuchtina jedna 
szkoła początkowa przypadała w K ró
lestwie na 3500 mieszkańców, a w War
szawie na 4000 mieszkańców. Podczas 
siedmnastoletniego okresu służby jego

w Królestwie Polskiem, liczba szkół 
zmniejszyła, się o 303 a liczba uczni
o 3000 (r. 1892). A jednak niszczy
cielska działalność Apuchtina skończy
ła się fiaskiem sromotnem. Rusyfika- 
cya nie dała żadnych wyników pozy
tywnych ; wynarodowienie Polaków 
było mrzonką jedynie, a doświadcze
nie stwierdziło, że szkoła rosyjska nie 
zruszczyła ani jednego Polaka, ale zato 
młodzież męska dzisiejsza, to przeważ
nie niedołęgi, a żeńska, to szpital 
prawdziwy. W szyscy zaś, co wyszli 
ze szkoły rusyfikującej, jakby progra
mowo, wynieśli jednocześnie z niej 
odrazę do wszystkiego, co rosyjskie. 
Szkoły bowiem średnie w Rosyi pły
ną bez steru i wioseł.

Aquaviva Klaudyusz, ksiądz, gene
rał zakonu Jezuitów w Rzymie, szcze
gólniejszy opiekun księży polskich za
konu Ignacego Loyola r. 1620.

Arabazyn K. J., literat rosyjski, brał 
udział w obiedzie polskim, w dniu 
stuletniego jubileuszu Aleksandra Pu
szkina, druha Adama Mickiewicza.

Arago, znakomity matematyk fran
cuski, na posiedzeniu uczonych Aka
demii paryskiej ogłosił Mikołaja K o
pernika nieśmiertelnej sławy Polakiem 
r. 1820. Arago był też jednym  z pierw
szych organizatorów doraźnej pomo
cy dla emigracyi polskiej w Paryżu 
r. 1832. Cześć jeg o  zasługom i pamięci!

Arakczajew hrabia, znany pod przy
domkiem „Straszny “ zarządzał wszyst- 
kiemi sprawami, dotyczącemi Polski 
w Petersburgu; Arakczajew należał 
również do komisyi, w sprawie za
mieszek wśród młodzieży Uniwersy
tetu wileńskiego (r. 1813 — 1824).

Aranda, hrabia Don Pedro Pablo, 
Grand dworu madryckiego przy dwo
rze Augusta III, króla polskiego, zna
ny z osobistych talentów, bardziej jesz
cze z niezmiernych bogactw i prze
pychu, jakim się otaczał w Dreźnie 
(r. 1760— 1763).

Arangour, baron, poseł francuski 
przy dworze polskim, zażądał ratyfika- 
cyi układu tajemnego, zawartego z Ja
nem Kazimierzem, królewiczem poi-
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skim r. 1641; doradzał rządowi pol
skiemu zawieszenie broni między Szwe- 
cyą a Polską r. 1656.

Arbuzów, Rosyanin, pomocnik komi
sarza częstochowskiego, energiczny brał 
udział w poszukiwaniu i aresztowaniu 
przestępców rabunku świętokradzkiego 
i ohydnego zabójstwa, popełnionego na 
Jasnej Górze przez księdza Paulina 
Damazego Macocha, którego wspólnicz
ką i kochanką była Helena z K rzy
żanowskich Macochowa. Zrabowane zo
stały korony i wota u cudownego 
obrazu i zabity W acław Macoch, mąż 
Heleny. Damazy zbezcześcił ukochaną 
przez cały naród polski świątynię przy
bytek łask i cudów. Do obrazu Matki 
Boskiej, słynnej z podań narodowych, 
od wieków spieszyły rzesze pobożnych, 
szukając u Patronki uciśnionych ra
tunku w dolegliwościach i nadziei 
w zawodach życiowych. W ieść o bezec- 
nem splugawieniu przybytku jedne
go z najświętszych ołtarzów narodo
wych, jak  grom spadła na społeczeń
stwo polskie, uderzyła wszystkich 
i oszołomiła. Sąd skazał Macocha na 
pozbawienie wszystkich praw stanu 
i przywilejów oraz 12 lat ciężkich robót, 
ze wszystkiemi następstwami (w Piotr
kowie dn. 7 marca r. 1912).

Arcel, znakomity matematyk i astro
nom francuski, z którym uczony nasz 
Jan Śniadecki poznał się i zaprzyjaź
nił w Paryżu, a o którym często 
wspomina w listach swoich r. 1780.

Archetti Jan Andrzej, W łoch rodo
wity, arcybiskup kaledoński, nuncyusz 
papieski przy dworze Stanisława A u
gusta, króla polskiego r. 1776. Archetti 
poświęcił kościół polski pod wezwa
niem św. Katarzyny w Petersburgu, 
dn. 7 października r. 1783. Książę Ra
dziwiłł „Panie Kochanku1' na przyjęcie 
Archettiego w Nieświeżu kazał przy
gotować karyolkę zaprzężoną w 6 nie
dźwiedzi (r. 1784). Archetti zainstalo
wał nowomianowanego biskupa Sie- 
strzeńcewicza w prowincyach odpa
dłych od Rzeczypospolitej polskiej za
boru rosyjskiego, ale protestował ener
gicznie przeciw wprowadzeniu przez

niego (Siestrzeńcewicza) kalendarza ju 
liańskiego do dziedziny kościelnej w za
borze ziem polskich r. 1784.

Arcimowicz, Rosyanin, członek ko
misyi specyalnej dla rozpatrzenia re
formy włościańskiej w Królestwie Pol
skiem; wysłany był z Petersburga na 
miejsce działania, reforma zaś doty
czyła jedynie zniesienia powinności 
gruntowych włościan u właścicieli i na
dania im gruntów, których nie posia
dali. Arcimowicz opracowywał plan re
form, mający przekształcić cały ustrój 
Królestwa Polskiego, a właściwie było 
to nie tyle urządzenie, ile zupełna de- 
zorganizacya stosunków (w paździer
niku r. 1863).

Aret, Francuz rodowity, intendent, 
zarządzał interesami majątkowemi księ
cia Józefa Poniatowskiego (r. 1812).

Argenson, hrabia, Francuz rodowity, 
minister wojny, przyjaciel i wielce 
przywiązany sługa królowej francu
skiej Maryi Leszczyńskiej r. 1741.

Argento, hrabia Heronim Grimaldi, 
arcybiskup Edessy, legat papieski przy 
dworze Augusta II, króla polskiego 
r. 1721 (p. Grimaldi).

Argyll, księżna Ludwika, córka kró
lowej W ikoryi angielskiej, będąc sa
ma artystką malarką i rzeźbi arką za
jęła się żywo ruchem artystycznym, 
interesując się również produkcyą ar
tystów polskich w Londynie i wyra
ziła chęć należenia do Towarzystwa: 
„Polska sztuka stosowana11. To też za
rząd Towarzystwa przyjął księżnę na 
członka na posiedzeuiu dn. 26 paź
dziernika r. 1910.

Armendruz, generał, na czele od
działu wojsk pruskich, energiczny brał 
udział przy oblężeniu Warszawy r. 1794.

Armfeldt, generał wojsk rosyjskich, 
powiernik cesarza Aleksandra I, któ
ry polecił mu i baronowi Rosenkamp- 
fowi redakcyę projektowanej konstytu- 
cyi dla ośmiu gubernii litewskich (Gro
dzieńskiej, Wileńskiej, Mińskiej, Witeb
skiej, Mohilewskiej, Wołyńskiej, Kowień
skiej i Kijowskiej) w grudniu r. 1811.

Armoises, dyplomata francuski, od
znaczał się rzadkiemi cnotami i zale
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tami umysłu i serca; wysłany z Lo
taryngii do Wiednia w sprawie Stani
sława Leszczyńskiego, b. króla pol
skiego r. 1719.

Armstrang, generał komory celnej 
pogranicznej, pierwszy, któremu urzą
dzono kocią muzykę i. wybito szyby 
w mieszkaniu podczas demonstracyi 
politycznych w Kaliszu r. 1861.

Arnavi!le Emil, Francuz rodowity, 
młody utalentowany literat, autor cie
kawego studyum o stosunkach w Po- 
znańskiem, właściwie o strejku szkol
nym, jakim Polacy stawiali opór ger- 
rnanizacyi r. 1907. Arnayille wygłosił 
z przejęciem dn. 4 kwietnia, r. 1909 
poemat na cześć Juliusza Słowackiego 
na grobie jego, na cmentarzu w Mont- 
martre. równając Słowackiego z naj
większymi poetami francuskimi.

Arncet, Szkot rodowity, znakomity 
lekarz, sprowadzony na koszt kapituły 
do szpitalów wileńskich, z wyznacze
niem 50 złotych rocznej pensji r, 1610.

Arndt Wilhelm, lekarz w Berlinie, 
właściciel kopii kroniki z w. X V I, 
ofiarowanej mu przez senatora Hube- 
go w r. 1865, a która dotyczy rów
nież historyi Polski.

Arnep Reinhold, dowódca wojsk 
szwedzkich, pobity sromotnie przez het
mana Stanisława Żółkiewskiego, stoją
cego na czele wojsk polskich pod Re- 
wlem r. 1608.

Arneth Alfred, dyrektor archiwum 
tajnego wiedeńskiego, uczony zbieracz 
materyałów historycznych, autor po
ważnej książki: „Geschicbte Marya 
Teresia, W ien 1879“ (dotyczy ona 
również historyi Polski). Niezwykle 
uprzejmie udzielał odpisów ciekawych 
dokumentów uczonym badaczom pol
skim r. 1890.

Arnheim, wysiany ną czele 7000 
wojska przez Ferdynanda II, cesarza 
niemieckiego, do Polski na pomoc Z y g 
muntowi III, królowi polskiemu, jako 
posiłek wojenny przeciw Gustawowi 
Adolfowi, królowi szwedzkiemu. Arn
heim wraz z hetmanem Koniecpolskim 
i Lisowczykami pod Grudziądzem, na
padłszy niespodzianie na Szwedów, za

dał im stanowczą klęskę, zabierając 
10 dział, 15 chorągwi i kilkuset jeń 
ców, ścigając nieprzyjaciela aż pod 
Malborg d. 27 czerwca r. 1629. Arn
heim był poddanym księcia pruskiego 
w państwie Brandeburskiem. Zdradzał 
on Polaków, dając przestrogi nieprzy
jacielowi, o czem przekonawszy się 
Zygm unt'III, wyjednał odwołanie Arn- 
heima z obozu. Po różnych kontrower- 
syach ze Szwedem, stanęło zawieszenie 
broni, zakończone w czerwcu r. 1635.

Arnim, hrabia, minister pruski, mia
nowany naczelnym prezesem W ielkie
go Księstwa Poznańskiego, na nowy 
rok 184! na miejsce Flalwella, czem 
król pruski robił księstwu ustępstwo. 
Polakom za jego rządów udało się 
wiele rzeczy odrobić, ponieważ Arnim 
był dobrze usposobiony dla nas i umiar
kowany. Paskiewicz, namiestnik K ró 
lestwa Polskiego, pisał do niego, do
magając się energicznie, aby poskro
mił gazety pruskie i poznańskie, za 
ich napaści na rządy rosyjskie w Kró
lestwie Polskiem r. 1845. Arnim ustą
pił dobrowolnie z namiestnikowstwa.

Arnim, Niemiec rodowity, powiedział 
na posiedzeniu kolegium ekonomiczne
go w Berlinie, że wstrzymanie robot
ników polskich do Prus, jest wyrokiem 
śmierci dla wszystkich właścicieli ziem
skich na wschodzie Prus, i że.rząd może 
gorzko odpokutować, jeżeli utrudni 
przypływ robotników polskich (r. 1906).

Arnincourt, generał wojsk austryac- 
kich. prowadził korespondencję dy
plomatyczną z generałem Tadeuszem 
Kościuszką, starając się wciągnąć go do 
sojuszu przeciw Rosyi i Prusom r. 1794,

Arnold, hrabia drezdeński, oświad
czył Kazimierzowi Wielkiemu, królo
wi polskiemu, posłuszeństwo i złożył 
uroczyście hołd w Krakowie r. 1369.;

Arnold Valentinus, autor poważnego 
dzieła: „Clironica Slayorum, Francfort 
1573“ ; dotyczy ono również historyi 
Polski.

Arnold Krzysztof, senior kościołów
luterańskich wielkopolskich, przew od
niczący na zjeździe dysydentów w Gdań
sku, uchwalił podać do króla prośbę

• 3
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o rozpatrzenie skarg dysydentów i zje
dnoczenie kościołów różnowierczych 
w Polsce r. 1718.

Arnold Robert d-r., autor książki: 
„Geschichte der Deutschen Polenlit- 
teratur von den Anfangen bis 1800“ . 
Jest to właściwie rozumowana biblio
grafia, z pobudek czysto naukowych, 
rzecz dobra i pożyteczna. Autor roz
poczyna pracę swoją starem przysło
wiem: „Póki świat światem, nie bę
dzie Niemiec Polakowi bratem!“

Arnold, inaczej Arnhold, Finland- 
czyk, oficer wojsk rosyjskich, za utrzy
mywanie stosunków ze spiskującymi 
patryotami polskimi w Warszawie, od
dany pod sąd wojenny, skazany na 
śmierć i rozstrzelany w Modlinie dn.
26 czerwca r. 1862.

Arnold Artur, Niemiec rodowity, 
księgarz w Hamburgu, głośny ze swo
je j odezwy, drukowanej po polsku, 
potępiającej sprawę wrzesińską r. 1901.

Arnoldi, inaczej Maciej Klarstein, 
werbownik niemiecki Lisowczyków 
polskich r. 1640 (p. Klarstein).

Arnulf, biskup halpersztadzki, brał 
udział w wyprawie Henryka II, cesa
rza niemieckiego, na ziemie polskie, za 
panowania Bolesława Chrobrego r. 1005. 
W ysłany na czele wojsk niemieckich 
ściągnął pod Głogów i obiegł miasto 
w r. 1011. Waleczna obrona samego 
Bolesława I  zmusiła Niemców do cof
nięcia się i powrotu do domu. Arnulf, 
wysłany przez tegoż cesarza Henryka, 
zawarł pokój z Bolesławem Chrobrym 
w Budziszynie dn. 30 stycznia r. 1018.

Arnulf, Zyd kaliski, agent dyploma
tyczny Dymitra Samozwańca II, wraz 
z innymi przybył do Krakowa dla po
zyskania poparcia dla niego u króla 
Zygmunta III, w początkach lutego 
r. 1608.

Aronowicz Józef, starozakonny, z roz
kazu i zezwolenia generała Tadeusza 
Kościuszki miał utworzyć ze współ
braci swoich pułk lekkiej jazdy, któ
ry  odznaczył się już szczerem krwi 
przelewem i dług ojczyźnie przybra
nej wypłacił dn. 3 listopada r. 1794.

Arpajon, poseł francuski, wysłany

przez króla francuskiego Ludwika X IV  
do Warszawy z orderem św. Ducha 
dla Władysława IV . Arpajon był też 
obecny na sejmie elekcyjnym  w W ar
szawie dn. 4 listopada r. 1647.

Arquien Marya Kazimiera delaGran- 
ge Sobieska, królowa polska (r. 1676), 
(p. Marya Kazimiera).

Arrest Jerzy Tomasz, rezydent rzą
du pruskiego w Krakowie, członek ho
norowy Towarzystwa Nauk w Krako
wie r. 1818.

Arseniusz, arcybiskup elasoński, au
tor „Pamiętników11, opowiada, że Mni- 
szech po zabiciu pierwszego Samo
zwańca chciał wydać carycę za Ba
zylego Szujskiego, w celu zachowania 
praw do cesarstwa moskiewskiego r. 
1606.

Arsenjew, generał-major, typ woja
ka, przekładający zwycięstwo salono
we nad laury marsowe, na czele 3000 
wojska i 10 armat stał załogą w W il
nie, Jasiński, pułkownik wojsk litew
skich, mając zaledwie 300 ludzi, na
padł niespodzianie na Moskali, pobił 
ich i rozbroił, zabierając do niewoli 
samego Arsenjewa i 500 żołnierzy, po- 
ezem, wyszedłszy w pole, pobił jesz
cze Moskali w trzech bitwach pod 
Niemenczynem, Polanami i Siołem, 
w dn. 22 i 23 kwietnia r. 1794.

Arsenjew, autor książki: „Statisti- 
czeskije oczerki i t. d. 1848“ . Surowe 
i suche, jak  protokół, oparte jednak 
na najściślejszych badaniach, dotyczą 
również historyi Polski.

Arsienjew K. K., członek wojennej 
Akademii sądowej, brał udział w obie- 
dzie polskim, wydanym w Petersbur
gu r. 1897, na pamiątkę stuletniego 
jubileuszu poety rosyjskiego Aleksan
dra Puszkina, druha Adama M ickie
wicza.

Artamonow, kapitan wojsk rosyj
skich, na czele silnego oddziału, za
skoczył niespodzianie uciekających 
z miasta, o wiorstę od Połocka, pow
stańców polskich pod dowództwem 
Mierzejewskiego, część ich wymordo
wał, a resztę wziął do niewoli, przy- 
czem zdobył kilkaset sztuk broni,
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a więźniów odesłał do Modlina dn. 23 
stycznia r. 1862.

Artioli Romulus, W łoch rodowity, 
uczony profesor, wraz z rzeźbiarzem 
polskim Madejskim, wypracowali za
sady wspólnej pracy kulturalnej nad 
poznawaniem się i rozbudzaniem sto- 
stosunków przyjaźni i sympatyi obu 
narodów związku polsko-włoskiego, 
którego prezydentem wybrany został 
czcigodny i powszechnie szanowany 
profesor literatury powszechnej, wielki 
przyjaciel Polaków, Angelo hrabia de 
G-nbeinatis w Rzymie r. 1912.

Ary-Scheffer, znakomity malarz-ar- 
tysta francuski; malował portret Fry
deryka Chopina w r. 1847 (p. Scheffer).

Arynda, dragoman przy poselstwie 
tureckiem w Wiedniu, mentor W a
cława Emira Rzewuskiego i żony jego 
Rozałii. Uczył oboje języka arabskiego 
i zachwycał się ich cierpliwością i pil
nością w r. 1808.

Aschley, dyplomata angielski, zau
fany doradca lorda Pałmerstona, pierw
szego ministra Anglii, przybył do Kra
kowa, pragnąc zblizka przypatrzeć się 
powstaniu polskiemu dn. 13 kwietnia 
r. 1863.

Askenazy Salomon, izraelita, lekarz 
i dyplomata żydowski, przybył z dw o
rem królowej Bony Sforzy do Polski 
i był przez szereg lat lekarzem przy
bocznym Zygmunta Augusta. Askenazy 
agitował za elekcyą Henryka Wale- 
zego w r. 1572.

Askold, według słóvr kronikarza Ne
stora, starszy z rodu Waregów, przy
był z Rurykiem i Direm ze Skandy
nawii i „uaczasza władieti polskoju 
zietnloju w IX  wieku1'.

Aspryilo-Pacelli, W łoch rodowity, 
znakomity artysta-muzyk w Warsza
wie r. 1600 (p. Pacelli).

Assan, poseł mongolski,, wysłany 
z jarlykiem (listem) od chana do W ła
dysława Jagiełły w r. 1393.

Astryk, biskup strygoński, przybył 
do Polski prosić Bolesława Chrobrego, 
króla polskiego, i rycerstwo na Synod 
dla zawarcia przyjaznych stosunków 
w r. 1000.

Astryk, rabin żydowski, wygłosił 
mowę na grobie Joachima Lelewela, 
dziękując za obronę i nawoływanie
o wymiar sprawiedliwości dla izrae
litów polskich w Paryżu dn. 1 czerw
ca r. 1861.

Atlancoci, znakomity artysta-bata
lista, malarz nadworny Jana III So
bieskiego, króla polskiego, twórca kil
ku obrazów, ilustrujących bitwy boha
terskie króla Jana r. 1685.

Atterdag, inaczej Waldemar, król 
duński, był świadkiem na ślubie Elż
biety, wnuczki Kazimierza W ielkiego, 
w r. 1365 w Krakowie Jp. Waldemar).

Aubert de Bayet, generał, poseł fran
cuski w Konstantynopolu, otrzymał zle
cenie wyższej władzy swojej czuwa
nia nad sprawami połskiemi i dopo
magania emigracyi polskiej w kwietniu 
r. 1796. Aubert głosił otwarcie, że ce
lem misyi jego jest odebranie Krymu 
Rosyi i przywrócenie Polski; mówił 
przy tem, że rząd francuski przyrzekł 
mu, jeżeli tego będzie potrzeba, wysłać
30.000 wojska, aby działać wspólnie 
z Turcyą i Polakami przeciwko Ro
syi r. i796.

Aubin, inaczej Ludwik Millen, uczo
ny archeolog francuski, członek hono
rowy Uniwersytetu wileńskiego r. 1807 
(p. Millen).

Audelan, z domu Klinglin, prima 
voto marszałkowa du Bourg, serdeczna 
prżjjaciółka Katarzyny Leszczyńskiej, 
królowej polskiej i je j całej rodziny, 
podczas pobytu ich w Lotaryngii (r. 
1 71 4 -17 30 ).

Audelan, Francuz rodowity, utrzy
mywał stosunki przyjazne z rodziną 
Stanisława Leszczyńskiego, króla pol
skiego w Lotaryngii. Audelan towa
rzyszył królowi, który incognito, po 
śmierci Augusta II, króla polskiego, 
mając znowu widoki i szanse być obra
nym na tron, przebrany za kupca, dą
żył przez Niemcy do Polski dn. 10 
września r. 1733.

Alideley, autorka książki o Fryde
ryku Chopinie, wielkim reformatorze 
muzyki w. X IX , w której podała wie
le ciekawych szczegółów o znakomi
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tym muzyku polskim, mogących słu
żyć jako przyczynek do biografii Cho
pina (Paryż r. 1849).

Auersperg, książę austryacld. w y
słany przez rząd do Krakowa po hołd 
poddańczy od mieszkańców prastarej 
stolicy Piastów r. 1796.

Augeberg, hrabia, wybitny publicy
sta. okazał mnóstwo energii, pracy 
i zdolności. —  Autor książki: „Recueil 
des traites i t. d. Paris 1862“ , która 
dotyczy również historyi Polski.

August II Mocny (Fryderyk August) 
tak przezwany dla olbrzymiej siły, ele
ktor saski, urodził się dn. 12 maja 
r. 1670. Wspierany przez potężnego 
sprzymierzeńca, cara Piotra I W iel
kiego, .obrany był królem polskim dn.
4 lipca r. 1697, wyrzekłszy się wiary 
luterskiej, przeszedł na katolicyzm, 
mimo opozycyi matki swojej, fanatycz
nie przywiązanej do luteranizmu, 
aby usunąć główną w wyborze na króla 
polskiego przeszkodę. Mówiono na sej
mie konwoka.cyjnym, że August przy
słał sztuki srebrne, wielkości kamieni 
młyńskich, dla pozyskania głosów szla
chty, sam zaś przez górv Tarnowskie 
wkroczył do Krakowa dn. 11 lipca. 
na czele 8000 wojska; 27-_go poprzy
siągł Parta Conventa w Piekarach, 
stamtąd zjechał do Krakowa, gdzie 
był koronowany dn. 17 września r. 
1697. Odbyła się więc dziwna kome- 
dya: nominacya bez dyplomu, pogrzeb 
Jana Sobieskiego bez prymasa, sejm 
bez posłów; protestacya przeciwników 
została bez skutku. August TI był oso
bistością niezwykłą, a błędami swemi 
i samowolą zadał dotkliwe razy naro
dowi polskiemu. Rycerskiego animu
szu, odważny, śmiały i silny,, dążył 
do obalenia buty szlacheckiej; lubił 
wystawność, dwór jego był jednym 
z najwspanialszych w Europie, lubił 
przepych i zbytek. August był wspa
niałej i majestatycznej postawy, pięk
nego oblicza, uwodziciel kobiet, znaw
ca dzieł sztuki i wdzięków niewieścich 
—7- kruszył więc serca i puhary, ła
mał podkowy, piękny jak anioł, moc
ny jak  Samson, lubieżny jak  Satyr,

a jak Jowisz wspaniały, został prze
zwany Herkulesem Saskim. Karol X II, 
król szwedzki, postanowił zgnieść Au
gusta i wyzuć go z tronu; w tym celu 
na czele licznego wojska zajął Kur- 
landyę i wkroczył na Litwę (r. 1701), 
zdobył Warszawę i Kraków (r. 1702) 
Toruń i Lwów, zabierając znaczny 
okup i 400 skrzyń kosztowności, na
leżących do króla Augusta. Co więcej, 
Karol X II  ogłosił Stanisława Leszczyń
skiego królem polskim i kazfił go ko
ronować w obecności swojej w War
szawie dn. 3 października r, 1705. 
Uciekając przed Karolem X II  z Kra
kowa do Warszawy, August przywiódł 
tyle wojska niemieckiego i Sasów, że 
nie mogli pomieścić się w Warszawie, 
to też przepłynęli W isłą na Kępę pra
ską, która odtąd zwać się zaczęła Sa
ską (r. 1702). Piotr I  zawarł przymie
rze z królem Augustem II w Rawie 
za pośrednictwem Patkula (r. 1700) 
przeciw wspólnemu wrogowi. Karolowi 
X II. August otrzymał od cara przyrze
czenie, że do końca wojny brać będzie 
subsydya 2,000.000 rubli i 12.000 pie
choty; August II ze swojej strony , 
obowiązał się wystawić 48.000 żołnie
rza. Nastały ciężkie Czasy, które zawi
tały do Polski razem z królem Niem
cem. August kazał porwać dn. 21 lu
tego r. 1704 niebezpiecznych przeciw
ników swoich, królewiczów Jakóba 
i Aleksandra Sobieskich, jadących do 
Oławy i osadzić w Presburgu, następ
nie w Konigsteinie, gdzie przesiedzieli 
trzy lata w więzienin. Przybywszy 
do Warszawy, August II  oddał pałac 
prymasa Radziejowskiego, jako wroga 
swojego na łup sprowadzonych Koza
ków, Wołochów i Sasów. Pałac został 
zupełnie zrabowany: pozrywano drzwi, 
piece, podłogi, nie zostawiając ani jed
nej szyby w oknach. August, podej
mując uroczyście cara Piotra W iel
kiego w Warszawie na święcie orderu 
„Orła Białego“ , zapomnianego dawno, 
a który sam wznowił w Tykocinie, 
mianował Katarzynę I damą tegoż 
orderu. Piotr W ielki otrzymał w da
rze od króla dwa cenne obrazy Dela-
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bella, przedstawiające zdobycie Smo
leńska przez Zygmunta III i wzięcie 
w niewolę cara Szujskiego; August II 
ofiarował także Piotrowi Wielkiemu 
pomnik Zygmunta III, brak potrzeb
nych jednak maszyn dla podniesienia 
go, stanął jedynie na przeszkodzie. 
August II, przyparty do muru przez 
Karola X II, upoważnił Pfingsteina, 
zręcznego dyplomatę saskiego, do za
warcia pokoju, na najcięższych wa
runkach, chociażby z ustąpieniem k o
rony (r. 1706); jakoż haniebny pokój 
był zawarty w Altranstacie, mocą któ
rego August zmuszony był: 1) zrzec 
się korony polskiej na rzecz Stanisła
wa Leszczyńskiego, 2) uwolnić uwię
zionych Sobieskich i wydać Rajnolda 
Patkula. August, myśląc jeszcze utar- 
gować coś dla siebie z ciężkich wa
runków pokoju, zrzekł się korony pol
skiej i wydał nikczemnie Patkula, 
osądzonego zaocznie, jako przestępcę 
stanu przez sądy szwedzkie, a który, 
uciekając przed śmiercią, szukał opie
ki u króla Augusta. Karol X II  kazał 
ćwiartować i ściąć Patkula w Stock- 

-holrnie r. 1707. Klęska, poniesiona 
przez Karola X II  pod Połtawą, poło
żyła koniec panowaniu Stanisława Lesz
czyńskiego w Polsce r. 1709. Stani
sław otrzymał od Karola X II  dziedziez- 
ną jego posiadłość w Niemczech, 
księstwo Dwu Mostów, gdzie zamie
szkał. Mając za sobą silne poparcie 
panów polskich, ogłosił traktat Altran- 
sztadzki i abdykacyę swoją za nieważ
ną, a Piotr Wielki, po zadanej klę
sce Karolowi X II  szwedzkiemu pod 
Połtawą, wrócił Augusta powtórnie na 
tron polski dn. 21 października r. 1709. 
Po powrocie na tron, August II rzą
dził jak najgorzej, ustąpił Piotrowi I 
Inflanty, a otaczając się swojemi krea
turami i szerząc przekupstwo i roz
pustę, panował pozornie spokojnie, prze
bywając na przemian, to w Dreźnie, 
to w Warszawie. Panowanie jego na
cechowane powszechnem odrętwieniem 
narodu. August miał rocznego docho
du milion złp. od Rzeczypospolitej, a 
tracił miliony na karuzele, polowania

i damy dworskie, a czas na intrygi 
miłosne z uroczą hrabiną Oosel, Kó- 
nigsmarck, ks. Lubomirską i inneini. 
Kazał wybudować błękitny pałac w cią
gu 6 tygodni dla pobocznej córki swo
je j Anny Orzelskiej, którą wydał za 
mąż za księcia Holstein Beeka, pułkow
nika wojsk swoich. Znając dobrze 
słabostki polskie, August II karmił, 
poił i zabawiał Rzeczpospolitą, to też 
za jego czasów, kto umiał dobrze pić, 
pełny był fortuny, przyjaciół i honoru, 
król bowiem czynił wszystko, aby od
wrócić uwagę poddanych swoich od 
różnych psot i figlów, które je j goto
wał; nie na żarty bowiem myślał Au
gust o reformie konstytucyi, a głównie
o wprowadzeniu stanu dziedzicznego, 
na wzór,-jaki istniał w Anglii. Utwo
rzywszy szlachecką gwardyę polską, 
olbrzymów „Grand muszkieterów", 
której był szefem (r. 1729), August 
pusty i zarozumiały myślał jedynie
o wielkości swojej, nosząc zawsze or
der „Złotego Runa“ i karząc obcho
dzić solennie imieniny swoje 2-go Au
gusta (sierpnia), dla tego, że się tak 
podpisywał. Odarłszy zamek W aw el
ski. z miedzi, którą był dach pokryty, 
pod pozorem przelania na armaty, prze
wiózł ją  do Drezna. Po zjeździe mo
narchów w Kwidzyniu, August II  ka
zał wybić medal z trzema popiersiami 
Fryderyka duńskiego, Fryderyka bran- 
deburskiego i swojem, po drugiej zaś 
stronie trzy dłonie uściskiem złączone, 
co miało oznaczać Ligę przeciw Ka
rolowi X I I  (r. 1709). Za panowania Au
gusta II  odbyły się trzy koronacye 
obrazów cudownych Matki Boskiej: 
w Sokalu (r. 1724), w Podkamieńcu 
(r. 1727) i w Żurowicach (r. 1730). 
Na schyłku życia August II nosił się 
z myślą rozbioru Polski między Pru
sami i Rosyą, nie zapominając oczy
wiście i o sobie; umarł w Warszawie 
dn. 1 lutego r. 1733, a wraz z nim 
zstąpiły do grobu polskie czasy rycer
skie. W ydanie Patkula Szwecyi, por
wanie Sobieskich i spisek na życie 
Stanisława. Leszczyńskiego są to czar
ne plamy w życiu Augusta II, który,
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będąc człowiekiem wyuzdanej zmysło
wości, miał jakoby 354 dzieci z nie
prawego łoża. Gdańsk, wdzięczny kró
lowi za uspokojenie niezgod wewnętrz
nych, wystawił mu pomnik w Bursie, 
zwanej „Artushof“ (r. 1750).

August HI, król polski (Fryderyk 
August), elektor saski, urodził się dn.
7 października r. 1696 i był synem 
Augusta II, króla polskiego i K rysty
ny księżniczki Magdebursko-B aj reckiej 
i w r. 1733 wystąpił jako pretendent 
do korony polskiej, mając lat 37, sil
nie popierany przez Karola VI, cesa
rza niemieckiego i Annę cesarzowę 
rosyjską. August kurfiirst saski pisał 
własnoręczny list do Anny (dn. 9 lip- 
ca 1733) z Drezna, w którym dzię
kował jej za przyjazne względy i za
pewniał, że pośpieszy zatwierdzić je j 
tytuł cesarski, a jako sprzymierze
niec usunie wszystkie nieporozumie
nia względem Kurlandyi i Lifłandyi. 
Traktat był ostatecznie zatwierdzony 
dn l września r. 1733 w Warszawie. 
Fryderyk Augu-st posiadał również 
w Polsce nie małe stronnictwo panów 
polskich, co zaważyło poważnie na szali 
jego  przeciw drugiemu kandydatowi, 
Stanisławowi Leszczyńskiemu, b. kró
lowi pdskiemu, bo interes osobisty 
i prywata odgrywały główną rolę 
w Rzeczypospolitej. Jakób Przebędow- 
ski, kasztelan chełmiński, polityk do
świadczony zjednał mu wielu przyja
ciół i głosów. August III ogłoszony 
był na polach wsi Kamień królem pol
skim dn. 5 października r. 1733. Przy 
śpiewaniu „Te Deum“ w kościele ka
mienieckim zapadła się podłoga, na 
szczęście nikt nie zginął, ale wypadek 
ten wywarł na wszystkich przykre wra
żenie. Carowa Anna wysłała 40.000 
wojska pod wodzą marszałka Municha 
przeciw Stanisławowi Leszczyńskiemu, 
który, oczekując ciągle obiecanych po
siłków z Francyi, zamknął się w Gdań
sku, z garstką wiernych przyjaciół 
swoich; Miinich obiegł miasto i zmu
sił je d ) kapitulacyi. Leszczyński no
cą przebrany za chłopa, w łódce, prze- 
kradł się przez forpoczty nieprzyja

cielskie, wśród tysiąca niebezpieczeństw. 
Pozbywszy się współzawodnika, Au
gust III na czele wojska wszedł do 
Krakowa, zaprzysiągł Pada Comenta
i uroczyście był koronowany wraz 
z małżonką swoją Józefą, arcyksięż- 
niczką austryacką. Poprzedził uroczy
stość tę pogrzeb Augusta II, Jana III
i Maryi Kazimiery w Krakowie dn. 
17 stycznia r. 1734. August III nabył 
dobra Stanisława Leszczyńskiego za 
14 milionów złp. i dozwolił mu tytu
łować się królem polskim aż do śmierci. 
Otrzymawszy w dożywocie Lotaryngię
i Bar od zięcia swego Ludwika XV, 
króla francuskiego, Stanisław Leszczyń
ski przeniósł się tam i mieszkał aż do 
śmierci. Za Augusta III wolnomular
stwo przedostało się do Saksonii, stąd zaś 
bezpośrednio wprowadzone zostało cło 
Polski przez hr. Rutow skiego brata 
naturalnego króla, który otworzył fi
lię Loży Drezdeńskiej: „Trzech or
łów Białych“ w Warszawie w r. 1739. 
August III, jako król był zerem: odzie
dziczywszy po ojcu dumę i wspania
łość jedynie, nie posiadał jednak zdol
ności i talentów jego, to też był naj- 
niedołężniejszym z królów polskich. 
Poświęcił się szczęściu domowemu
i strzelaniu psów na dziedzińcu pała
cu briilowskiego. Panowanie jego to 
zbliżenie się Polski do upadku, to też 
mówiono, że Polska nierządem żyje. 
Nie miała Polska z nikim wojny jaw 
nej, ale stała otworem dla każdego woj
ska, które przez nią przechodzić chciało, 
to też wojska obce przechodziły w po
chodzie tryumfalnym, zaopatrując się 
najspokojniej po wsiach polskich wżyw- 
ność; Polska była dla obcych karcz
mą zajezdną, w której każdy pozwa
lał sobie co chciał. August III wpro
wadził do Polski tak zw. zabawy 
wielkoświatowe wypudrowanych ka
walerów z dobrze podinalowanemi da
mami, ubiory francuskie, tudzież zbyt
ki i zwyczaje eleganckie oraz etykietę 
Ludwika X IV . August I ł l  obchodził 
imieniny swoje 3 Augusta (sierpnia) 
dlatego, że się tak podpisywał. Król 
nadał inwestyturę na księstwo kurlan-



—  39 —

dzkie Ernestowi Janowi Biihrenowi (Bi- 
ronowi), ulubieńcowi cesarzowy rosyj
skiej Anny jako dowód wdzięczności, za 
poparcie jego na tron polski r, 1758. 
August III zatwierdził fundacyę z Za
horskich Ordynatowej Zamojskiej, t. zw. 
„Kanoniczek warszawskich “ w Grod
nie dn. 7 listopada r. 1744. tudzież 
krzyż orderu Niepokalanego Poczęcia 
N. Maryi P. r. 1756. August III 
był kawalerem orderu Złotego Runa, 
z którego czuł się wielce dumny; ka
tolik pobożny, hojny jałmużnik, uni
kał wszelkich interesów państwowych, 
zrzucając chętnie wszystko na ministrów 
swoich. Po trzydziestu latach panowa
nia zakończył życie, tknięty apopleksyą 
w Dreźnie dn. 5 października r. 1763 
w 67 roku życia.

Augusta, infantka, córka króla Fry
deryka Augusta, elektora saskiego, na 
mocy uchwały Sejmu wielkiego uzna
ną była sukcesorką tronu polskiego, 
sprzyjała księciu Józefowi Poniatow
skiemu, od małżeństwa z którą jed 
nak książę Józef się uchylił własno- 
wolnie. W  r. 1796 Augusta zmarła 
panną, odmawiając ręki swojej licznym 
konkurentom, chowając w sercu przez 
pół wieku obraz księcia Józefa.

Augusti, autor książki: „Histoire 
d'Augustę II  i t. d. Londre 1739“ , od
znaczającej się ważnym przymiotem —  
prawdą a notatki, tyczące się historyi 
Polski, są bardzo ciekawe. Augusti nie 
stworzył jednak arcydzieła, nie dla
tego, że nie chciał, lecz że nie potrafił.

Auspach margrabia Jerzy Fryderyk, 
książę pruski, lennik Rzeczypospolitej 
polskiej r. 1578.

Auspach Fryderyk W ojciech, lennik 
Rzeczypospolitej polskiej, a książę pru
ski r. 1611 (p. W ojciech).

Auvray, inaczej Teodor Dovre, Fran
cuz rodowity, za młodu wszedł do 
służby polskiej, pod dowództwo gene
rała artyleryi konnej Bruhla; na
stępnie przeszedł do służby rosyjskiej, 
odbył całą kompanię r. 1813—1814 
w randze generała lejtenanta; po kon
gresie wiedeńskim należał do komisyi 
demarkacyjnej, dla przeprowadzenia

i wytknięcia linii granicznej, między 
Prusami a Królestwem Polskiem; Au- 
vray sporządził dokładne plany po
siadłości obu państw w Działdwie (Sol- 
dau) 1 lipca r. 1815; uczestniczył także 
w walkach przeciw rewólucyi polskiej 
r. 1830, 1831; umarł w r. 1846.

Awacze, inaczej Ewa Frank, wieszcz
ka i prorokini, córka reformatora re- 
ligii żydowskiej, rodem zPodola r.1780.

Awałow, książę, naczelnik powiatu, 
stał na czele komisyi, złożnej z przed
stawicieli miasta, inżynierów i techno- 
gów, która, zjechawszy na miejsce
i rozpatrzywszy szczegółowo skład, 
zawierający materyały wybuchowe 
w miejscowości nie daleko Jasnej Góry 
w Częstochowie, postanowiła jednogłoś
nie przenieśó prochownię na inne 
miejsce, w stronę Olsztyna (w maju r. 
1905).

Avaux, hrabia Karol, poseł francuski, 
zręczny dyplomata, wysiany do Polski 
ze współudziałem posłów angielskiego, 
hollenderskiego i brandeburskiego, 
potrafił przywieść obie strony do za
warcia traktatu rozejmu między Pol
ską a Szwecyą, w Sztumdorfie na lat 
20, na dochowanie którego w stoli
cach i po całym kraju uroczyście 
składano przysięgi dn. 12 września 
r. 1635. Avaux załagodził zręcznie spra
wę zatargu obu rządów, z powodu 
uwięzienia Jana Kazimierza, królewi
cza polskiego, we Francyi dn. 25 lu
tego r. 1640; podjął się również trud
nej misyi proszenia o ręką Krystyny, 
19 letniej królowej szwedzkiej, dia 
Władysława IV, króla polskiego. K ry 
styna, jakkolwiek przychylnie usposo
biona dla Polski, odmówiła jednak 
z powodu zbyt wielkiej różnicy wieku 
(r. 1644).

Aviano, inaczej Dayiano Padre 
Marco, W łoch rodowity, uważany za 
świętego i cudotwórcę, kapucyn, legat 
papieski, znany we W łoszech i Niem
czech z pobożności odprawił w obozie 
polskim na Kalenbergu pod Wiedniem
o godz, 4 zrana mszę świętą, do któ
rej służył mu król Jan III Sobieski 
przed bitwą z Turkiem przy odsieczy
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Wiednia. Udzieliwszy królowi Komu
nii Świętej, Aviano pobłogosławił woj
sku, zagrzewając hufce polskie do zwy
cięstwa słowy natehnionemi i wkońcu 
wykrzyknął proroczo: „w  Imieniu Bo
ga przyrzekam wam zwycięstwo 1“ 
Król-tryumfator napisał własnoręczny 
list do Aviano, dając mu ciekawe szcze
góły bitwy dn. 31 października r. 
1688. Aviano zaświadczył publicznie, 
źe elektor saski Fryderyk August 
przyjął wiarę katolicką w r. 1697.

A wszy baron, poseł hiszpański, zręcz
ny dyplomata i intrygant, obiecywał 
Zygmuntowi III, królowi polskiemu, 
sporządzić flotę i dać zapomogi dwa- 
kroć sto tysięcy talarów na~ dalsze 
prowadzenie wojny ze Szwecyą, byle
by nie doprowadzać, układów pokoju 
do końca r. 1626.

Ayale Don-Juan, wysłany jako poseł 
przez Filipa II,  króla hiszpańskiego, do 
Zygmunta, króla polskiego, w sprawie 
uproszenia swobodnego wyjazdu królo
wej matki Bony Sforcy z Polski r. 1555.

Azaryew Juryj Afanasjewicz, pod 
nadzorem i odpowiedzialnością którego, 
jako komisarza „prystawa“ byli więź
niowie polscy w Moskwie r. 1661.

Azaryusz, inaczej Azaryj protojerej 
w Wiatce, zacny i poważany człowiek, 
dowodem czego służyć może fakt, że 
wygnańcy polityczni w r. 1831, uzy
skawszy prawo powrotu do kraju, na 
znak podzięki, ofiarowali mu kubek 
srebrny z wyrytymi po łacinie wyra
zami uznania i zostawili w depozycie 
aparata kościelne do przechowania
i wręczenia przyszłym wygnańcom 
polskim r. .1856.

B.
Baan Jan, znakomity artysta-malarz, 

wsławił się obrazami swymi, przyozda
biając zamek podhoreeki Koniecpol
skiego, później Rzewuskich i wielu 
in. panów polskich, rezydencye magnac
kie r. 1716.

Bacciarelli Marcelli, W łoch rodo
wity, artysta-malarz, uczeń Benefialego
i Karola Marata, pierwszy w kraju 
doskonały portrecista, z zupełnie od
rębnym Bacciallerowskim kolorytem, 
■świetnym i powabnym; był znakomitym 
rysownikiem; wezwany został przez 
Augusta III, króla polskiego, do Dre
zna w r. 1753, a przez króla Stani
sława Augusta Poniatowskiego do W ar
szawy r. 1764. Król ocenił wybitny 
talent Bacciarellego, powierzając mu 
upiększenie Łazienek i zamku w W ar
szawie, mianując go dyrektorom bu
dowli królewskich (1770) i sowicie 
wynagradzając pracę jego. Bacciarelli 
pozostawił w spuściźnie 3 portrety 
Stanisława Augusta, z których jeden 
w stroju koronacyjnym (w Jabłonnej). 
Bacciarelli malował również obrazy 
historyczne, między innemi: „Napoleon
I nadaje konstytucyę Księstwu W ar
szawskiemu w Dreźnie 1807 roku“ .

Talentem swoim Bacciarelli przewyż
szał wszystkich innych artystów, za
trudnionych przy ozdobie zamku i pa
łacu królewskiego. Obrazy jego były 
prawdziwą ozdobą ścian zamku war
szawskiego, ale podczas wypadków 
dziejowych zostały przewiezione do 
Moskwy i Kremla, gdzie Utworzyły 
wielką galeryę a zamek warszawski 
opustoszał. Bacciarelli za prace swoje 
otrzymał szlachectwo. Umarł w r. 1818.

Bacciarelli Fryderyka z Rychterów, 
małżonka Marcelego malarza; utalen- 
to w an a ama torka m i n i a t u rzy stk a w War- 
szawie r, 1765.

Bach, znakomity rytownik niemiecki, 
rzeźbił podobizny zasłużonych Polaków, 
między innymi podobizny Ossolińskich 
niepośledniej wartości r. 1756.

Bach, minister austryacki, rozpostarł 
reakcyjny system germanizacyi w Gra- 
; icyi r. 1848.

Bachelier Saint-Clotomont, Francuz 
rodowity, sekretarz Maryi Kazimiery, 
królowej polskiej r. 1689 (p. Cłoto- 
mont).

Bacher, Francuz rodowity, sekre
tarz poselstwa francuskiego w Szwaj- 
caryi, agent emigracyi polskiej, z wielu
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członkami której był w stosunkach 
przyjaźni zażyłej r. 1794.

Bachman, Niemiec rodowity, Hano- 
werczyk, dopomagał gorliwie Łubień
skiemu w studyach nad prawodaw
stwem polskiem w Warszawie r. 
1807.

Bachmietjew, delegat uniwersytetu 
Sofijskiego, wysłany do Krakowa, w ce
lu werbowania sił profesorskich do 
Sofii, gdyż rząd bułgarski z powodu 
młodzieży politykującej i profesoratu 
chciałby mieć na katedrach profesor
skich ludzi oddających się nauce 
wyłącznie a nie zajmujących się po
lityką (1907).

Bachus Fabrycius, ksiądz wizytator 
zakonu 0 0 . Jezuitów, rozdzielił księży 
Jezuitów w Polsce na dwie prowincye, 
polską i litewską r. 1640.

Baducerius Jan, W łóoh rodowity, 
poseł wenecki, wysłany do Krakowa 
z gratulacyą nowej godności do A le
ksandra Jagiellończyka, króla polskie
go, z pisanym aktem przez panów Rady, 
aby odtąd Polska i Litwa w jedno 
niepodzielne złączyły się ciało: „Ut 
sit una gens. unus populus, una fra- 
ternitas“ (dn. 10 października r. 1501).

Bayer D-r Oswald Adolf, Autor 
książki: „Zehn Jabre Ósterreichischer 
Politik 1871“ , „D er Engel von Ruh- 
;berg 1872“ . w której opisał smutne 
dzieje miłości królewicza Wilhelma 
pruskiego do Elizy księżniczki Radzi
wiłłówny, tudzież: „D ie erste Tlieilung 
Polens“ 1873; dotyczy głównie historyi 
Polski.

Baerensprung, inaczej Biirensprung, 
dyrektor policyi poznańskiej, fabryko
wał polskie odezwy rewolucyjne i w y
myślił cały spisek polski, w celu 
uzyskania od rządu nagrody i zapro
wadzenia w Poznańskiem środków wy
jątkowych i nowych represyi. Niego
lewski, poseł do sejmu pruskiego, ze
brał dowody i zdemaskował rolę pro
wokacyjną i inne łajdactwa Baeren- 
sprunga, które przedstawił w parla
mencie berlińskim w r. 1868.

Baerle Kasper, historyk, autor po
ważnej książki: „Barlej rerum in Bra

silia i t. d. 1647“ ; sprawa ta dotyczy 
również historyi Polski.

Baes- Verfaile A. ML, znany dzienni
karz włoski i literat, wraz z Madej
skim, rzeźbiarzem polskim, opracował 
statut Związku polsko-włoskiego w R zy
mie w r. 1912.

Bagowouth, generał wojsk rosyjskich, 
na czele 47000 korpusu przebywał 
w gubernii Wileńskiej i Witebskiej 
w kwietniu r. 1812.

Bagraef, brygadyer wojsk rosyjskich, 
na czele silnego oddziału wysłany przez 
generała Igelstroma w pogoń za Ma- 
dalińskim, który pierwszy rozpoczął 
powstanie, dążąc przez W yszegród, So
chaczew i Rawę do Starego Miasta, 
pod Pilicą dn. 15 marca r. 1794.

Bagration książę, generał wojsk ro
syjskich, na czele stutysięcznego kor
pusu tak zwanej armii północnej, którą 
dowodził, kantonował na W ołyniu i P o
dolu. Trudno było go doścignąć, a je 
żeli Francuzi go dopadli, dzielnie się 
bronił (w r. 1812).

Bagratión książę, na czele silnego 
oddziału wojsk tłumił powstanie w K ró
lestwie Polskiem., prześladując party ę 
powstańczą Kurowskiego pod Miecho
wem r. 1863. Bagration, dowiedziawszy 
się o ogłoszeniu dyktatorem Langie
wicza, wysłał majora Bentkowskiego 
na czele silnego rekonesansu do Szcze
pankowie dn. 13 marca, ale Langie
wicz, unikając boju, ruszył przez Ma- 
rocin ku Górze. Bentkowski postępo
wał jego śladami aż do Chrobrza (r. 
1863).

Bajazet II. sułtan turecki, wyprawił 
pod dowództwem Bali- Bega, namiest
nika Sylistryi, na czele 60000 sprz}7- 
mierzonego wojska, W ołochów i Ta
tarów przez Dniestr, które rozdzieliły 
się na trzy oddziały, aby tem szerzej
i dalej nieść zniszczenie w ziemiach 
polskich i litewskich; na całej prze
strzeni zagony tureckie nie znalazły 
oporu; Tatarzy znaczyli pochód swój 
mordem, i pożogą, uprowadzając około
100.000 jeńców. Jan Olbracht, król 
polski, walecznie pobił Tatarów pod 
Kapistrzynem na Podolu r. 1489.

6
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poczem Bajazet II przyjął . pięcioletni 
rozejm, ułożony przez Mikołaja Firle
ja, przyznał prawa królewskie do Moł
dawii i zabezpieczył Polakom wolność 
handlową na morzu Czarnem dn. 23 
marca r. 1489. Jan Olbracht; w celu 
zabezpieczenia się od najazdów przy
stąpił do obwarowania stolicy i od 
tej pory datują się rów i wał, baszty
i brama św. Floryana, pamiątka na
padu Tatarów w Krakowie. Bajazet, 
któremu papież zagroził krucyatą, szu
kał przymierza z Polską; zostało ono 
zawarte na pięć lat w r. 1501.

Baj dar. inaczej Peta, wódz nawały 
tatarskiej pod Sandomierzem r. 1241 
(p. Peta).

Bajkow Leon, rzeczywisty radca sta
nu i szambelan, mianowany komisarzem 
dla układów z Prusami, Austryą i rzą
dem tymczasowym Królestwa Polskie
go co do stosunków handlowych r.
1816. Bajkow należał do komisyi 
w sprawie Filaretów i młodzieży uni
wersytetu Wileńskiego; komisya zasia
dała pod przewodnictwem Mikołaja No- 
wosilcewa, z którym utrzymywał zażyłe 
stosunki przyjaźni w W ilnie w r. 1820. 
Bajkow. łotr pod każdym względem, drę
czył młodzież, znęcając się nad nią. 
Zostawił „Pamiętniki1', które malują 
najlepiej marną duszę jego i nik
czemny charakter. Umarł nagle w mar
cu r. 1829.

Baisen Jan, poseł pruski, wysłany 
jako delegat do Kazimierza Jagielloń
czyka, króla polskiego, z prośbą o przy
łączenie do korony krajów ongi nale
żących do niej. Król przyjął posła 
z wielką radością i ogłosił akt wcie
lenia do korony ziem pruskich, z na
daniem tym krajom rozległego samo
rządu i korzystnych przywilejów han
dlowych a samego Baisena mianował 
gubernatorem ziem pruskich w marcu 
r. 1454.

Baiseil Mikołaj, wojewoda malbor- 
ski na sejmie piotrkowskim dn, 6 
grudnia r. 1490, żalił się, że dygnita
rze pruscy nosili tytuł radców królew
skich tylko dla formy, bo o ich ra

dę nikt nie pyta, co jest przeciwne 
przywilejom.

Baisle, Anglik rodowity, towarzysz 
niedoli Rozalii z Chodkiewiczów księż
ny Lubomirskiej w więzieniu .. Hospi- 
ce “ , sądzonych o zdradę stanu w Pa
ryżu r. 1794.

Bakaes Tomasz, biskup jauryński,. 
kanclerz węgierski pośredniczył w spra
wie układów co do zgody między 
dwoma braćmi, Władysławem i Ja
nem Olbrachtem, królewiczem polskim,
o prawa do korony węgierskiej w Ko
szycach w r. 1491.

Bake, Niemiec rodowity, właściciel 
dóbr i sąsiad hrabiów Kwiieckich, ode
grał ważną rolę w sprawie procesu Józefa, 
rzekomego syna Izabelli hr. Kwi- 
leckiej, dowodząc, że sama hrabina 
Kwilecka przed nim zeznała, iż Józef 
nie jest je j S3>-nem rodzonym, lecz Ce
cylii Majerowej. Sąd świadectwo 
Bakego uznał za bezwarunkowo wia- 
rogodne i na tem zeznaniu oparł w y
rok, że Józef ma być oddany Maje
rowej (w kwietniu r. 1910). lir. Zbi
gniew Kwilecki zgłosił wyrok i wnio
sek o rewizyę do najwyższego Sądu. 
Rzeszy. Niemieckiej w Lipsku, który, 
rozpatrzywszy sprawę ostatecznie, uznał 
Józefa hrabią Kwileckim dn. 14 maja, 
r. 1911.

Bakier iems, znany publicysta an
gielski, ogłosił list na łamach gazety 
Times, o rzeczowem przedstawieniu sto
sunków polsko-ruskich w sprawie pra
wosławia w Galicyi, który wykazuje 
fałszywość twierdzeń hr. Włodzimierza 
Bobryńskiego o rzekomym ucisku 
Rosyan galicyjskich, —  twierdzeń, ogło
szonych w jego liście otwartym z r. 1912.

BakłanOW J. M., generał, na czele' 
licznego wojska tłumił powstanie w gu
bernii Augustowskiej r. 1864; pogrom
ca powstańców polskich.

Bakston lord podniósł w parlamencie 
angielskim kwestyę rozruchów w Pol
sce, głosując na korzyść uciśnionych 
Polaków w Londynie r. 1863.

Bakunin Michał, literat rosyjski, 
współpracownik Hertzena, redaktora.
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gazety .. Kolokoł” , gorący patryota 
moskiewski, apostoł naj skrajniej
szych doktryn, ojciec anarchizmu mię
dzynarodowego, rewolucyonista, może 
dlatego, że posiadał we krwi despotyzm 
rodowy. Bakunin stal na czele „Czer
wonej Party i 11 zagranicą, gdzie się 
schronił od prześladowania rządu w r.
1862. Dla porozumienia się z nimi, 
jeździli Giller i Podlewski do Londy
nu, jako wysłańcy komitetu central
nego, którym Bakunin dał list reko
mendacyjny do księcia Trubeckiego, 
oficera artyleryi konnej w Petersbur
gu a głośnego rewolucjonisty. Bę
dąc przekonany, że Polska niepodległa 
byłaby ratunkiem Rosyi i krytykując 
kolonizacyę moskiewską w ziemiach 
polskich, Bakunin trafnie powiedział: 
„że chłop rosyjski patrzy plecami 
w kierunku Europy11. Generał Maryan 
Langiewicz, dyktator powstania pol
skiego, utrzymywał z Bakuninem ko- 
respondencyę w sprawie polskiej r. 1863. 
W ydany przez Anstryę w ręce rządu ro
syjskiego Bakunin trzymany był w wię
zieniu Schltlsselburskiem. gdzie przy
padkowo ujrzał Waleryana Łukasiń
skiego, po 31 latach więzienia. Łuka
siński zadał mu kilka pytań: „Który 
rok? Kto w Polsce? Co w Polsce?11. 
Bakunin nazywał Polaków braćmi, ale 
ponieważ pisma jego są zabronione 
w Rosyi, mało kto wie o tem.

Bała&an Gedeon, biskup lwowski 
obrządku greckiego, będąc przeciwny 
unii z Rzymem, zwołał jako protest 
antysynod dn. 4 października r. 1596.

Bałabkl, poseł rosyjski przy dworze 
wiedeńskim. Odwoływał się do rządu 
austryackiego. domagając się wydania 
przestępców politycznych t. j. pow
stańców polskich, którzy szukali schro
nienia w l Galicyi w r. 1863.

Balagny, Francuz rodowity, syn nie
ślubny posła francuskiego Montlue Ja
na, agent polityczny rządu francuskie
go, wysłany do Polski dla poparcia 
kandydatury księcia Henryka Wale- 
zego d ’ Anjou na tron polski r. 1572.

Balagny, Francuz rodowity, autor 
książki: „Oampagne de 1’ Empereur

Napolóon i t. d. 1809“ . Pracował dla 
piękna, prawdy i narodu; książka ta do
tyczy również historyi Polski (r. 1902).

Balakirew MilillS, znakomity artysta- 
inuzyk rosyjski, jeden z największych 
wielbicieli Fryderyka Chopina. Bała- 
kirew uczcił setną rocznicę urodzin 
Chopina wspaniałym koncertem w P e
tersburgu. W  ciężkich dla społeczeń
stwa polskiego czasach wpływem i za
biegami swymi umożliwił wzniesienie 
pomnika Chopinowi w Żelazowej W oli 
w miejscu urodzenia nieśmiertelnego 
piewcy naszego dn. 22 lutego 1810. 
A na pamiątkę setnej rocznicy urodzin 
mistrza ofiarował komitetowi budowy 
pomnika „Suitę11, którą ułożył na orkie
strę. Bałakirew posiadał kilka auto
grafów muzycznych i sporo listów 
Chopina do Juliana Fontany, brał też 
udział w uroczystościach odsłonięcia 
pomnika Chopina w Żelazowej W oli 
w r. 1894. Bałakirew umarł w r. 
1910. Polacy złożyli na jego mogile 
hołd wdzięczności za okazaną przyjaźń 
Chopinowi.

Bałaszew, poseł rosyjski przy dwo
rze francuskim, miał posłuchanie u ce
sarza Napoleona I w Wilnie w r. 1812.

Baldis la re k  Wincenty, W łoch ro
dowity, notaryusz obojga Sycylii, spi
sał podobno testament i ostatnią wolę 
Bony Sforzy, królowej polskiej, w Ba
rze r. 1557.

Balduin, Francuz rodowity, kanonik 
stobnicki, był obrany biskupem a w y
święcony przez papieża Paschalisa II 
w r. 1102.

Balduin II, król Jerozolimski, któremu 
według podania dawnych kronikarzy 
Bolesław Krzywousty, król polski, po
dążył na pomoc do Palestyny i dziełnv 
brał udział przy oblężeniu kilka zam
ków około r; 1114.

Baldershejm Hejleman, dzielny ry
cerz, doradca i poseł Jana, arcybisku
pa Moguncyi, brał energiczny udział 
przy zawarciu ugody pokoju między 
Zakonem Krzyżaków a Władysławem 
Jagiełłą, królem polskim, i Witoldem, 
W ielkim  Księciem Litewskim, pod W e- 
loną na Niemnie r. 1418.
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Balestriere Ludwik, znakomity ar
tysta-malarz włoski, twórca tryptyku 
„Chopin11; obraz, malowany szerokim 
rzutem pędzla, świadczy o pewnej rę
ce i mówi wyraźnie o wybitnym ta
lencie umiejącego chwytać z natury 
podobieństwo dosadne i trafne (r. 1903).

Balivier, inaczej Bałieyre, Francuz 
rodowity, ksiądz emigrant, wielki jał- 
muźnik króla Ludwika X V III ; czas 
jakiś bawił w Warszawie w r. 1801.

Bailanche Piotr Szymon, Francuz 
rodowity, na wpół filozof na wpół poeta, 
przyjaciel Polaków uapisał wstęp do 
życiorysu Emilii Platerówny przez 
Straszewicza r. 1831.

Baty-Beg, pasza Sylistryi. na czele 
ogromnych hufców w dwóch wypra
wach na wiosnę i na jesień rabował 
kraj aż za San, pędząc do jassyru 
(niewoli) mnóstwo ludu polskiego w r. 
1498.

Balsamo, inaczej Józef Cagliostro, 
zręczny szarlatan i szalbierz, przebywał 
w Warszawie w r. 1788 (p. Caglio
stro).

Balzac, sławny powieściopisarz fran
cuski. żonaty z hr. Rzewuską, szcze
rze przyjazny dla Polaków i emigra- 
eyi polskiej w Paryżu r. 1840.

Bamberg, generał wojskaustryackich, 
komenderujący w Krakowie, zastępo
wał czasowo namiestnika hr. Mens- 
dorfa w G-alieyi r. 1863.

Bamphi lerzy, magnat węgierski, 
brat cioteczny Stefana Batorego, króla 
polskiego, dowodził jazdą przy wjeź- 
dzie nowo obranego króla do K rako
wa w r 1576.

Bamphi Fabrycy, W ęgier rodowity, 
prowincyał Zakonu Ks. Ks. Jezuitów, 
chcąc załagodzić gniew królewski z po
wodu wstąpienia do Zakonu Jana Ka
zimierza, królewicza polskiego, zjechał 
umyślnie za królem Władysławem IV  
do Wilna, król jednak zabronił pro- 
wincyałowi wstępu do siebie na zamek 
w r. 1643.

Bantysz Kamiński, wybitny patryota. 
historyk i literat rosyjski, odznaczał 
się znawstwem historyi i zamiłowaniem 
do przeszłości ojczyzny, autor poważ

nej książki: „O  woznikszej Unii 
w Polsze r. 1827“ .

Bara Holender, autor książki: „P o
dróż Benjamina z Tudeli. Amsterdam 
1666“ , tyczące] się również historyi: 
Polski. Treść nie ma początku, ani 
końca, zawiera po prostu wszystko. 
Tudeli duszę miał szczerą, prostą, ży
czliwą i poczciwą, gderał zawsze, mru
czał, wyrzekał, lecz byleby zdarzyła, 
się okazya, chętnie chwalił.

Barabasz, asauła Kozaków zapo- 
rożskich, nie przyjął buławy atamań- 
skiej, ofiarowywanej mu przez W łady
sława IV , króla polskiego r. 1646.

Baranów, hrabia, wysłany do W ar
szawy z ukazem podpisanym dn. 191 
lutego (marca) r. 1864 przez cesarza 
Aleksandra II, urządzającym ostate
cznie stosunki włościańskie w Króle
stwie Polskiem. Baranów, osobisty przy
jaciel cesarza, został mianowany następ
nie gubernatorem wojennym Wileńskim, 
chwiejne rządy jego były  dalszym <;ią- 
giemnadużyć jego  podwładnych r. .1.866,

Baranowski, mahometanin, służył 
w tajnej policyi, był jedną z pierw
szych ofiar kindżalistów powstania 
polskiego w Warszawie dn. 2 września 
r. 1863.

Baransovio, inaczej Aleksander Ba- 
ranzoni, zręczny dyplomata, poseł księ
cia Alfonsa Ferrary, pretendenta do 
korony polskiej, był obecny na sejmie 
elekcyjnym  w Warszawie dn. 12 maja 
r. 1575.

Barasz-Szyryn, bej krymski; ofia
rował swoje usługi Kazimierzowi Ja
giellończykowi, królowi polskiemu w r. 
1483

Baratier, Francuz rodowity, wydał 
książkę: „Podróż Benjamina z Tudeli. 
Amsterdam 1734“ (p. Bara),

Barbadico Augustyn, doża wenecki, 
starał się o przymierze polskie prze
ciw Turkom, za pośrednictwem króla 
węgierskiego Władysława r. 1499.

Barbara, żona Zygmunta, cesarza 
niemieckiego, a siostra stryjeczna Anny 
Cylejskiej, drugiej żony Władysława 
Jagiełły, jeszcze za życia męża intry
gowała, aby po jego śmierci w yjść za
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którego z królewiczów polskich w r. 
1436; owdowiawszy wkrótce potem, 
przybyła do Polski; król Władysław 
wydał je j ziemię Sandomierską jako 
dożywocie: stęskniwszy się atoli w ob
cej dla siebie ziemi, wróciła do Czech, 
żyjąc tam rozpustnie (r. .1438).

Barbara, córka jedynaczka Stefana 
Zapola, wojewody siedmiogrodzkiego
i magnata węgierskiego, siostra Jana 
Zapola, była pierwszą żoną Zygmunta 
Starego, króla polskiego, wniosła mu
100.000 czerwonych złotych posagu 
a dobrocią i wspaniałomyślnością zje
dnała sobie serca ludu, który zwał ją : 
„Prawie świętą Panią!11 Ślub odbył 
się dn. 3 grudnia 1507. Barbara, ko- 
kieta wielkiego serca i królewskiej 
szczodrobliwości umarła r. 1515.

Barfjaroux, prezes konwentu naro
dowego w Paryżu’ na uroczystem przy
jęciu złożył pocałunek braterstwa na 
policzku Andrzeja Sarmaty, w imieniu 
narodu francuskiego w r. 1792. 

Barbatus Donat Gabryel Ambroży,
artysta włoski, malarz nadworny Au
gusta I I I , króla polskiego r. 1738.

Barber Wilhelm, Francuz rodowity,, 
inżynier-artylerzysta, użyty przez Ka
rola Chotkiewicza, przy oblężeniu Par- 
nawy, do wysadzenia w powietrze za 
pomocą petardy bramy, co mu pomo
gło zdobyć miasto w r. 1608.

Barberini, kardynał, protektor Polski, 
z upoważnienia papieża, odprawił pro- 
cesyę i solenne nabożeństwo dzięk
czynne po mężiiem uwolnieniu 221 
chrześcijan z niewoli tureckiej, przez 
Marka Jakitnowskiego, w kościele św. 
Hieronima w Rzymie dn. 16 lutego 
r. 1621. Barberini przyczynił się nie ma
ło do otrzymania od Ojca św. prawa dla 
Kapituły krakowskiej używania kap 
brunatnych (Capo yiolaceas) z rokie
tami, jako ozdoby przy wielkich uro
czystościach dn. 19 października r. 1643.

Barbes, patryota francuski, gorący 
brał udział w demonstracyach publicz
nych na korzyść Polski w Paryżu 
dn. 15 maja r. 1848.

Barbier, zdolny inżynier francuski, 
sporządził petardy, z któremi w noc

posępną przystąpił do szturmu Kremla, 
na czele oddziału wojsk polskich. Prze
ciwnik górował nad Polakami. Szturm 
nie powiódł się; w Moskwie dn. 10 
października (r. 1618).

Barbo, inaczej Marco Burbo, patryar- 
cha akkilejski, legat papieża Sykstusa 
IV , wysłany do Kazimierza Jagielloń
czyka, króla polskiego, na zjazd do 
Nissy i Opatowa dla uradzenia wa
runków pokoju dn. 28 marca r. 1473.

Barcelii Gwidon, znakomity lekarz 
w Rzymie, któremu gremium profeso
rów Wszechnicy Jagiellońskiej przy
znało tytuł i dyplom członka honoro
wego, z powodu 500-letniego jubileu
szu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra
kowie r. 1900.

Barciay de TolSy Michał, syn Boh
dana, zasłużony generał-feldmarszałek, 
dowodził armią południową wojsk ro
syjskich na Litwie, podczas kampanii 
francuskiej (r. 1812), która groziła 
tyłom i komunikacyi Napoleona I. Na 
wieść o zbliżającym się cesarzu Napo
leonie, Barclay cofnął się pod Niemen- 
czyn, następnie stoczył utarczkę z od
działem legionów polskich, pod do
wództwem generała Zajączka i Kiiia- 
ziewicza pod Smoleńskiem dn. 17 
sierpnia tegoż roku. Barclay de Tolly 
stał czas jakiś na czele władzy w o
jennej i cywilnej w Warszawie r. 
1813. gdzie mieszkał w pałacu Bruhla, 
na ulicy Wierzbowej. Barclay de Tolly 
brał udział w uroczystem przyjęciu 
zwłok księcia Józefa Poniatowskiego 
w Warszawie dn. 9 września r. 1814. 
W yjechał z generałem Dąbrowskim 
na spotkanie ciała, a wystąpiwszy na. 
czoło powracających szczątków wojska 
polskiego, witał każdy oddział, w ykrzy
kując po polsku: „Niech żyje waleczne 
wojsko polskie!11 —  „Niech żyje Ale
ksander I, co nam wraca O jczyznę!11 
odpowiedział jeden z żołnierzy pol
skich. Nazajutrz o godz. 6 rano Bar
clay de Tolly kazał oddać honory 
wystrzałami z 12 armat, a sam szedł 
pieszo z całą świtą generałów rosyj
skich (r. 1814). Barclay de Tolly. 
umarł w r. 1828.
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Bardini. kardynał, purpurat rzymski, 
gorący i energiczny brał udział w spra
wie o zabicie Józefata Kuncewicza 
w Witebsku w r. 1624.

Barecci, inaczej Bartłomiej Berecci, 
znakomity budowniczy florentyński, 
artysta-dużej miary z polecenia Z y g 
munta Starego, króla polskiego, zbu
dował kaplicę na Wawelu, perłę w stylu 
Odrodzenia, (Renaissance) w r. 1530 na 
pamiątkę królowej Barbary Zapolskiej, 
którą lud przezwał „Prawie świętą", 
a która zmarła w r. 1515. Barecci bu
dowa! również zamek w Piotrkowie
i powiększył przybudowę zamku na 
Wawelu w Krakowie r. 1536

Bareili, Francuz rodowity, nieco po
dobny do skompromitowanego poli
tycznie Artura Zawiszy, pomógł mu do 
otrzymania paszportu na imię swoje, 
za którym wyjechał z Paryża do Prus 
r. 1833. W  kilka miesięcy później 
Artur Zawisza pochwycony został są
dzony i stracony na szubienicy dn.
27 listopada r. 1833 Pierścionki, zro
bione z łańcuchów męczennika, nosiły 
panie patryotki na pamiątkę jego.

Barensis Jacobus, W łoch rodowity, 
lekarz nadworny Bony Sforzy, królo
wej polskiej, r. 1537.

Barenspmng, (p. Baerensprung).
Baroche, jeden z ministrów francu

skich, przy dyskusyi w ciele prawo- 
dawczem był przeciwnym interwencyi 
rządu francuskiego, w sprawie polskiej 
do rządu i dworu Petersburskiego dn.
5 lutego r. 1863.

Baron Piotr, Francuz rodowity, roz
bitek wielkiej armii, nauczyciel ję 
zyka francuskiego w Kiejdanach; po
dejrzany o wpływy liberalne na mło
dzież szkolną, został oddany pod sąd 
wojenny w sprawie politycznej uczniów 
w Kiejdanach r. 1824.

Barral hrabia, Francuz rodowity, 
świetny mówca, znakomity dyplomata, 
wybitny pisarz, autor książki: „Etudes 
sur F histoire Diplomatique i t. d. Pa- 
ris 1885“ , dotyczącej również historyi 
Polski.

Barrante, historyk francuski, w jed- 
nem z dzieł swoich wspomina ze

współczuciem o Rozalii z Chodkiewi- 
czów księżnie Lubomirskiej, która, 
oskarżona o zdradę stanu, poniosła 
śmierć na eszafocie, jako ofiara terro
ryzmu, w Paryżu r. 1794.

Barras, Francuz rodowity, prezes 
Dyrektoryatu, na posłuchaniu publicz- 
nem powiedział Kniaziewiczowi, ge
nerałowi wojsk polskich, wysłanemu 
z trofeami. 35 sztandarów, szytych zło
tem, a zdobytych we Włoszech, które 
Kniaziewicz złożył osobiście w Paryżu 
Dyrektoryatowi, w osobie dyrektora 
Barrasa, w pałacu Luksemburskim: 
„Rzeczpospolita francuska przyjmuje 
Polaków za dzieci swoje. Francya bę
dzie im Ojczyzną!” (r. 1799).

Barrez, inaczej Bara, Francuz ro
dowity, gorący polonofila, członek ko
mitetu ocalenia narodu przy konwen- 
cyi i dyrektoracie, był reprezentantem 
interesów polskich; Barrez reklamował 
w sprawie zasiłku dla powstania pol
skiego w Paryżu dn. 24 czerwca r. 
1794 (6 Messidora II roku).

Barriere, Francuz rodowity, poplecz
nik Callot d ’ Herbois, zręczny sofi
sta, niezmiernie giętki, przechodził od 
jednej do drugiej opinii; jako członek 
zebrania reprezentantów ludu, przyj
mował uroczyście na audyencyi w Pa
ryżu emigracyę polską dn. 14 sierpnia 
r. 1794 (27 Thermidora II  roku).

Barros ksiądz Jakób. biskup z Ko- 
ryty,by Brazylii południowej, zgłosił 
się do 0 0 .  Zmartwychwstańców w Rzy
mie, prosząc, aby zgromadzenie w y
słało do jego dyecezyi misyę, do ob
sługi duchownej licznych kolonistów 
polskich tam osiadłych (w r. 1899).

Bartenstein Baron Jan, zręczny dy
plomata austryackj, brał gorący i ener
giczny udział w sprawie powrotu na 
tron polski króla Stanisława Lesz
czyńskiego w r. 1733.

Barthel, goniec, wysłany do W er
salu z wieścią o ponownym obiorze 
b. króla Stanisława Leszczyńskiego 
na tron polski w r. 1733.

Bartbbuze, Finlandczyk, zręczny 
dyplomata, upoważniony przez księcia 
Jana szwedzkiego do zawarcia przy
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mierza z Polską, jako też clo nego- 
cyacyi projektów matrymonialnych 
z królewną polską, Katarzyną Jagiellon
ką r. 1560.

Bartfoolome, p. Bareccy.
Barthoii, autor książki: „Vitae Mi- 

racoii del B. Stanislao Kostka. Vene- 
oia 1828“ , jednego z największych 
świętych i patronów narodu polskiego, 
który w dniach mroku i niedoli bu
dził i krzepił ducha naszego.

Bartholomeus Safeinus, W ioch ro
dowity, lekarz nadworny Zygmunta 
Starego, króla polskiego i królowej 
Bony Sforzy r. 1556.

Barthoiomey, pułkownik wojsk ro
syjskich, mając 1000 ludzi i 6 dział, 
osaczony przez powstańców żmudzkicłi, 
schronił się do Memla. paląc po dro
dze wsie i pastwiąc się nad ludem 
bezbronnym, znacząc każdy krok swój 
okrucieństwem w  marcu r. 1831. 
W  Memlu Barthoiomey odpoczywał dni 
kilka. Rząd pruski z pogwałceniem 
wszelkich praw międzynarodowych 
nietylko nie rozbroił wojska jego, gdy 
przechodził granicę, ale przeciwnie 
opatrzył w amunicyę, umożliwiając mu 
bezpieczne przejście do Kurlandyi. 
Tymczasem generał Giełgud, zamiast 
iść w głąb kraju, rozłożył się w zamku 
Giełgudziszki, odbierając rodzaj homa- 
gium od Litwinów. W  ostateczności 
jednak po naradach z landratem pru
skim, przeprowadził oddziały polskie 
przez granicę pod Gózdem i poddał 
się Prusakom a 7000 żołnierza dziel
nego porzuciło karabin dla żebranego 
kija. W ówczas Kazimierz Skulski, ad
jutant pułku VII, młody oficer, przy
skoczywszy do gen. Giełguda, strzelił 
doń, wołając silnym głosem: „Bracia, 
tak giną zdrajcy o jczyzny!1' Giełgud 
spadł z konia i skonał (dń. 12 lipca r. 
1831). Skulski uszedł wśród powszech
nego osłupienia.

Barthoiomey, generał wojsk rosyj
skich, komendant twierdzy Brzeskiej, 
tłumił energicznie rozruchy demon
stracyjne w r. 1861.

Barthoiomey Albert, znakomity rzeź
biarz, niezaprzeczenie pierwszy przed

stawiciel rzeźby i artysta wielkiej 
sławy w Paryżu, z zapałem przyjął 
zaproszenie komitetu budowy pomnika 
Fryderyka Chopina, wielkiego poety 
tonów, i uczestniczył w sądzie konkurso
wym  w Warszawie dn. 15 maja r. 
1909.

Bartholemy, poseł francuski w Bś.le, 
gorący i Szczery- przyjaciel Polaków
i sprawy polskiej, dowodził, że wszyst
ko trzeba było zrobić dla Polaków 
ale bez Polaków w r. 1794.

Bartoian, W łoch rodowity, lekarz 
nadworny Zygmunta III. króla pol
skiego r. 16i0.

Bartold, hrabia drezdeński, złożył 
winne posłuszeństwo i hołd należny 
Kazimierzowi Wielkiemu, królowi pol
skiemu w r. 1369.

BertoSd J. W., Niemiec rodowity, 
ukształconego umysłu, posiadał duży 
zasób myśli, autor książki: „Geschichte 
von Pomern 1839“ ; praca dotyczy 
również historyi Polski.

Barton Edward, poseł angielski 
w Konstantynopolu, zręczny dyplomata, 
pośredniczył przy zawarciu pokoju pol
sko-tureckiego tudzież zawieszenia 
broni w r. 1590.

Barilta, inaczej Andrzej Barulus, 
łotrzyk z W ołoszczyzny, przy pomocy 
Turków, na czele bandy niesfornego 
chłopstwa, grabił ziemie polskie; po
chwycony na Podolu w r. 1491.

Basa Albert, W łoch rodowity, lekarz 
nadworny Zygmunta Starego i Bony 
Sforzy r. 1530.

Basana F., znany sztycharz francu
ski, w książce wydanej przez sie
bie: „Catalogue des estampes gravćes 
d’apres Rubens11 wzmiankuje o portre
cie Władysława IV, króla polskiego, 
roboty Rubensa r. 1767.

Bassani Antonio, autor książki: „Ra- 
conto delle Regina di Polonia, Roma 
170011, dotyczącej głównie Maryi K a
zimiery Sobieskiej, królowej polskiej, 
wdowy, tudzież królewicza Aleksandra, 
którzy przenieśli się do Rzymu i za
mieszkali tam w pałacu Zuccari przez 
lat 15.

BassailO, książę, minister spraw za
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granicznych we Francyi, ledwie zdą
żał pisać w skrótach i to na kolanie 
dyktowaną mu w ciągu godziny za
ledwie przez cesarza Napoleona I, cho
dzącego po pokoju, konstytucyę dla 
Księstwa Warszawskiego, pod berłem 
Fryderyka Augusta, króla saskiego, 
dn. 19 lipca r. 1807. Bassano towarzy
szył cesarzowi Napoleonowi I do W il
na w r. 1812.

Basseggio, Wenecyanin. znakomity 
inżynier, sprowadzony przez Michała 

■ księcia Ogińskiego, dla przekopania 
siedmiomilowego kanału, między Szcza- 
rą a Jasiołdą, dla połączenia rzeki 
Niemna z morzem Baltyckiem w r. 
1765.

Basserman, przywódca partyi na-
• cyonalistów niemieckich, wygłosił mo
wę programową w Kassel, domagając 
się dla szybszego zgermanizowania 
prowincyi polskich „W ywłaszczenia11 
(w październiku r. 1910).

Bassompierre, rodzina emigrantów 
francuskich, która znalazła schronienie 
i wspaniałomyślną gościnę u pani Kra
kowskiej w Białymstoku w r. 1797. 
Chleb nasz tuczy; przybyszom było 
dobrze i wesoło.

Bataglii baron Sagora, attache przy 
poseł stwie austryackiem, założyciel 
szkoły polskiej w Bukareszcie w Ru
munii w r. 1891.

Batiuszkow Pompej, syn Mikołaja, 
kurator okręgu naukowego w Wilnie, 
zawzięty patryota i rusyfikator, zapro
wadził w szkołach wykład religii 
rzymsko-katolickiej w języku rosyj
skim, kazał przetłomaczyć i wydruko
wać po rosyjsku katechizm i książki 
do nabożeństwa dla uczni katolików. 
Batiuszkow był autorem książki: „Bie- 
łorossya i Litwa. Petersburg 1890“ .

Batiuszkow D. M., grodzieński gu
bernator cywilny, gorliwy patryota 
i rusyfikator, brał gorący udział w spra
wie wzniesienia pomnika byłemu ge
nerał-gubernatorowi wileńskiemu, hra
biemu M. M. Murawiewowi w Wilnie 
r. 1898.

Batory Stefan, magnat węgierski, 
ojciec Stefana, króla polskiego, żonaty

z Zofią, księżniczką Mazowiecką w r. 
1523.

Batory Stefan, wojewoda siedmio
grodzki, W ęgier rodowity, syn Stefana 
i Katarzyny Felegdyi (ur. się 21 
września r. 1533), lennik turecki, obra
ny za sprawą hetmana Jana Zamoy
skiego królem polskim w kole rycer- 
skiern dn. 14 grudnia r. 1574 na po
lach pod W olą —  z warunkiem, że 
się ożeni z Anną Jagiellonką, córką 
Zygmunta Starego; Stefan wykonał 
uroczystą przysięgę na Parta-Comenta 
w Megjeszu dn. 8 lutego r. 1575. W y
niosła go obawa niebezpieczeństwa ze 
strony Osmanów. Anna Jagiellonka, 
będąc w podeszłym wieku (ur. się w r. 
1523) przez życzliwość jedynie dla 
kraju zezwoliła na związek swój ze 
Stefanem Batorym, którego koronował 
w Krakowie dn. 1 maja r. 1576 
biskup kujawski Stanisław Karnkowski. 
Król Stefan zaprowadził piechotę z wło
ścian polskich, która zwała się łanową 
albo wybraniecką. Polska bowiem nie 
miała dawniej wojska regularnego; 
dawniej sama szlachta składała zbrojną 
siłę narodu. Stefan Batory podniesiony 
został uroczyście na W ielkie Księstwo 
Litewskie w katedrze wileńskiej 20 
maja r. 1579, przyczem wręczono mu 
czapkę książęcą i miecz, poświęcony 
przez papieża Grzegorza X III. Tegoż 
roku Stefan Batory powołał do życia 
Akademię wileńską,przekształconą z ko
legium Jezuickiego w Wilnie. Mądry, 
sprawiedliwy, mężny i odważny, za
służył się znakomicie nowoprzybra- 
nej Ojczyźnie, o której mawiał: „W a
sza Rzeczpospolita, Polacy, ani porząd
kiem. którego wcale nie macie, ani 
rządem, którym pogardzacie lecz sa
mym przypadkiem się rządzi11. Batory, 
genialny strategik, odciął Iwanowi IV 
drogę do Inflant i zmusił wroga do 
stoczenia bitwy we własnem jego 
gnieździe. Stefan odzyskał Połock, 
W ieliż, Uświatę i W ielkie Łuki, wresz
cie Psków, które były etapem zwy
cięstw jego. Batory pragnął sojuszu 
Polski ze Szwecyą przeciwko wspól
nemu wrogowi Moskwie. Przypadkiem
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wojska znalazły się razem wobec wro
ga pod Kiessą (Wenden), zwyciężając 
go w październiku r. 1579. W ielki 
monarcha, równie biegły w sztuce wo
jennej, jak  i w polityce, spustoszył 
cały kraj za W ołgę aż po Twer a gdy 
już groził samej stolicy, Possewin, 
ksiądz Jezuita z Rzymu, skłonił Bato
rego do zawarcia pokoju i rozejmu 
w Zapolu i Kiwerowej Horce na lat
10. Gar Iwan IV  zrzekł się Infłant, 
Potocka i Wieliża, Batory zaś zwrócił 
Rosyi dn. 15 stycznia r. 1582 wszyst
kie zamki i miasta podbite. Tak się 
zakończyła wojna moskiewska, naj
większe dzieło panowania Batorego, 
wojownika znakomitego, energicznego 
i przedsiębiorczego jak  również spra
wiedliwego, męża o żelaznej woli;dn. 12 
stycznia r. 1578 w przededniu wojny 
moskiewskiej na Ujazdowie w obec
ności obojga królestwa, odtworzono po 
raz pierwszy: „Odprawę posłów grec
kich “ Jana Kochanowskiego; role zo
stały odegrane przez wybrane grono 
najznakomitszych paniczów; Batory ka
zał wprowadzić do kalendarza popraw
kę do Polski, poleconą przez papieża 
Grzegorza X III ; posunięto rok o dni 
dziesięć, a więc po dn. 4 października 
liczono odrazud. 15 października r. 1581 
z dodatkiem w dokumentach: Juxta 
correctionem Calendarii“ . Protestanci 
i nieunici, należący do kościoła wschod
niego, nie przyjęli kalendarza Grego- 
ryańskiego, jako katolickiego, ponie
waż wprowadzenie jego zdekretował 
papież rzymski. Za panowania Batore
go poraź pierwszy zjawiła się w Pol
sce roślina „Tabaeó", której nasiona 
przysłał sułtan turecki w darze Annie 
Jagiellonce, jako wielkiej miłośniczce 
botaniki (r. 1580). Batory na prośbę 
Jana Zamojskiego nadał prawo magde
burskie miastu Zamość. Za panowania 
Batorego kupcy angielscy osiedli w Pol
sce na stałe, trudniąc się handlem, 
przywożąc do Polski cynę, ołów, suk
no, a wywożąc zboże, wełnę, drzewo 
i inne surowce. Liczbę ich na po
czątku w. X V II  podawano, na 17000. 
Król umarł prawie nagle, w sile wie

ku, w 53-ym roku życia a 10-ym pa
nowania swego (w  Grodnie dn. 12 
grudnia r. 1586). Przy śmierci jego 
był obecny Szymon Siewni, znakomity 
lekarz nadworny. Nagłej śmierci Ba
torego nie rozjaśniono dotąd należycie. 
Batory więcej zważał na zasługi, któ
rych nigdy nie zapominał, niż na ura
zę, której nie chciał długo pamiętać. 
Batory otrzymał przydomek: „In  Res- 
pubłica plus quam R exu.

Batory Krzysztof, brat Stefana, króla 
polskiego, ojciec Gryzeldy Batorówny, 
zaślubionej Janowi Zamojskiemu, kan
clerzowi. w Krakowie dn. 12 czerwca 
r. 1583.'

Batory Baltazar przybył r na czele 
3000 jazdy z W ęgier do Śląska na 
pomoc Polakom przeciw Maksymilia
nowi, arcyksięciu austryackiemu, do
pominającemu się z orężem w ręku 
praw do korony polskiej r. 1588.

Batory Zygmunt, synowiec Stefana 
Batorego, któremu uczony historyk 
Hendenstejn Rejnhold dedykował ko
mentarze swoje do wojen moskiew
skich r. 1606.

Batory Gabryel, książę siedmiogrodz
ki, obiecał rokoszanom Zebrzydowskie
mu i księciu Radziwiłłowi posiłki wo
jenne, przeciw Zygmuntowi III  w za
mian za obiecaną mu przez nich ko
ronę r. 1607.

Battista di Ouadro Giovanni, bu
downiczy włoski, wystawił ratusz w Po
znaniu, w stylu gotyckim, ozdobił 
fronton logiami z wizerunkami kró
lów polskich (r. 1.550 — 1553).

Batu -Chan, wnuk Dżengischana, zwa
ny królem królów, sułtanem sułtanów, 
chanem chanów, cieniem Boga na zie
mi i najwyższym panem,, na czele 
złotej hordv i ogromnych hufców ta
tarskich i mongolskich, ogółem 600000 
ludu zbrojnego, oprócz 40000 toporni- 
ków, hołdowanych Rusinów, przezna
czonych do zrąbywania stawianych 
przeszkód i zasiek, wysyłanych przo
dem na pierwsze niebezpieczeństwa 
i dla wskazania drogi, zadał pierwszą 
okropną klęskę wojsku polskiemu, które 
pierzchło pod Sandomierzem, dn. 13

7
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lutego r. 1241. Bolesław Wstydliwy 
z matką i żoną uszedł do Krakowa; 
Batu-Chan na liżę zwrócił się ku Kra
kowowi; pod Chmielnikiem Polacy sta
wili czoło, zmuszając mongolów do 
ucieczki, ale w nieopatrznej pogoni, 
sami wpadli na zastępy Tatarów, któ
rzy zadali im straszną klęskę na Do
brem Polu, pod Lignicą. Tu tak 
wielka padła liczba chrześcijan, że Ta- 
tarzy, uciąwszy każdemu z nich ucho, 
napełnili nimi 9 worów, uprowadzając 
przytem niesłychane mnóstwo niewol
ników, aby, darowawszy im życie, gnę
bić niewolą. Groźną nazwę szlaku Ba- 
tu-Chana nosi dotychczas miejscowość 
w pobliżu Iłży, gdzie lud opowiada
o przejściu płomiennej nawały Tata
rów. Batu-Chan, zburzywszy Wiślicę, 
stanął pod Krakowem w niedzielę 
kwietnią, dn. 24 marca r. 1241. Miasto 
było opuszczone przez mieszkańców, 
uciekających przed Tatarami z całym 
dobytkiem. Tatarzy obiegli więc koś
ciół św. Andrzeja, gdzie myśleli zna
leźć skarbiec; zrażeni jednak bohater
ską obroną, w dalszy rzucili się po- 
chód; idąc w stronę Węgier, podpa
liwszy wprzód Kraków.

Baudeau Mikołaj, Francuz rodowity, 
autor książki: „Lettres sur L ’ Etat de 
la Połogu e. Paris 1770“ . Baudeau pra
gnąłby przeprowadzenia reform we
wnętrznych, a raczej zaprowadzenia 
ładu we własnym domu, bo nieszczę
śliwym Polakom tak nie wiele po
trzeba, żeby ich uszczęśliwić.

Baudemer Jerzy, major pułku kira- 
syerów, pod młotkiem którego zało
żoną została Loża Masońska Polska: 
„Złoty Lichtarz11, pracowała ona w ję 
zyku polskim w Warszawie dn. 14 
lutego r. 1797.

Baudissin, generał jazdy saskiej, 
zręczny dyplomata, ogiosił drukiem 
charakterystykę stronników Frydery
ka Augusta, kurfirsta saskiego, po 
koronac.yi jego na króla polskiego dn. 
17 stycznia r. 1734.

Baudiiz, generał wojsk saskich, wał
czył przeciw zbuntowanym konfede
ratom polskim 8 października r. 1715.

Baudouin Piotr Gabryel, inaczej Bo- 
douin, ksiądz, skromny i pokorny czło
nek Zgromadzenia Misyonarzy, Fran
cuz rodowity, sercem jednak dobry 
Polak, wielki filantrop i dobroczyńca 
ludzkości. Kierowany bezgranicznem 
miłosierdziem, powziął myśl założenia 
w Warszawie z jałmużnego grosza 
pierwszego domu podrzutków: „Hospi- 
tale Infantium Expositorum“ r. 1732. 
Baudouin uzbierał mozolnie ze składek 
kapitał, który użył na budowę wiel
kiego szpitala: „Dzieciątka Jezus i do
mu dla podrzutków11 na placu Warec
kim (r. 1736 — 1761). Baudouin umarł 
dn. ,10 lutego r. 1768. Pokój Jego po
piołom, pamięć jego imieniu!

Bauer, generał wojsk rosyjskich, 
augzyliar Piotra Wielkiego, konsysto- 
wał w W ielkopolsce, pustosząc grody, 
wsie, pola i łany, uciskając ludność 
podatkami r. 17Ó7. Bauer zwracał się 
do konfederatów i malkontentów pol
skich, ofiarowując im pośrednictwo 
w układach z Augustem II, królem 
polskim r. 1715.

Bauer Fr., autor książki: „Yoyage 
sur le Dniester. Leopoli 180511. Książka 
pisana bezstronnie i spokojnie, z po
wagą i chłodem naukowym. Dotyczy 
również historyi Polski.

Baum Antoni, agent austryaeki, na
turalny syn ks. Sułkowskiego, kręcił 
się na bruku warszawskim, wysyłając 
tajne relacye o stosunkach Księstwa 
Warszawskiego r. 1812.

Baumann, Prusak rodowity, dopo
magał w studyaeh historycznych nad 
prawodawstwem polskiem Feliksowi 
Łubieńskiemu w Warszawie r. 1807.

Baumann, nadprezydent księstwa 
Poznańskiego, dawny biurokrata z cza
sów pruskich w Warszawie na miejsce 
Zerboniego, wdrożony do germanizacyj- 
nego sposobu rządzenia, suchy, twardy 
i szorstki formalista w obejściu, był 
jednak z gruntu uczciwym człowie
kiem; miał być podobno użyty jako 
narzędzie reakcyi dn. 12 stycznia r. 
1825. Baumann rządził łat 6; umarł 
r. 1830.

Baumgarth, wysłany przez Fryderyka



—  51 —

Wilhelma, elektora brandeburskiego, 
dla ułatwienia przejścia granicy polskiej 
z porwanym podstępem Kalkstejnem 
w Warszawie. Krzysztof Kalkstejn, 
gorący patryota królewiecki, przeciw
nik Fryderyka Wilhelma, prześlado
wany w kraju przez władze, jako prze
stępca polityczny, ukryj się był do 
Polski, szukając protekcyi Jana Ka
zimierza, króla polskiego r. 1670, 
skąd przez Brandta, agenta brande
burskiego, został podstępem porwany 
i wywieziony do Prus r. 1672.

Baune, dyplomata francuski, wysła
ny do Wiednia w sprawie ponownej 
kandydatury Stanisława Leszczyńskiego 
na tron polski r. ] 734.

Baussancourt, hrabia, ofiara terro
ryzmu. towarzysz niedoli Rozalii z Chod
kiewiczom ks. Lubomirs-kiej. zamiesza
ny w tymże procesie o zdradę stanu, 
ścięty na gilotynie r. 1794.

Bauval, Francuz rodowity, zdolny 
cyrulik nadworny króla Jana III So
bieskiego obecny przy jego śmierci 
w W ilanowie r. 1696 (p. Courthonne).

Bawer Jerzy de Birkenfeld, przy
brane nazwisko Stanisława Leszczyń
skiego, pod którem wybierał się z Fran
cy i do Polski na ponowną elekcyę na 
króla polskiego r. 1733.

Baybliza Tichen, jeden z przywód
ców zbuntowanych Kozaków Zadnie- 
prowskich, towarzysz Naliwajki r. 
1595.

Baydar, inaczej Peta, wódz nawały 
tatarskiej pod Sandomierzem r. 1241 
(p. Peta).

Baysen, inaczej Jan Hans Gabryel 
Baisen, poseł pruski do króla Kazi
mierza Jagiellończyka r. 1454 (p. 
Baisen).

Bazard Amand, Francuz rodowity, 
(ur. się w Paryżu r. 1781, um. r. 1832) 
założyciel karbonaryuszy francuskich, 
apostoł nowej nauki Saint-Simpnistów 
we Francyi, zawarł stosunki przyjazne 
z emigracyą polską w Paryżu r. 1831.

Bazin, dyplomata francuski, wysła
ny jako poseł Henryka Walezego, 
księcia andegaweńskiego, pretendenta 
do tronu i korony polskiej, z zapowie

dzią rychłego przybycia do Panów Ra
dy w Krakowie r. 1573.

Bazyl, inaczej Wasil Ciemny, syn 
W asila, car moskiewski, prowadził 
wojnę z Kazimierzem Jagiellończy
kiem r. 1449 (p. Wasil Ciemny).

Bazy!, inaczej W asil, syn Iwana, 
car moskiewski, brat Helen}?, królo
wej polskiej, r. 1505 (p. Wasil Iwa- 
nowicz).

Bazylewski, właściciel wielkich k o
palni złota w Rosyi, posiadał wspa
niałą kolekcyę antyków w Paryżu, 
w której znajdował się niewątpliwej 
autentyczności miecz koronacyjny kró
lów polskich, szczerbcem zwany. Zbiór 
ten składający się z 750 przedmiotów, 
po śmierci Bazydewskiego nabyty zo
stał przez cesarza Aleksandra III za
5 milionów franków do muzeum Er- 
mitaża w Petersburgu r. 1883.

Bazyli, cesarz grecki, zwany Bułga- 
robójca. do którego Bolesław Chrobry, 
król polski, wysłał poselstwo, oznaj- 
mując zdobycie Kijowa r. 1018.

Bazylicus. inaczej Heraklides Jakób, 
Greczyn, awanturnik, poliglota; czas 
jakiś bawił w Polsce, intrygując na 
korzyść Austryi r. 1.558 (p. Herakli
des).

Bazylio, ksiądz Franciszkanin. Hisz
pan rodowity, gorący patryota, dziel
ny obrońca swobody i niepodległości 
przeciw wojskom Napoleona I i le
gionów polskich dn. 15 czerwca r. 
1808.

Beatryksa, córka Ottona V, mar
grabiego brandeburskiego. była mał
żonką Bolka I na Ftirstenbergu z ksią
żąt śląskich (Piastów) r. 1285.

Beatryksa, inaczej Beatrycze, wdo
wa po Macieju Hunjada, królu wę
gierskim, intrygowała wśród otoczenia 
na korzyść W ładysława Jagiellończy
ka, królewicza polskiego, w sprawie 
korony węgierskiej, myśląc, że dla 
widoków politycznych Władysław, bę
dąc już królem czeskim, ożeni się 
z nią (r. 1491).

Boharnais Józefina, oskarżona o zdra
dę stanu podczas rewolucyi francuskiej, 
uratowana od gilotyny przez Jakobi



na Józefa Markowskiego, Polaka w Pa
ryżu r. 1794.

Beaujeu hrabia, Francuz rodowity, 
brał udział w wyprawie Jana III So
bieskiego, króla polskiego, pod W iedeń 
r. 1683; był autorem książki: „M ć- 
moires du Chevalier de Beaujeu i t. d. 
Amsterdam r. 1700u. Beaujeu kończy 
swoją pracę entuzjastyczną pochwałą 
dla wielkiego bohatera.

Beaumoni Lacoste, agent dyploma
tyczny. rekomendowany przez konwent 
rewolucyjny paryski, do wysłania 
z zapomogą pieniężną dla podtrzyma
nia ruchu rewolucyjnego w Polsce; 
delegowany do konwentu paryskiego 
w sprawie Rozalii z Chotkiewiczów 
ks. Lubomirskisj, oskarżonej o zdradę 
stanu i straconej na gilotynie r. 1794.

Beaumont książę, człowiek wielce 
uzdolniony, dobry rysownik, malarz, 
muzyk, gimnastyk, tancmistrz i fecht- 
mistrz. emigrant francuski, schroni} 
się od prześladowania rewolucyjnego 
do Warszawy r. 1801.

Beaupian Levasseur Wilhelm, inży
nier francuski, wydał mapy geogra
ficzne Ukrainy i Polski w Amsterda
mie r. 1648; był autorem książki: „De- 
scription d’ Ukrainę. Rouen 1660“*; praca 
dotyczy również historyi Polski.

Beaiwau, margrabia; zręczny dyplo
mata francuski, wysiany oficyalnie do 
Strasburga, z oświadczynami o rękę 
Maryi Leszczyńskiej, królewny polskiej, 
dla Ludwika X V . króla francuskiego 
r. 1725

Beauval, przybrane nazwisko Jana 
de Courthonne albo du Bourg, Paul- 
mier, Saeconay, 01evie i in., zręcz
ny agent polityczny rządu francu
skiego, wysłany potajemnie do Polski, 
w celu przeprowadzenia konfederacyi 
i podtrzymania party i malkontentów 
polskich, dążących do strącenia z tro
nu polskiego Michała Korybuta r. 
1671 a osadzenia na jego miejsce 
księcia Karola de Longueville. Beauval, 
przebrany za braciszka, skrywał się 
w Polsce, a znany był wśród spiskow
ców  pod Nr. 489.

Bebek Emeryk, rządca Czerwonej

Rusi, naznaczony przez Węgry, poddał 
się bez przelewu krwi Polakom r. 1387.

Bebutow książę, pułkownik, do
wódca oddziału Gzerkiesów i Kozaków, 
tłumił w zarodku powstanie w Króle
stwie Polskiem i zaburzenia w Kiel
cach za rządów Namiestnika, księcia 
Paskiewieza r. 1846 W  r. 186 I już 
w randze generała-majora spełniał też 
same czynności na prowincyi; był 
obecny w zamku na audyencyi depu- 
tacyi przedstawicieli m. Warszawy 
u Namiestnika księcia Gorczakowa 
w sprawie krwawych zaburzeń dn. 
25 i 27 lutego r. 1861. Bebutow był 
świadkiem zamachu na życie W iel
kiego Księcia Konstantego, brata cesa
rza Aleksandra II w Warszawie 3 
lipcal862. (Zamachu dokonał czeladnik 
krawiecki Ludwik Jaroszyński w bra
mie do teatru od ulicy Wierzbowej, 
gdy W ielki Książę siadał do karety, 
wyszedłszy z przedstawienia), Z  roz
porządzenia wyższej władzy książę 
Bebutow aresztował hrabiego Andrzeja 
Zamojskiego dn. 12 września r. 1862 
w Warszawie.

Becaia inaczej Betsala Jakób, sta- 
rozakonny, uprawiał lichwę, był dzier
żawcą dóbr królewskich, ceł i innych 
dochodów. Becala obwiniono o zdzier- 
stwo i łupiestwo na Sejmie warszaw
skim r, 1692; Becala, ulubieniec króla 
Jana III i Maryi Kazimiery, pośredni
czył w sprzedaży łask i urzędów 
dworskich, zaco otrzymywał sowite 
nagrody; za nadużycia te stał się przed
miotem głośnego procesu w Trybuna
le lwowskim r. 1693, a skazany przez 
sąd na śmierć, ułaskawiony został jednak 
przez króla Jana, ale majątek Becali 
uległ konfiskacie. Becala umarł w nędzy.

Becker, dyrektor muzeum numizma
tycznego w Dreźnie, dobry znawca 
numizmatyki polskiej, umarł r. 1826.

BeccnsfiSd inaczej Disraeli, pierwszy 
minister Anglii, był przeciwny pod
niesieniu kwestyi rozruchów w Polsce 
r. 1864 jako też interwencyi państw, 
i domagania się u rządu rosyjskiego 
zwrotu praw, nadanych Polakom, na 
kongresie wiedeńskim r. 1815;
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Becu Ludwik August, Francuz z ro 
dziny protestanckiej, doktór m edycy
ny, profesor patologii w Uniwersytecie 
wileńskim, obdarzony indygenatem 
szlachectwa polskiego. Becu, ojczym  
Juliusza Słowackiego, był założycielem 
akademii medycznej w Wilnie r 1805. 
Z  polecenia cesarza Aleksandra I 
Becu przyprowadził do porządku sa
nitarnego Wilno, dokonał dezynfekcyi 
miasta i szpitali po ewakuacyi armii 
francuskiej. Becu wykonał rozkaz ce
sarski z wielką sumiennością, znajo
mością rzeczy i energią r. 1812. Becu 
um rażony piorunem dn. 26 września 
r. 1824.

Bedecker, wydawca znanej i naj
poczytniejszej książki: „Guide des 
Voyageurs“ , w której wskazał mnóstwo 
pamiątek historycznych polskich w Pols
ce, w Rosyi i innych stolicach euro
pejskich. Bedecker ogłosił wiadomość, 
wysnutą z własnej fantazyi, że Miko
łaj Kopernik, znany astronom i Witt 
Stwosz, słynny rzeźbiarz, malarz i ry
townik byli narodowości niemieckiej.

Beeck, książę Holstein, mąż Anny 
Orzelskiej, nieślubnej córki Augusta 
II, króla polskiego i pani Cosel (r. 
1730 (p. Holstein).

Beer Majzels, nadrabin warszawski 
r. 1861 (p. Majzels).

Beffart, wielki mistrz Krzyżaków, 
zaprosił Władysława I Łokietka, króla 
polskiego, do Brześcia dla układów co 
do ustępstw ziemi na Pomorzu. Układy 
nie przyszły jednak do skutku (r.
1311 —  1324).

Begard, lekarz nadworny Stanisława 
Leszczyńskiego, b. króla polskiego, 
pierwszy zbadał własność leczniczą 
źródła ContrexóviłIe w Lotaryngii, któ
rej ludność przechowuje wdzięczną pa
mięć dla króla Stanisława,jako dla tego, 
co pierwszy doprowadził źródła do po
rządku i oddał do użytku publicznego. 
Na Starej tablicy widnieje napis: „Oon- 
trexevillanos aqua,s saluti feras, re- 
paravit. Stanislaus, Pius, Beficius, Pa
ter Patriae. Pro Salute Generis Humani. 
Anno M DCCLX, t. j. r. 1760.

Begon, biskup tuluski, po witał piękną

przemową Stanisława Leszczyńskiego 
w Lunevi!le r. 1737.

Behant Jan Ludwik, ludwisarz norym
berski, odlewał najpiękniejszy dzwon 
w Polsce tak zw. Zygmuntowski na 
Wawelu w Krakowie r. 1520.

Behafil baron, Francuz rodowity, puł
kownik dragonów zaciężnyeh w wojsku 
polskiem, uczestniczył pod dowództwem 
Jana Sobieskiego w wyprawie turec
kiej pod Chocimen r, 1673, gdzie się 
odznaczył walecznością.

Behm Michał (ur. się 16 stycznia r. 
1616 na Śląsku, um, 17 lipca, r. 1677, 
w Gdańsku), znany archeolog, autor 
kilku cennych dzieł numizmatycznych, 
tycząoych się też numizmatyki i me- 
daljerstwa krajowego, z których n a j
ważniejsze: „Discursus politicus de re 
monetaria Regni Poloniae (r. 1664).

Behrens, z urodzenia żyd rosyjski, 
agent prowokacyjny, śledził emigran
tów polskich w Belgii i w Poznań- 
skiem, zjechał nakoniec. do Krakowa 
z polecenia księcia Paskiewicza, gdzie 
byl do usług hrabiego Ungern. Stem- 
berga, rezydenta rosyjskiego, w roli 
agenta politycznego i prowokatora za
razem. Znaleziono go pewnego dnia 
zamordowanego, z nietkniętemi pie
niędzmi i kosztownościami (w grudniu 
r. 1835).

BeiSSau, pułkownik inżynieryi, dziel
ny patryota, obrońca Ojczyzny, za 
wolność Jej i niepodległość, przeciw 
wojskom cesarza Napoleona i legio
nów polskich w Hiszpanii pod Sara- 
gossą (15 czerwca r. 1808).

Beitzeke H., autor poważnej książki: 
„D ie Voikorsehlacht bei Leipzig 1813“ . 
Lipsk 1908, z wielu ilustracyarni 
i planem bitwy; dotyczy również hi
storyi Polski.

Bekendorf A., generał-adjutant, szef 
żandarmów, zasiadał w komisyi sę
dziów w sprawie politycznej towa
rzystwa rewolucyjnego w Petersburgu, 
dążącego do obalenia rządu i wymor
dowania rodziny cesarskiej. W  spisku 
tym udział rewolucyonistów polskich 
ograniczył się tylko do znajomości 
towarzyskiej ze spiskowcami r. 1827.
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W ielki Książę Konstanty, syn Pawła, 
zwracał uwagę szefa żandarmów gene
rała Bekendorfa na poetę polskiego 
Adama Mickiewicza, mieszkającego 
w Petersburgu, radząc mu zarządzić 
nad nim nadzór szczególny (5 marca 
v. 1828).

Bekiesz Kasper, magnat siedmio
grodzki, razem ze Stefanem Batorym 
dobijał się o księstwo i władzę, musiał 
jednak ustąpić pierwszeństwa Stefa
nowi. a po obraniu go na króla 
polskiego w r. 1574 przybył z nim do 
Polski; niegdyś największy króla prze
ciwnik, a teraz przyjaciel wierny, zo
stał przypuszczony do przyjaźni króla 
i wielkiej poufałości. Bekiesz miał do
wództwo nad piechotą wegierską i od
znaczył się męstwem w wojnie mo
skiewskiej pod Połockiem r. 1579. P o
kój czyli rozejm Zapolski został za
warty w Kiwerowej Horce dn. 15 
stycznia r. 1582.

Bekki, W łoch rodowity, gorący zwo
lennik swobody i wolności, stanął na 
czele oddziału powstańców polskich 
w guberni Kaliskiej, pochwycony przez 
Piotra księcia Witkinsteina, został 
rozstrzelany w lutym r. 1863.

Befcler, Niemiec 'rodowity, lekarz 
nadworny Stanisława Augusta Ponia
towskiego, króla polskiego, aż do jego 
śmierci w Petersburgu r. 1796.

Bekieszew, generał-gubernatctr guber
nii litewskich, następnie pierwszy pro
kurator w Petersburgu, któremu A lek
sander I polecił rozpatrzeć sprawę 
Michała księcia Ogińskiego; z wroga 
i prześladowcy emigranta polskiego, 
Bekieszew stał się prawdziwym przy
jacielem i opiekunem Ogińskiego, jemu 
to zawdzięczał ks. Michał powrót do 
kraju i zwrot niektórych majątków 
skonfiskowanych dn. 15 lutego r. 1802.

Bekwark Walenty, Węgier rodowity, 
znakomity muzyk, ulubiony lutnista 
nadworny Zygmunta I, króla polskie
go i królowej Bony, która zwała go 
amfionem swoim (r. 1523). O nim 
to mówi stare przysłowie polskie: „Nie 
każdy weźmie po Bekwarku Iutnię!“ 
Kochanowski i Pudłowski uczcili go

rymem. Bekwark był autorem kilku 
pisanych utworów na lutnię, dał obraz, 
muzyki, która kwitnęła w Polsce, na 
dworze Z 3?gmunta Augusta. Utwory 
Bekwarka wydane były w Paryżu r. 
1564 i w Krakowie r. 1565.

Bela, książę węgierski, syn W łady
sława Łysego, wygnany z Węgier, 
stanął na czele buntujących się Po
morzan, ale został pokonany przez 
Mieszka II,  króla polskiego, r. 1031.

Bela, książę węgierski, syn Giejzy, 
na wygnaniu, tułał się z rodziną kil
kanaście lat w Polsce; Bolesław Chro
bry, król polski, dopomógł mu odzy
skać koronę, przywłaszczoną przez 
Andrzeja, brata Beli. r. 1061.

Beicredi hrabia Ryszard objął mi- 
nisteryum stanu dn. 21 marca r. 1865 
w Austryi; za jego to rządów zniesiono 
ustawy konstytucyjne w Galicyi r,1865.

Beiun de Balu, znany filolog, wystą
pił jako kandydat na profesora histo
ryi powszechnej w Uniwersytecie wi
leńskim r. 1811.

Befka, inaczej Balka albo Balk Her
man, pierwszy landmeister krzyżacki 
i prokurator niemieckich braci szpi-, 
talnycb, zaczął obdarzać rożnem i na
daniami rycerstwo polskie na Pomo
rzu, aby je zachęcić do osiadania 
w Prusach r. 1233. Belka założył też 
na pograniczu osadę obronną Toruń, 
rozpoczynając nieprzyjazne zatargi 
z władzą polską r. 1231.

Beliagarde, marszałek anstryacki, 
komisarz mianowany dla demarkacyi 
granic Ziem tarnopolskich, wyznaczo
nych Rosyi na kongresie wie
deńskim r. 1815.

Beilarmin Robert (ur. się w r. 1542 
w Montepulciano pod Sienną, um. w r. 
1621 w Rzymie) uczony jezuita, znany 
profesor teologii w Kolegium rzym- 
skiem, na świetne wykłady którego 
uczęszczało wiele młodzieży polskiej 
za panowania Zygmunta Augusta r. 
1568.

Beifavita, ksiądz, W łoch rodowity, 
energicznie agitował na korzyść Sta
nisława Leszczyńskiego, b. króla pol
skiego, w sprawie ponownego obrania
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go na tron polski podczas bezkrólewia 
r. 1733.

Belle, znakomity malarz-portrecista, 
jego to pędzla znany obraz królowej 
Maryi Leszczyńskiej, siedzącej z no
wonarodzonym infantem Ludwikiem 
na kolanach, z orderem św. Ducha na 
szyi (dn. ,4 września r. 1729).

Beilefoild, margrabia, wysłany na 
czele oddziału wojsk przez rząd fran
cuski na pomoc Stanisławowi Leszczyń
skiemu, królowi polskiemu, pod Gdańsk 
r. 1734.

Belli. znany cukiernik w Warszawie, 
do którego zniesiono trupy nieszczęśli
wych ofiar zabitych podczas demon- 
stracyi patryotyczuycb, w Warszawie 
•dn. 8 kwietnia r. 1861.

Beliievre de Pomponne Henryk, po- 
;seł francuski, przy dworze polskim 
w Krakowie r. 1574.

Belling, generał wojsk pruskich oku
pacyjnych w Księstwie poznańskiem, 
pełnił rolę oprawcy. Król pruski Fry
deryk II W ielki dla zaludnienia Po
morza brandeburskiego rozpisał „po
bór11 7000 dziewcząt każda z łóżkiem, 
krową, 2 wieprzami i 3 dukatami zło
tem. Nieszczęśliwe ofiary wiązano 
w stadła małżeńskie z ludźmi, których 
nie rozumiały; opierających się panów, 
duchowieństwo i świeckich wywożono 
powiązanych, jak zbrodniarzy. Belling 
sprowadził jakoby 12000 rodzin dn.
29 października r. 1773.

Belloti Jozef, W łoch rodowity, Me- 
■dyolańczyk, wielce zdolny architekt 
i budowniczy uniknąwszy szczęśliwie 
zarazy r. 1677, która grasowała w War
szawie, ślubował wystawić statuę ka
mienną Matki Boskiej Pasawskiej na 
Krakowskiem Przedmieściu; traf zda
rzył, iż w dniu wystawienia statui hufce 
polskie odniosły pamiętne zwycięstwo 
pod Wiedniem. Belloti, chcąc uwiecznić 
tak świetną chwilę, poświęcił owoc 
swej pobożności Janowi III Sobieskie
mu i wyrył datę na piedestale wznie
sionego posągu r. 1683. Belloti skreślił 
też plany kościoła św. Krzyża i pała
cu Wilanowskiego, r. 1683, wystawił 
klasztor i kościół W izytek w Warsza

wie na Krakowskiem Przedmieściu, 
ufundowane przez Elżbietę z Lubo
mirskich hetmanową Sieniawskąr. 1761.

Bellotto inaczej Bellot Bernard, albo 
Canaleto zwany, W ioch rodowity, zna
komity malarz nadworny i ulubieniec 
Stanisława Augusta, króla polskiego; 
jego to pędzla: „E lekcya Stanisława 
Augusta Poniatowskiego pod W olą“ 
i kolumna Zygmunta III  w Warszawie.

Belvard, Francuz rodowity, nieprze
jednany dozorca Jana Kazimierza, 
królewicza polskiego, w więzieniu 
w twierdzy Vincenne r. 1639.

Bemmen, głowa miasta Gdańska, 
oblężonego przez Municha na czele 
wojsk rosyjskich, podczas bytności 
Stanisława Leszczyńskiego, króla pol- 

xskiego r. 1734.
Bendarenko, kozak zaporożski, stał 

na czele rozhukanej tłuszczy hajda
maków na Ukrainie r. 1769.

Bender, historyk niemiecki, autor 
książki „Monatsschrift i t. d. 1867“ . 
W  dziejach krajowych i obcych nie
zwykle oczytany, dotyczy również hi
storyi Polski i Litwy.

Benedek Ludwik, podpułkownik, na 
czele silnego oddziału wojsk austrya- 
ckich, przy których była też wielka 
zgraja pijanego chłopstwa, zbrojnego 
w cepy, a którym Benedek obiecywał 
każdemu cetnar soli i 2 cwancygiery 
za splamienie się krwią polską. Chłopi 
rzucili się jak  dzicz na nieprzyjaciela. 
Krakowianie otoczeni ze wszystkich 
stron pod Gdowem, nad rzeką Babą. 
przedarli się mimo to przez tłumy; 80 
jednak wziętych do niewoli wymordo
wali żołnierze i chłopi, w oczach okrut
nego Benedeka w Galicyi. Dn. 26 lu
tego r. 1846 stanęła w Berlinie ugoda, 
mocą której Rzeczpospolita krakowska 
została zniesiona i oddana Austryi 
pod nazwą W ielkiego Księstwa Kra
kowskiego.

Benedictsen A. M., Duńczyk z uro
dzenia, uczony profesor etnografii, ba
wił czas jakiś we Lwowie w sierpniu 
r. 1904, gromadząc materyały o Polsce.

Benedykt, biskup, wysiany z Rzymu 
przez papieża Jana I X  do Chrobacyi
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i Krakowa, w celu szerzenia chrześci
jaństwa i zorganizowania Kościoła ka
tolickiego r. 899.

Benedykt, miody ksiądz pustelnik, 
wysłany z Rzymu do Polski około r. 
997, marzył o przelaniu krwi za 
przykładem św. W ojciecha, którego 
wziął sobie za wzór, i szukał Chrystusa 
w śmierci męczeńskiej u pogan. Bo
lesław Chrobry przyjął go pełnem ser
cem i osadził w dyecezyi poznańskiej. 
Benedykt zbudował cele pustelnicze 
i kościół drewniany, gdzie przebył 6 
lat, ucząc się mowy słowiańskiej; zo
stał zabity przez jednego ze sług swoich 
dn. 12 listopada r. 1003. Benedykt 
był pierwszym pustełnikietn-męczenni- 
kiem w Polsce. Pustelnicy klasztoru 
Ascoli we Włoszech posiadali głowę 
św. Benedykta w srebrnym relikwia
rzu przywiezionym z Polski.

Benedykt VII, papież rzymski, pro
szony przez Mieczysława (Mieszka) 
księcia polskiego, o koronę królewską, 
której mu wręcz odmówił r. 990.

Benedykt VIII, papież, zwolnił Bole
sława (Lamberta) księcia polskiego od 
ślubów zakonnych, zawartych u O. O. 
Kamedułów r, 1024.

Benedykt IX, papież, słynny w dzie
jach z burzliwej młodości i złego ży
cia, zwolnił Kazimierza, królewicza> 
polskiego, syna Mieczysława i Ryksy 
od ślubów i święceń kapłańskich 
w Cluny i błogosławił go na króla 
polskiego r. 1040. Benedykt IX  usta
nowił Świętopietrze dla Polski r. 1041. 
Aarona, opata w Tyńcu, zatwierdził 
arcypasterzem krakowskim r. 1046.

Bendykt XII, papież, udzielił 200 dni 
odpustu gorliwym pielgrzymom, odwie
dzającym i modlącym się w pewne 
dni doroczne w kaplicy Maryi Panny 
w Krakowie, cudami słynącej, ufundo
wanej przez Mikołaja W ierzynka r. 
1338. Papież ten wysłał 2 legatów, 
jako sędziów do Warszawy, w sprawie 
zatargu między Kazimierzem W ielkim, 
królem polskim, i Zakonem Krzyża
ków o Ziemie pruskie. Po rozpatrze
niu szczegółowem całej sprawy, legf.ci 
zasądzili zwrot posiadłości przywłasz

czonych t. j. Pomorza. Kujaw, Zie
mi Dobrzyńskiej, Chełmińskiej i Mi
chałowskiej na korzyść Folski, tudzież, 
zapłacenia 196000 grzywien odszko
dowania w Warszawie, dn. 4 lutego 
r. 1339. W ielki mistrz Zakonu Krzy
żaków zaprotestował przeciw wyroko
wi temu. Benedykt X II  ogłosił również 
krucjatę przeciw Tatarom w obronie 
Polski i innych Ziem Chrześcijańskich,
o czem zawiadomił listem własno
ręcznym Kazimierza W ielkiego r. 1339.

Benedykt XIII (Piotr de Luna), pa
pież, kanonizował Stanisława Kostkę,, 
jezuitę polskiego dn. 31 grudnia r. 
1726. Ciało św Stanisława spoczywa 
w kościele św. Andrzeja, zwanym 
Casa S-ta Andrea w Rzymie. Benedykt
X III  upoważnił bullą Ks. Ks. Pijarów 
wileńskich do utrzymywania szkół 
wyższych r. 1728.

Benedykt XIV (Prosper Lambertini) 
papież, pozwolił księdzu Konarskiemu 
założyć nowe Kolegia szlacheckie 
w W ilnie i we Lwowie, wprowadzają
cemu coraz to nowe zmiany na lepsze 
w wychowaniu powierzonej mu mło
dzieży r. 1750. Benedykt X IV  w bulli, 
ogłoszonej z ambon, kazał rozwiązać się 
Loży masońskiej warszawskiej „Trzech. 
Braci“ dn. 18 marca r. 1751; wydał 
bullę, grożąc wyklęciem za wykra
dzenie książek z cennego księgozbioru 
Załuskich w Warszawie r. 1752. Bło
gosławionego Ładysława z Grielnowa 
uznał głównym patronem Korony Pol
skiej i W . Księstwa Litewskiego, wy
dając dn. 19 sierpnia r. 1753 rozkaz: 
całemu duchowieństwu odprawienia 
solennych nabożeństw. Ritus I. Classis 
cum Octava. Benedykt X IV  usunął 
w r. 1754 z indeksu teoryę Mikołaja 
Kopernika, astronoma polskiego, o nie
ruchomości słońca w r. 1755. Uznał też 
Andrzeja Bobolę błogosławionym ko
ścioła katolickiego, Wszystkie bulle 
papieża Benedykta X lV , dotyczące 
Polski, zebrał i drukiem ogłosił w r. 
1758 Szułarski.

Berseke Paweł, kapitan karavelli 
Gdańskiej, wsławiqny przez zrabowa
nie Holendrom słynnego obrazu Hansa.
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Memlinga: „Sąd ostateczny11 na morzu 
r. 1473, który przechowuje się do
tychczas w Gdańsku.

Beneventu, książę, dyplomata fran
cuski. był obecnym na uroczystem 
otwarciu Towarzystwa Nauk w War
szawie dn. 8 maja r. 1806.

Benigsen, baron, generał wojsk ro
syjskich, na czele silnego oddziału 
tłumił powstanie na Litwie r. 1794. 
Benigsen był podobno jednym z głów
nych oprawców przy nagłej śmierci 
cesarza Pawła I, czem się prze
chwalał. Benigsen na czele armii r o 
syjskiej zajął prowincye polskie w Pru
sach wraz z Warszawą, ale ustą
pił pospiesznie przy zbliżaniu się armii 
francuskiej w listopadzie r. 1806. 
Mianowany później generał-gubernato- 
rem w Wilnie rządził surowo, ale 
równomiernie do r. 1811. Balonowa 
Marya, żona jego, mając wielkie wpły
wy na męża, a bardzo przychylna Po
łakom, dużo uczyniła dobrego dla 
kraju, a w życiu prywatnem słynęła 
z wielkiej dobroci i litości dla wszel
kiej nędzy i cierpienia.

Benolli, zdolny inżynier królewski, 
podczas oblężenia Smoleńska przez 
Moskali zagrzewał ludność do pracy 
we dnie i w nocy, działa kazał mon
tować i na mury prowadzić w lipcu 
r. 1654.

Benon, dzielny rycerz niemiecki po 
stronie cesarza Henryka II w wypra
wie na Łużyce, prze,ciw Bolesławowi 
Chrobremu poległ w Zupie Niżowców 
dn. 6 września r. 1005.

Benscheimer Jan, znakomity rytow
nik i medalier numizmatów polskich 
w Gdańsku r. 1620.

Bentivoglio Hannibal, podkomorzy 
papieża Urbana V III, legat nadzwy
czajny wysłany z Rzymu, przywiózł 
Janowi W ojciechowi, królewiczowi pol
skiemu, a biskupowi krakowskiemu 
i warmińskiemu kapelusz kardynalski, 
który został mu wręczony uroczyście, 
przed wielkim ołtarzem w kościele 
zamkowym w Krakowie r. 1633.

Benua inaczej Bnoe, poseł pruski 
przy dworze polskim, gorąco popierał

kandydaturę stolnika litewskiego, Sta
nisława Poniatowskiego, na tron pol
ski. Benua, figura całkiem bierna, za 
mizerne 1000 talarów pensyi rocznej 
spełniał tylko święcie rozkazy króla 
Fryderyka II Wielkiego. W  doniesie
niu swojem rządowem Benua pisał: 
„Polacy będą przyczyniać się sami do 
upadku swego i zmuszą sąsiadów do 
rozbioru Polski" r. 1770.

Benua L. N., architekt-budowniczy, 
skreślił plan nowego Soboru na Saskim 
placu w Warszawie r. 1893.

Benwaldus. uczonyr Niemiec z Augs
burga, służył za przewodnika po W il
nie hrabiemu Konradowi Kyburgowi, 
wielkiemu szpitalnikowi Krzyżaków, 
który przejazdem do Frankfurtu zwie
dził Wilno i wspomniał o tem w dzien
niku podróży r. 1397.

Beranger Jan Piotr de (ur. się dn. 19 
sierpnia r. 1780 w Paryżu, um. 16 lipca 
r. 1857 tamże), znany pieśniarz fran
cuski, członek komitetu polskiego w Pa
ryżu, napisał najbardziej wzięte pio
senki „Poniatowski11 „L e  mort vivanta 
„Hatons nous11. Polacy winni dla Bć- 
rangera zachować wdzięczną pamięć 
za jego współczucie w dniach niedoli 
i za to, że uważał sprawę polską: „La 
plus juste des causes11 (w styczniu r. 
1831).

Beranger, sekretarz konsulatu fran
cuskiego w Warszawie, w imieniu 
rządu swego zjawił się do margrabiego 
Aleksandra Wielopolskiego po zama
chu na życie jego dn. 7 sierpnia r.
1862 z gratulacyą.

Berard Wiktor, literat francuski, 
autor książki: „ L’ Empire Russe. Pa- 
ris 190511. Berard bezstronnie i su
miennie traktuje przedmiot, poświęca
jąc królestwu polskiemu i sprawie 
polskiej część osobną.

Berchman, znany z surowości i twar
dej ręki gubernator bracławski, pod 
pretekstem poszukiwania Tadeusza K o
ściuszki, ukrywającego się jakoby 
„w  pielgrzymim stroju11, polecił doko
nać ścisłej rewizyi, podczas której zgi
nęło mnóstwo klejnotów i cenniejszych 
przedmiotów w Morufie r. 1794.

8
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BereCCy inaczej Bartłomiej Bareccy, 
znakomity artysta-budowniczy floren
tyński. budował kaplicę w stylu odro
dzenia w Krakowie r. 1530(p. Bareccy).

Berek Joselewicz, to jest syn Josla, 
inaczej Berkowicz, ^yd, b. faktor 
Massalskiego, biskupa wileńskiego, 
w odezwie swojej do współrodaków 
dn. 31 października r. 1794 poraź 
pierwszy nazwał głośno i szczerze 
Polskę Ojczyzną swoją. Berko został 
dowódcą pułku żydowskiego, następnie 
pułkownikiem legionów polskich szwo
leżerów V -go pułku strzelców kon
nych. Berko odbył wszystkie kampa
nie we Włoszech, Niemczech, Polsce; 
pod Friedlandem zdobył krzyż „V ir- 
tuti miłitari“ . Pierwszy z Żydów pol
skich otworzył drogę honoru rodakom 
swoim, dając z siebie piękny przykład 
waleczności. Berek Joselewicz odzna
czył się szczodrym krwi przelewem, 
spłacając dług przybranej Ojczyźnie. 
Legł mężnie pod Kockiem dn. 5 maja 
r. 1809. Berek, dawny żołnierz kościusz
kowski. legionista, dobrą po sobie zo
stawił pamięć w narodzie. Żył pięknie 
i umarł pięknie. Ku uczczeniu setnej 
rocznicy jego śmierci, obchodzonej uro
czyście w Krakowie, postanowiono na
zwać jedną z ulic imieniem „Berka 
Joselewicza“ r. 1909. Skromny na
grobek Berka Joselewicza, wzniesiony 
na miejscu, gdzie zginął, utrwali pa
mięć dzielnego żołnierza i szlachetne
go syna Ojczyzny. Berko Joselewicz 
urodził się w r. 1760, a zmarł walecz
nie r. 1809.

Berendt Szymon, Prusak rodowity, 
towarzyszył w podróży za granicę 
Aleksandrowi, królewiczowi polskiemu, 
synowi Zygmunta III r. 1638.

Berendt Arend, uczony archeolog 
badacz, uprawiający naukę dla nauki 
autor dzieła: „Miinz Buch i t. d. Ham
burg 1731“ ; dotyczy numizmatyki 
krajowej polskiej.

Berengaryusz, inaczej Raymund III, 
hrabia Prowancyi, mąż Ryksy, kró
lewny polskiej r. 1158 (p. Raymund III).

Beretici, inaczej Bartłomiej Barecci, 
(p. Barecci).

Berg Ad., uczony’ archeolog, auto!' 
poważnego dzieła: „Miintz Buch i t. d. 
Monachium 1597“ i kilka innych,^do
tyczących również numizmatyki kra
jow ej polskiej.

Berg Jan, uczony teolog kalwiński, 
przybył do Torunia na ogłoszone dy
sputy publiczne z katolikami r. 1645.

Berg, hrabia Teodor, syn Teodora, 
Niemiec z prowincyi bałtyckich, In
flantczyk, były adjutant księcia Pas- 
kiewicza, brał energiczny udział w tłu
mieniu powstania r. 1831. Upoważnio
ny przez feldmarszałka, rozpoczął z ge
nerałem Krukowieckim układy w spra
wie kapitulacyi, a dn. 8 września o go
dzinie 7 z rana r. 1831 zajął most 
i szańce Pragi i na czele brygady 
gwardyi rosyjskiej wszedł do War
szawy. Jeden z pierwszych Berg otrzy
mał za zasługi majorat w Królestwie 
Polskiem r. 1835. Mianowany główno
dowodzącym wojsk w Królestwie Pol
skiem dn. 14 kwietnia r. 1863 podał 
raport cesarzowi, że w Królestwie 
prócz niego i W. Ks. Konstantego 
wszyscy służą komitetowi centralnemu. 
Mianowany wkrótce namiestnikiem Kró
lestwa Polskiego objął władzę cywilną 
Namiestnikowstwa. Dn. 19 września r.
1863 dokonano zamachu na życie jego: 
na Nowym Świecie rzucono bombę 
z domu Zamojskiego; hrabia Berg 
uszedł cało. Tomaszewski, z zawodu 
budowniczy, który rzucił bombę, zo
stał pochwycony, sądzony i skazany 
na śmierć; następnie jednak ułaska
wiony i zesłany na 24 lata ciężkich 
robót. Pałac Zamojskiego zrabowano 
i skonfiskowano, a wszystkich miesz
kańców zaaresztowano i pociągnięto do 
odpowiedzialności. Zamach ten obu
rzył generała Berga i zniechęcił go do 
Polaków; uznając się wykonawcą zem
sty i odwetu narodowego Rosyi, użył 
w tym celu broni politycznej, a' dla 
niszczenia żywiołu polskiego postano
wił iść śladami Murawiewa i wybijać 
klin klinem. Dn. 5 stycznia r. 1864 
nałożył rujnującą kraj kontrybucyę 
pieniężną na właścicieli domów i du
chowieństwo katolickie, tudzież za
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rządził konfiskatę 1660 majątków za 
udział w powstaniu, którego zaiste był 
grabarzem. Rerg gasił w potokach 
krwi powstanie polskie i pługiem uni
fikacyjnym zaorywał wszystkie prawa 
polityczne i publiczne Polaków. Zaezał 
rozdawać majoraty w Królestwie Pol
skiem i rozdał ich takie mnóstwo, że 
zaczęto wkrótce na seryo myśleć, jak 
by napowrót odebrać rozdarowane 
ziemie —  a nie mogąc wyrachować 
się przed kontrolą państwową z roz
trwonionych olbrzymich sum, Berg 
prosił i otrzymał od cesarza, zezwole
nie nie przedstawiania rachunków aż 
do r. 1865. Podczas bytności cesarza 
Aleksandra TL, Berg bawił parę dni 
w Wilnie, gdzie ostentacyjnie był igno
rowany przez generał-gubernatora wo- 
iennego M. M. Murawiewa, który z ca- 
łei duszv go nienawidził (20 lipca r. 
1864'). Za rządów namiestnika Berga 
otworzono dn. 12 października r. 1869 
uniwersytet warszawski Aleksandryj
ski. Feldmarszałek Berg. namiestnik 
Królestwa Polskiego, umarł 18 stycznia 
r. 1874. ' ' Ę  $g

Berg Mikołaj, Rosyanin, historyo- 
graf, profesor uniwersytetu warszaw
skiego. tłómacz dzieł Adama Mickie
wicza na język rosyjski, wezwany 
przez namiestnika generała hrabiego 
Berga dla wypracowania materyału 
historycznego o spiskach i powstaniach 
w Polsce od r. 1831, kn czemu obie
cał dostarczyć mu wszystkich mate- 
ryałów źródłowych, którymi rozporzą
dzał. dając mu przytem list ochronny 
nieodpowiedzialności zupełnej za w y
powiedzenie swegn przekonania i po
glądu. Z  rozkazu Berga otworzono mu 
archiwa cytadeli warszawskiej, w któ
rych autor czerpał bogaty materyał, 
rzucający światło na całą organizaćyę 
rewolucyjną i zawieraiącą szczegóły 
niedostępne dla badaczów polskich — 
Mikołaj Berg ogłosił wkrótce drukiem: 
„Pamiętniki o polskich spiskach i po
wstaniach r. 1831 —  1862“ . Praca 
została wydrukowana w 30 tylko 
egzemplarzach, które należą dziś do 
rzadkości bibliograficznych. Berg w pa

miętnikach tych pisze: „Polacy Kró
lestwa i Litwy oraz Rusini nie prze
staną być Polakami, będą żyć temi 
samemi nadziejami, temi samemi uczu
ciami i tą samą nienawiścią, do Rosyi, 
jaką żyli ich przodkowie i nigdy nie 
możemy zaspokoić życzenia ich w zu
pełności11. Berg napisał jeszcze mnóstwo 
innych książek, dotyczących kraju i hi
storyi Polski, a zakończył pamiętniki 
swoje słowami: „M y albo Oni. innego 
rozwiązania kwesty i polskiej niema 
i bvć nie może11. Bem um. w r. 1884.

Berganzoni Michał, W łoch rodowity, 
rodem z Bolonii, biegły chirurg i le
karz nadworny Stanisława Augusta, 
króla polskiego r. 1782. Książe Józef 
Poniatowski powołał go na lekarza 
naczelnego wojsk polskich r. 1807.

Berqer. Francuz rodowity, podpo
rucznik 8 pułku legionów polskich, 
bił się tęgo, odznaczywszy sie walecz
nością pod Saragossą w Hiszpanii 
dn. 20 grudnia r. 1808.

Bergman, kapitan źandarmeryi, jeden 
z pierwszych, któremu demonstranci 
polityczni urządzili kocią muzykę 
i powybijali szyby w Kaliszu r. 1861.

Bergman L., Niemiec rodowity, au
tor rzadkiego dzieła: „Verzeichniss ei- 
niger Lief-Est i t. d. Lipsk 1787“ . 
D otyczy również numizmatyki polskiej.

Bergsohn Mathias. inaczej Bersohn, 
bogaty bankier warszawski, znany ar
cheolog i filantrop, izraelita, zasłużony 
mecenas sztuki, zacny człowiek i oby
watel: ogromna praca i miłość kraju 
widnieją w iapro daninie ofiarnej. 
Bergsohn rozdał za życia znaczną, 
część zbiorów swoich bibliotece Ja
giellońskiej. Muzeum Narodowemu 
w Krakowie. Muzeum Poznańskiemu 
bibliotece Ordynacyi Krasińskich, mu
zeum w Rapersyillu, Towarzystwu 
Sztuk Pięknych w Warszawie, gminie 
żydowskiej i innym muzeom zagra
nicznym. Bergsohn był autorem i w y
dawcą wielu dzieł poważnych: ,,0  ilu
minowanych rękopisach polskich 11. „T o
biasz Kohn, Kraków r. 1872“ , „Księ
gozbiór katedry Płockiej, Warszawa 
r. 1899w, „Zbrojownia nieświeska.
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Warszawa r. 1904“ , dotyczy historyi 
Polski i pamiątek krajowych. Umarł 
i pochowany w Warszawie w listo
padzie r. 1908. Zostawił wdzięczną 
pamięć po sobie.

Bergson Henryk, słynny filozof 
francuski, autor poważnego dzieła: 
,,L’ ĆYolution crśatrice11 (r. 1909), prze
łożonego obecnie na język  polski przez 
d-ra Floryana Znanieckiego (r. 1912). 
„Ewolucva twórcza“ ; wykładów Berg
sona w College de France w Paryżu 
słuchają w skupieniu i z zachwytem; 
Bergson, syn warszawianina Micha- q 
ła Bergsona, słynnego muzyka, izrae
lity, ur. się r. 1859; ożeniony z Fran
cuzką, czuje się Francuzem, dla Pol
ski zaś objawia wiele svmpatvi. inte
resując się je j skarbami duchowymi.

Berhard, głośny ekspert rządu pru
skiego do kontrolowania spraw pol
skich. Autor wielu dzieł i broszur
0 stosunkach w Poznańskiem. Prof. 
Berhard ogłosił sprawozdanie o roz
ruchach młodzieży uniwersyteckiej w 
Krakowie w lutym r. 1911.

Berkmann Piotr, poseł elektora 
brandeburskiego i księcia praskiego, 
był obecny na sejmie konwokacyjnvm
1 elekcyjnym  w Warszawie r. 1632.

BerkOWICZ Józef, izraelita, wojak,
syn Berka Joselewicza (p. Berek) za 
przykładem ojca swego zaciągnął się 
do 13 pułku huzarów srebrny eh, bi
ją c się tęgo w wyprawie moskiewskiej; 
pod Możajskiem otrzymał 16 ran i 2 
krzyże, a po utworzeniu Królestwa 
Polskiego wstąpił do 2 pułku huzarów. 
W  grudniu r. 1830 Berkowicz wniósł 
podanie do Chłopickiego, aby dozwolono 
mu utworzyć pułk piechoty i jazdy 
wyłącznie żydowskiej; nie udało mu 
się jednak dokonać tego. gdyż sami 
współwyznawcy oskarżyli go o roz
trwonienie zebranych funduszów. Ber
kowicz umarł na apopleksyę w Liver- 
poolu w r. 1846.

Berlay Balabasza. poseł węgierski, 
pośredniczył w układach pokoju między 
Rzecząpospolitą polską a Bohdanem, wo
jewodą mołdawskim, r. 1509.

Bermann Stenel, znany mincarz i ry

townik-artysta w Gdańsku, którego 
monogram S. B. spotyka się często na 
numizmatach i medalach polskich (r. 
1621).

Bernadotte I., książę Pontć.-Corvo, 
marszałek cesarstwa, generał wojsk 
Napoleońskich, którego korpus zajął 
kraj polski wzdłuż W isły od Pilicy 
do Gdańska r. 1806. Bernadotte utrzy
mywał korespondenc ję  służbową z księ
ciem Józefem Poniatowskim, pisząc 
między innemi do niego: „Przypusz
czam, że obiedwie Galicye objąłeś 
książę w posiadanie tymczasowe. Jeżeli 
dotychczas nie zrobiłeś tego, uczynisz 
to natychmiast, wszędzie mają być za
wieszone orły francuskie, wszystkie 
władze zaprzysiężone cesarzowi Fran
cuzów, a sądownictwo sprawowane 
w jego imieniu. W iedeń r. 1809“ .

Bernard, dzielny rycerz niemiecki, 
sprzymierzeniec cesarza Henryka II 
w wyprawie na Łużyce, przeciwko 
Bolesławowi Chrobremu, królowi pol
skiemu, poległ w Zupie Niżowców dn.
6 września r. 1005.

Bernard, książę saski, sprzymierze
niec cesarza niemieckiego Henryka II 
do Bolesława Chrobrego, króla polskie
go, wysłany w celu zawarcia pokoju 
w Merzeburgu r. 1011.

Bernard, Hiszpan rodowity, zwany 
mnichem romańskim, pustelnik a po
tem biskup, przebywał czas jakiś na 
dworze Bolesława Krzywoustego, który 
go posłał na Pomorze, w celu nawra
cania pogan w r. 1121.

Bernard, książę weimarski, w wy
prawie na którego, jako sprzymierze
niec cesarza niemieckiego, brał udział 
Jan Kazimierz, królewicz polski r. 
1635.

Bernardin Leon, Lotaryńczyk z uro- 
Izenia, ceniony wielce literat i publi
cysta francuski, szczery przyjaciel Po
laków, zajął się historyą króla Stani
sława Leszczyńskiego i wygłosił wy
czerpujący odczyt o sprawach polskich 
w Epinal, stolicy W ogezów, w gru
dniu r. 1909. Bernardin wydał cały 
cykl artykułów w tygodniku: „Mar~ 
ches de 1’ Est“ , pod tytułem: „La Po-
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logne n’ est pas morte!“ r. 1910. 
Bernardin bawił kilka miesięcy w W ar
szawie. Poznaniu i Galicyi i ogłosił 
w dzienniku francuskim kilka artyku
łów o szkolnictwie w Polsce, w których 
mówi: „Naród polski zachował wiarę 
w lepszą przyszłość, którą zdobędzie 
lud oświecony, a do tego trzeba mieć 
szkoły, tych zaś w Polsce brak 
ogromny a liczba analfabetów nadzwy
czaj wzrosła w r. 1910.

Bernardinus Ochinus, W łoch rodo
wity, zdemaskowany obłudnik i szal
bierz r. 1564 (p Ochińus).

Bernardone Jan Marya, Medyolań- 
czyk. znakomity architekt włoski, pro
wadził budowę kościoła św. Piotra 
w Krakowie r. 1605, tudzież odbudo
wał zgorzałą część zamku na Wawelu 
r. 1609.

Bernardoni, pod przybranem nazwi
skiem Mullera, tajny agąnt dyploma
tyczny Francyi, gorący brał udział 
w sprawie przywrócenia na tron pol
ski b. króla Stanisława Leszczyńskie
go r. 1735.

Berndt, Prusak rodowity, budowni
czy. pierwszy zwrócił uwagę na arcy
dzieło rzeźby drzwi wchodowych ka
tedry Gnieźnieńskiej r. 1837.

Berneaux element, bankier, przy
brane nazwisko Gallona Boyera, tajne
go agenta rządu francuskiego w W ar
szawie r. 1802.

Berner, lekarz przyboczny obozowy 
Jana III  Sobieskiego, króla polskiego 
r. 1680.

Bernetti, W łoch rodowity, kardynał 
sekretarz stanu, w imieniu papieża 
Grzegorza X V I  dał odmowną odpo
wiedź na list Orłowskiego w sprawie 
interweneyi mocarstw, co do powsta
nia listopadowego, w czerwcu r. 1831.

Bernhard Ludwik, osławiony i naj
niebezpieczniejszy kontroler ruchu pol
skiego w zaborze pruskim, najszkod
liwszy wróg polityczny polskości, 
autor głośnego dzieła: „Das polnische 
Gemeinwesen in Preussischen Staate“ , 
napisanego z polecenia rządu pruskie
go, jako prolog do projektu wywła
szczenia r. 1908. Bernhard został mia

nowany profesorem ekonomii politycz
nej i nauk społecznych na uniwer
sytecie berlińskim r. 1908. Znany ze 
swej propagandy przeciwpolskiej od
słonił jakoby cały mechanizm obrony 
polskiej r. 1910; ogłaszając w Local 
Ameiger artykuł o tajnym rządzie 
polskim, który rzekomo kieruje całą 
organizacyą obrony narodowej w za
borze pruskim. Bernhard został powo
łany na profesora uniwersytetu ber
lińskiego wprost przez cesarza W il
helma, bez wiedzy i zapytania się pro
fesorów. przez co Bernhard stracił 
wszelkie prawa do zaufania i szacun
ku. Kolegium profesorskie dopnie za
pewne tego, że Bernhard będzie usu
nięty z uniwersytetu.

Bernier, Francuz rodowity, natura- 
lizowany w Polsce, służył gorliwie 
dobrej sprawie, dając dowody wielkie
go patryotyzmu i wypełniając skrupu
latnie rozkazy generała Tadeusza Koś
ciuszki (dn. 20 kwietnia r. 1794).

Bernouille Jan, znany podróżnik 
i matematyk, członek wielu akademii 
naukowych, autor książki: „Reisen 
durch Polen i t. d. Lipsk 1778", 
w której mówi. że ludność Warszawy 
dochodzi do 60000, ulice są błotniste 
i niebrukowane i t. p. Praca zawiera 
dużo ciekawych szczegółów: Bernouille 
wydał jeszcze kilka dzieł numizma
tycznych. Stanisław August, król pol
ski ofiarował mu medal: „Merentibus“ 
r. 1780.

Bernstein Wratysław, kanclerz cze
ski, poseł cesarza Maksymiliana austry- 
ackiego, wysłany do Polski w celu po
parcia kandydatury jego  na tron pol
ski r. 1573.

Bernstein inaczej Berstein Karol 
Hugo Amber, izraelita węgierski, uzy
skał sławę w całej Europie awantur- 
niczem życiem swojem; współczując 
gorąco Polsce i Polakom, przybył do 
Warszawy w r. 1830, odbył całą kam
panię, a po upadku powstania, wrócił 
do Pesztu z nogą przestrzeloną i zdro
wiem zrujnowanem, obdarzony krzy
żem Virtuti militari. Później Berstein 
zasłynął jako aktor i śpiewak, a na



62 —

stępnie został lekarzem homeopatą, 
przeniósł się do Paryża, gdzie zetknął 
się z Mickiewiczem i emigraeyą ‘ pol
ską, z którą utrzymywał stosunki 
przyjazne, wkrótce jednak nawiedziła 
go straszna choroba, mania wielkości, 
nazywał siebie księciem wieszczów, 
uważając innych za zero, co było po
wodem kpin z niego i żartów nie
ustannych. Umarł w r. 1881.

Bernstein, izraelita, mieszkaniec 
miasta Warszawy, szpieg polityczny 
i denuncyator, usłużne bowiem źydo- 
stwo uprawiało proceder szpiegowski 
za pieniądze na korzyść Moskali. Po
lem działania Bernsteina był Kijów 
w r. 1863.

Bernstorff, minister spraw zagra
nicznych pruski, czynny brał udział 
w sprawie nowych stosunków eko
nomicznych Prus do Królestwa Pol
skiego r. 1829. Po kilku niepowo
dzeniach Rosyan, proponował im wspa
niałomyślnie skorzystanie z mostu w To
runiu. abv zajść z tyłu Polakom r. 
1831.

Berry, książę z rodziny Bourbonów, 
emigrant francuski d’ Avary, starał, 
się o rękę Anny Tyszkiewiczówny 
(Potockiej -W ąsow icz), której ojciec 
Ludwik, marszałek i hetman litewski, 
obawiając się przygód awanturniczych, 
odmówił stanowczo r. 1810.

Bernuli. biegły inżynier szwajcarski, 
opracował plan przyszłego „miasta-ogro- 
du“ Nowej W arszawy w Młocinach, 
dostosowany do budownictwa polskie
go. Ustawa Towarzystwa „Nowej W ar- 
szawyw została zatwierdzona w r. 1912. 
Dzięki więc energii kilku jednostek, 
zaświeci może i u nas idea wielkiego 
Howarda.

Bersohn. inaczej Mathias Bergsohn, 
(p. Bergsohn).

Berszadski S. A. autor książki: „D o
kumenty i regestry k Istoryi litewskich 
jew rejew 11. Petersburg 1882. Tudzież: 
„Litowskije jew rei11. Petersburg 1883. 
Prace obie mają styczność z bistoryą 
Polski.

Bertha, Francuz rodowity, w arty
kule, drukowanym w „Y ie Musicale

de Gćneve“ zalecał Polakom, aby pa
miętali o tem. że Fryderyk Chopin 
chociaż miał matkę Polkę, ale ojca 
Lotareńczyka, Francuza, Mikołaja Cho
pina, a więc był istotą posiadającą, 
w sobie pierwiastki zarówno polskie, 
jak  i francuskie r. 1911.

Berthier Ludwik Aleksander (ur. 
1753 um. 1815) generał, marszałek 
Francyi, książę Neuchatel, dowodził 
oddziałem wojsk polsko-francuskich 
we Włoszech r. 1798. towarzyszył 
również Cesarzowi Napoleonowi I do 
Rosyi r. 1812. *

Berthier Joachim, wielka potęga 
umysłowa we Fryburgu, któremu gre
mium profesorów W szechnicy Jagiel
lońskiej przyznało tytuł i dyplom do
ktora św. teologii „Honoris Causa11 
z powodu 500-letniego jubileuszu uni
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
r. 1900.

Berthoid Otto, autor broszury prze- 
ciwpolskiej: „Polen und Deutsche11 
Leipzig 190211 służyć może jedynie 
za dowód, do jakiej zuchwałości do
chodzi hakatyzm pruski; Berthoid sta
rał się wymódz u rządu wprowadzenie 
w życie ustawy wywłaszczenia, która 
dotychczas była tylko „Prawem na 
papierze1̂  (r. 1910).

Bertilion J d-r, znany uczony fran
cuski, ogłosił w czasopiśmie ..Jour
nal11 cięty artykuł w sprawie polskiej, 
krytykując prawo wywłaszczenia Po
laków w KsięstwiePoznańskiem: „Okra
dam cię i zabijam, abyś był mi bra
tem!11 r. 1908.

Bertoid, opat klasztoru w Zwiefalten, 
spisał wiernie obrazy pobożności pol
skiej, tudzież zanotował dary króla 
polskiego, Bolesława Krzywoustego 
i królowej Salomei r. 1133.|

Bertoid hrabia, z Hennenbergu, sta
rał się o rękę Zofii, księżniczki ma
zowieckiej, r. 1518.

Bertoldi Herman, Żyd saski, zręczny 
szpieg i detektyw, zasztyletowany 
w Warszawie r. 1863 (p. Herman).

Bertoldi, W łoch rodowity, utrzymy
wał poczthalteryę (150 koni) w W ar
szawie; w miarę zakładania kolei i k o 



lejek, pocztlialterya zmniejszała się 
coraz bardziej, co doprowadziło Ber- 
toldiego do ruiny majątkowej. Poczt- 
halterya kwitła najpomyślniej od r.
1864 do 1876.

B esser Willebald, profesor botaniki 
i mineralogii w gimnazyum Krzemie- 
nieckiem, wielce ceniony przez hra
biego Tadeusza Czackiego, później był 
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie. Jako członek kores
pondent Towarzystwa nauk, odkrył 
w Ojcowie nową odmianę brzozy, któ
rą nazwał: „Betula Ojcoviensisli i opi
sał w dziele swojem: „Primitiae Flo- 
rae Galiciae“ r. 1810.

Bestużew, ambasador rosyjski przy 
dworze saskim, gorący brał udział 
w proj ektowanych w celach politycznych 
zamiarach małżeńskich elektora saskie
go a króla polskiego, Augusta II 
Mocnego, względem Anny Iwanówny, 
cesarzowej rosyjskiej; rokowania te 
spełzły na niczem r. 1728. Bestużew 
został wysłany przez rząd rosyjski do 
Mitawy dla podtrzymania i poparcia 
kandydatury ks. Holsztyńskiego, jako 
następcy 7()-letniego księcia Ferdy
nanda, ostatniego Kettlera, hołdownika 
Polski r. 1726.

Bestużew-Rmmin. Aleksander, syn 
Aleksandra, sztabs kapitan lejb-dra- 
gońskiego pułku, literat rosyjski, pi
sał pod pseudonimem „ Marli ii skij 
Głośny dekabrysta incognito w prze
braniu cywilnem bawił w Wilnie 
i Warszawie, w celach spiskowych 
(w r. 1823 i 1824) politycznych związ
ków polsko-rosyjskich. Jako młody 
oficer, Bestużew czas jakiś służył w gu
bernii Mińskiej, gdzie zaznajomił się 
z wielu Polakami i zawiązał stosunki 
przyjaźni, nauczył się po polsku i czy
tał książki polskie. Bestużew był depu
tatem pełnomocnym patryotów ro
syjskich, w sprawie układów z Pola
kami, w tak z w. „Jużnorn Obszcze- 
stwie“ r. 1824. Stowarzyszenie po
łudniowe weszło w stosunki z organi- 
zacyą rewolucyjną polską. Bestużew- 
Riumin prowadził układy z Krzyża
nowskim i Gródeckim; dowiedziawszy

się, że aresztują niewinnych, Bestużew 
po wybuchu powstania dobrowolnie 
zjawił się do „Pałacu Zimowego^ w Pe
tersburgu, oddając się w ręce wła
dzy. Za szczere przyznanie się do 
winy Bestużew został skazany jedynie 
na zesłanie. Bestużew polecał gorąco 
poecie Tumańskiemu Adama Mickie
wicza, Malewskiego i Jeżowskiego, ska
zanych na wyjazd do Odesy r. 1828.

BestuŻeW-Riumin, znany literat ro
syjski. autor książki: „Pismo o skucz- 
nom wremieaiu. Petersburg r. 1898. 
Dotyczy również historyi Polski.

Beszewicz Marcin, W ęgier rodowity, 
poseł Stefana Batorego, wojewody sied
miogrodzkiego, wysłany na sejm kon- 
wokacyjny do Warszawy r. 1575.

Betbleen Gabryel, książę siedmio
grodzki, zawarł umowę z Jeremiaszem 
księciem Radziwiłłem, podczaszym li
tewskim, o prawo do korony polskiej, 
wskutek rokoszu szlachty polskiej, na 
czele którego stał Mikołaj Zebrzydo
wski i wskutek którego ogłoszono bez
królewie pod Pilicą r. 1607. Betbleen, 
gorliwy propagandzista, utrzymywał 
stosunki z Unitaryuszami lubelskimi, 
w celu złożenia z tronu Zygmunta III, 
króla polskiego r. 1627.

Bethline, margrabia, poseł francu
ski przy dworze polskim, wysłany do 
Jana Sobieskiego, wracającego z w y
prawy Zórawińskiej z gratulacyą z po
wodu wstąpienia jego na tron;'" Bethu- 
ne wręczył mu w imieniu Ludwika
X IV  order św. Ducha w Żółkwi r 
1676.

Betsabllł, chan tatarski zatwierdzo
ny przez Witolda, wielkiego księcia 
litewskiego w Wilnie r. 1419.

BetsaSa inaczej Jakób Becala (n. 
Becala).

Bettenstaedt, Niemiec rodowity, bu
downiczy miasta Poznania, któremu 
polecono dozór przy odnowieniu sta
rożytnego ratusza w Poznaniu. Prace 
ukończono w grudniu r. 1911, zacho
wując styl dawny polski, umocowano od
nowionego Orła Polskiego, nad którym 
widnieje korona pruska, a mają być 
jeszcze umieszczone 3 figury: Lecha,
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Czecha i Rusa, którzy, jak  mówi le
genda, założyli Poznań.

Benst, hrabia, dyrektor kopalni sa
skich, dokonawszy rozbioru chemiczne
go wód buskich, znalazł, że ważonka 
soli może być z nich wydobywana r. 
1780.

Benst, hrabia, naczelnik górnictwa 
przybył z Wiednia z wielu uczonymi 
inżynierami fachowymi, w celu ob 
myślenia środków zaradczych prze
ciw zalewowi kopalni „Wieliczka^' przez 
wody podskórne; groźna katastrofa 
wydarzyła się dn. 11 grudnia r. 1867.

Benst, minister spraw zagranicznych, 
kanclerz państwa austryackiego; po
wołał Juliana Klaczkę jednego z naj
przedniejszych ludzi swego wieku, jako 
radcę stanu dworu do Wiednia dla na
rad ze znakomitym współpracownikiem 
„Revue des deux- mondes1' r. 1869. 
Benst powziął podobno myśl odstąpie
nia Galicyi Rosyi, aby za tę ceoę 
otrzymać od niej interwencyę na ko
rzyść Francyi przeciw Prusom r. 1870,

Bezak, generał major wojsk rosyj
skich, wysłany przez księcia Paskie- 
wicza. na pomoc Panustinowi w celu 
uśmierzenia zaburzeń w Królestwie 
Polskiem r. 1846. Bezak został następ
nie generał - gubernatorem w K ijo
wie i na W ołyniu, gdzie starał się na
śladować Murawiewa i Kaufmana, lek
ceważąc wszystkich, pewny siebie, że 
mu wszystko ujdzie. Bezak, człowiek 
chciwy i grubianin, nie dosyć, że zdzie
rał, pastwił się z wyrachowałem, urą
gając bezbronnym, ale i rozbijał, bo 
mu szło głównie o zbogacenie się. 
Zwiedzając raz ruiny kościoła w K i
jowie, wykrzyknął tryumfująco: „Po
laki stroili, a my wsio razorym !11 (Po
lacy budowali, my zaś zburzymy 
wszystko}*) r. 1813.

Bezborodko, hrabia Aleksander, syn 
Andrzeja, sekretarz przyboczny cesa
rzowej Katarzyny II, następnie kan
clerz państwa rosyjskiego, obecny na 
zjeździe cesarzowej Katarzyny II 
i Stanisława Augusta, króla polskiego 
w Krakowie r. 1787. Bezborodko, kie
rownik spraw polskich, pisał listy

alarmujące do księcia Woroncowa 
z niekłamanem oburzeniem: „K ról pol
ski stał się prawie samowładnym. Tron 
ma być sukcesyjnym z zastrzeżeniem, 
że po jego, Stanisława, śmierci, obejmie 
władzę córka elektora saskiego, której 
naród wyznaczy za męża, jakoby księ
cia Józefa Poniatowskiego i t. d.“ 
Bezborodko wystosował list do kan
clerza Aleksandra Sapiehy, nakazując, 
iżby przyjął laskę marszałkowską li
tewską, konfederacyi generalnej w Tar
gow icy dn. 4 maja r. 1792. Tenże 
Bezborodko został mianowany przez 
Katarzynę II  „opiekunem“ a raczej 
„aniołem stróżem“ króla Stanisława 
Augusta, podczas jego przymusowego 
pobytu w Grodnie r. 1795. Bezbo
rodko, jako dygnitarz, należący do 
najbliższego otoczenia cesarzowej Ka
tarzyny II, obdarzony został za za
sługi dobrami Geronony (1200 dusz) 
w gubernii Wileńskiej r. 1794.

Bezbraim Otto, książę czeski, dla 
praw, które rościł sobie do Polski, zwa
ny przez kronikarzy; „D ux de Polo- 
niae1* r. 1029.

Bezkiszkifl, Rosyanin, dowodził od
działem powstańców w Królestwie Pol
skiem, pochwycony do niewoli, został 
powieszony w Radomiu r. 1864.

Bezobrazow Afanasij, syn Własa, 
poseł moskiewski do Polski, przywiózł 
od cara Dymitra Samozwańca I w da
rze dla króla Zygmunta III, króla 
polskiego, jedną ze swoich koron, ofia
rowując jednocześnie przymierze r. 
1604. Jako zastępca cara Dymitra, 
Bezobrazow zaślubił bardzo uroczyście 
Marynę Mniszchównę, córkę Jerzego, 
wojewody sandomierskiego; zaślubin 
dokonano według obrządku katolickie
go; ślubu udzielał kardynał Maciejow
ski w Krakowie dn. 27 listopada r. 
1605; poczem Bezobrazow odwiózł 
Mniszchównę w otoczeniu 2000 rycer
stwa do Moskwy dn. 2 maja r. 1606.

Bezobrazow Iwan, przybył w depu- 
tacyi do Krakowa i oświadczył, że bo
jarowie postanowili usunąć Dymitra 
Samozwańcę, ofiarowując w ich imie
niu koronę moskiewską Władysławo
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wi, królewiczowi polskiemu (w stycz
niu r. 1606).

Bezobrazow, generał-lej ten ant:, sta
ry żołnierz, Moskal w całem tego sło
wa znaczeniu, na czele około 1500 
ludzi tłumił powstanie w Wiłkomier- 
skiem w marcu r. 1831.
| [Białolipski, pułkownik, na czele sil
nego oddziału wojsk rosyjskich brał 
energiczny udział, występując przeciw 
konfederatom Barskim, pod Kaliszem 
i Częstochową r. 1769.

Białosieiski, na czele oddziału wojsk 
moskiewskich, po sromotnej porażce 
przy Górze Skowrońskiej dn. 26 lu
tego r. 1635, zmuszony do zawarcia 
traktatu pokojowego i kapitulacyi 
z Rzecząpdspolitą polską w Polanowie 
dn. 27 maja r. 1635.

Białoskórski, gubernator kielecki, 
dowiedziawszy się o działalności agi- 
tatorskiej księdza Piotra Ściegiennego, 
aresztowanego w Bilczy i sprowadzo
nego do Kielc, przyjmował go gościn
nie i przychylnie u siebie, udając 
zwolennika jego teoryi i dobrego pa- 
tryotę, -co wieczór więc sprowadzał 
go z więzienia do siebie na herbatę, 
prowadzi) długie i ożywione dy&puty, 
a dowiedziawszy się o wszystkiem, co 
się dało, od dobrodusznego księdza, 
odesłał go do Warszawy; ksiądz Ście
gienny został skazany na śmierć przez 
powieszenie, a w ostatniej chwili uła
skawiony; zesłano go do ciężkich ro
bót w kopalniach nerczyńskich r. 1845.

Biały Piotr, policyant, świadek za
machu na życie W ielkiego Księcia 
Konstantego Mikełajewicza, namiestni
ka Królestwa Polskiego, uderzył W rękę 
przestępcę Ludwika Jaroszyńskiego, 
który upuścił wskutek tego rewolwer. 
Biały przyczynił się do ujęcia Jaro
szyńskiego w Warszawie dn. 3 lipca 
r. 1862.

Bjanki Sylwester, znakomity artysta- 
malarz włoski, kopiował w r. 1647 
dla Władysława IV, króla polskiego, 
z obrazu Dełabella, Jagiełłę i Jadwigę; 
obrazy znajdują w Akademii nauk 
krakowskiej.

Biber, poufny sekretarz i tajny agent

polityczny Stanisława Leszczyńskiego, 
króla polskiego r. 1719.

BiberillS inaczej Grumbkow, zręczny 
dyplomata pruski na zjeździe w Kraś- 
nie r. 1732 (p. Grumbkow).

Bibikow Aleksander Ujicz, generał 
wojsk rosyjskich w Polsce; stał na 
czele załogi wojennej miasta Warsza
wy r. 1773. Po kapitulacyi Kazimie
rza Puławskiego, konfederata barskie
go w Częstochowie dn. 19 sierpnia r. 
1772, zwolnił z tamtejszego więzienia 
Jakóba Józefa Franka, reformatora re- 
ligii żydowskiej, który po 13 latach 
więzienia uzyskał upragnioną wolność. 
Generał Bibikow użył części niewol
ników konfederacyi barskiej, zesłanych 
do Rosyi, do stłumienia buntu Puga- 
czewa r. 1783.

Bibikow Dymitr, syn Gawryły (bez 
ręki) generał-gubernator wojenny w K i
jowie, objął rządy nad trzema pro- 
wincyami: Ukrainą, Podolem i W oły
niem. Bibikow był również kuratorem 
okręgu naukowego i uniwersytetu 
kijowskiego. Bibikowa Dymitra można 
uważać poniekąd za Murawiewa-wie- 
szatela na małą skalę, którego system 
rządów opierał się na szpiegostwie. 
Człowiek dziki, zuchwały i bezwzględ
ny, którego celem było, ażeby dzieci 
polskie przerobić ja k  najrychlej na 
Rosyan, wiernych poddanych cara, Bi
bikow podniósł demoralizacyę młodzie
ży do systemu; nietylko nie karcił róż
nych niemoralnych wybryków, lecz 
owszem sam nawet organizował syste
matyczne zepsucie: pijaństwo, karciar- 
stwo i rozpustę. Kijowska komisya są
dowo-wojenna, w której Bibikow za
siadał, w sprawie Szymona Konarskie
go, wydała wyrok na oskarżonych, 
który wysłany był do zatwierdzenia 
cesarzowi. Bibikow przyczynił się głów
nie do wydania ukazu, zobowiązujące
go młodzież szlachecką gubernii litew
skich i Rusi do służby rządowej cy 
wilnej lub też wojskowej r. 1852. 
Bibikow, oceniając wielką prawość 
charakteru Piotra Maszyńskiego, zo
stającego pod szczególnym jego do
zorem, jako przestępcy politycznego,

9
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wystarał się u cesarza Mikołaja I
o uwolnienie go zupełne i przywróce
nie mu praw obywatelskich. „Je veux 
qu’ il y ait au moins une familie po- 
lonaise, qui me doit de la reconnais- 
sance!“ Bibikow rządził od r. 1837 
do 1852. Zostawił po sobie pamiątkę: 
łzy, zniszczenie, narzekanie, złorzecze
nia i przekleństwa.

Bicker Jędrzej, poseł holenderski, 
pośredniczył bardzo energicznie przy 
zawarciu pokoju polsko-szwedzkiego 
na lat 26 w Sztumdorfie dn. 12 wrze
śnia r. 1635.

Biegleben, naczelnik sekcyi mini- 
steryum spraw zagranicznych austryac- 
kich w Wiedniu, zajmował się gorli
wie sprawą powstania polskiego r. 1863.

Bielajew, krytyk teatralny rosyjski, 
w sprawozdaniu o teatrach i arty
stach warszawskich mówi, że teatry 
są Akademią smaku artystycznego, że 

» widz oddaje się rozkoszy estetycznej, 
że niema między artystami ani pierw
szych ani ostatnich, wszyscy są równi, 
zespół idealny nietylko aktorów mię
dzy sobą, lecz i publiczności, dumnej 
z takich artystów (r. 1911).

Bielajew, Rosyanin, naczelnik dy- ,t 
rekcyi naukowej w Łodzi, rozesłał (dn. 
15 kwietnia r. 1912) okólnik do na
uczycieli miejskich szkół elementar
nych, z poleceniem, ażeby porzucili 
wszelkie zajęcia dodatkowe, t. j. lekcye 
w szkołach prywatnych, pod grozą 
usunięcia z posad. Jest to wielkie ogra
niczenie dla nauczycieli, którzy otrzy
mują przecież płace bardzo skromne 
i niewystarczające na najniezbędniej
sze potrzeby życia.

Bielke, inaczej Belka Steno. poseł 
i przestawiciel rządu szwedzkiego na 
sejmie elekcyjnym  w Warszawie dn.
13 listopada r. 1632.

Bielski, książę Szymon, bojaryn mo
skiewski, sprzeniewierzywszy się kra
jow i, zawiązał stosunki z Rzecząpospo
litą polską i oddał się pod opiekę 
Zygmunta I, króla polskiego r. 1533.

Bienaime George, członek Towarzy
stwa literacko-artystycznego w Paryżu, 
znakomita siła publicystyczna, zapro

jektował wydanie reprodukcyi masek 
pośmiertnych Adama Mickiewicza i Fry
deryka Chopina, przeznaczając cały 
dochód na budowę pomnika Mickiewi
cza w Paryżu i Chopina w Warsza
wie r. 1912.

Bienassise, oficer wojsk francuskich, 
z powodu olbrzymich zwycięstw Jana 
III  Sobieskiego pod Wiedniem, odko
menderowany przez Louvois, ministra 
wojny do obozu króla polskiego r. 1684.

Bierne, znany chemik paryski, który 
wspólnie z panią Curie-Skłodowską, 
profesorką fizyki w Sorbonie, zawia
domił Akademię francuską umiejętno
ści, że udało im się otrzymać rad czy
sty z soli radowych, poddając je  elek
trolizie (we wrześniu r. 1910).

Biester Jan Eryk, Niemiec rodowi
ty, redaktor „Berliner Monatschrift“. 
Wielki podróżnik, zwiedzał Polskę, któ
rą opisał pochlebnie; bardzo przychyl
nie usposobiony dla Polaków i króla 
Stanisława Augusta, okazywał niechęć 
dla ks.ks. Jezuitów (w kwietniu r. 1791).

Bignon baron, Francuz rodowity, 
przedstawiciel dyplomatyczny i poseł 
cesarza Napoleona I, serdeczny i do
bry przyjaciel sprawy polskiej, rezy
dent francuski przy rządzie Księstwa 
Warszawskiego w Warszawie, zręczny 
dyplomata, człowiek cichy i skromny, 
wstrzymywał Polaków od głośnych za
burzeń; dn. 2 czerw-ca r. 1811 odbyła 
się w obecności Bignona wielka para
da wojskowa, z powodu chrztu króla 
rzymskiego, a syna cesarza Napoleona
I. Bignon kilkakrotnie stawał w par
lamencie w obronie nieszczęśliwego, 
ale bohaterskiego narodu polskiego, to 
też zjednał sobie wdzięczne serca Po
laków. Bignon, mianowany komisarzem 
tymczasowego rządu W ielkiego Księ
stwa Litewskiego w Wilnie r. 1812, 
był autorem książki: „L a  Pologne en 
1812— 1813“ , tudzież: „Histoire de 
France sous Napolćon I.; dotyczy rów
nież historyi Polski.

Bigot dePremaneau, znakomity praw
nik i uczony francuski, twórca dzieła 
wiekopomnego: „Kodeksu cywilnego 
Napoleona I “ , które stało się częścią
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kultury naszej, zbliżając nas do Eu
ropy r. 1806.

Biksio-Nino (Bixio), generał włoski, 
z upoważnienia rządu włoskiego zało
żył szkołę wojenną polską w Genui r. 
1861 (p. Nino).

Bilbasow W. A., znany historyk ro 
syjski, sprzedał księciu Franciszkowi 
Lichtensteinowi bibliotekę swoją, skła
dającą się z 4000 dzieł, która zawie
ra cenne materyały do dziejów pol
skich i zbiór rzadkich wydawnictw, do
tyczących powstania listopadowego r.

* 1831. Bilbasow był autorem ciekawej 
książki: „Pisma Łżedymitrya k Kli- 
mentu V III“ w r. 1898, tudzież poważ
nego dzieła o cesarzowej Katarzynie
II, które przynoszą zaszczyt historyo- 
grafii rosyjskiej, a dotyczą również 
historyi Polaki (r. 1910).

Biilauf, minister francuski bez teki, 
w mowie swojej przy dyskusyi adre
sowej rozwiał nadzieje Polaków co do 
interwencyi Francyi na ich korzyść 
w Paryżu (dn. 5 lutego r. 1865).

Bille Robert, ceniony redaktor: „The 
Observer“ , przemawiał nieraz o spra

li wach polskich w sposób godny świet
nego publicysty: trafnie, przychylnie 
i mądrze (r. 1910).

Biller, inaczej baron Karol Biihler, 
Niemiec rodowity, zarządzał kancela- 
ryą dyplomatyczną księcia G. Potiem- 
kina, wyznaczony jako poseł do asy
stowania przy konfederacyi generalnej 
koronnej w Targowicy dn. 30 kwiet
nia, w Brześciu 14 sierpnia r. 1792 
i w Grodnie r. 1793. W edług instruk- 
dyi Billera i jego natchnienia zapadały 
najważniejsze uchwały; Biller naprzy- 
kład, komunikując konfederacyi o dyz- 
lokacyi wojsk rosyjskich, upraszał
o żywność i prowizye w kolosalnych 
rozmiarach, które odrazu otrzymywał. 
Na Koronę: 150000 czetweriti mąki, 
krup 13000, owsa 324000 pudów, 
siana pudów 4897000. A na Litwę: 
mąki 76000, krup 8000, owsa 166000, 
siana 2187000 pudów (w październiku 
r. 1792).

Billinger, teolog i reformator zu- 
rychski utrzymywał korespondencyę

z Zygmuntem Augustem, królem pol
skim i z antytrynitarzem Lismanem, 
w sprawach religijnych Rzeczypospo
litej w Krakowie (r. 1560— 1563).

BilllintJ Herman, książę saski, sprzy
mierzeniec Mieczysława I, księcia pol
skiego, przeciw hrabiemu Wigmanowi 
r. 967.

Bingler Steward, dyplomata angiel
ski, stwierdził podpisem własnoręcznym 
autentyczność listu Elżbiety, królowej 
angielskiej, do Zygmunta III  W azy, 
króla polskiego r. 1597.

Sinica inaczej Binizo, hrabia saski, 
wysłany przez Teofanię, wdowę po Otto
nie III, cesarzu niemieckim, na we
zwanie Mieczysława I, księcia polskie
go, na pomoc przeciw Bolesławowi II, 
królowi czeskiemu r. 989.

Biot inaczej Biolet, profesor Akade
mii wileńskiej, urządził piękny gabi
net anatomiczny w Wilnie r. 1786.

Birbaum. Niemiec rodowity, podły 
szpieg w Warszawie; po wytoczeniu 
mu sprawy o okrutne nadużycia zo
stał sądzony i skazany na 10 lat cięż
kiego więzienia z przykuciem do łań
cucha (dn. 7 kwietnia r. 1830).

Birbrauef*, pocztmistrz generalny w 
Polsce i na Litwie, któremu Repnin, 
poseł rosyjski, przy dworze polskim 
powierzył przeglądanie listów przy 
pomocy specyalistów, którzy bardzo 
zręcznie i nieznacznie umieli odkle- 
jaó i zapieczętowywać na nowo listy 
przesyłane; miało to na celu śledzenie 
korespondencyi króla Stanisława Au
gusta; ważniejsze ustępy Repnin ko
munikował niezwłocznie imperatorowej 
r. 1796.

Gire, Francuz rodowity, kupiec, za
mieszkały w Anglii, przybył do W ar
szawy, w celu pośredniczenia przy za
ciąganiu pożyczki pod nazwą: „P o 
siłków polskich11 na sumę 4 milionów 
funtó^ sterlingów z domem Williamsa 
Morgana w Londynie dn. 22 czerwca 
r. 1831.

Birkmann, wydawca rzadkich i cen
nych dzieł, między innemi historyi 
Polski tak zw.: „Kolońskiego K ro
mera41 r. 1589.
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Birotl, inaczej Bubren Jan Ernest, 
pierwszy minister ulubieniec i kocha
nek Anny, cesarzowej Wszechrosyi, po 
śmierci ostatniego Kettlera Ferdynanda 
dn. 4 maja r. 1737, wybrany został 
przez Stany Kurlandzkie na Księstwo; 
August III, król polski, potwierdził 
wybór Birona i wydał mu inwestyturę 
na Księstwo Kuriandzkie r. 1758. Bi- 
ron był też powtórnie osadzony na 
księstwie przez cesarzową Katarzynę II 
w kwietniu r. 1763.

Bisalti Franciszek, W łoch, zwany 
ówcześnie „Kołtryniak“ , przemysłowiec, 
pierwszy zaczął wyrabiać szpalery pa
pierowe w Krakowie r. 1595.

Bisardier, Francuz rodowity, sekre
tarz przyboczny Maryi Kazimiery, kró
lowej polskiej, żył i widział wiele. 
Autor książek: „Bezkrólewie po Janie 
III r. 1689“ . „Histoire des dietes de 
Pologne i t. d. Paris 1697®. Tudzież: 
„Histoire de la Scission i t. d., Paris 
1700“ .

Bischoffwerder, szlachcic saski, nie
gdyś koniuszy Karola, królewicza pol
skiego, niewyczerpany w pomysłach 
awanturniczych, intrygant; dał się po
znać bliżej w Berlinie r. 1790.

BisiO Stefan Wawrzyniec, W łoch ro
dowity, znakomity lekarz i profesor 
Akademii wileńskiej, urządził piękny 
gabinet anatomiczny w Wilnie r. 1786.

Bismarck książę Otto, Edward Leo
pold na Lauenburgu ur. się 1 kwietnia 
r. 1815 w Sehonhausen. kanclerz Rzeszy 
Niemieckiej, cięty dyplomata, geniusz 
polityczny a kowal jedności niemiec
kiej, radził podobno uczyć następcę 
tronu pruskiego po polsku, ażeby książę 
mógł z żołnierzami pochodzenia pol
skiego rozmawiać w ich ojczystym ję 
zyku. Bismarck zawsze i wszędzie był 
otwartym i zdecydowanym wrogiem 
Polaków. Polityka Bismarcka przeciw- 
polska była szeregiem gwałtów j  bez
prawi, dokonywanych z zaciętością pie
kielną i cynizmem brutalnym. Bis
marck nie znal żadnych skrupułów przy 
wyborze środków i dróg dla dojścia do 
celu. Jako poseł pruski przy dworze 
petersburskim był obecnym na, zjeździe

monarchów: Wilhelma, króla pruskie
go, cesarza Franciszka Józefa austrya- 
ckiego i cesarza Aleksandra II w War
szawie dn. 20 października r. 1860. 
Kanclerz chwalił się, że uratował sy- 
tuacyę pokojową Europy. Bismarck 
uważał przywrócenie Polski za sprze
ciwiające się stanowczo interesom Prus; 
odpowiadając na interpelacyę w spra
wie polskiej w sejmie pruskim, Bis
marck powiedział ironicznie, że „Polacy 
w polityce są poetami a w poezyi po- 
litykami14, że powstania w Królestwie 
Polskiem już dawno niema a potyczki 
i bitwy, o których w gazetach zjawiają 
się telegramy są podpisywane raz Sta
nisław. drugi raz Koźmian. Książę utrzy
mywał, że Polacy są narodem „mniej
szej wartości1' i że zdolni tylko do ode
grania roli ważniejszej przy stołach gry 
w Monte-Carlo. Pod pozorem jednak 
udzielenia przyjacielskiej pomocy Ro
syi, Bismarck dążył do zagarnięcia Kró
lestwa Polskiego. Rząd pruski wysta
wił na granicy znaczny oddział wojska, 
gotowego w razie potrzeby przyjść z po
mocą Rosyi, lecz Aleksander II od
mówił a macchiawelizm Bismarcka tym 
razem doznał porażki (r. 1862— 1864). 
Bismarck nalegał na Austryę, aby stłu
miła powstanie na granicy Galicyi 
(dla Prus bowiem wzniecenie powsta
nia polskiego było kwestyą życia 
i śmierci) i obiecując w zamian pomoc 
przeciw W łochom. Bismarck toczył jed
nocześnie rokowania z księciem Wła
dysławem Czartoryskim, Kłobukow- 
skim i innymi patryotami polskimi, 
narzucając im projekt niepodległości 
Polski pod protektoratem Prus r. 1863. 
Coligny Karol, historyk francuski, od
szukał listy autentyczne Bismarcka, 
które dowiodły jasno,że książę odgrywał 
wstrętną rolę podżegacza w powstaniu 
polskiem r. 1863. Bismarck, zawzięty 
wróg i prześladowca narodowości Pol
skiej wogóle, a zwłaszcza Polaków w Księ- 
stwiePoznańskiem;kiedywr,1867 przy
łączono Księstwo do Związku Północno- 
niemieckiego, król ogłosił proklamację 
do Polaków, w której przyrzekał uro
czyście poszanowanie praw, języka
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polskiego i narodowości polskiej. Z całą 
energią, właściwą swemu charakterowi. 
Bismarck, twórca Kulturkampfu i fun
duszu kolonizacyjnego, podjął walkę 
przeciw żywiołowi polskiemu w pro- 
wincyach państwa pruskiego. Z  in ic ja 
tywy Bismarcka w}rdalono 30000 Po
laków, nie poddanych pruskich i asy- 
gnowano 100 milionów marek na w y
kup ziemi polskiej. Zwrócił on pierw
szy uwagę, że polityka Prus wymaga 
wykupienia ziemi na kresach wschod
nich i na tych zasadach założono: 
„Ostmarkverein“ . Prusy całe bez za
strzeżeń oddały się pod brutalną ko
mendę Bismarcka, który na koszt pań
stwa zaczął skupywać własność polską 
i parcelować ją. pomiędzy kolonistów 
niemieckich, starając się zmusić Pola
ków do wyrzeczenia się języka ojczy
stego (r. 1884). Boleśnie dotknęły na
rodowość polską w Prusach tak zwa
ne rugi i ustawy „przeciwpolskie1' 
oraz uchwalona komisya kolonizacyj- 
na, w celu popierania niemczyzny. 
Bismarck wytężył całą energię swoją 
dla zdławienia duszy polskiej w pro- 
wincyach Księstwa Poznańskiego, gdzie 
bowiem pług niemiecki przeszedł, tam 
ojczyzna niemiecka —  to też wygnał 
z Prus 50000 Polaków, mężczyzn, ko
biet i dzieci na życie tułacze r. 1886. 
„M y Niemcy —  głosił Bismarck wo
bec całego świata —  nie boimy się ni
kogo, oprócz Pana Boga! Osobiście 
współczuję Polakom, ale jeśli sami 
wznieść się chcemy, musimy Polaków 
wytępić^. Propagując politykę haka- 
tyzmu, t. j. innemi słowy politykę pa
zurów i zębów i rozpoczynając walkę 
rasową, pracował nad tern, aby szkołę 
niemiecką zamienić na olbrzymie ko
szary, twierdził jednak, że generał nie 
powinien mieszać się do polityki, gdyż 
w przeciwnym razie albo okaże się li
chym generałem lub politykiem do 
niczego. Po śmierci Bismarcka na tronie 
pruskim zasiadł duch jego. Bractwo 
Hakaty, t. j. trzech liter .11. K. T.), 
które tworzy państwo w państwie, za
władnęło wolą cesarską, sprawuiąc rzą
dy dyktatorskie niemal. Bismarck uczy

nił kraj swój wielkim i potężnym, ale
przez politykę swoją zasiał nienawiść 
i nieufność między narodami. Na spo
soby istnieją sposoby. Może paść na
ród wielki, ale zniszczyć można tylko 
naród nikczemny. Polacy wykazali 
niespożytą żywotność narodową, a tem 
samem dowiedli konieczności nowego 
rozwiązania sprawy polskiej.

Bistram, generał, któremu feldmar
szałek Dybicz oddał dowództwo wojsk 
pod Ostrołęką, nie miał żadnej z góry 
powziętej myśli i planu w boju, który 
zacięcie prowadził. Bistram dopędził 
wojska polskie, zdobył miasto i mo
sty, mając pod ręką wszystko, co mu 
było potrzebne do zwycięstwa', tym
czasem, zamiast stoczyć wielką bitwę, 
posłał kilka batalionów, które zginęły 
bez celu i skutku dn. 26 maja r. 1831. 
Bitwa pod Ostrołęką stała się przed
miotem wielu opisów, gdyż dzieje je j 
są bohaterskie.

Bistrycius, znakomity portrecista, 
malarz nadworny kanclerza Jana Za
mojskiego, którego portret wykonał dla 
margrabiego Karola von Burgau w Za
mościu r. 1601.

Bitter d-r naczelny, prezes W. Ks. 
Poznańskiego, którego cechą charak- 
teru^była szlachetność i sumienność —  
jedna z ofiar Hakaty, usunięty z posady, 
jako zbyt względny dla Polaków r. 1903.

Bjóm son-Bjornstjerne, poeta, poli
tyk skandynawski, napisał list otwarty 
do młodzieży rusińskiej, głośnych bo
haterów skandalów i bezprawia w uni
wersytecie lwowskim, których skut
kiem było poranienie profesora, zni
szczenie kilku sal, zburzenie urządze
nia i dzieł sztuki; w liście tym Bjorn- 
son szkaluje Polaków, plotąc w sprawie 
polsko-ruskiej głupstwa bez liku; chcąc 
skompromitować Polaków, obrzucił ro
daków naszych potokiem śliny za rze
komy ucisk Rusinów, co wywołało pro
testy w gazetach Ignacego Paderew
skiego i Henryka Sienkiewicza r. 1907.

Blachę de Vida!, znakomity geolog 
francuski, brał udział na zjeździe geo
logów we Lwowie r. 1903 (p. Vidal 
de la Blachę).
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Blaeuw Wilhelm Jansen, bogaty Ho
lender oraz synowie jego Jan i Kor
neliusz drukowali w Amsterdamie dzieła 
dla Aryan polskich, których gdziein
dziej nie mogli drukować (r. 1638 — 
1691).

Blanc, Francuz rodowity, minister 
wojny, gorący brał udział w sprawie 
Stanisława Leszczyńskiego, b. króla 
polskiego, r. 1720.

Blanc Piotr, bankier warszawski, 
wespół z innymi kapitalistami wydał 
poręczenie na_ 5.000.000 złotych pol
skich, które Żydzi obowiązywali się 
płacić corocznie na potrzeby R zeczy
pospolitej i na spłacenie długów kró
lewskich dn. 25 kwietnia r. 1792. 
Blanc dzierżawił monopol tabaczny 
(r. 1776), loteryę (r. 1781) i pośredni
czył w zawarciu pożyczki holender
skiej (r. 1791); um. dn. 12 kwietnia 
r. 1797.

Blanc W iktor, znany publicysta, po
lityk francuski, autor książki: „Apercu 
sur les óvónements i t. d. Paris, 1862“ ; 
dotyczy również historyi Polski.

Blanc Marya, córka słynnego lecz 
smutnej pamięci milionera, krupyera 
ruletki w Monte-Carlo, żona Konstan
tego księcia Radziwiłła, była główną 
opiekunką Misyi Polskiej w Paryżu 
i je j dobrodziejką; ofiarowała 100.000 
franków, jako kapitał dla uposażenia 
proboszcza polskiego w Paryżu i od
prawiania posług religijnych dla Po
laków i sierot pod wezwaniem S. Ka
zimierza (zm. r. 1911).

Blanca Florida, minister oświaty 
w Hiszpanii, proponował Janowi Śnia
deckiemu, bawiącemu w Paryżu, urzą
dzenie w Madrycie obserwatoryum na 
bardzo dogodnych warunkach r. 1781.

Blanchard Jan Piotr, Francuz rodo
wity, uczony technik-aeronauta, wzniósł 
się z Janem hr. Potockim, sługą jego 
Turkiem i pudlem w powietrze balo
nem własnej budowy po raz pierwszy 
w Warszawie w ogrodzie Foksal i wy
lądował szczęśliwie na W oli, w obec
ności Stanisława Augusta, króla pol
skiego, przy gromkich oklaskach licz
nie zebranej publiczności dn. 10 maja

r. 1789, na pamiątkę czego wybity 
został medal srebrny.

Blandin, Francuz rodowity, żuaw, 
dzielny obrońca wolności i gorący par
tyzant powstania polskiego r. 1863.

Blandilio Claudio, W łoch, urzędnik 
komory, któremu poseł Rzeczypospo
litej Makowski przyrzekł wyjednać in- 
dygenat szlachectwa, jako nagrodę za 
poparcie sprawy windykacyi tak zw. 
sum neapolitańskich r. 1622.

BI and rat Grzegorz, W łoch rodo
wity, antytrynitarz z Saluzzo, lekarz, 
uciekając od prześladowania za gorli
we głoszenie, reformacyi, udał się naj
pierw do Transylwanii i Pawii, a po
tem do Szwajcaryi, wreszcie szukał 
schronienia w Polsce w r. 1559.

Blandrat Jerzy, protestant, poseł Ste
fana Batorego, wojewody siedmiogrodz
kiego, jako pretendenta do tronu pol
skiego na Sejmie konwokacyjnym i 
elekcyjnym  r. 1572— 1575.

Blankenheim Jung, Francuz rodo
wity, dzielny patryota, partyzant po
wstania polskiego, walczył pod Brdo- 
wem dn. 28 kwietnia r. 1863.

Blanque, konsul francuski w Gdań
sku i Królewcu, siostrzeniec Pontusa 
de la Gardi, rodem z Langwadocyi, 
był promotorem medyacyi francuskiej 
między Polską i Szwecyą r. 1629.

Blanqui, niepospolity przedstawiciel 
postępu europejskiego, wyższego polotu 

g ducha i siły charakteru, z innymi so- 
cyalistami francuskimi urządził wspa
niałą manifestacyę ludową w celu oka
zania sympatyi Polsce w Paryżu dn. 
15 maja r. 1848.

Blasius Maguar, Węgier, na czele 
oddziału wojska dobijał się korony 
węgierskiej dla Jana Olbrachta Jagiel
lończyka, królewicza polskiego, pod 
Tokajem r 1490.

Biauen Joannes, sławny geograf, pi
sarz przedni, o rozległej skali talentu 
i o rosnącym rozmachu twórczości. 
Autor dzieła: „Geografia Blaviana Lei- 
den, 1644“ ; dotyczy również historyi 
Polski.

Blechamps Hipolit, Francuz rodo
wity, adjutant księcia Józefa Ponia
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towskiego, pierwszy pospieszył z po
mocy tonącemu dowódcy w rzece El- 
ster pod Lipskiem, dn. 19 października 
r. 1813.

Bleitren, literat, dyplomata, autor 
ciekawej książki: „Napoleon bei Leip- 
zig 1812“ ; dotyczy również liistoryi 
Polski.

Bleratwal, sekretarz i szambelan 
Ludwika X IV , króla francuskiego, to
warzysz)'! Maryi Ludwice księżniczce 
Gonzaga w podróży, jako królowej pol
skiej, z Paryża do Warszawy w r. 1645.

Biock, chorąży, na czele 24 jeźdź
ców wysiany z rozkazu Fryderyka 
Wilhelma, elektora brandeburskiego, 
aby ułatwić przejście granicy polskiej 
z porwanym Krzysztofem Ludwikiem 
Kalksteinem, przestępcą politycznym 
do Prus.

Blomeyer, Niemiec rodowity, prezes 
komisyi kolonizacyjnej w Poznańskiem, 
rozesłał cyrkularz do wszystkich swych 
administratorów, nawołując do bojkotu 
Polaków i zakupu wszelkich produk
tów u kupców niemieckich (15 lutego 
r. 1905).

Blondel Georges, Francuz rodowity, 
pisarz polityczny, autor ciekawej książ
ki: „L ’embarras d el’Allemagne“ ,r.l912. 
Jeden z rozdziałów p. t.: „L ’Alsace et 
la Pologne“ dotyczy głównie liistoryi 
Polski.

Blum Bartłomiej, burmistrz malbor- 
ski, wydał podstępem (r. 1457) mia
sta Krzyżakom, które były  już we 
władaniu Polaków.

Blumen, generał, na czele 5000 wy
bornego wojska pruskiego nderzył na 
Ludwika Mierosławskiego, który miał 
wszystkiego 400 strzelców, 200 jazdy 
i 1200 kosynierów, przeważnie wło
ścian. Blumen wezwał Mierosławskiego 
do poddania się, wódz polski odmówił 
i bil się dzielnie pod Kozubcem, Bu
gajem i Miłosławiem w Poznańskiem, 
a hasłem jego było: „Mnie słuchać 
i moje spełniać rozkazy!1' Generał Blu
men nakazał odwrót, straciwszy 300 
ludzi i pozostawiwszy działa w błocie. 
Zwycięstwo Polaków pod Miłosławem
30 kwietnia 1846 zostało osiągnięte ko

sztem 150 zabitych, oprócz znacznej 
liczby rannych. Strategicy zarzucali 
Mierosławskiemu, że nie ścigał nieprzy
jaciela. W  Bardzie garstka powstań
ców polskich zmuszona była złożyć 
broń. Zawarto wreszcie ugodę dnia 
9 maja r. 1846.

Blumenbach, znakomity profesor hi- 
storyi naturalnej w Getyndze, którego 
wykładów słuchał Jan Śniadecki, szczy
cąc się przyjaźnią jego  r. 1778.

Blumer, generał, dowódca dywizyi 
wojsk, padł przeszyty 18 kulami włas
nych żołnierzy podczas rozruchów 
w Warszawie dn. 29 listopada r. 1831.

Błagowieszczeńskij,porucznik wojsk 
rosyjskich, wziął do niewoli rannego 
dowódcę oddziału powstańców polskich, 
Lewandowskiego, przy karczmie W ar
koty gub. Lubelskiej dn. 12 marca 
r. i863.

Btlld inaczej Bud, stary piastun księ
cia Jarosława kijowskiego i nowogrodz
kiego, brał udział w wyprawie wojen
nej przeciw Bolesławowi Chrobremu, 
królowi polskiemu r. 1018.

BłudOW hrabia Dymitr, syn Miko
łaja, członek Rady Państwa i komitetu 
dla rozpatrzenia spraw Kościoła kato
lickiego w Królestwie Polskiem; brał 
gorący udział w sprawie przyłączenia 
Unii do prawosławia na Litwie od 
r. f 834— 1855.

Błudowa hrabina Antonina, córka 
prezesa Rady Państwa, kobieta w y
kształcona, energiczna i o stosunkach 
rozległych, gorący brała udział w po
lityce i w sprawie uwłaszczenia włościan, 
przyjmowała u siebie na naradach de
legatów szlachty polskiej w r. 1862. 
A gdy się rozwiązał krwawy dramat 
powstania polskiego w Królestwie i na 
Litwie r. 1863 i długa kampania ni
szczycielska przeciw Polakom, Bludo- 
wa, jako patryotka rosyjska, spotykała 
owacyjnie generała M. M. Murawiewa, 
powracającego z W ilna do Petersburga, 
zarzucając go kwiatami na dworcu ko
lejowym  r. 1864.

Boborykin, literat rosyjski, znako
mity powieściopisarz, na wieczorze M ic
kiewiczowskim wyjaśni! znaczenie poe-
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zyi Adama Mickiewicza pod względem 
moralnym, w Petersburgu r. 1899.

Bofoolenskij Leon, znany literat ro
syjski, autor książki: „K ronika“ , K i
jów , 1854; dotyczy również historyi 
Polski.

Bobrynskij hrabia Włodzimierz, po
seł do I I I  Dumy, najwybitniejszy dzia
łacz i mówca parlamentarny, przedsta
wiciel frakcyi polskiej, naeyonalista, 
przybył we wrześniu r. 1909 na Pod
lasie, w celu zbadania na miejscu 
sprawy narodowościowe] do projektu 
wyodrębnienia Chełmszczyzny, pra
gnąc zdobyć gruntowne materyały do 
bezstronnego oświetlenia sprawy, w y
paczonej w projekcie rządowym. B o  
brynskij wysunął w komisyi na pierw
szy plan materyal historyczny od 
X  stulecia aż do utworzenia Króle
stwa Kongresowego r. 1815. Szereg 
posiedzeń podkomisyi w sprawie Chełm
szczyzny poświęcony został rozważaniu 
pod względem historycznym zagadnie
nia dotyczącego przynależności dziejo
wej ziemi Chełmskiej ; zagadnienie to 
nauka rozwiązuje na korzyść Polski. 
Tę stronę sprawy posłowie polscy w y
świetlili należycie, głosy polskie były 
krytycznie i wszechstronnie wyargu- 
mentowane; przeciwnicy jednak oświad
czyli, że historya ma tu głos drugo
rzędny, że wyznanie w danym razie 
nie stanowi o narodowości, rzeczą głów
ną zaś i ważną jest pochodzenie etnicz
ne (r. 1910). Na Zjeździe Słowiań
skim w Sofii hrabia Bobrynskij wstą
pił na mównicę, aby zapłakać nad lo
sem uciemiężonych w Austryi Rusi
nów, ,, nie tylko —  wołał — istnieją 
na świecie Turcy i Baszybuzuki, ist
nieją też Austryacy i Jezuici'1; mówił 
dalej o „zdrajcach Ukraińcach, o uci
sku Rusinów galicyjskich przez Pola
ków i o samowoli rządu austryackiego", 
co wywołało śmiech ogólny. Bobrin- 
skij ogłosił w gazecie londyńskiej 
„T im es“ artykuł przeciw Polakom 
galicyjskim, jakoby srodze ciemiężą
cym narodowość i wiarę prawosławną, 
co należy uważać za potwarz. Fr. Ra- 
wita Gawroński, prezes Związku dzien

nikarzy polskich we Lwowie, dał mu 
po francusku ciętą odprawę, odpiera
ją c potworną napaść, i dowiódł, że 
w całym liście jego nie ma ani jed 
nego wiersza, któryby nie przeczył 
prawdzie. Zjazd „ i s t i n n o  r u s k i c h 11 
w Petersburgu (w listopadzie r. 1910) 
uznał, że poważną przeszkodą na Chełm- 
szczyźnie jest kalendarz gregoryański 
i że wobec tego rzeczą konieczną jest 
wprowadzić tam kalendarz juliański. 
Hrabia Bobrinskij ronił łzy krokodyle 
nad sprawą „Ruskiej W rześni11, Towa
rzystwo zaś halicko-ruskie w Petersbur
gu zorganizowało z pompą nabożeństwo 
żałobne za duszę ofiary polskiej, od
grywając wielką komedyę współczu
cia w prasie rosyjskiej, aby otumanić 
opinię Europy i zohydzić imię pol
skie. „Polacy bowiem zawsze byli gnę- 
bicielami ludu rosyjskiego i zaborcami 
cudzej ziemi11.—  „Pojednajcie się z Ru
sinami w Galicyi —  wołał ironizując 
Bobrinskij —- a pogodzimy się z wami 
w Rosyi 11.

Bobryszczew-Puszkin hrabia, znany 
adwokat petersburski, podjął się (we 
wrześniu r. 1911) obrony hrabiego 
Bohdana Ronikiera w głośnej sprawie 
kryminalnej o zabójstwo nieletniego 
Stanisława Chrzanowskiego, z siostrą 
którego był właśnie ożeniony hr. Ro- 
nikier.

Bock, pułkownik wojsk rosyjskich, 
na czele silnego oddziału poniósł znacz
ne straty w potyczce (na trakcie 
słonimskim r. 1764) z księciem Karo
lem Radziwiłłem „Panie Kochanku1', 
który stał na czele konfederatów bar
skich.

Bock, znakomity rzeźbiarz, twórca 
modelu pomnika dla księcia J. T. Pas- 
kiewicza, wzniesionego przed pałacem 
namiestnikowskim w Warszawie r. 
1870.

Boczkaj Stefan, szlachcic siedmio
grodzki, spiskował z księciem Radzi
wiłłem i Zebrzydowskim przeciw Zyg
muntowi II I,  ofiarowując im posiłki 
wojenne i koronę polską r. 1606.

Bode Jan, inaczej Bodem, astronom 
przy uniwersytecie berlińskim, członek
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Towarzystwa nauk w Krakowie, utrzy
mywał stosunki przyjazne i korespon- 
dencyę naukową z Janem Śniadeckim 
r. 1815.

Bode Wilhelm d-r, dyrektor muzeum 
cesarza Fryderyka w Berlinie, długo 
i szeroko omawiał żywot Wit-Stwosza 
w „Geschichte der Deutschen Plastik11. 
Według Bodego Wit Stwosz był... Niem
cem, a jego grobowiec Kazimierza Ja
giellończyka na Wawelu, Olesińskiego 
w Gnieźnie i koronowanie N. Maryi 
Panny w Norymbergu, wykonywane 
według projektu tylko Stwosza, są dzie
łem Huebera Jorga albo Woklgemuta. 
Zdanie swoje Bode ogłosił w r. 1909.

Bodek Renata, wdowa po hr, Gue- 
briant, dama dworu Maryi Ludwiki, 
królowej polskiej, towarzyszyła je j w 
podróży z Paryża do Warszawy r. 1646.

Bodenehr Gabryel, znany rytownik- 
artysta, którego rylca wspaniały sze
reg map, planów, widoków miast i miej
scowości polskich (około r, 1730).

Bodin Ludwik ksiądz, kanonik, pro- 
notaryusz papieski w Polsce, zamiano
wany deputowanym polskiej loży ma
sońskiej „Katarzyna pod Gwiazdą Pół
nocną11 r. 1779. Bodin był delegowany 
deputowanym polskim przy „W ielkim  
Wschodzie11 francuskim loży masoń
skiej w Paryżu r. 1788.

Bodryj (prawdopodobnie pseudonim), 
Rosyanin, przypadkowy korespondent 
yjMoskowskich Wiedomostiu, zachwycał 
się porządkiem, prawdę europejskim, 
czystością i ładem, jaki panuje w W ar
szawie, a to dlatego, że w Warszawie 
rządzi generał-gubernator wojenny i 
wzorowa policya. Nad jedną tylko 
plagą ubolewał p, Bodryj, a mianowi
cie ogromną liczbą Żydów, — jarzmem, 
które biedni Polacy zmuszeni znosić 
(r. 1912).

Boduen Piotr Gabryel, p. Baudouin.
Boerne Ludwik, Niemiec rodowity, 

jeden z najzacniejszych przyjaciół, ja 
kich Polska miała wśród Niemców. 
Autor słynnych: „Listów Paryskich11 
do pani Strauss w liczbie 115, któ
rego najboleśniej wzruszyły wypadki 
powstania polskiego. Boerne złożył naj

trwalszy pomnik ducha i dowody ser
decznych dla Polski uczuć, kończąc 
wezwaniem: „K to wierzy w Boga, nie
chaj się modli, a kto modlić się umie, 
niechaj wznosi modły za Polaków. Bo 
Rosya, zbyt potężna!11 Boerne pisał 
w latach i83 0 — 1833.

Bogiszyc, literat bułgarski, autor 
książki, dotyczącej historyi Polski: 
„Narodne pieśni11, Zagrzeb, 1878.

Bogolepow, minister oświaty, gorąco 
opierał się przeciw wprowadzeniu ję 
zyka polskiego w zakładach nauko
wych Królestwa Polskiego r. 1898.

Bogue, prawnik, towarzysz niedoli 
Rozalii z Chotkiewiczów ks. Lubomir- 
skiej, skompromitowanej w _ sprawie 
ścierania się Jakobinów z Żyrondy- 
stam i; Bogue zakończył życie na gi
lotynie w Paryżu r. 1794.

Boguesite, podpułkownik, zdolny in
żynier, twórca bardzo szczegółowej 
mapy po Dnieprze do Oczakowa, r. 
1740; dotyczy również historyi Polski.

Bogusław V, książę Pomeranii, mał
żonek Elżbiety, wnuczki Kazimierza 
Wielkiego, króla polskiego, z córki 
jego Elżbiety i Karola IV , cesarza nie
mieckiego, których ślub odbył się nie
zwykle uroczyście w Krakowie r. 1365.

Bogusław X, książę Pomorza, lennik 
korony, małżonek 14-letniej Anny Ja
giellonki, córki Kazimierza Jagielloń
czyka, króla polskiego; ślub odbył się 
w Szczecinie 2 lutego r. 1491.

Bohdan, syn Stefana, hospodar moł
dawski i wołoski, wysyłał dwukrotnie 
poselstwo do Krakowa, prosząc o rękę 
Elżbiety, królewny polskiej. Jednooki, 
brzydki barbarzyńca nie podobał się 
urodziwej dziewicy, królewna wzdra
gała się oddać rękę scbyzmatykowi. 
Bohdan, urażony odmową, wtargnął na 
czele licznego wojska do Polski, obiegł 
Lwów, Kamieniec i Halicz, wszczyna
ją c spór o Pokucie. Pokonany sromot
nie udał się powtórnie z prośbą o rękę 
Elżbiety i tym razem został przyjęty, 
jako narzeczony, pod warunkiem przy
jęcia wiary katolickiej i zawarcia przy
mierza przeciw niewiernym 10 lutego 
r. 1509.

10
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Bohdanowicz A., literat rosyjski, au
tor książki, mającej styczność z histo- 
ryą Polski „Pierieżytki drewnieli mi- 
rosoziercanij u Biełorusow11. Grodno, 
1895.

Bohlen, generał wojsk amerykań
skich stał na czele drugiej brygady 
legionów polskich (podczas wojny se
cesyjnej w Nowym Jorku), utworzo
nej przez generała Włodzimierza K rzy
żanowskiego w bitwie pod Cross Keys 
w W irginii, w której odznaczył się 
nadzwyczajną sprawnością i męstwem, 
tudzież pod Manassas dn. 29 sierpnia 
r. 1862.

Bohowid, kapłan, Czech rodowity, 
udzielił chrztu świętego Mieszkowi 
(Mieczysławowi) I, księciu polskiemu, 
w r. 965.

Bohlin, bracławski pułkownik koza
cki, pustoszył na czele zbuntowanych 
chłopów ogniem i mieczem Ukrainę 
w r. 1651. Bohun nie chciał jednak 
składać przysięgi Aleksemu Michaj- 
łowiczowi, carowi moskiewskiemu,który 
w r. 1654 obiecywał mu szlachectwo, 
hetmaństwo i starostwo, jakie sobie 
wybierze.

Bois-Darfin, margrabia, Francuz ro
dowity, utrzymywał stosunki tajemne 
z Władysławem IV, królem polskim, 
intrygując przeciw królowej Maryi 
Ludwice w Warszawie r. 1646.

Boisseree S., archeolog, Francuz ro
dowity, właściciel wspaniałego auten
tycznego portretu Kazimierza Jagiel
lończyka, króla polskiego, pędzla zna
nego malarza ówczesnego Chrystophora 
r. 1488.

Boito, architekt, artysta włoski, pre
zes akademii sztuk pięknych w Me- 
dyolanie, wielki przyjaciel Polaków 
i głęboki znawca sztuki polskiej, nad 
którą niegdyś czynił studya w Kra
kowie r. 1911.

Bojan, wybitny publicysta i pisarz 
polityczny ros}fjski, autor książki „Pol
ska11, w której poruszył drażliwą sprawę 
samodzielności państwa polskiego i zje
dnoczenia z Austryą, Rosyą i Niem
cami, nadmieniając o marzeniach sfa- 
natyzowanego narodu i starając się

rozwiązać pytanie, na czyją stronę pój
dzie Polska? za jednogłowym, czy 
dwugłowym orłem ? (w listopadzie r. 
1912). ,

BokojllS, dowódca wojsk czeskich, 
którego pobili sromotnie pod Weisem 
r. 1620 kozacy wojsk polskich, jako 
sprzymierzeńcy Ferdynanda, cesarza 
niemieckiego.

Bole, hrabia, bogaty kapitalista w Dre
źnie, dostarczył znacznych sum księciu 
Karolowi Radziwiłłowi „Panie Kochan
ku11 pod zastaw klejnotów r. 1765.

Bole d-r, radca sekcyjny po stronie 
W ęgier w głośnej sprawie zatargu o 
Morskie Oko między Węgrami a Ga- 
licyą dn. 21 sierpnia 1902.

Boiconello, W łoch rodowity, lekarz 
nadworny i zaufany Bony Sforzy, 
królowej polskiej r. 1538.

Bolesław III Rudy, król czeski, brat 
Dąbrówki, żony Mieszka I, księcia pol
skiego, opanował i zburzył Kraków 
r. 995. Bolesław Chrobry jednak ode
brał mu Kraków i przyłączył do Pol
ski r. 999. Bolesław III Rudy za okru
cieństwo wypędzony przez Czechów, 
uciekł na dwór polski, prosząc Bole
sława Chrobrego o pomoc, który po
mógł mu odzyskać władzę w Czechach 
r. 1003.

Boi i dar, Francuz rodowity, towarzysz 
niedoli Rozalii z Chotldewiczów księż
ny Lubomirskiej w więzieniu w Pa
ryżu r. 1794.

Boljuk, poseł Mengli-Gireja, chana 
ordy krymskiej, do Zygmunta I Sta
rego, króla polskiego, w celu zawarcia 
pokoju r, 1508.

Bofognetta Albert, purpurat, nun- 
cyusz papieża Grzegorza X III, przy
wiózł ulepszony kalendarz, który jed 
nak nie był przyjęty przez miasto 
Rygę we wrześniu r. 1579. Bolognetta 
był to człowiek niezmiernie zręczny, 
ostrożny polityk, wielce uzdolniony do 
prowadzenia intryg i pokątnych czyn
ności, potrafił usunąć nieporozumienie 
pomiędzy Stefanem Batorym, królem 
polskim, i Maksymilianem austryackim 
r. 1585.

Bołdyrew, Rosyanin, podpułkownik,
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członek komisyi, zasiadającej w spra
wie politycznej młodzieży uniwersy
tetu wileńskiego r. 1841.

Bomer, urzędnik policyi, czynny 
i gorliwy działacz, zwolennik hakaty 
i prześladowca Polaków w Księstwie 
Poznańskiem r. 1901.

Bon, magnat węgierski, brał gorący 
udział w uroczystem przyjęciu Z yg
munta I Starego, króla polskiego, na 
zjeździe monarchów w Wiedniu, tak 
z w. Kongresie wiedeńskim, u Maksy
miliana, cesarza niemieckiego, r. 1515.

Bona, córka księcia Graleazzo Jana 
z rodu Sforzów, księcia medyolańskiego 
i Baru, urodziła się w  Castel-foresco, 
we Włoszech południowych, słynna 
z urody i niepowszedniej inteligencyi, 
przyjęła oświadczyny Zygmunta Sta
rego, króla polskiego o rękę. Stanisław 
Ostroróg, kasztelan kaliski, wysłany 
w imieniu króla, zaślubił Bonę w Nea
polu dn. 6 grudnia r. 1518. Bona przy
była do Krakowa, witana z wielkim 
przepychem przez króla Zygmunta, 
dwór i wielu sproszonych książąt 
15 kwietnia r. 1519. Królowa Bona 
po śmierci matki przyznane miała 
prawo do księstwa Baru w Królestwie 
neapolitańskiem, do Kremony w Lom
bard vi i do Rossany i Langobuku 
w Kalabryi. Bona, posiadając twarz 
bardzo piękną, duszę miała brzydką
i wiele złego do Polski przyniosła. 
Otoczyła się zgrają przybyłych W ło
chów, sama dumna i przebiegła W łosz
ka, zaczęła wywierać duży wpływ 
na męża i sprawy państwowe, kupczyła 
poprostu katedrą biskupią i innemi 
beneficyami, sprzedawała urzędy du
chowne i świeckie tym, co najwięcej 
za nie dawali —  a frymarcząc z pa
nami o urzędy, bogaciła własną szka
tułę, to też .znienawidzona była z po
wodu chciwości swojej i matactw. Bona, 
najrozumniejsza z kobiet ówczesnych, 
utrzymywała zawsze z godnością urok 
tronu polskiego; lubiła gości w Warsza
wie. przyczyniła się do większej ogłady 
W Polsce, za je j czasów biegle mówiono 
po włosku na dworze warszawskim. Bona 
przywiozła też do Polski „włoszczy

znę11, bez której teraz w potrawach 
obejść się już nie możemy. Bona wpro
wadziła do Polski zbytek: dawna skro
mność w ubraniu, jedzeniu i urządze
niu domu zaczęła znikać, ustępując 
miejsca zbytkom. Królowa Bona w y
stąpiła z inicyatywą wybrania syna 
za życia ojca na króla, na sejmie 
piotrkowskim r. 1529. Posądzano kró- 
lowę o otrucie Stanisława i Janusza 
książąt mazowieckich, w celu zapew
nienia spuścizny synowi Zygmun
towi. Sąd wydał jednak wyrok unie
winniający (r. 1528). Zygmunt I mó
wił o żonie, że przywiozła do Polski 
tyle szat i ubiorów kobiecych, iż te 
mogłyby wystarczyć dla kilku królo
wych. Niesłusznie też podejrzewano 
Bonę o otrucie Barbary Radziwiłłówny, 
synowej swojej, ale to pewne, że jej 
niecierpiała i że stosunek syna z mat
ką, zamącił się szczególnie z powodu 
synowej. Na pięć tygodni przed śmier
cią królowej Barbary Bona przysłała 
własnoręczny list, przyrzekając uznać 
ją i szanować jako swoją córkę i sy- 
nowę najukochańszą —  życząc wyzdro
wienia i wszelkiej pomyślności na przy
szłość. Dn. 8 maja r. 1551 Barbara 
umarła. Królowa Bona coraz bardziej 
przywłaszczała sobie rządy państwa, 
zagarniając pieniądze dla siebie i po
pełniając bezprawia. Król Zygmunt 
nadto żonie pobłażał.. Po śmierci męża 
r. 1548 królowa Bona jako wdowa 
stale mieszkała w zamku warszawskim, 
a po 37 latach pożycia w Polsce od
jechała do W łoch do Baru i Neapolu 
r. 1556, wywożąc, prócz wielu kosztow
ności i klejnotów, 600000 talarów 
bitych, co stanowiło ogromną w owych 
czasach sumę. To co miało być skarbem 
dynastycznym Jagiellonów, poszło na 
podarunek dla papieża Pawła IV  (pół 
miliona skudów) i pożyczkę Filipowi II, 
królowi hiszpańskiemu (430000 tak zw. 
sumy neapolitańskiej). Przez trzy bo
wiem pokolenia trwały próżne zachody 
w indykacji spadku po królowej Bonie, 
która zmarła w zamku Barze i tam 
pochowana dn. 19 lutego r. 1557, 
otruta jakoby przez Pappakodę Fran
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ciszka, który będąc wiernym niby 
sługą, pomagał jej przewieźć skarby 
do W łoch i, sfałszowawszy testament 
Bony, przywłaszczył sobie znaczną 
część skarbów. Bona była matką Zyg
munta Augusta i 4 córek: Izabelli, kró
lowej węgierskiej. Katarzyny, królo
wej szwedzkiej, Zofii, królowej braun- 
świckiej i Anny, małżonki Stefana Ba
torego, króla polskiego. Zygmunt Au
gust oszczędny, rządny i kochający oj
czyznę, skrzętnie upominał się o wszyst
kie spadki familijne do tego stopnia, 
źe po 13 latach szukał jeszcze przez 
agentów swoich w Neapolu kołdry, 
którą niegdyś była pokryta trumna 
matki jego na katafalku.

Bona, pułkownik wojsk szwedzkich, 
agent, dyplomatyczny, przybył do Pol
ski w celu układów z Rzecząpospolitą 
przeciw Rosyi r. 1742.

Bonal, kardynał, arcybiskup lioński. 
współczując prześladowannym przez 
generał-gubernatora wojennego M. M. 
Murawiewa na Litwie mniszkom, W i
zytkom wileńskim, w liście własnoręcz
nym zapraszał je  do Francyi pod swoją 
opiekę r. 1865.

Bonaparte Hieronim,przezwany „Mor- 
gen wieder Lustig11, brat Napoleona I, 
cesarza Francyi, a król Westfalii i na
czelny wódz wojsk francuskich, był 
obecny na zjeździe monarchów w Tylży 
25 czerwca r. 1807. Aleksander I, ce
sarz rosyjski, rzucił Napoleonowi I myśl 
osadzenia brata jego Hieronima na tro
nie sasko-warszawskim. Napoleon jed 
nak nie zgodził się na projekt ten. 
Hieronim Bonaparte z całym sztabem 
bawił w Warszawie r. 1812. Wszystkie 
omyłki w prowadzeniu wojny, między 
innemi dopuszczenie połączenia się ar
mii Barclaya de Tolly z armią Bagra- 
tiona. starał się Hieronim zrzucić na 
księcia Józefa Poniatowskiego, czemu 
Bonaparte, oceniając dobrze zdolności 
księcia Józefa, nie dał wiary, uwalnia
jąc Poniatowskiego od zarzutu.

Bonaparte, inaczej Napoleon I  Buo- 
naparte (p. Napoleon I).

Bonaparte Napoleon, przezwany księ
ciem Plomb-Plomb, bratanek Napo

leona I, był synem króla Hieronima 
„Ger6me“ . Postać nie obojętna i dla 
rzeczy polskich, na pomoc której li
czyło wielu patryotów polskich, gdyż 
Bonaparte marzył zostać królem pol
skim i zapewniał uroczyście Polaków, 
źe cesarz Napoleon. III gotów poprzeć 
sprawę polską. Książę był w Warsza
wie jako wysłaniec casarza Napole
ona III  na zjeździe monarchów i ksią
żąt, witających cesarza Aleksandra II 
po wstąpieniu na tron r. 1856. Księ
cia umieszczono w Pałacu Łazienkow
skim, gdzie naradzał się z wybitnemi 
osobistościami różnych stronnictw. Za 
lekceważenie go przez otoczenie cesa
rza Aleksandra podczas pobytu jea:o 
w Warszawie, książę powróciwszy do 
Paryża silną rozwinął agitacyę prze- 
ciwrosyjską. Będąc w przyjaznych sto
sunkach z generałem Ludwikiem Mie
rosławskim, Napoleon pożyczył mu 
100000 franków i wyprawił do kraju w 
r. 1863. Biorąc sam żywy udział w spra
wie polskiej, po wiedział jednemu z przed
stawicieli narodu: „Sprawa polska bar
dziej niż inna leży nam na sercu1', nie 
zachęcał jednak do demonstracyi i in
nych objawów nieukontentowania. a tem 
mniej do powstania zbrojnego. Przeciw
ny zapatrywaniom cesarza Napole
ona III, książę w senacie francuskim 
wygłosił energiczną mowę, nie szczę
dząc łzawych dla Polski czułości, ani 
piorunujących przekleństw, rzucanych 
na Rosyę, domagając się czynnej po
mocy rządu francuskiego dn. 18 marca 
r. 1863 i dowodząc, że droga inter- 
wencyi, obrana przez cesarza dla wskrze
szenia Polski, nie doprowadzi do ni
czego. Za pośrednictwem księcia Na
poleona udało się Gałęzowskiemu otrzy
mać dla szkoły polskiej od rządu „Se- 
cours extraordinaire“ w Paryżu r. 1865. 
Książę przyczynił się też do nomina- 
cyi Adama Mickiewicza na biblioteka
rza przy arsenale. Książę Napoleon 
ofiarował 1000 franków na ręce hra
biego Platera na ufundowanie Muzeum 
Narodowego polskiego w Szwajcaryi 
w zamku Raperswil! r. 1869.

Bonaparte Ludwik Napoleon III.



cesarz francuski, usposobiony wielce 
przyjaźnie dla sprawy polskiej r. 1863 
(p. Ludwik Napoleon).

Bonar Piotr, rodem z Helwecyi, 
osiadłszy w Krakowie, a będąc żupni
kiem, ofiarował w r. 1534 Salinom 
Wieliczki przepiękny róg-, wspaniały 
zabytek sztuki złotniczej.

Bonda Antoni, profesor uniwersytetu 
w Pradze, któremu gremium profeso
rów W szechnicy Jagiellońskiej przy
znało tytuł i dyplom „doktora prawa11 
Honoris Causa, z powodu 500-letniego 
jubileuszu Uniwersytetu krakowskiego 
r. 1900.

Bondarenko, najdzikszy z morder
ców, nikczemny i podły, był hersztem 
tłuszczy zbuntowanego chłopstwa w Hu- 
mańszczyźnie. Bondareńko osiadł we 
dworze pana swojego w Hruśce i, pła
cąc po rublu za duszę, mordował przez
2 tygodnie w Chwastowie i Makaro
wie, gdzie spojony nareszcie przez sa
mych kozaków odwieziony był do Ko- 
dni. Bunt po 6 tygodniach został stłu
miony w r 1768.

Bondiovanni, inaczej Boniames Ber
nard. biskup kameruński, nunc.yusz 
papieża Piusa IV  w Polsce, potwier
dził statut kapituły wileńskiej r. 1561; 
4 marca tegoż roku był obecny na 
sejmie warszawskim.

BonelSi, otrzymał indygenat i nobi- 
litacyę polską, przez protekeyę Ma
ryi Ludwiki ks. Gonzaga, królowej 
polskiej (r. 1658).

Boner Jan, Niemiec rodowity, zdolny 
architekt i budowniczy, wezwany przez 
Zygmunta I Starego, króla polskiego, do 
służby jako podskarbi nadworny, zapro
wadził porządek w dobrach królewskich
i mennicy. Bonerowi powierzono uforty
fikowanie Wawelu (roku 1509— 1536).

Bonfort pośredniczył przy kupnie 
broni i amunicyi w Anglii dla powsta
nia' polskiego w Królestwie i na L i
twie r. 1862.

Bonguard, rodem Szwajcar, posą
dzony o agitacyę rewolucyjną w oko
licy hrubieszowskiej, pochwycony i wię
ziony przez czas dłuższy, został wresz
cie osądzony na ciężkie roboty r. 1863.

Bonheur wraz z Alardem, bankierzy 
paryscy, nabywszy sfałszowane listy 
zastawne Towarzystwa Kredytowego 
Królestwa Polskiego wszczęli alarm na 
giełdzie paryskiej r. 1863 (p. Alard).

Boniames, inaczej Bernard Bondio- 
yani, nuncyusz papieża Piusa IV  w Pol
sce r. 1561 (p. Bondiovani).

Bonifacy święty, inaczej Bruno (p. 
Bruno).

Bonifacy VIII, papież, 80-letni sta
rzec, dzielny i potężny, połowę Europy 
uczynił zależną od siebie. Na pamią
tkę 49 księży Dominikanów, zamęczo
nych przez Tatarów r. 1260 w San
domierzu, ustanowił doroczny odpust
1 solenne nabożeństwo w kościele Św. 
Maryi ad Martires w Rzymie dn.
2 czerwca. Papież popierał gorąco W ła
dysława Łokietka, króla polskiego, i na 
jego prośbę wydał bullę, w której w y
rzucał Wacławowi czeskiemu sięgnię
cie po koronę polską (dn. 10 czerwca 
r. 1302). Bonifacy V III przyjął W ła
dysława Łokietka pod swoją opiekę, 
pozbawiając króla W acława czeskiego 
korony polskiej r. 1305. Szlachta pol
ska wygnała załogi czeskie z grodów 
polskich, uznając swym władcą W ła
dysława Łokietka r. 1306, który ko
ronował się w Krakowie r. 1320.

Bonifacy IX, papież, potwierdził przy
wileje Akademii krakowskiej, nadane 
przez Kazimierza W ielkiego, króla pol
skiego, zezwalając jednocześnie na w y
kłady w niej teologii świętej na w y
dziale teologicznym r. 1397. W  bulli 
do biskupa krakowskiego Bonifacy IX  
nawoływał wiernych do K ru cja ty  prze
ciw poganom r. 1399. Proszony przez 
Władysława Jagiełłę, króla polskiego, 
na ojca chrzestnego dla nowonarodzo
nej córki królowej Jadwigi, przystał 
chętnie, przysyłając błogosławieństwo; 
królewnie nadano imiona Bonifacyi i 
Elżbiety r. 1399. Papież Bonifacy IX  
zrównał księży Paulinów z zakonem 
Kartuzów, zaostrzając ich regułę r. 1401.

Bonin, generał wojsk pruskich, na 
czele licznego oddziału brał udział przy 
oblężeniu Warszawy i szybkiego od
wrotu r. 1794.
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Bonin, pruski minister wojny, popie
rał Bunzena, posła pruskiego w Lon
dynie, w sprawie wskrzeszenia Polski 
r.' 1854.

Bonjeau, senator, stanął w obronie 
sprawy polskiej w senacie francuskim 
podczas rozpraw nad petycyą polską
o interwencję dn. 18 marca r. 1863.

Bonneau jan, konsul generalny fran
cuski w Warszawie, którego cesarzowa 
rosyjska, Katarzyna II, za mieszanie 
się do polityki kazała porwać i uwię
zić w twierdzy petersburskiej r. 1793. 
Bonneau porozumiewał się z uczestni
kami powstania Kościuszkowskiego — 
a wypuszczony po 4 lataeli niewoli, 
wrócił do Paryża, gdzie mógł popie
rać sprawę polską. Bonneau ciesy.ył 
się zaufaniem dyrektoryatu i poważa
niem emigracyi polskiej. Po 25-letnim 
pobycie w Polsce, poznawszy kraj i P o
laków, doręczył pierwszemu konsulowi 
Napoleonowi memoryał odbudowania 
Polski, połączonej z Saksonią r. 1797.

Bonnefons Jan, historyk francuski, 
autor kilku książek, dotyczących Pol- 
ski: „Propagandę Romaine ou Polo- 
naise“ Paris, 1901, jak  również ży
ciorysu Fryderyka Augusta,księcia war
szawskiego, którego przedstawił w sym- 
patycznem i uczciwem świetle (r. 1902).

Bonoldi Achilles, W łoch rodowity, 
artysta muzyk i fotograf, dawał lekcye 
śpiewu w Wilnie, napisał tekst włoski 
do partytury „H alki“ , opery Stanisława 
Moniuszki r. 1848. Mianowany komi
sarzem wydziału wykonawczego na L i
twie, zamieszany był w brudnej spra
wie sprzeniewierzenia znacznych sum 
(około 100000) przy zakupie broni pal
nej dla powstańców na Litwie (3 maja 
r. 1863). .

Bonsy Biotr, biskup de Bezieres, po
seł francuski przy dworze polskim, na
stępca Lumbre, był przedstawicielem 
księcia Kondeusza, kandydata do tronu 
polskiego; młody, przystojny i zręczny 
dyplomata, jak  również umiejący po
dobać się światowiec, jednał szlachtę 
złotem i zdobywał stronników dla księcia 
Condć Henryka d’Enghien, jako kandy
data na tron polski, w'akujący r. 1668.

Bontemps, zdolny inżynier francu
ski, pod przewodnictwem którego sy
pane były na gruncie piaszczystym 
szańce od Czerniakowa aż do Mary- 
montu; stanowiły one rozległą linię 
obronną, zawierającą siedemdziesiąt 
kilka dział, a przedstawiały właściwie 
tylko 4 punkty istotnie obronne i sil
niejsze okopy: Królikarnia,-Wola, Pa
rysów i Marymont (w sierpniu r. 1831).

Bontemps, generał wojsk rosyjskich, 
wytrawny dyplomata, wysłany był do 
Paryża dla propozycyi hrabiemu An
drzejowi Zamojskiemu warunków po
wrotu do kraju i zajęcia ważnego sta
nowiska w celu uspokojenia rozruchów. 
Zamojski wręcz odmówił (w sierpniu 
r, 1863).

Bonvicini, W łoch rodowity, aczkol
wiek nie pierwszorzędny artysta-ma
larz, bawiąc w Warszawie, malował 
portret Stanisława Augusta Poniatow
skiego, który bardzo mu się udał r. 
1764 i został sztychowany przez Nil- 
sena w Wiedniu r. 1772.

Bonvisi, inaczej Buenoviso, legat pa
pieża Klemensa X. przy dworze pol
skim r. 1673 (p. Buenoviso).

Bonyers baron Jan de Awchy, poseł 
hiszpański przy dworze Zygmunta III, 
króla polskiego r. 1626 (p. Awchy).

Boot Abraham, sekretarz poselstwa 
holenderskiego, autor książki: „Dzien
nik poselstwa Stanów holenderskich do 
Polski i Szwecyi, odbytego w r. 1625 — 
1627“ . W ytłoczony in  f o l i o  po ho- 
lendersku w Amsterdamie r. 1632, 
a oceniony przez antykwaryat lipski 
na 4.200 marek r. 1910.

Boot Henryk z Prus wschodnicb, 
z ludźmi zwerbowanymi tajemnie wpadł 
do Inflant polskich r. 1632.

Boratyni Tytus Liwiusz, W łoch ro
dowity, znany mincarz, którego głoski 
początkowe nazwiska T. L. B spoty
kać można często na medalach i nu
mizmatach polskich. Boratyni zaczął 
bić nową monetę miedzianą w Polsce: 
szelążki zw. boratynki, ternary, szó- 
staki, orły i dukaty, upadlając mo
netę za uchwałą sejmu r. 1659. Bora
tyni otrzymał za zasługi indygenat



szlachectwa polskiego i godność sekre
tarza królewskiego r. 1661.

Boratynskij, książę bojaryn moskiew
ski, na czele licznego oddziału wojska, 
z rozkazu cara Iwana Groźnego spu
stoszył w r. 1580 okolice Szkłowa i Mo- 
hilewa.

Boratynskij, literat i poeta rosyjski, 
na uczcie pożegnalnej, urządzonej na 
cześć Adama Mickiewicza przez jego 
kolegów, na której Mickiewicz impro
wizował i taki obudził zachwyt, że 
Boratynskij, upadłszy na kolana, zawo
łał: „Mon Dieu, pourquoi n’est il pas 
Russe!u Przyjaciele ofiarowali Mickie
wiczowi na pamiątkę puhar srebrny 
(dn. 23 kwietnia r. 1828).

Boratynskij, książę, pułkownik, fli- 
giel-adjutant cesarza Mikołaja I, wy
słany z Petersburga do Wilna z pole
ceniem aresztowania Irenego księcia 
Ogińskiego (8 stycznia r. 1841) Bora
tyński stał na czele oddziału wojsk 
i tłumił powstanie w Królestwie Pol
skiem r. 1846,

Borecka Harta (Marfa) ofiarowywa
ła , zarząd Nowogrodu Kazimierzowi 
Jagiellończykowi, królowi polskiemu, 
wzywając go na pomoc przeciw Iwa
nowi moskiewskiemu. Kazimierz pro- 
pozycyi nie przyjął (r. 1460).

Borelii, mincarz i znakomity meda- 
lyer-artysta, wybił medal przepiękny 
dla uczczenia pamięci Adama Mickie
wicza, Micheleta i Kinet (Quinet), za
służonych profesorów „College de 
Franceu w Paryżu (r. 1845).

Boretti Józef, W łoch rodowity, zna
ny budowniczy-artysta, restaurował po
mnik Zygmunta III, króla polskiego, 
w Warszawie na Placu Zamkowym 
(r. 1810).

Borghese Paoletta, przepiękna sio
stra cesarza Napoleona I, o niezrów
nanych kształtach ciała, model Cano- 
wy; Borghese podobał się bardzo 
książę Józef Poniatowski, z którym 
miała podobno romans w Paryżu r. 1811.

Borgia Franciszek, przesłał w darze 
księżom Jezuitom w Jarosławiu obraz 
Matki Boskiej Pocieszenia w X IV  w.; 
który zasłynął wkrótce cudami w ko

ściele Jezuitów lwowskich r. 1594. 
Obraz malowany według rzymskiej 
„Santa Maria Magiore“ ; modlił się 
przed nią Władysław IV  (r. 1649), 
Jan Kazimierz (r. 1656), tudzież Jan III 
Sobieski (r. 1673). Ksiądz biskup Bił- 
czewski dopełnił uroczystej koronacyi 
obrazu tego dn. 29 maja r. 1905 przy 
wielkim napływie pobożnych i wła
dzy cywilnej.

Borgmann, rektor uniwersytetu pe- 
terburskiego, odkrył w wodach mi
neralnych Druskienickich gubernii 
Kowieńskiej na Litwie własności ra- 
dyoczynne. Odkrycie to jest bardzo 
ważne z tego jeszcze powodu, że 
rad bywa dobywany w niezmiernie 
małej ilości na całym świecie. W e
dług obliczeń z wagonu blendy smo- 
łowcowej dobywa się zaledwie 1 gr. 
chlorydu radu (r. 1908).

Borgone, inaczej Bourgogne, gene
rał wojska angielskiego, na czele sil
nego oddziału zmuszony był kapitulo
wać przed Kościuszką pod Saragossą 
17 października r. 1777. Część sławy 
ośmioletniej wojny północno-amery- 
kańskiej z Anglikami przypada w u- 
dziale Kościuszce.

Bornattlissa Jan, magnat węgierski, 
brał udział w uroczystem przyjęciu 
Zygmunta I Starego, króla polskiego, 
na zjeździe monarchów u Maksymi
liana, cesarza rzymskiego, w Wiedniu 
r. 1515.

Boromissa, dowódca oddziału wojsk 
węgierskich, ofiarował pomoc zbrojną 
Polakom, grożąc ze Ś l ą s k a  Maksy
milianowi, arcyksięciu austryackiemu, 
dopominającemu się z orężem w ręku 
korony polskiej r. 1588.

Boromeo Karol. W łoch rodowity, 
z którym Komendone, nuncyusz papie
ski, prowadził korespondencyę w spra
wach polskich r. 1563.

Borozdin, dowódca oddziału wojsk 
rosyjskich, nacierał na Francuzów 
i wojska polskie, po niefortunnem 
przejściu Bereziny i bitwie pod Stu
dzionką r. 1812. Borozdin wyznaczony 
był przez rząd rosyjski, aby wydać 
przyznane Prusom departamenty by
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łego Księstwa Warszawskiego w Ra
domskiem dn. 28 maja r. 1815.

Borozdin, kapitan straży pogranicz
nej, energicznie tłumił powstanie w 
Królestwie Polskiem. Chwytany przez 
oddział powstańców w lesie Nie- 
diwieckim, koło Pieskowej Skały, Bo
rozdin został powieszony w styczniu 
r. 1863.

Boruchen Chrystyan, poseł króla 
duńskiego do Polski na sejm w spra
wie sojuszu przeciw Karolowi szwedz
kiemu, który to sojusz nie doszedł do 
skutku r. 1603.

Borutldaj inaczej Burundaj, potężny 
chan tatarski, syn Batyja, wraz z No
gajem ruszył na Małopolskę, przepra
wiwszy się przez Bug i W isłę; prze
biegłością i zdradą zdobywali miasta; 
pierwszy padł Sandomierz, następnie 
Zawichost, Łysa Góra i Kraków; po
lała się krew obficie; Borundaj wyciął 
całą ludność, zniszczył Kraków, upro
wadzając mnóstwo ludzi, a kraj za
mienił w pustynię r. 1289.

Boryczka Marcin, W ęgier rodowity, 
gorliwy kapłan, przeniósł się na Ma
zowsze, był kaznodzieją katedralnym 
w Krakowie, ogłosił klątwę, rzuco
ną na Kazimierza W ielkiego, króla 
polskiego, za życie rozwiązłe r. 
1348.

Borys, królewicz węgierski, którego 
Bolesław Krzywousty wraz innymi 
sprzymierzeńcami prowadził na tron 
węgierski, spotkał się z Belą, królem 
węgierskim, nad rzeką Sajo; dowie
dziawszy się o zaburzeniach na gra
nicy Czech, Bolesław ustąpił bez boju, 
wrócił jednak jeszcze po raz drugi 
i trzeci do Węgier, gdzie, znaczne po
niósłszy straty, z powodu zdrady sprzy
mierzeńców, musiał ratować się uciecz
ką r. 1132.

Borys inaczej Buttawa, książę litewski 
przyrodni brat Władysława Jagiełły, 
wysłany był w poselstwie do Krako
wa, z prośbą o rękę Jadwigi, królo
wej polskiej, dla Władysława r. 1383. 
Borys, jako drużba, był obecny na 
ślubie Władysława z Jadwigą 18 stycz. 
r. 1385, na koronacyi zaś Władysława

Jagiełły Buttawa przyjął chrzest w Kra
kowie r. 1386.

Borys, syn Aleksandra, wielki ksią
żę twerski, zawarł traktat pokoju z Ka
zimierzem Jagiellończykiem, królem 
polskim w Twerzedn. 31 sierpniar. 1449.

Borys Godunow, szwagier cara Fie
dora, a po jego  śmierci, car moskiew
ski; przez Lwa Sapiehę, Wielkiego 
Kancelerza litewskiego, zawarł przy
mierze z Rzecząpospolitą polską, aby, 
mając do czynienia ze Szwecyą, byd 
zabezpieczonym od strony ściany mo
skiewskiej r. 1601. Borys Godunow 
rościł sobie prawa do kilku zamecz
ków na pograniczu Ukrainy, będących 
we władaniu Adama księcia Wiśnio- 
wieckiego, którego trapił ciągłymi na
padami zbrojnymi. Nie mogąc dać so
bie rady z silnymi zastępami cara, 
W iśniowiecld, chcąc mu nawzajem do
kuczyć, chwycił się skwapliwie ciem
nej sprawy Samozwańca Hryszki 
Otrepjewa, dał mu schronienie u siebie, 
pierwszy uznał za carewicza Dymitra, 
zaręczył z Maryną Mniszech i silnie 
zaczął go popierać na tron moskiew
ski. Borys Godunow, utrzymując ko- 
respondencyę z Zygmuntem III, kró
lem polskim, nieraz uskarżał się na 
bezprawia, tolerowane w sprzymierzo
nym z Moskwą kraju r. 1602. Borys 
Godonow umarł 23 kwietnia r. 1605, 
otruty podobno przez nieprzyjaciół 
swoich.

Borzywoj, książę czeski, i Świętopełk 
na Morawach, podmówieni przez Zbi
gniewa, napadli na Śląsk, za co Bo
lesław Krzywousty zemścił się, spusto
szywszy Morawy r. 1108.

Boskamp, Holender z urodzenia, 
szambelan, agent polityczny Stanisła
wa Augusta, króla polskiego, przy 
otrzymanej nobilitacyi szlachectwa pol
skiego za zasługi przezwany „Lasopol- 
ski“ ; Boskamp wysłany był do Porty, 
jako poseł nadzwyczajny. Przebiegły 
doradca Siewersa, posła rosyjskiego, do- 
radził mu wypłacić pożyczką 20000 
czerwonych złotych, przeznaczonych 
dla króla na podróż do Grodna, ta- 
kiemi pieniądzmi i w takich worecz
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kach, żeby nie można było poznać, 
skąd pochodzą r. 1793.

Boskamp Adolf, komisarz demarka- 
cyjny rządu pruskiego, członek ko
respondent Towarzystwa Nauk w Kra
kowie r. 1816.

Botsak Jan, uczony teolog luterski, 
przybył do Torunia na dysputę z teo
logami katolickimi r. 1645.

Botwinko Hieronim, prokurator gu- 
bernialny wileński, przedstawiciel 
władz sądowych, syn młynarza, jako 
człowiek niegodziwy i podły, wydalony 
podobno ze służby i sądzony za kra
dzież, brał energiczny udział we wszyst
kich komisyach śledczych i w spra
wie młodzieży uniwersyteckiej „Fila- 
retów“ w W ilnie, zasiadających pod 
przewodnictwem senatora Mikołaja No- 
wosilcowa. Botwinko brał gdzie się 
tylko dało łapówki, które przyjmował 
jako podarunki wdzięczności w okre
sie od r. 1823 do 1831.

Bouchard Ludwik. Francuz rodo
wity, syn oficera armii Napoleona 
w Warszawie r. 1828. Twórca boga
tego zbioru krajobrazów polskich, ce
lował jako znakomity pejzażysta. Jako 
dzielny obywatel przybranej ojczyzny 
pozostawił najchlubniejsze wspomnie
nie o sobie. Umarł we Włocławku r. 
1912. Cześć jego pięknej duszy.

Bourchardiere, oficer wojsk francu
skich, przy boku Jana Sobieskiego, 
króla polskiego, podczas wyprawy je 
go na Turka r. 1684.

Boucher Marya-Wiktorya, wdowa po 
hr. Rochouart-Pontville, zamieszana 
w procesie Rozalii z Chotkiewiczów 
księżny Lubomirskiej o zdradę stanu 
w Paryżu r. 1794.

Boucher Piotr, Francuz rodowity, 
profesor literatury francuskiej, członek 
Towarzystwa Nauk w Krakowie r. 1816.

Boucicaut, Francuz rodowity, dziel
ny rycerz krzyżacki, na czele silnego 
oddziału wszczął gorącą i zajadłą bi
twę pod Wilnem r. 1390.

Boue Ami, znakomity geolog fran
cuski, członek korespondent Towarzy
stwa Nauk w Krakowie r. 1835.

Boufleurs magrabina Marya Fran

ciszka Katarzyna, głośna kochanka 
Stanisława Leszczyńskiego, króla pol
skiego, powszechnie zwana: „Dame 
de volupteu r. 1758.

Bouillon książę Tereniusz, narze
czony Maryi Kazimiery, starszej córki 
królewicza Jakóba Sobieskiego, która 
umarła nagle, będąc narzeczoną jeszcze. 
Młodsza jej siostra, Marya Karolina, 
w tym samym roku poślubiła narze
czonego siostry, który we dwa tygo
dnie umarł niespodzianie. W  pół roku 
po śmierci męża, za dyspensą papieża, 
Marya Karolina oddała rękę swoją 
młodszemu Tereniuszowi, Konradowi 
Godfrydowi de la Tour dAuvergne, 
przyszłemu dziedzicowi dóbr i tytu
łów domu swojego; miała z nim kil
koro dzieci (r. 1739).

Boule de la Mórt, członek komitetu 
rewolucyjnego ąmery kańsko-polskie
go, inaczej zw. Lelewela albo grudnio
wego, w Paryżu 8 grudnia r. 1831.

Bounepart Genowefa, przeorysza kla
sztoru PP. Sakramentek w Warsza
wie, Francuzka rodowita, sprowadzona 
z Francyi razem z innemi zakonnica
mi przez królów ę Maryę Kazimierę 
Sobieską; zmarła r. 1708.

Bouquet, Francuz rodowity, poufny 
sekretarz księcia Lubeckiego, mini
stra Królestwa Polskiego, który noto
wał pod dyktando bruliony jego  li
stów i raportów do ministrów i se
kretarzy stanu Królestwa Polskiego 
w Petersburgu r. 1821.

Bourbon księżniczka Adelaida (?), 
którą dwór Wersalski, proponował wy
dać za mąż za Stanisława Poniatow
skiego, króla polskiego. Sprzeciwiła 
się jednak temu cesarzowa rosyjska 
Katarzyna I I  i postawiła na swojem 
r. 1777.

Bourcier Jan Leonard, Francuz ro
dowity, prokurator generalny, brał go
rący udział w sprawie Stanisława Le
szczyńskiego, króla polskiego, w Lo
taryngii r. 1714.

Bourdelle Antoni Emil, znakomity 
rzeźbiarz francuski, twórca pomnika 
Adama Mickiewicza, wychowaniec wdo
wy Micheleta, dawnego kolegi Mickie

11
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wicza w College de France, przyjął 
chętnie zaproszenie komitetu budowy 
pomnika dla Fryderyka Chopina, bio
rąc udział w sądzie konkursowym 
w Warszawie 15 maja r. 1909. Kon
kurs ten rzeźbiarski dał wyniki zna
komite. Bourdelle brał też gorący u- 
dział w projekcie postawienia pomni
ka Adamowi Mickiewiczowi; bodźcem 
do pracy była miłość ojczyzny w Pa
ryżu, a główną myślą inicyatorów —  
złożenie przez Francuzów hołdu naj
większemu poecie polskiemu. Pomnik 
stanie nad Sekwaną, będąc nietylko 
widomym znakiem hołdu dla Mickie
wicza, ale i dziełem sztuki (r. 1911).

Bourg hrabia Leonard Marya, mar
szałek Francyi, komendant Strasbur
ga, przyjaciel' serdeczny Stanisława 
Leszczyńskiego, b. króla polskiego, do 
którego udał się, zagrożony prześlado
waniem nieprzyjaciół, z prośbą o po
moc zbrojną w razie niebezpieczeń
stwa (r. 1 7 1 7 -1 7 3 0 ).

Bourgogne, inaczej Borgone, gene
rał wojsk angielskich, kapitulował 
przed Kościuszką pod Saragossą r. 1777. 
(p. Borgone).

Bourgoing baron, poseł francuski 
w Petersburgu, autor książki: „Itine- 
raire de Smorgonie“ , 1813. Gorący 
brał udział w urządzeniu Królestwa 
Polskiego r. 1831.

Bourcken, minister duński, w jednej 
ze swych mów parlamentarnych uno
sił się nad Konstytucyą 3 maja, zapew
niając Małachowskiego, marszałka 
sejmu, że cesarzowa Katarzyna II  go
towa była odstąpić Polsce zabrane zie
mie, byleby królem obrali wnuka je j, 
W ielkiego księcia Konstantego r, 1791.

Boutaric, autor książki: „La cour 
de Russie, il y  a cent ans11 Leipzig, 
1860; dotyczy również historyi Pol
ski; książka pozyskała życzliwą ocenę 
krytyki.

B0X0d0S Tomasz, Hiszpan rodowity, 
mistrz generalny Zakonu kaznodziej- f 
skiego, obrany był na tę godność 
przez przedstawicieli duchowieństwa 
litewskiego Rzeczypospolitej w R zy
mie r. 1755.

Boya Adolf, wydawca przepysznego 
sztychu: .}Expugnato obsidione, premen- 
tis urbem Smołenskemem duetu Vladi- 
slai Poloniae Begisa— wydanego w Am
sterdamie i Gdańsku r. 1634.

Boye Piotr, literat i historyk fran
cuski, autor szeregu książek i mono
grafii, dotyczących głównie historyi 
Polski: „ Yoltaire chez le Boy Stanislasu 
itd. Nancy, 1891; „Le budget de la 
Lorraine“ itd. Nancy, 1896; „Les der- 
niers moments de Stanislas itd. Nancy, 
1893. W  roku 1907 Boyć ogłosił nie- 
wydaną dotychczas korespondencyę 
króla Stanisława Leszczyńskiego z 
Fryderykiem Wilhelmem I i Fryde
rykiem II, królami pruskimi (r. 1736— 
1766).

Boyen, minister wojny pruski, zręcz
ny dyplomata, z upoważnienia króla 
Fryderyka Wilhelma III  wszedł w bliz- 
kie stosunki z generałem Hamilkarem 
Kosińskim. Kosiński przyjęty był do 
armii pruskiej w randze generał-lej- 
tenanta i miał zlecenie przygotowania 
projektu uformowania wojska polskie
go w Księstwie Poznańskiem na wzór 
Królestwa Polskiego; liczono, że wobec 
zaostrzenia się stosunków wojskowych 
w Królestwie „armia polska przejdzie 
do Prus“ . Przypuszczenia te jednak 
nie sprawdziły się r. 1816.

Boyer W awrzyniec, Szwed rodowity, 
profesor retoryki, poetyki i matema
tyki w Akademii wileńskiej r. 1537.

Boys Melchior, złotnik norymberski, 
biegły w rzemiośle swojem, sprowa
dzony przez Zygmunta I Starego, kró
la polskiego, wykonywał dla niego ar- 
styczne dzieła jubilerskie ku ozdobie 
kościołów r. 1559.

Braccioli, W łoch rodowity, znako
mity historyk, autor rzadkiej książki: 
Le carazione di Arrigio III . Padova, 
1570; dotyczy również historyi Polski.

Brademburger d-r, autor książki: 
Polnische Gesehichte. zawierającej stek 
kłamstw i najordynarniejszych wycie
czek przeciw wszystkiemu, co polskie
(r. 1908).

Braha hrabia Piotr, senator, zręczny 
dyplomata, komisarz szwedzki, ener
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giczny brał udział w układach wa
runków pokoju polsko - szwedzkiego 
r. 1635.

Brakel, poseł Stanów Kurlandzkich. 
zręczny dyplomata, podtrzymywał upor
czywie kandydaturę Maurycego sa
skiego, naturalnego syna Augusta II, 
króla polskiego, na księstwo kurlandz- 
kie r. 1725.

Branthak, przybrane nazwisko Sta
nisława Leszczyńskiego, b. króla pol
skiego, pod którem, jako subjekt ku
piecki, przekradał się przez Niemcy, 
dążąc na sejm konwokacyjny do W ar
szawy, we wrześniu r. 1734.

Bramunt pułkownik, na czele wojsk 
rosyjskich pobity pod Wapiskiem 
przez wojsko Rzeczypospolitej polskiej 
r. 1663.

Brancacio Carlucio, inaczej Bran- 
karyusz Karol, Włach rodowity, zręcz
ny i przebiegły awanturnik, przecho
wywał czas jakiś skarby królowej 
Bony w zamku chęcińskim; namówił 
królowę do wyjazdu do W łoch pod 
pozorem ratowania zdrowia r. 1555 
i wymógł u Bony legat w testamen
cie na imię Emila (Kamilla). Brancacio 
r. 1557. Brancacio potrafił też zaskar
bić sobie łaski i zdobyć zaufanie kró
lewien Anny i Katarzyny Jagiellonek, 
które poleciły mu po śmierci matki 
i brata Zygmunta Augusta windyka- 
cyę sum neapolitańskich. W  tym celu 
Brancacio bawił czas jakiś w Krako
wie i jeździł do Szwecyi r. 1575.

Brancew P. D., historyk i literat 
rosyjski, autor kilku broszur, napisa
nych tendencyjnie i w duchu czysto 
rosyjskim: Pol-skij miatież 1863. W il
no, 1894; Sostojanie Polszy. Wilno. 
1895; Padenje Polssy. Wilno. 1894; 
Wozstanje Polaków 1830— 31. Wilno, 
1897.

Brandemburg hrabia, generał wojsk 
pruskich, na czele silnego oddziału 
uśmierzał powstanie w Krakowie i wraz 
z generałem Wbrna i Ridiegerem utwo
rzyli tam Radę rządową w marcu 
r. 1846.

Braildes Jerzy, znakomity literat 
i pisarz duński, autor słynnego dzieła:

O Polsce r. 1880. Brandes roztoczył 
wspaniały obraz rozkwitu twórczości 
polskiej i oznaczył trzem geniuszom 
poezyi Adamowi Mickiewiczowi, Z. 
Krasińskiemu i Juliuszowi Słowackie
mu należne w literaturze polskiej sta
nowisko. Charakterystyka poezyi A. 
Mickiewicza, podana przez Brandesa 
ma wielkie znaczenie dla literatury 
polskiej (1900 r.). Pod zaszczytnem prze
wodnictwem Brandesa, staraniem loży 
wolnomularskiej Wielkiego Wschodu 
przy licznym udziale znakomitości, 
odbył się międzynarodowy kongres 
przyjaciół Polaków w Paryżu w marcu 
r. 1905.

Brandt Euzebiusz, agent Fryderyka 
Wilhelma, elektora brandeburskiego, 
podstępnie pod przybranem nazwi
skiem Wedell, niby powiernik i przy
jaciel Krzysztofa Ludwika Kalstejna, 
królewieckiego patryoty, a właściwie 
przestępcy politycznego, zaaresztował 
go niespodzianie w Warszawie i w y
wiózł do Prus r. 1672. Kalstejn, oskar
żony o rozrzucanie pism z uszczerb
kiem powagi elektora Fryderyka W il
helma brandeburskiego, ukarany zo
stał śmiercią; protestacya króla pol
skiego nic nie wskórała r. 1672.

Brandt, generał wojsk saskich, zmu
sił wysiadającego już na ląd księcia 
de Conti, pretendenta do korony pol
skiej, odpłynąć z pod Gdańska, uwa
żając go za przeciwnika władcy swe
go, Augusta II  r. 1696. W  kilka lat 
później na czele silnego oddziału 
wojsk Brandt przeprawił się przez 
Prosnę, wygrał bitwę pod Kaliszem, 
rozbroił 40 chorągwi wojsk szwedz
kich, a dla większego zawstydzenia, 
odarłszy z mundurów, w koszulach 
tylko wypuścił, kładąc 13.000 trupem. 
Pomimo jednak tak świetnego zw y
cięstwa August II, obawiając się naj
ścia Szwedów na Saksonię, przyjął na
rzucony mu traktat Altsztadtski i zrzekł 
się korony na korzyść Stanisława Le
szczyńskiego r. 1707,

Brandt Henryk, Polak zniemczony, 
luteranin, służył w legii nadwiślań
skiej polskiej r. 1808; brał udział



w randze porucznika w potyczce pod 
Villelem 16 lutego r. 1810 i był au
torem książki: Der Feldzug der Bussen 
und Boleń zwischen Bug und Narew 
im 1831—1832. Brandt umarł jako 
wysoki dostojnik armii pruskiej w ran
dze generała piechoty, w Berlinie 
r. 1868.

Brandt, pułkownik wojsk pruskich, 
na czele 6.000 żołnierza zaatakował 
oddział, składający się z 750 ludzi, 
pod dowództwem Floryana Dąbrow
skiego, pod miasteczkiem Książy, żą
dając, aby Polacy przysłali do niego 
parlamentarza. Dąbrowski, związany 
rozkazami Mierosławskiego, nie zgo
dził się na żadne układy i rozpoczął 
bitwę zażartą. Pięć godzin trwała 
bitwa, zakończona zdobyciem baryka
dy przez Prusaków, którzy wszystkich 
prawie strzelców, nawet rannych w la
zaretach, z największą pozabijali wście
kłością. Padł przytem sam Floryan 
Dąbrowski (28 kwietnia r. 1848).

Brandt, generał wojsk rosyjskich, 
wysłany z Petersburga do Bobruj ska 
w celu dokonania rewizyi wojskowej, 
pochwycony przypadkiem w lasach 
Boguszewskich przez oddział powstań
czy Laskowskiego; otrzymawszy od 
generała Brandta słowo honoru, źe go 
nie zdradzi, Laskowski pokazał mu 
zbrojną siłę swoją. Oddział powstań
czy salutował generałowi i wykonał 
wobec niego ćwiczenia. Brandt zachwy
cał się wyćwiczeniem żołnierza, mó
wiąc, iż to, co widział, przeszło jego 
wyobrażenie, jakie miał o sile ruchu 
powstańczego. Laskow ski, wziąwszy 
raz jeszcze słowo honoru od generała 
Brandta, iż ich nie zdradzi, puścił go 
wolno. Kiedy, dowiedziawszy się o zaj
ściu z Brandtem, władze rządowe w y
słały mu na pomoc kilka rot żołnie
rzy, spotkały one wracającego pieszo 
generała, który zawrócił je  z powrotem 
do Ihumenia, w lipcu r. 1863.

Bratikaryusz Karol, inaczej Bran- 
cacio Carlucio, W łoch rodowity r, 1555 
(p. Brancacio).

Braun, Niemiec rodowity, znakomity 
artysta-rytownik i sztycharz w X V II

w., którego rycina z podpisem włas
noręcznym przedstawia katedrę po
znańską, najstarszą świątynię, wznie
sioną w Polsce, a założoną r. 968.

Braun, Niemiec rodowity, znakomity 
lekarz nadworny Jana Sobieskiego, 
króla polskiego, czynił co mógł, aby 
przynieść ulgę cierpieniom króla, któ
ry jednak lekceważył uczone wska
zówki lekarza, ufając, że cud raczej 
Najśw. M. Panny ochroni go od śmier
ci r. 1696.

Braun Dawid, Niemiec rodowity, 
znany archeolog i zbieracz numizma
tów, autor poważnej książki: Fom Pol- 
nisehen Munzwezen. Elbing, 1722— 1726.

Braun Jan, Niemiec rodowity, pro
fesor uniwersytetu wileńskiego, pro
rektor teatru anatomicznego, założyciel 
Akademii medycznej w Wilnie r. 1805.

Braun Markus, wysłaniec rządu ame
rykańskiego, dla zbadania na miejscu 
sprawy wychodźtwa polskiego i kraju 
zachodniego, bawił czas jakiś w War
szawie i innych miejscowościach kra
ju r. 1903.

Brayda di Saleto Piotr z Apulii, 
pisarz o wyższem wykształceniu, wy
dał książkę: Napoleon I  i niepodległość 
Polski v. 1908, w której, nie schlebiając 
nikomu, nikogo też nie oczernił.

Brea, bogaty bankier wiedeński, u 
którego złożone były kapitały konfede
ratów barskich, z których rachunki zda
wał i pieniądze wypłacał W ybickie
mu i Pacowi r. 1772.

Breal Michał, znakomity lingwista, 
profesor w College de France, miał od
czyt o Adamie Mickiewiczu w Pary
żu r. 1898.

Breda, znakomity artysta - malarz, 
twórca obrazu, posiadającego wielkie 
zalety a malowanego do kościoła ka
tedralnego w Augsburgu i przedsta
wiającego Odsiecz Wiednia przez Ja
na III Sobieskiego, króla polskiego, 
na czele wojsk polskich r. 1683.

Bredius Abraham, znakomity uczony 
w Hadze, któremu gremium profeso- 
sów W szechnicy Jagiellońskiej przy
znało tytuł i dyplom doktora filozofii 
Honoris Causa z powodu 500-letniego
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jubileuszu uniwersytetu krakowskiego 
r. 1900.

Bredt Wiktor, autor książki Die 
Polenfrage in Buhrkolengebist. Lipsk 
1909; dotyczy również historyi Polski.

Bregil hrabia de Flecelle, poseł fran
cuski przy dworze polskim, zręczny 
dyplomata, prowadził układy w spra
wie małżeństwa Władysława IV, króla 
polskiego, z Marya Ludwiką księżni
czką Gonzaga, i towarzyszył jej w po
dróży z Paryża do Warszawy r. 1646.

Bremzen, Niemiec rodowity w ran
dze kapitana, był adjutantem generała 
Liidersa, namiestnika Królestwa Pol
skiego, pochwycił 19-letniego Ludwika 
Jaroszyńskiego, który strzelał do W ie l
kiego księcia Konstantego d. 3 lipca 
r. 1862 w Warszawie. P>remzen mia
nowany wkrótce naczelnikiem wojen
nym w Pabianicach, zasłynął ze zdzier- 
stwa, niesprawiedliwości i łapownictwa 
w sprawach politycznych (r. 1862— 
1864).

Brenn Efraim, znany minearz, któ
rego głoski początkowe nazwiska E. B. 
spotykają się często na numizmatach 
i medalach polskich r. 1775.

Brenn, znany architekt-artysta przy 
dworze cesarza Pawła I, podał pro
jekt .wspaniałego katafalku, na obchód 
pogrzebu Stanisława Augusta, b. kró
la polskiego, zmarłego w Petersburgu 
w lutym r. 1798.

Bressy hrabia, poseł francuski przy 
dworze polskim, zręczny dyplomata, 
przyczynił się najwięcej do małżeń
stwa króla Jana Kazimierza z królo
wą wdową Maryą Ludwiką w maju 
r. 1649.

Bret John, przybrane nazwisko Hen
ryka Abichta, gorącego patryoty pol
skiego i spiskowca, należącego do ko
mitetu generała Ludwika Mierosła
wskiego, r. 1862.

Bretysław (Brzety sław), książę czeski, 
z Sewerem, biskupem praskim, najechał 
Gdecz (albo Giecz, na południe od Gnie
zna), Gniezno, Kraków i Wrocław, mia
sto zniszczył, a gdeczan uprowadził do 
niewoli do Czech, uwożąc jednocześnie 
ciało S-go Wojciecha. Polacy zapew

niają, że to było ciało nie Ś-go 
W ojciecha, ale błogosławionego Ra- 
dzyna i pięciu braci, które tam były 
złożone. Bretysław oderwał Małopol- 
skę i Śląsk do swego państwa, zabie
rając 100 wozów ze skarbami książąt 
i królów polskich, r. 1039.

Bretysław inaczej Brzetysław II, 
król czeski, pasował Bolesława Kry- 
woustego, królewicza polskiego, na ry
cerza, przyczem_ darował mu zamek 
Krzemieniec w Żytcu r. 1099.

Brey Kajetan, literat włoski w Me- 
dyolanie, obdarzony niezwykłym ta
lentem i niepospolitą wiedzą, był człon
kiem korespondentem Towarzystwa 
Nauk w Krakowie r. 1844.

Breyer, Francuz rodowity, nauczy
ciel języka francuskiego w gimnazjum 
mozyrskiem, miał zamiar założyć lożę 
masońską; zdawało się wszystkim, że 
człowiek ten, jeżeli był kiedykolwiek 
złym, to być nim przestanie, r. 1826.

Breyne Jan Filip, znany archeolog, 
autor kilku dzieł numizmatycznych 
dotyczących również numizmatyki kra
jowej polskiej r. 1766.

Breynius Jakób, Niemiec rodowity, 
pochodził z rodziny brandeburskiej, 
osiadłej w Gdańsku; wielki botanik, 
odbił we własnej drukarni różne pisma 
swoje poświęcone botanice. Brenius 
umarł 25 stycznia r. 1697.

Brezan Vencel, literat czeski, autor 
książki: Żywot Wilema z Rozemherka 
(przedruk ówczesnego wydania r. 1847), 
dotyczy również historyi Polski, jako 
życiorys kandydata do korony polskiej, 
r. 1573.

Brick A. L., poseł stanu Indyany, 
za poparciem którego kongres Stanów 
Zjednoczonych w Ameryce, asygno- 
wał 50.000 dolarów na budowę po
mnika dla Kazimierza Puławskiego, 
jako obrońcy wolności w W aszyng
tonie. Podjął się tego artysta-rzeźbiarz 
Chodzyński, twórca pomnika Tadeu
sza Kościuszki w Chicago, r. 1906.O  7

Brie, Francuz rodowity, służalec Ma
ryi Kazimiery, królowej polskiej, wy
słany z Blois do Warszawy dla wrę
czenia listu własnoręcznego do Maryi
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Józefy, królewiczowej Konstantowej, 
z domu Wessel, o przyspieszenie roz
wodu, r. 1715.

Brigen, generał-major wojsk rosyj
skich, energiczny brał udział przy 
zdobyciu miasta Warszawy. Bitwa dó- 
siągła kresu, którego nie mogło uchy
lić ani męstwo, ani poświęcenie, ani 
brawura szalona d. 8 września r. 1831.

Brigido hrabia, namiestnik galicyj
ski, człowiek prawy, składając spra
wozdanie o położeniu kraju cesarzowi 
Józefowi II, nie taił wcale smutnego 
położenia i powszechnego niezadowo
lenia, r 1790.

Brigita córka Ditrycha, margrabie
go Miśni, była drugą żoną Konrada, 
księcia głogowskiego, r. 1271.

Brincken baron Juliusz, Niemiec 
rodowity, główny zarządca leśnictwa 
w Królestwie Polskiem, .sprowadzony 
z Westfalii przez ministra księcia Lu- 
beckiego (r. ] 818), wielce zasłużony 
założyciel zwierzyńca skierniewickie
go, uporządkował lasy pod Sękoci- 
nami; Brincken był autorem książ
ki: Memoires descriptives sur la forśt 
de Białowieża, Yarsoyie 1828. Notatki, 
pozbawione przyprawy literackiej, a za 
to szczere, proste i uczciwe; umarł 
w r. 1846.

Brink, Belgijczyk z urodzenia, z m. 
Rygi, sprzeciwiał się uporczywie i ener
gicznie wprowadzeniu nowego kalen
darza gregoryariskiego, póki król Ste
fan Batory nie oświadczył, że kalen
darz nowy wprowadzony jest dla po
rządku cywilnego Rzeczypospolitej, nie 
zaś dla ucisku wolności wyznań, r. 1585.

Brinkley, profesor astronomii w Du
blinie, wydawca rozprawy Jana Śnia
deckiego o Mikołaju Koperniku po 
angielsku r. 1823.

Briotet Jakób, Francuz rodowity, 
profesor chirurgii w Akademii W ileń
skiej, pierwszy zaczął szczepić ospę 
w Polsce r. 1787. Briotet stanął na 
czele komitetu opieki nad pochwyco
nym niewolnikiem nieprzyjacielowi i 
aresztowanymi osobistościami podczas 
rewolucyi w W ilnie 23 kwietnia r. 1794.

Brisąuetl, awanturnik, z kilkoma to

warzyszami stanął na czele spisku na 
życie Stanisława Leszczyńskiego, b. 
króla polskiego, i zaprzysiągł go zabić: 
Król wobec tego udał się do hr. Leo
narda Bourga, komendanta Strasburga 
z prośbą o pomoc zbrojną (r. 1724).

BrochhaUS Fryderyk, szwagier Ry
szarda Wagnera, znakomitegn muzyka 
i kompozytora, miał wysokie uznanie 
dla nieszczęśliwych bojowników pol
skich i stanął na czele komitetu, zaj
mującego się rozbitkami, ponosząc 
znaczne ofiary dla nich, w Lipsku
r. 1831.

Broglie hrabia Franciszek Marya, 
ambasador francuski, Piemontczyk, 
wysłany do Drezna jako poseł do 
dworu Augusta III, posiadał umysł 
czynny i pracowity; zdolny zarówno 
do kombinacyi wojennych jak  i dy
plomatycznych; dom jego stanowił był 
ucieczkę wszystkich uciśnionych, któ
rych żale i krzyw dy przedstawiał bar
dzo chętnie królowi r. 1757.

BrogSie książę, pisarz wytworny 
i głęboki, autor ciekawej książki: Le 
secret du roi. Paris, 1878; dotyczy rów
nież historyi Polski.

Brou, zręczny dyplomata rosyjski, 
gorący brał udział w sprawie przy
znania inwestytury dla Ernesta Jana 
Biirona na księstwo kurlandzkie przez 
Augusta III, króla polskiego, r. 1763.

Brougham, historyk, znakomity mąż 
stanu i myśliciel, jeden z przywódców 
opozycyi; za 5000 dukatów, ofiarowa
nych przez księcia Adama Czartory
skiego, podjął się bronić w izbie spra
wy polskiej. Brougham był autorem 
książki: Precis historigue du partage de 
la Pologne 1796. Marseille, 1831; 
Brougham nie wahał się potępić aktu 
samowoli mocarstw rozbiorowych, mó
wiąc: „Upadek narodu polskiego, zbrod
nię Moskwy, zdradę Prus, postępowa
nie Austryi i głupią obojętność Euro
py wiecznie potępiać będzie świat 
uczony“ (r. 1831).

BrilCCi, pułkownik wojsk włoskich, 
wysłany przez G-uizeppe Garybaldiego 
do Konstantynopola dla porozumienia 
się z emigracyą polską, ofiarowywał
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się wyprawić kilkuset Włochów uzbro
jonych do Polski i przerzucić powsta
nie do Galicyi r. 1863.

Bruckner Aleksander, profesor hi
storyi literatury polskiej w uniwersy
tecie berlińskim, był autorem cieka
wej książki: Istoria Ekatieryny I I  Pe
tersburg, 1885, tudzież Putieszestwie 
Imperatrycy Ekateryny J /itd . 1881; do
tyczy również historyi Polski.

Briiggen baron, autor książki: Po
hlem a u f Lósung. Leipzig, 1878, w któ
rej opisywał życie w Warszawie w r. 
1780. Briiggen nie pomija w swem, 
nie zawsze prawdziwem opowiadaniu, 
chwili, w której panował koń. W szyst
ko stawało w podziwieniu, gdy nad
jeżdżał piękny książę Józef Poniatow
ski, stojąc w pojeździe zaprzężonym 
w 8 rumaków, przy nim siedzieli przy
jaciele jego, Wielhorski i Kościuszko, 
kawalerowie „końskiego klubu“ . Ksią
żę nosił przydomek: „D er sćhonste 
Ritterw, którym zaszczyciły go Niem
ki, r. 1780.

Brugman, zręczny dyplomata holen
derski, deputowany kurfirsta, energicz
ny brał udział w układach warun
ków pokoju szwedzko-polskiego r. 1635.

Briihl, inaczej hrabia Henryk Bryl, 
różnicę tę nazwiska tłómaezył różnicą 
języka w Polsce i Saksonii, która tę 
zmianę zrodziła. Briihl, Niemiec rodo
wity, pierwszy wszechwładny mini
ster w Polsce i Saksonii, ulubieniec 
i zausznik, tudzież przyjaciel króla 
Augusta III ; na nim spoczywała więk
sza część rządu; wyzyskiwacz dóbr 
koronnych, chytry dyplomata, pozba
wiony wyższych zdolności, chwiejny 
w postanowieniach, jeden z tych któ
rym zdawało się, że do polityki w y
starczą intrygi i krętactwo. Briihl fry- 
marczył orderami Orła Białego, wziął 
jakoby 600 dukatów od Czartoryskich, 
dla poparcia Stanisława Poniatowskie
go, stolnika litewskiego, na tron pol
ski, a czynił to dla napełnienia pu
stej zawsze kasy. Briihl gospodarował 
w Warszawie, ściągając opłaty za roz
dawnictwo urzędów r. 1756. Faworyt 
królewski tak był zręczny, że zdołał

wmówić w króla Augusta III, iż sam 
wyłącznie piastuje najwyższą władzę.— 
Briihl rządził od roku 1734 do r. 1763, 
w  którym to roku umarł.

Briihl hrabia Fryderyk Aloizy Jó
zef, starszy syn Henryka, będąc dwu- 
nastoletniem pacholęciem, mianowany 
został starostą grodowym warszaw
skim r. 1750. Jako generał artyleryi 
koronnej otrzymał indygenat szlache
ctwa polskiego r. 1764. Gorliwy zwo
lennik masoneryi, Briihl był mistrzem 
loży „Cnotliwy Sarmata^, założonej 
w Warszawie 15 sierpnia r. 1766,

Brulart, Francuz rodowity, z oto
czenia Henryka Walezego, króla pol
skiego, potwierdzał zwykle prawdzi
wość podpisu królewskiego na listach, 
dyplomach i innych dokumentach 
r. 1575.

Briillow, akademik, znakomity ma
larz, którego pędzla obraz („zaprestol- 
n y j“ ) znajduje się przy głównym ołta
rzu w kaplicy łazienkowskiej (cerkwi) 
w Warszawie r. 1846.

Briiner Izydor, znany żyd warszaw
ski, który odgrażał się pomścić na re
daktorach dzienników warszawskich 
za obrazę żydów polskich, w artykule 
dziennikarza Koniga drukowanym 
w Gazecie Warszawskiej r. 1859.

Brunetti, nuncyusz papieski, zdając 
sprawę Stolicy Apostolskiej o potrze
bie żórawińskiej pisał: „Jan III  moc
no Turków poraził 23 września r. 1676, 
nigdy dosyć uwielbienia okazać nie  ̂
można dzielności i męstwu Jana So
bieskiego, co życie jego  czynią godnem 
podziwienia. Niema sprawniejszego w oj
ska w potrzebie jak  polskie!“

Brunner generał-lejtnant, na czele 
silnego oddziału wojsk rosyjskich tłu
mił powstanie w Królestwie Polskiem 
w Kaliskiem r. 1863.

BrUilO, inaczej Bonifacy św., Niemiec 
rodowity z Kwelinburga, jako młodzie
niec marzył o przelaniu krwi u pogan 
za przykładem św. W ojciecha, którego 
wziął sobie za wzór. Bruno, mnich za
konu Benedyktynów, wyjechał do Pol
ski, żeby poświęcić się misyonarstwu 
r. 1001; bawił czas jakiś na dworze



Bolesława Chrobrego, u którego miał 
wielkie poważanie. Bolesław przyjął go 
pełnetn sereem, osadził w dyecezyi po
znańskiej, zbudował cele pustelnicze 
i kościół drewniany. Bruno wraz z 18 
towarzyszami został umęczony przez 
pogan r. 1008 i był pierwszym puste]- 
nikiem-męczennikiem w Polsce. Król 
Bolesław, jako głowa Słowiańszczyzny, 
wykupił ciało św. Brunona r. 1009.

Brunon, biskup Fuldy, później pa
pież Leon I X ,  dal By lisie królowej 
polskiej, małżonce Mieczysława II, bę
dącej na wygnaniu, suknię zakonną 
Urszulanek kolońskich; Ryksa resztę 
życia spędziła w świątobliwości (r. 1040).

Brunnow baron, poseł rosyjski w  Ber
linie i Londynie, brał gorący udział 
w korespondeneyi dyplomatycznej w 
sprawie urządzenia Królestwa Polskie
go, głosząc przytem usposobienie przy
chylne cesarza dla Polaków (1831—  
1856).

Brutti Dominik, prałat jego świąto
bliwości papieża, korespondent Towa
rzystwa Nauk w Krakowie r. 1832.

Brzetysław, inaczej Bretysław II, 
król czeski, pasował Bolesława Krzy
woustego na rycerza r. 1099 (p. Bre
tysław).

Brzuchowiecki Samko, służąc w w oj
sku rosyjskiem, mianowany został przez 
władzę swoją, pomimo wiedzy Rzeczy
pospolitej, hetmanem kozackim zapo
roskim r. 1663.

Buat hrabia, historyk i literat fran
cuski, wybitny krytyk i znawca pi
śmiennictwa swojskiego, autor ciekawej 
książki: Histoire ancienne des peuples 
de l'Europe. Paris, 1772; dotyczy rów
nież historyi Polski.

Bucelif Mikołaj, znany pod nazwi
skiem Mikołaja z Padwy. W łoch rodo
wity, znakomity lekarz nadworny Ste
fana Batorego, króla polskiego, przy 
śmierci którego był obecny w Grodnie 
dn. 12 grudnia r. 1586. Bucelli był 
następnie lekarzem Zygmunta III króla 
polskiego, r. 1594.

BllCCi, W łoch rodowity, wysoce u- 
zdolniony i trzeźwo patrzący na życie, 
autor ciekawej książki: La coronazioni

del Christianissimo Re Senrico III. 
Padova, 1576; dotyczy również histo
ryi Polski.

Buchajn, dowódca wojsk austrya- 
ckich, wysłany na pomoc Janowi Ka
zimierzowi, królowi polskiemu, przeciw 
licznym nieprzyjaciołom r. 1657.

Buchalino, W łoch rodowity, sekre
tarz przyboczny Władysława IV, króla 
polskiego, jako agent królewski w We- 
necyi w imieniu króla odradzał króle
wiczowi Janowi Kazimierzowi wstępo
wać do zakonu Jezuitów w Rzymie 
r. 1643.

Buchenha(je, przedstawiciel głośnej 
firmy bankierskiej w Berlinie, zaczął 
skupywać dobra polskie Niepołomnice 
i Lipowiec w  Galicyi dla wielkiego 
księcia Fryderyka, następcy tronu pru
skiego, rozpoczynając w ten sposób 
kolonizacyę niemiecką r. 1868.

Buching Antoni Fryderyk, znany 
archeolog i zbieracz numizmatów, autor 
poważnego dzieła numizmatycznego, 
które dotyczy również numizmatyki 
krajowej polskiej r. 1810.

Buching G. G., znany archeolog i ba
dacz starożytności, autor dzieła numi
zmatycznego, które dotyczy również 
numizmatyki krajowej polskiej r. 1819.

Bucholtz Ludwik, agent dyploma
tyczny i polityczny rządu pruskiego, 
przybył do Warszawy, aby zapropono
wać Polakom przymierze, zapewniając 
opiekę Fryderyka Wilhelma przeciw 
Rosyi r. 1788; jednocześnie zaś roz
począł pertraktacye w sprawie pozy
skania Gdańska i Torunia dla Prus. 
Bucholtz wręczył kanclerzowi Mała
chowskiemu deklaracyę z zawiadomie
niem, że wojska pruskie zajmą Wielko- 
polskę, aby nie zostawiać rąk wolnych 
spiskowcom, tudzież dla poskromienia 
zaburzeń 16 stycznia r. 1793. W  tym 
celu Bucholtz był obecny na Sejmie 
nadzwyczajnym w Grodnie, a zasko
czony nagle w Warszawie przez re- 
wolucyę 17 kwietnia r. 1794, Bucholtz 
otrzymał eskortę bezpieczeństwa, ażeby 
mógł bezpiecznie usunąć się ze stolicy 
do obozu pruskiego generała W olk y  i 
opuścił Warszawę d. 23 czerwca r. 1794,
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Bucholtz, profesor Akademii poznań
skiej, nieprzejednany hakatysta, do
magał się w jednem z pism hakaty- 
stycznych dalszego stosowania wywła
szczenia w całej rozciągłości, gdyż 
fakty oddzielne drażnią tylko Polaków. 
Zresztą Polacy czekają na to jedynie, 
aby zaczęto ich wywłaszczać (w gru
dniu r. 1912).

Blichot Filibert, zaufany Robespier- 
re’a, dyktatora Francyi,' pozostawał 
w ciągłych stosunkach zBarsem, patryo- 
tą polskim i emigracyą, to też gorący 
brał udział w procesie Rozalii z Chot- 
kiewiczów księżny Lubomirskiej, oskar
żonej o zdradę stanu i osądzonej na 
śmierć w Paryżu r. 1794; ks. Lubo- 
mirska została ścięta na gilotynie.

Bud p. Błud.
Budagow S. G., autor książki: Uka- 

zatiel fabryk i zawodoio i t. d. Peters
burg, 1894; dotyczy głównie Królestwa 
Polskiego.

BudatlOW-Właditnirskij, Rosyanin, pro
fesor Uniwersytetu kijowskiego, autor 
wielu dzieł poważnych, dotyczących 
również historyi Polski r. 1889 (p.W ła- 
dimirskij).

Budberg baron, ambasador rosyjski 
w Paryżu, brał gorący udział w spra
wach polskich r. 1862. Budberg do
magał się u rządu francuskiego zam
knięcia szkoły polskiej w  Batignolles, 
co mu wręcz odmówiono. Na skutek 
prośby nuncyusza papieskiego o prze
niesienie spokojne i bez przeszkód ze 
strony władz rosyjskich W izytek mni
szek wileńskich do Francyi, Budberg 
zwrócił się do generał-gubernatora wo
jennego M. M. Murawiewa, od którego 
otrzymał zezwolenie r. 1865.

Budley generał, dzielny obrońca oj
czyzny, niepodległości i honoru naro
dowego; odznaczył się męstwem pod 
Saragossą r. 1808 pod naczelnem do
wództwem Palafoksa.

Budziłowicz Antoni, historyk rosyj
ski, autor książki: Piencobytnyje Sta
wianie i t. d. .Kijów, 1878; dotyczy rów
nież historyi Polski. Należy przypu
szczać, źe autor nie mógł czy nie chciał 
wiernie odtworzyć przeszłości.

Buenoyiso, inaczej B oim si, legat 
nadzwyczajny papieża Klemensa X , 
pośredniczył w zawarciu zgody pomię
dzy Michałem Korybutem Wiśniowie- 
ckim, królem polskim, prymasem Praż- 
mowskim i hetmanem Janem Sobie
skim. Buenoyiso w imieniu papieża za
lecał uległość dla króla w Ujazdowie
12 marca r. 1673. Legat papieski 
wniósł 40000 skudów, t. j. 320.0U0 złp., 
jako subwencyę na wojnę turecką od 
papieża Klemensa X  w czerwcu r. 
1673.

Bufanow, generał wojsk rosyjskich, 
stał się głośnym z powodu pojedynku 
z generałem Lubo wieki m, w którym 
został zabity r. 1793.

Buffet, Francuz rodowity, dzielny 
obrońca wolności i partyzant powsta
nia polskiego r. 1863. Obok postaci 
takich zatrzymujemy się zawsze z uzna
niem, podziwem i uwielbieniem.

Biihler, inaczej baron Karol Biller, 
Niemiec rodowity, zarządzający kan- 
celaryą O. A. Potiemkina, wyznaczony 
był jako poseł przy konfederacyi ge
neralnej koronnej w Targowicy r. 1792 
(p. Biller).

Biihren, inaczej Biron (p. Biron).
Buini Piotr, Floren tyj czyk, lekarz na

dworny, w obecności którego odbyła 
się obdukeya zwłok Jana III  Sobie
skiego w Wilanowie dn. 18 lipca r. 
1696.

Buksewden Fryderyk, generał-major, 
dowódca oddziału wojsk rosyjskich, 
komendant m. Warszawy, oskarżył 
przed kanclerzem Bezborodko i Repni- 
nem księcia Józefa Poniatowskiego, 
przezwanego „Pepi“ , źe jest republi
kaninem na modłę francuską; ci w y
mogli na Stanisławie Auguście, królu 
polskim, aby rozkazał księciu Józefowi 
wyjechać z Warszawy do Wiednia 
r. 1788. Generał Buksewden podczas 
rzezi Pragi prosił Suworowa, aby ka
zał zaprzestać bezcelowych mordów i 
rabunków, to też wkrótce zamilkła 
kanonada i zapanowała cisza śmier
telna. Buksewden umarł w r. 1811.

Bulące!, przedstawiciel dworu rosyj
skiego przy Watykanie, prowadził go-

12



- 9 0 -

rące pertrakfcacye z kardynałem Merry 
del Val w sprawach: 1) wizy tacy i ks. 
biskupa Cieplaka w gubernii Mińskiej 
na Litwie, 2) Jezuitów mieszkają
cych potajemnie w Rosyi, 3) walki 
z Maryawitami i wielu in. w listopa
dzie r. 1910.

Blllicz C. K., profesor Uniwersytetu 
petersburskiego, brał udział w obiedzie 
jubileuszowym polskim, urządzonym 
na cześć poety Aleksandra Puszkina, 
druha Adama Mickiewicza, w Peters
burgu r. 1897.

Bulów generał, na czele silnego od
działu wojska szwedzkiego zburzył za
mek Gołanczy w Krakowskiem r. 1656.

Biilow hrabia Bernard, kanclerz Rze
szy niemieckiej, prezes ministrów, w y
głosił w parlamencie r. 1901 mowę 
tendencyjną przeciw Polakom w spra
wie Wrzesińskiej. Opór Polaków prze
ciw uczeniu dzieci po niemiecku zda
wał się być Biilowowi obelgą dla Nie
miec, to też smutna historya dzieci 
polskich., katowanych za pacierz polski, 
była skutkiem polityki pruskiej, ma
jącej na celu wynarodowienie i wyple
nienie z powierzchni ziemi mowy i du
cha polskiego. Prześladowanie prasy 
polskiej, stowarzyszeń i zgromadzeń 
polskich, ucisk germanizacy iny w szkole 
i urzędach, bojkotowanie handlu i prze
mysłu polskiego, słowem, wszelkich ob
jawów życia polskiego, oto cele i za
dania rządu pruskiego, dla dopięcia 
których nie wahał się użyć sposobów 
najgwałtowniejszych. Koroną polityki 
brutalnej Niemiec była ustawa o w y
właszczeniu Polaków z ziem i;' ustawa 
ta zniesławiła cały naród niemiecki. 
A by zniemczyć rasę zwyciężoną, Bu
lów przedstawił sejmowi pruskiemu 
projekt ustawy o wywłaszczeniu jako 
ciąg dalszy polityki Bismarcka dla 
podtrzymania niemczyzny na kresach. 
Kanclerz przeforsował w obu Izbach 
prawodawczych ustawę o wywłaszcze
niu przymusowem 50000 hek. ziemi 
na rzecz komisyi kolonizacyjnej r. 1908. 
Ustawa była dziełem Billowa, on sam 
jednak starał się dowieść, że nie cho
dziło tu bynajmniej o wyplenienie Po

laków, lecz o politykę obronną. Prawo 
bezprawia weszło w życie 17 stycznia 
r. i908; ohydnein prawem tern kan
clerz „zaimponował" Europie. Biilow 
domagał się od Sejmu przeznaczenia 
na cel ten 400 milionów marek. Na 
głośne krzyki niezadowolenia, Biilow 
przytoczył stare przysłowie niemieckie: 
„Stulić pysk, a płacić podatki!“ Bu-

l Iow nazywał Polaków drzazgą w ciele 1 
niemieekiem; przecież Prusacy sami 
ją  sobie wbili w ciało. W  dawnym 
kraju polskim obecnie 25°/0 ludności 
obcej załatwia interesy swoje, a po
między niemi 6°/0 Niemców ziemię 
Polakom z pod nóg usuwa, wykupując 
od właścicieli większych posiadłości, 
którzy nie mogą, czy nie potrafią go
spodarować korzystnie (r. 1911).

Butan, dowódca zbuntowanej tłuszczy 
kozaków i chłopów, został pobity sro
motnie przez Stefana Czarnieckiego, 
który zadał mu klęskę haniebną pod 
Stawiczanami r. 1664.

Bułhak Jozafat, metropolita unicki 
w Brześciu,, przywrócił nabożeństwo 
unickie w cerkwiach według zasad 
dawnej bulli papieskiej r. ,1828.

Bułhakow Jakób, syn Jana, sekre
tarz księcia Repnina, nizkiego pocho
dzenia ; pracował jak  robak podziemny, 
tocząc co jeszcze zdrowego zostawało 
w podwalinach państwa, przygotowu
ją c ruinę Rzeczypospolitej. Bułhakow, 
b. uczeń szkoły Repnina, kreatura Po- 
tiemkina, przebywał w Warszawie w r. 
1767 i wraz z 200 innymi zbirami 
Repnina wykonywał niecne rozporzą
dzenia jego. Za zasługi Bułhakow otrzy
mał indygenat szlachectwa polskiego 
r. 1768 i mianowany został posłem ro
syjskim r. 1790. Przebiegły i zręczny 
dyplomata, miał przyjaciół i agentów 
płatnych w Sejmie wśród urzędników 
dworskich i w kancelaryach ministrów, 
miał też za sobą marszałka nadwor
nego Raczyńskiego, biskupa Kossakow
skiego i in ., którzy uprzedzali go
o wszystkich naradach potajemnych; 
wtajemniczony przez kanclerza koron
nego Jacka Małachowskiego o sekret- 
nena przygotowaniu nowej konstytu-
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cyi, Bułhakow, mocno zaniepokojony 
gotującą się rewolucyą, wszczął alarm 
i przedsięwziął różne ostrożności, a mię 
dzy innemi pospieszył donieść władzy 
wyższej o tem do Petersburga: „że 
król polski stał się prawie samowład
nym, że na następcę jego wybrano 
Fryderyka Augusta, elektora saskiego. 
Tron ma być dziedzicznym z zastrze
żeniem, źe obejmie go córka elektora, 
której naród wyznaczy męża, jakoby 
księcia Józefa Poniatowskiego; że u- 
chwalono już rozmaite prawa; że my
ślą o nadaniu chłopom swobód i t. p,“ . 
Po ogłoszeniu Konstytucyi 3 maja r. 
1791, Bułhakow wręczył Stanisławowi 
notę, opiewającą, że carowa kazała 
wojskom swoim wkroczyć w granice 
Polski i żąda przywrócenia dawnego 
stanu rzeczy; prócz tego wręczył de- 
klaracyę o zawiązanie Konfederacyi 
targowickiej 18 maja r. 1792. Bułha
kow oświadczył przytem, że cesarzowa 
Katarzyna nie zgodzi się • ria żadne 
zmiany w ustroju politycznym Polski 
i że wolę swoją poprze siłą zbrojną, 
a to na skutek usilnej prośby obywa
teli polskich Seweryna Rzewuskiego, 
Branickiego z Białej Cerkwi i Szczę
snego Potockiego, którzy Konstytucyę
3 maja uznawali za grób wolności. Po 
wtargnięciu wojsk rosyjskich i pierw
szych potyczkach, na propozycyę pod- 
kanclerza Chreptowieza porozumienia 
się obu stron, Bułhakow odpowiedział 
dumnie: „Zawieszenie broni nie może 
nastąpić, dopóki nie wyrzekniecie się 
wszystkiego, coście zdziałali i nie zdacie 
się na wspaniałomyślność cesarzowej" 
(18 czerwca r. 1792). Bułhakow, we
dług instrukeyi danej z Petersburga, 
jeden tylko z pośród posłów zagranicz
nych nie był obecny na uroczystym 
obchodzie rocznicy 3 maja r. 1792 
i wyjechał na ten dzień z "Warszawy 
do Siedlec. Chreptowicz złożył Bułha
kowowi zapieczętowany list króla Sta
nisława Augusta do imperatorowej dn. 
21 czerwca r. 1792. Przesyłając list 
ten cesarzowej, Bułhakow pisa!: „P ol
ska u stóp Waszej Mości Imperator- 
skiej, nie myślałem, że to nastąpi tak

prędko!“ Po rozbiorze kraju, Bułhakow 
został mianowany gubernatorem wileń
skim i grodzieńskim. Umarł w r. 1809.

Bułharyn, znany literat rosyjski, do
stał rózgi z rozporządzenia cesarza Mi
kołaja I za umieszczenie w dzienniku 
swoim wiersza hrabiny Roztopczynoj, 
pod tytułem: Przymusowe małżeństwo, 
w którem domyślano się aluzyi do sto
sunku Polski i Rosyi. Bułharyn był 
autorem książki: Wospominanija i t. d. 
Petersburg, 1849; dotyczy również hi
storyi Polski.

Bllłygin A. G., minister spraw we
wnętrznych, energiczny działacz pod
czas zaburzeń w Cesarstwie, Królestwie 
Polskiem i na Litwie, — zaburzeń, 
wynikłych wśród ludności, dopomina
jącej się różnych reform. Mianowany 
został przewodniczącym w Radzie mi
nistrów r. 1905.

Bunzen, poseł pruski w Londynie, 
wystosował do mocarstw inemoryał 
w sprawie wskrzeszenia Polski r. 1854.

Buonacorsi Filip, inaczej Kallimacb, 
znany humanista włoski, który schro
nił się do Polski przed prześladowa
niem Pawła II r. 1468. Przyjęty go
ścinnie przez pierwszego humanistę 
polskiego Grzegorza z Sanoka, osiadł 
we Lwowie. Dostawszy się na dwór 
królewski, został mianowany nauczy
cielem synów Kazimierza Jagielloń
czyka, króla polskiego; po śmierci 
zaś tegoż został doradcą króla Ol
brachta. Napisał kilka dzieł, jak np.:
O Władysławie Warneńczyku, Żywot 
Grzegorza z Sanoka i t. p. (p. Kalli- 
mach).

Burbo, inaczej Marco Barbo, legat 
papieża Sykstusa IV  do Kazimierza 
Jagiellończyka w Opatowie r. 1473 
(p. Marco Barbo).

Burdott- CouttS baronowa, niestru
dzonej dobroczynności gorliwa przyja
ciółka Polski, posiadała gorące i czy
ste serce, prawą i zacną duszę; szczera, 
niezłomna, pełna wiary i nadziei, po
pierała hojnie wszystkie instytucye 
dobroczynne, udające się do niej z pro
śbą o pomoc; zmarła w Londynie r. 
1906.

12*
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Biirg, znany astronom wiedeński, 
z którym Jan Śniadecki prowadził ko- 
respondencyę i utrzymywał stosunki 
przyjazne r. 1817.

Blirgardt, generał wojsk rosyjskich, 
stojący na czele silnego oddziału, był 
obojętnym świadkiem wielkiej demon- 
stracyi politycznej w rocznicę połą
czenia Litwy z Koroną na moście mię
dzy Aleksotą i Kownem dn, 12 sierp
nia r. 1861. •

Burgos biskup, legat papieża Euge
niusza IV, pośredniczył między Alber
tem, arcyksięciem austryackim, i Pola
kami w sprawie zabezpieczenia tronu 
w Czechach w Namysłowie dn. 6 sty
cznia r. 1439.

Burrus, uczony i wielce poważany 
pedagog, z wrodzonym marsem na 
czole lecz nadzwyczaj poczciwą duszą; 
pod dozorem jego od siódmego roku 
życia był królewicz Władysław, syn 
Zygmunta III, króla polskiego, r. 1604.

Burundaj, p. Borundaj.
Burysław Światopełk turowski, syn 

Włodzimierza, wielkiego księcia kijow 
skiego, czy też brata jego Jaropołka, 
kronikarze bowiem ówcześni nazywają 
go synem dwóch ojców z matki czer
nicy Greczynki; żonaty był z córką 
Bolesława Chrobrego r. 1013, który 
mianował go namiestnikiem Kijowa 
r. 1019.

Biisching, literat niemiecki, wydawca 
Wochentliche Nachricliten. Biisching czę
sto umieszczał artykuły, dotyczące 
spraw polskich, stronne jednak, gwał
towne i z zacięciem polemicznem r. 
1786.

Blisilay-Lyndua, podczaszy, magnat 
węgierski, wraz z bratem Mojżeszem 
brali udział w uroczystem przyjęciu 
króla polskiego Zygmunta I Starego na 
zjeździe monarchów u cesarza rzymskie
go Maksymiliana w Wiedniu r. 1515.

Buth, inaczej Pawluk, ochrzczony 
Turek, samozwańczy hetman kozacki 
w Czehryniu; stanąwszy na czele zbun
towanej tłuszczy, ogniem i mieczem 
pustoszył Podnieprze. Pojmany i stra
cony sromotnie r. 1637 (p. Pawluk).

Butler Gotliard, Irlandczyk, dzieli! 
z Janem Kazimierzem, królewiczem 
polskim, więzienie jako przestępca po 
lityczny w zamku Oisteron we Francyi 
r. 1638.

Butowicz pułkownik, artylerzysta 
wojsk rosyjskich, schwytany do nie
woli przez Dwernickiego, generała 
wojsk polskich, pod Nową Wsią dn.
7 iutego r. 1831.

Butron, Hiszpan rodowity, adjutant 
generała Palafoksa, dzielny patryota, 
bił się w obronie ojczyzny i niepod
ległości przeciw wojskom Napoleona I
i legionów polskich pod Saragossą dn. 
15 czerwca r. 1808.

Buttawa (p. Borys).
Buturlin Bazyli, bojaryn moskiew

ski, jako dowód łaski szczególniejszej 
przywiózł „obiad gosudarski11 posłom 
Zygmunta III, króla polskiego, w Mo
skwie dn. 13 maja r. 1606.

Buturlin na czele silnego oddziału 
wojska rosyjskiego wtargnął na Ukrai
nę, szerząc mord i pożogę, Buturlin 
wyrzynał bezbronną ludność, wywożąc 
dziatwę płci obojga dla zaludnienia pu
styń kraju swego (w czerwcu r. 1654).

Buturlin, literat i znany historyk ro- 
ryjski, autor ciekawej książki: Histoire 
de la campagne 1812. Uzbierał mnó
stwo inateryału i zużytkował w pracy 
swojej, mając poczucie odpowiedzial
ności za to, co pisał, przed sądem hi
storyi, r. 1912.

Bystrom, wysokiej rangi urzędnik, 
jeden z pierwszych udarowany za za
sługi majoratem w Królestwie Polskiem 
r. 1846.

c .

Gabany E. Saint-Maurice, Francuz Linde i t. d. Paris, 1856; dotyczy rów- 
rodowity, napisał życiorys Lindego pod nież historyi Polski, 
tytułem: Notice necrologiyue sur S. Th. Cacchia Hieronim, W łoch rodowity,



sprowadzony do Polski przez Z yg
munta III, króla polskiego, otrzymał 
przywilej na wyrób w kraju pałaszy, 
rusznic i pancerzy, w Samsonowie r. 
1610.

Cacci, zdolny i energiczny generał 
wojsk pruskich, wezwany na służbę 
do kancelaryi wojskowej Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, króla polskie
go, r. 1778.

Cache Benedykt, Francuz rodowity, 
mianowany jako charge d’affaires przy 
dworze polskim; jako osobistość do
brze znana w Rzeczypospolitej, Cachó 
brał udział w najbardziej zagmatwa
nych sprawach walącej się w gruzy 
Polski. Cachć wyraził najprzychylniej
szą opinię o przewrocie 3 maja r. 1791, 
co dobrą dla konstytucyi wróżyło przy
szłość. Zaskoczony nagle przez rewo- 
lucyę polską w Warszawie, głośno za
świadczył, że nie był ani na chwilę 
niepokojony w niczem i że nigdy nie 
zdarzyło mu się widzieć ludzi charak
teru bardziej łagodnego i gotowego do 
rządzenia, ja k  w Warszawie, 17 kwie
tnia r. 1792.

Cagliostro Józef Balsamo, Włoeh 
rodowity, znany w całej Europie zręcz
ny szarlatan i szalbierz, usidlił i oszu
kał wielu magnatów polskich, między 
innymi zaprzyjaźnił się z księciem Po- 
nińskim i bawił u niego czas dłuższy 
koło Warszawy r. 1788.

Caillard, ambasador francuski w Ber
linie, żyw y brał udział w sprawie pol
skiej, kierował emigraeyą i podnosił 
jej ducha r. 1796.

Cain Henryk, twórca libretto, osnu
tego na ważniejszych epizodach po
wieści Quo vadis Henryka Sienkiewi
cza. Operę tę wystawiono w Paryżu, 
gdzie miała olbrzymie powodzenie 26 
listopada r. 1909.

Calergis, inaczej Marya Kalergis, 
małżonka Sergiusza Muchanowa, znana 
filantropka w Warszawie r. 1874 (p. 
Kalergis).

Calgagnini Caelius, kanonik z Fer
rary, przybył do Krakowa w r. 1518 
na ślub krewnej swojej,królowej Bony 
Sforzy; w rozmowach z humanistami

polskimi zaczerpnął wiadomości o teo- 
ryi Mikołaja Kopernika, w której ten 
zmienił dawne pojęcie Ptolomeuszow- 
skie o układzie geocentrycznym na 
heliocentryczny, t. j. że nie słońce 
krąży około ziemi, lecz ziemia koło 
słońca. W róciwszy potem do Ferrary, 
Calgagnini popisywał się nową teoryą 
jako pomysłem własnym. Calgagnini 
otrzymał indygenat szlachectwa pol
skiego r. 1518.

Caligario Jan Andrzej, legat i nun- 
cyusz papieski przy dworze polskim, 
przywiózł i wręczył Stefanowi Bato
remu miecz i czapkę książęcą, poświę
coną przez papieża Grzegorza X III  
(r. 1 5 7 8 -1 5 8 1 ).

Callers, Francuz rodowity, agent po
lityczny hrabiego Pawła de Longue- 
ville, pretendenta do korony i tronu pol
skiego w razie detronizacyi Michała 
Kory buta, króla polskiego, r. 1670.

Cambaceres, członek komitetu oca
lenia publicznego w Paryżu, na wieść
0 bitwie pod Maciejowicami, która roz
strzygnąć miała o losach narodu pol
skiego, uchwalił wraz z towarzyszami 
przyjść na pomoc powstańcom polskim
1 podać rękę broczącym we krwi ofiar
nej, t. j. wysłać emisaryusza do Polski 
z funduszem w monecie papierowej 
francuskiej 21 Brumaire’a II roku, t .j.
11 listopada r. 1794, tudzież przesłać 
relacyę tej uchwały do Lalłemanta, re
zydenta francuskiego w W enecyi, dla 
zakomunikowania jej emigrantom pol
skim 17 Phm óse III roku, t. j. 5 lu
tego r. 1795.

Cambelle Jessie, znana działaczka 
na polu sufrażyzmu amerykańskiego, 
powołała do życia organizacyę Ligi 
polskiej równości politycznej w Chi
cago pod nazwą: „Połish Political E- 
quality League o f America". Na prze
wodniczącą wybrana została Polka, 
d-rka Anna W yczałkowska w czerwcu 
r. 1911.

Campagnola Dominik, W łoch rodo
wity, znakomity rzeźbiarz-artysta, u- 
czeń Tycyana, medalier Zygmunta Sta
rego i Zygmunta Augusta, królów pol
skich, którego znaki mincarskie spo-
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tykają się często na medalach i nu
mizmatach polskich ówczesnych r. 1560.

Campardon, Francuz rodowity, autor 
książki: Wykaz ofiar Trybunału reioo- 
lucyjnego w Paryżu , w której jest 
wzmianka o tragicznej śmierci na esza- 
focie Rozalii z Chotkiewiczów księżny 
Lubomirskiej; książka wydana w Pa
ryżu r. 1866.

Campredon, poseł francuski przy 
dworze rosyjskim, gorąco popierał pro
jekt ożenienia księcia de Ohartre z Elż
bietą, młodszą córką cesarza Piotra 
W ielkiego i obrania księcia de Chartre 
za poparciem samegoż cara na króla 
polskiego. Nieporozumienie z Anglią 
stanęło na przeszkodzie r. 1722.

Canal hrabia Em. Józef de Mana- 
baille, Austryak, wielki przedsiębiorca, 
popierał gospodarstwo krajowe, poko
nał trudności techniczne, do czego przy
czyniła się wymiana myśli, wzajemna 
rada, szkoły i literatura. Hrabia Canal 
był członkiem honorowym Towarzy
stwa Nauk w Krakowie r. 1817.

Candale Anna Foix d’Angouleme, 
małżonka W ładysława II, króla cze
skiego, syna Kazimierza Jagiellończyka, 
króla polskiego; ślub odbył się uro
czyście r. 1502.

Canaletti, inaczej Bernard Belotti, 
W łoch rodowity, znakomity malarz 
nadworny Stanisława Augusta Ponia
towskiego, króla polskiego, r. 1780 (p. 
Belotti).

CanaviC0 Tancredio, W łoch rodowity, 
prezes najwyższego sądu państwowego 
w Rzymie, znany przyjaciel Polaków, 
autor najlepszej pracy o Towiańszczyź- 
nie, r. 1906.

CandidllS Veroniensis, autor książki, 
dotyczącej historyi Polski, pod tytułem: 
Eclipsis Poloniae i t. d.; zawiera cieka
we szczegóły o Karolu X II  i abdy
kacyi Augusta II  r. 1709.

Caniedo, Hiszpan rodowity, pułkow
n ik , dzielny patryota, walczył boha
tersko za niepodległość przeciw w oj
skom cesarza Napoleona I i legionów 
polskich pod Saragossą 15 czerwca 
r. 1808.

Canitz Dalwitz, generał wojsk pru

skich, jeszcze jako attachó wojskowy 
przy sztabie generała Dybicza i Pas- 
kiewicza, a późniejszy minister wojny, 
pozostawił bezstronne pamiętniki, za
wierające krytyczny rzut oka na po
wstanie polskie i kampanię rosyjsko- 
polską r. 1831, podtytułem : Der Bus- 
sisch-Polnische Krieg, r. 1883.

Can0va, znakomity rzeźbiarz włoski, 
którego dłuta statua księcia Henryka 
Lubomirskiego w postaci Kupidyna 
przechowuje się w bogatych zbiorach 
łańcuckich, r. 1828.

Cantarini Ambrosio, Wenecyanin, 
poseł Rzeczypospolitej weneckiej do 
Moskwy i Persyi, przejazdem czas ja
kiś bawił w Lubelskiem i w Trokach; 
opisał podróż swoją przez Polskę do 
Azyi, nadmieniając o łaskawem nader 
przyjęciu w Łęczycy przez Kazimierza 
Jagiellończyka, króla polskiego, który 
zaprosił Cantariniego do stołu swego
i ułatwił mu dalszą podróż do Kaffy, 
r. 1474— 1477.

Cantelmi Jakób, biskup Cezaryi, 
W łoch rodowity, nuncyusz papieża Ino- 
centego X I, jako poseł wysłany do 
Polski r. 1688.

Capefigue, znany historyk francuski
i literat, autor ciekawej książki: Hi- 
stoire de la rSforme. Paris, 1834; do
tyczy również historyi Polski.

Capelli Ludwik Alojzy, W łoch ro
dowity, skończył Uniwersytet pizański; 
jako znakomity uczony, sprowadzony 
został do Akademii wileńskiej na pro
fesora prawa cywilnego r. 1805.

Capetta, W łoch rodowity, kanonik
i dostojnik kościelny, wysłany do Pol
ski na uroczystość koronacyi obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej; koro- 
nacya odbyła się wielce uroczyście na 
Jasnej Grórze dn. 22 maja r. 1910.

Capilupa Kam il, W łoch rodowity, 
szambelan dworu, wysłany przez pa
pieża do Neapolu dla poparcia sprawy 
Jagiellonek co do wypłaty zaległych 
procentów od tak z w. sumy neapoli- 
tańskiej r. 1574.

Caplier hrabia, minister austryacki
i komisarz generalny, wysłany przez 
księcia de Lorraine na spotkanie Jana
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III Sobieskiego, króla polskiego, dążą
cego pod W iedeń z odsieczą. Caplier 
podczas oblężenia Wiednia przez Tur
ków wysłał Kulczyckiego, Polaka, oby
watela miasta, dla porozumienia się 
z wojskiem przybyłem z odsieczą; So
bieski po wyzwoleniu stolicy odwiedził 
ministra Capliera dn. 14 września r.
1683.

Cappe H. znany archeolog, autor po
ważnego dzieła numizmatycznego, nie 
bez wartości, które dotyczy również 
numizmatyki krajowej polskiej r. 1846.

Cappelitli Tomasz, doktor filozofii, 
jeden z największych pośród ówczes
nych myślicieli, był członkiem hono
rowym Towarzystwa Nauk w Krako
wie r. 1816.

Capo dTstrias Jan Antoni, Grrek ro
dowity, minister spraw zagranicznych 
państwa rosyjskiego, członek hono
rowy Towarzystwa Nauk w Krako
wie r. 1816. Capo d’Istria wyjednał 
u cesarza Aleksandra I zupełne uła
skawienie dla Pruszyńskiego z W oły 
nia, który z powodu pojedynku zakoń
czonego śmiercią przeciwnika, musiał 
uciekać z kraju do Grecyi. Pruszyński 
ułaskawiony powrócił do kraju w r. 
1820.

Cappotli di Neri Piętro, bankier we 
Plorencyi, z którym poseł polski ukła
dał się po doliczeniu procentu o w y
płacenie przed terminem należności 
z sum tak zw. neapolitańskieh, r. 1621.

Capra Bartłomiej, arcybiskup medyo- 
lański, legat papieski, doprowadził do 
pożądanego skutku pokój między W ła
dysławem Jagiełłą, królem polskim,
i Zakonem Krzyżackim (r. 1414— 1420).

Cara Saint-Cyr, waleczny generał 
wojsk francuskich, wkroczył na ziemię 
polską dla powiększenia sił konfede- 
racyi krakowskiej r. 1794.

Ć araffa  Carlo, kardynał, energiczny 
brał udział w sprawie windykacyi tak 
zw. sum neapolitańskieh na korzyść 
Polski w Neapolu r. 1558.

Caraffa Anna, księżniczka Stigliano, 
Neapolitanka, o rękę której starał się 
Jan Kazimierz, królewicz polski, ale 
zezwolenia je j nie otrzymał (r. 1629).

Caraffa, generał wojsk austryackich 
wysłany przez cesarza Leopolda na 
spotkanie Jana III Sobieskiego, króla 
polskiego, dążącego na odsiecz Wiednia, 
w górach tarnowskich dn. 15 sierpnia, 
r. 1683.

Carazzo hrabia, poseł wenecki, po
słany do Warszawy w celu zawarcia 
przymierza przeciw Turkom. Carazzo 
za udział wojska polskiego obiecywał 
rocznie 250000 imperyałów, zobowią
zując się pieniądze wypłacić wtedy 
tylko, kiedy wojska polskie uderzą na 
Turcyę r. 1650.

Caraglio Jan Jakób, biegły artysta- 
rzeźbiarz, sztycharz i medalier, spro
wadzony z W erony przez Zygmunta I 
Starego, króla polskiego, odlewał mu 
medale i wykonywał dzieła rzeźbiar
skie; znaki jego mincarskie spotykają 
się często na medalach i numizmatach 
polskich r. 1559.

GarceribllS Gotard, legat papieża Be
nedykta X II , wysłany do Polski jako 
rozjemca w sprawie zatargu Rzeczy
pospolitej polskiej z Zakonem K rzyżac
kim r. 1339 (p. Gotard Carceribus).

Cardinal Widdern, pułkownik wojsk 
pruskich, nieprzejednany hakatysta, 
uważał Niemców za besserwissen i besser- 
konnen, autor głośnej broszury: Wra
żenia z podróży r. 1906 (p. Widdern).

Carenton Julian, profesor Uniwer
sytetu paryskiego, towarzysz niedoli 
Rozalii z Chotkiewiczów księżny Lu- 
bomirskiej, oskarżony o zbrodnię stanu, 
w Paryżu w więzieniu „H ospice1' r. 
1794.

Carignan, księżna Sabaudzka, córka 
Franciszki Krasińskiej i Karola księcia 
kurlandzkiego, lennika Rzeczypospoli
tej polskiej, r. 1778.

Carlslili Mikołaj, konsul duński w 
Londynie, był korespondentem Towa
rzystwa Nauk w Krakowie r. 1839.

Carnot Łazarz, członek komitetu 
Zbawienia publicznego w Paryżu, na 
wieść o bitwie i klęsce pod Maciejo
wicami uchwalił wraz z towarzyszami 
przyjść z pomocą materyalną powstań
com polskim, broczącym we krwi ofiar
nej, 21 Brumaire’a II roku, t. j. 11 listo-
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pada r. 1794, tudzież przesłać relacyę 
do Lallementa, rezydenta Francyi w 
W enecyi, dla zakomunikowania jej 
emigrantom polskim 17 PIuviose III 
roku, t. j. 5 lutego r. 1795. Carnot ua 
posiedzeniu Dyrektoryatu, kiedy trosz
czono się, ktoby objął dowództwo 
w razie śmierci Napoleona, wykrzyk
nął: „Jeżeli stracimy Bonapartego, ma
my gotowego wodza w Sułkowskim!11 
Generał Bonaparte, sam oceniając zdol
ności i odwagę Józefa Sułkowskiego, 
zatrzymał go przy sobie jako adju- 
tanta (r. 1794) i na cześć jego nadał 
jednemu z szańców Kairu miano: „Fort 
Sułkowski11.

Caro J., historyk niemiecki, profe
sor Uniwersytetu wrocławskiego, zbie
racz i referent faktów w postaci takiej, 
w jakiej podają je  źródła historyczne, 
autor poważnego dzieła-. Geschichte Po- 
lens. Gotha, 1869.

Caroli Ludwik, W łoch  rodowity, za 
udział w powstaniu polskiem r. 1863 
schwytany przez księcia Szachowskiego 
do niewoli, skazany był na 12 lat do 
kopalni kodajskiej na Syberyi, zmarł
3 czerwca r. 1865 i został pogrzebany 
na cmentarzu katorżniczym; na grobie 
umieszczono prosty napis: „Ludwikowi 
Caroli, Włochowi, wygnańcy Polacy“ .

Carossi Jan Filip, znany chemik i 
uczony, za panowania Stanisława Au
gusta. króla polskiego, usiłował w oko
licy wsi Mogiły na lewym brzegu W i
sły odkryć sól, naraził jednak tylko 
rząd na znaczne straty pieniężner. 1779. 
Carossi, wezwany przez Towarzystwo 
naukowe wileńskie do napisania ksiąg 
elementarnych, wydał mineralogię r. 
1786. Carossi był również autorem 
ciekawej książki: Reise durch Polnische
i t. d. Leipzig, 1797.

Carr, inaczej Karr, pułkownik wojsk 
rosyjskich, wysłany do Warszawy z Pe
tersburga z groźnemi instrukcyami dla 
Repnina, posła rosyjskiego w Warsza
wie, r. 1764 (p. Karr).

Carracioli Hannibal, biegły adwokat, 
energiczny brał udział w sprawie win- 
dykacyi tak zw. sum neapolitańskich 
w Neapolu r. 1560,

Carracioli, pracowity i niestrudzony 
badacz dziejów historycznych, autor 
poważnego dzieła: La Pologne, telle 

y qu’elle a ete etc. Varsovie, 1775; w dziele 
tem autor rozciekawia, bawi i poucza, 
a pióro jego służyło prawdzie jedynie.

Carrel Armand, członek Komitetu 
rewolucyjnego amerykańsko-połskiego, 
inaczej zwanego grudniowym, albo Le
lewela. Carrel był niepospolitym przed
stawicielem postępu europejskiego, po
lotu ducha i siły charakteru, w Pa
ryżu 8 grudnia r, 1831.

Carriee de Boismonsieur, Francuz ro
dowity, szarlatan i pochlebca króla 
Stanisława Augusta, czas jakiś bawił 
w Warszawie, oszukując panów pol
skich, a nie mając sam funduszu, po
trafił żyć wygodnie i dostatnio kosz
tem innych r. 1765.

Carriere, członek reprezentantów lu
du, przyjmował uroczyście na audyen- 
cyi deputowanych emigracyi polskiej 
w Paryżu 27 Thermidora roku III, t. j.
14 sierpnia r. 1794.

Cars Carolus, autor rzadkiej książki, 
dotyczącej historyi Polski, pod tytułem: 
Oratio ad Amplissimos etc. Paris, 1673.

Carteret, minister angielski, zręczny 
dyplomata, projektował na rzecz Prus
i Austryi dla z jednania ich sobie uszczu
plić granice Rzeczypospolitej polskiej 
r. 1742.

Cassiili, znakomity astronom i ma
tematyk, którego Jan Śniadecki poznał 
w Paryżu, zaprzyjaźnił się z nim i
o którym często wspomina w listach 
swoich r. 1780.

Castaldo na czele silnego oddziału 
wojsk austryackich opanował zamki 
Izabelli, królowej węgierskiej, rodzonej 
siostry Zygmunta Augusta, króla pol
skiego, i zmusił wydać insygnia królew
skie r. 1552.

Castanios, generał, dzielny patryota, 
bił się za niepodległość Hiszpanii i 
sprawę narodową, w ciągłych będąc 
utarczkach z wojskami Napoleona i le
gionów polskich pod Saragossą r. 1808.

Castelani, znakomita śpiewaczka wło
ska (sopran; wykonała w kościele Ma- 
deleine w Paryżu na egzekwiach Fry-
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deryka Chopina Lacrimosa, podczas 
czego dały się słyszeć łkania przy 
trumnie, kryjącej zwłoki nieśmiertel
nego muzyka dn. 30 października r. 
1849.

Castelrand, inaczej Chatelrand Je- 
han Choisnin, zręczny dyplomata fran
cuski, wysłany do Polski jako poseł, 
autor wielu dzieł poważnych, dotyczą
cych historyi Polski 1572— 1574 (p. 
Chatelrand).

Castśgiione hrabia, generał-feldmar
szałek wojsk austryackich, objął tym
czasowo rządy Krakowa i na zasadzie 
dawno postanowionych aneksyi. połą
czywszy w osobie swojej władzę wo
jenną i cywilną r. 184-6, kazał bom
bardować w ciągu 2 godzin miasto 
z Wawelu dla uśmierzenia rozruchów 
r. 1848, poczerń kazał rozbroić gwardyę 
narodową w Krakowie.

C asiiereag lord, przedstawiciel An
glii na Kongresie Wiedeńskim, sprze
ciwiał się usilnie zamiarom cesarza 
Aleksandra I utworzenia Królestwa 
Polskiego pod jego berłem, a to w o- 
bawie zbytniej potęgi Rosyi. Castle- 
reag wziął sprawę polską na siebie i, 
porozumiawszy się uprzednio z Austryą 
i Prusami, wystąpił z wnioskiem po
działu Księstwa Warszawskiego. Za
padło postanowienie następujące: Do 
Austryi wróciły Tarnopol, Zbaraż i 
W ieliczka, do Prus Poznań, Toruń 
i G-dańsk. Z  Krakowa i 231/ 2 mil 
kwadratowych utworzono niepodległą 
Rzeczpospolitą, z reszty zaś Księstwa 
Warszawskiego kongres utworzył K ró
lestwo Polskie z odrębną konstytucyą 
i Aleksandrem I carem rosyjskim w 
charakterze króla konstytucyjnego (dn. 
9 czerwca r. 1815).

Gatalani, znakomita śpiewaczka, za
chwycona muzyką młodziutkiego, bo 
zaledwie 10 lat liczącego Fryderyka 
Chopina, ofiarowała mu zloty zegarek 
z napisem: ,,M-me Catalani a Krćderic 
Chopin, agć de dix ans 1819“ .

Cataneus (Perseusz), adwokat, biegły 
prawnik, sekretarz ambasady polskiej 
w Madrycie, użyty w sprawie windy- 
kacyi tak zw. sum neapolitańskieh po

śmierci Bony Sforzy, królowej polskiej 
r. 1574.

C atarro, przybrane nazwisko Pio
trowskiego Rufina, dobrego patryoty, 
najwierniejszego syna ojczyzny i emi
granta polskiego, ukrywającego się 
przez dłuższy czas w Kamieńcu w ce
lach rewolucyjnych r. 1842.

C aters baron, znany lotnik belgij
ski, próbował wznieść się na biplanie 
systemu Voisina w Warszawie przy 
niesprzyjającej pogodzie, spadł jednak 
nagle na parkan toru wyścigowego; 
biplan zarył się w krzakach i został 
strzaskany. Caters wyszedł cało z wy
padku, wyskoczywszy z siodełka dn. 
18 listopada r. 1909.

Catherino, inaczej Katarynus Zeno, 
poseł wenecki, upoważniony przez sza
cha perskiego do udania się z prośbą 
do króla Kazimierza Jagiellończyka
0 pomoc przeciw Turkom r. 1474 (p. 
Zeno).

Cattapano Scipion, notaryusz Stolicy 
apostolskiej, sekretarz królowej pol
skiej Bony, widział dużo i cieszył się 
nielada powodzeniem; spisał przed
śmiertną wolę królowej r. 1557.

Gava!oti Rafał otrzyma) przywilej 
pokazywania jasełek ruchomych w W ar
szawie pod warunkiem, aby zostały 
zachowane porządek, skromność i przy- 
stojność r. 1793.

Cawour, gorący patryota włoski, 
przyjmując en tuzy a stycznie Polaków 
biorących udział w legionach Garibal
diego dla oswobodzenia i zjednoczenia 
Włoch, we wzniosłej mowie swojej na
zwał Adama Mickiewicza bratem du
chowym Homera, Wergiliusza i Dan
tego r. 1848.

CazŚn Paweł, Francuz rodowity, nie
zwykłych zdolności literat i publicysta 
paryski, posiadł gruntownie język  pol
ski, pokochał szczerze i uszanował na
ród, mający tak świetną przeszłość 
rycerską. Cazin nietylko tłómaczy, ale
1 mówi po polsku; opracował też rze
czy polskie, mające uwzględnić w naj
szerszym zakresie sprawy polskie r. 
1912.

Cecylia, księżniczka szwedzka, sio
13
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stra Eryka, króla szwedzkiego, zako
chała się w Janie Tęczyńskim, pełnią
cym  urząd posła polskiego przy dwo
rze szwedzkim i przyrzekła mu swą 
rękę; z tego powodu wynikł zatarg 
z Rzecząpospolitą r. 1561.

Cecylia Renata, arcyksiężniczka ra- 
kuska, córka Ferdynanda II, cesarza 
austryackiego, była pierwszą małżonką 
W ładysława IV  W azy, króla polskiego, 
po którą król wyprawił Jana Kazimie
rza, królewicza polskiego, w poselstwie 
do Wiednia, a który w imieniu brata 
swego króla Władysława zaślubił ją 
per procura dn. 9 sierpnia r. 1637 i 
przywiózł do Polski we wrześniu te
goż roku. Cecylia Renata otrzymała 
wyprawę 200'000 rocznie i od króla 
2Ó00 czerwonych złotych r. 1638. W ła
dysław IV  po 2 latach pożycia zamie
rzał rozwieść się z Cecylią Renatą 
z powodu je j bezpłodności, ale królowa 
w trzecim roku powiła mu syna Z yg 
munta Kazimierza w Wilnie dn. 1 kwiet
nia r. 1640. Cecylia Renata była ostat
nią z domu Rakuskiego na tronie pol
skim. Pełna cnót niewieścich, wielce ce
niona i kochana przez Polaków, była 
kobietą religijną, a nawet skłonną do 
dewocyi przesadnej. Ofiarowała do ka
plicy św. Kazimierza w Wilnie złotą 
różę, przysłaną je j przez papieża, oraz 
wiszącą złotą lampę, którą sama własno
ręcznie zapaliła na 3 tygodnie przed 
śmiercią. Cecylia Renata zachorowała 
nagle, przeląkłszy się dzika czy nie
dźwiedzia szczutego na polowaniu, a po
roniwszy, wkrótce umarła w Wilnie dn. 
24 marca r. 1645. Cecylia Renata miała 
jeszcze oprócz syna Zygmunta córkę 
Maryannę i syna W ładysława; będąc 
bardzo oszczędną, wysłała podobno do 
kraju 15 milionów złotych, uzbieranych 
w Polsce.

C ederstr Om, kustosz muzeum w Stock- 
holmie,szczery przyjaciel Polaków, obie
cał opisać i reprodukować niektóre obra
zy ciekawe, dotyczące Polski w polskich 
wydawnictwach naukowych r. 1911.

Cefali Sebastyan, cudzoziemiec, se
kretarz księcia Lubomirskiego, dał cie
kawy opis huBsaryi polskiej, a cichą,

wytrwałą i trudną pracę' ukończył 
z powodzeniem r. 1665.

Celbaga, wódz hordy tatarskiej, wpaz 
z Nogajem spustoszył ogniem i mie 
czem Sandomierz, uprowadzając mnó
stwo ludu do niewoli, za panowania 
Leszka Czarnego r. 1252.

Celestyn III, papież, wysłał kardynała 
Piotra z Kapui do Polski dla przepro
wadzenia reformy zluinionyeh obycza
jów  kościelnych r. 1197.

Oellerius hrabia Andrzej, opiekun 
i dobrodziej klasztoru częstochowskie
go, z którego na wieść o zbliżaniu się 
wojsk szwedzkich księża Paulini wy
wieźli cudowny obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej i ukryli w zamku na 
Śląsku r. 1655. Oellerius był autorem 
poważnej a bardzo rzadkiej książki: Be 
gni Poloniae M. D. Lithuaniae descriptio. 

. A.msterdam, 1659. Cellerius wydał rów
nież mapę topograficzną r. 1659.

Celtes Konrad, uczony niemiecki, 
sprowadzony przez Kazimierza Jagiel
lończyka, króla polskiego, do Krakowa 
dla wprowadzenia nowego kierunku 
humanitarnego w Akademii krakow
skiej r. 1487.

Cemblak na zjeździe duchowieństwa 
w Nowogródku obrany został metro
politą kijowskim na całą Ruś litewską 
r. 1415.

C ernesse hrabia, przybrane naz wisko 
Gaydona majora, Irlandczyka, który 
brał energiczny udział w ucieczce Kle
mentyny księżniczki Sobieskiej z Ins- 
briick r. 1719 (p. Gaydon).

Cernuche F., znakomity archeolog 
francuski, ofiarował do muzeum arty- 
leryi inwalidów w Paryżu pancerz, na 
którym widać orła polskiego i herb 
Sforzów; pancerz miał podobno należeć 
do Zygmunta I Starego, króla polskiego, 
r. 1540.

Cerri G-iulio, W łoch rodowity, arty- 
sta-malarz;, wykonał portret Jana III 
Sobieskiego r. 1684, który przechowuje 
się w  galeryi obrazów w Wilanowie.

Cezarini Juliusz, kardynał, legat pa
pieski, zjechał do Buddy w celu ukła
dów między W ładysławem, królem 
polskim a Elżbietą, wdową po Alber
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cie, która ostatecznie wymogła na Wła
dysławie zrzeczenie się korony węgier
skiej r. 1442. Cezarini wytłómaczył 
jednocześnie królowi, iż przvsięga zło
żona na pokój z Amuradem, sułtanem 
tureckim, nie jest ważna i namówił 
go do wojny przeciw wrogowi chrześ
cijaństwa. Władysław z zapałem mło
dzieńczym, stanąwszy na czele 14000 
Węgrów, wyruszył pod Warnę, gdzie po
niósł ciężką porażkę i został zabity pod
czas ucieczki dn. 11 listopada r. 1444.

Cezarini 0-aetano, W łoch rodowity, 
zazdrosny o Tollę, kurtyzanę, która 
zdradziła go z królewiczem Aleksan
drem Sobieskim, publicznie zniewa
żył królowę matkę (Maryę Kazimierę), 
wszcząwszy straszną burdę przed pała
cem Sobieskiej i je j syna. Królowa po
skarżyła się papieżowi, który kazał are
sztować Cezariniego i osadził go w wię
zieniu św. Anioła, w Rzymie r. 1700.

Chabaud, w y robni k - b I ach a rz. prezes 
stowarzyszenia robotników francuskich, 
przemawiał na grobie Joachima Lele
wela; mowa była krótka, ale pełna 
serdecznej prostoty i blasku. Ohabaud 
dziękował za obronę i wołanie o w y
miar sprawiedliwości dla włościan pol
skich w Paryżu na cmentarzu Mont- 
martre dn. 1 czerwca 1861.

Champagne, mistrz w sztuce fryzyer- 
skiej, ubierał głowę Maryi Ludwiki, 
księżniczki Gonzaga, królowej polskiej, 
do ślubu w Paryżu dn. 5 listopada 
r. 1645.

Championnet generał, naczelny wódz 
wojsk francuskich i legionów polskich, 
utworzonych przez niego samego we 
Włoszech, pełny zaufania w dzielność 
żołnierza polskiego; Championnet dał 
generałowi Kniaziewiczowi legię rzym
ską, pół brygadv francuskiej, trzy 
szwadrony jazdy i trzy działa i ufor
mowaną w ten sposób dywizyę posta
wił na prawem skrzydle pod Civita 
Castellana; trzykroć potężniejsze siły 
nieprzyjaciela Kniaziewicz odparł dn.
4 grudnia r. 1799. Championnet po zdo
byciu Rzymu i okupacyi królestwa 
Neapolitańskiego z udziałem legionów 
polskich, w nagrodę czynów chwaleb

nych w kampanii neapolitańskiej, wy
słał generała Kniaziewicza do dyrek- 
toryatu francuskiego z trofeami zwy
cięstwa, które były przedstawione w Pa
ryżu. Kniaziewicz był przyjęty owa
cyjnie i otrzymał szpadę honorową. 
Oto smutne tryumfy legii polskiej 
w państwie Stolicy świętej r. 1799.

Chana, córka Tobiasza, kupca z Ni- 
copola, izraelitka, małżonka Franka, 
głośnego agitatora i reformatora ju
daizmu w Polsce, ogólnie zwana „ je j
m ość11, ważną odegrała rolę w życiu 
Franka. Umarła w Częstochowie r. 
1770.

Chapelier, redaktor konstytucyi re
publikańskiej francuskiej, zamieszany 
w procesie Rozalii z Chotkiewiczów 
księżnej Lubomirskiej, oskarżonej o 
zdradę stanu w Paryżu r. 1794.

Chapu, znany artysta-rzeźbiarz fran
cuski, którego uczennicą była Toli Cer- 
towiczówna, kanoniczka warszawska, 
znana artystka rzeźbiarka polska. Cha
pu nauczył ją  patrzeć jednocześnie na 
naturę i w głąb siebie samej. Jej dłuta 
„św. Franciszek11 należy do najcelniej
szych kreacyi, jakie wydała polska 
rzeźba współczesna r. 1910.

Chapusoh, dyrektor uczelni w Cha- 
tillon pod Bagneux, gdzie uczniowie 
polscy utworzyli osobny oddział pod 
dyrekcyą Wincentego Krasińskiego, 
z udziałem generała Dwernickiego i in. 
emigrantów polskich r. 1842.

Charal, członek reprezentantów ludu 
francuskiego, podpisał relacyę do Lal- 
lemonta, rezydenta Francyi w Wene- 
eyi, dla zakomunikowania je j emigran
tom polskim o postanowieniu komitetu, 
przyjścia z pomocą powstańcom pols
kim i podania ręki, broczącym we 
krwi ofiarnej Polakom (17 Pluvi6se 
roku III, t. j. 5 lutego r. 1795).

Charlot, Francuz rodowity, posiadał 
zadziwiającą energię, nieustraszoną od
wagę i głęboką znajomość sztuki wo
jennej; Charlot gorący brał udział w 
formowaniu legionów polskich pod Tyń
cem r. 1772.

Charnaee baron Herkules Girard, 
poseł francuski, wysłany przez króla

13*
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Ludwika X III  do Polski, kierował się 
pobudką, i ż dzięki utworzeniu admira- 
licyi na morzu Baltyekiem, mógłby 
prowadzić handel bezpośredni drzewem 
i zbożem z krajami pomorskimi, Pru
sami, Polską i Litwą. Gbarnacś starał 
się energicznie przeprowadzić układy 
te, pośredniczył też przy zawarciu ro- 
zejmu polsko-.szwedzkiego na lat 6 
w Altmarku pod Szturmem dn. 26 
września r. 1629.

Chatelet margrabia, szambelan, go
rący brał udział w sprawach Stani
sława Leszczyńskiego, b. króla pol
skiego w Lotaryngii r. 1736.

Chateaubrland margrabina zamie
szana w procesie Rozalii z Obotkie- 
wiczów księżny Lubomirskiej o zdra
dę stanu w Paryżu w więzienia r. 
1794.

Ghateaudoux, Francuz rodowity, ro
dak Maryi Kazimiery, królowej pol
skiej, w młodym wieku przybył do 
Polski i pozostał wiernym sługą całej 
rodziny Sobieskich; Chateaudoux był 
poufnym przyjacielem i sługą księż
niczki Maryi Klementyny Sobieskiej. 
córki Jakóba, królewicza polskiego, 
a przyszłej małżonki Jakóba Stuarta 
angielskiego i brał czynny udział, po
magając je j w ucieczce z Insbrilck r. 
1719.

Chateauneuf, Francuzka niepospoli
tej urody, w której zakochany był 
Henryk Walezyusz, nowo obrany król 
polski, do której tęsknił, wzdychał, 
marzył i mówił: „wolałbym w niewoli 
żyć we Francyi, niż wolny królem być 
w Polsce“ r. 1574.

Ghatelrand, inaczej Castelrand Jehan 
Choisnin, Francuz rodowity, zręczny 
dyplomata, wysłany przez królową Ka
tarzynę Medecis do Polski w celu ba
dania gruntu do elekcyi Henryka W a- 
lezyusza na tron polski r. 1572. Cha- 
telrand został radcą tajnej Rady kró
lewskiej, był autorem pamiętników, 
w których pomieścił wiele ciekawych 
szczegółów o Polsce i królewnie Annie 
Jagiellonce. Pamiętniki zjawiły się 
w tłómaezeniu po polsku w r. 1847. 
tudzież: Discóurs au Wais de tout i t. d.

Paris, 1574 i De TElection du Boy de 
Pologne. Paris, 1574.

Chatelleraut, przybrane nazwisko 
księcia Angouleme, wygnańca emi
granta francuskiego, bawiącego czas 
jakiś w Warszawie r. 1804.

Ghatre, oficer wojsk francuskich, 
przyjęty przez Jana III  Sobieskiego, 
króla polskiego, do obozu swego w wy
prawie na Turka przy odsieczy Wie
dnia r. 1683.

Chatte, pułkownik oddziału wojsk 
wyznaczonego dla ochrony osoby Sta
nisława Leszczyńskiego, b. króla pol
skiego, w Landau r. 1719.

Chaudoir Karol Stanisław, znany 
archeolog, autor poważnego dzieła 
numizmatycznego, wydanego w Pe
tersburgu r. 1836, które dotyczy rów
nież numizmatyki krajowej polskiej.

Ghaumont de la Galaisiere\ Antoni 
Marcin, administrator Lotaryngii, na
rzucony przez Francyę Stanisławowi 
Leszczyńskiemu, b. królowi polskiemu, 
niby do pomocy r. 1737.

Chauraut, Francuz rodowity, nabył 
po śmierci Stanisława Poniatowskiego 
posiadłość Górki, której nadał nazwę 
Frascati; jest to wspaniała miejscowość, 
jakich niewiele posiadaEuropa (r. 1800).

Chauveau Lagarde, adwokat przy
sięgły, wyznaczony jako obrońca w spra
wie Rozalii z Chotkiewiczów księżny 
Lubomirskiej, oskarżonej podczas re- 
wolucyi francuskiej o zdradę stanu 
w Paryżu r. 1794.

Chaiiveiin, minister francuski, chytry 
i ostrożny polityk, nie lubił ani Boga, 
ani siebie, ani ludzi, —- wielce nieprzy
chylny dla Polaków i dla sprawy Sta
nisława Leszczyńskiego, b. króla pol
skiego, stawał mu zawsze i wszędzie 
na przeszkodzie (r. 1727).

Chaviłli, sekretarz stanu, Francuz 
rodowity, czynny i energiczny brał 
udział w sprawie uwięzienia Jana Ka
zimierza, królewicza polskiego, w twier
dzy alpejskiej „Sisteron“ r. 1638.

C hejfec, 10 -letni żydek litewski, 
istotny fenomen, —  skrzypek dosko
nały, szlachetny i poetyczny, wystąpił 
po raz pierwszy z własnym koncertem
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w Filharmonii warszawskiej w marcu 
r. 1912.

Cheradan, znany publicysta fran
cuski, wystosował list otwarty do Hen
ryka Sienkiewicza pod tytułem: „Spra
wa polska i równowaga europejska", 
w którym zarzuca Polakom prześlado
wanie Rusinów W G alicji, a radzi ko- 

jjf niecznie trwałe pojednanie między Po
lakami a Rosyanami. Krytyk K. W . 
taką dał mu odpowiedź: „Pan Cheradan 
wybaczy, że pomimo mentorskiego to
nu, którym przemówił, artykuł jego 
zaliczyć można do niedojrzałych elu- 
kubracyiu (r. 1909).

Ciierbulier, znany powieściopisarz 
francuski, wypowiedział kilka zdań 
ciekawych, o Polsce i Polakach: „P o l
ska przedstawia widok żywcem pogrze
banego narodu, a kobiety polskie utrzy- 

' mują zapał narodowy w stanie ciąg
łego wrzenia; wymagają wiele, ale też 
i warte są wiele. Są jako poncz na 
święconej wodzie‘!. Cherbulier był au
torem książki interesującej, której bo
haterem Polak: Ladislas Bolshi r. 1886.

Ghesnecophoriis, kanclerz szwedzki, 
autor wydanych broszur przeciw Z y g 
muntowi I I I  Wazie, królowi polskiemu 
(r. 1605— 1610).

Chesterfield, jeden ze znakomitych 
lordów angielskich, w domu którego 
bardzo gościnnie i życzliwie był przyj
mowany podróżujący po Europie młody 
Stanisław Poniatowski, późniejszy król 
polski, r. 1753.

Chevalier Piotr, Francuz rodowity, 
autor ciekawej książki, która może być 
dla historyka polskiego cennem źród
łem świadectwa czasu: Histoire de la 

" cjuerre des Cosaqu.es contrę la Pologne 
i t. d. Paris, 1663.

Chevetjrois-Schweitzer, agent tajnej 
policyi warszawskiej, wysyłany był do 
różnych miast i stolic europejskich 
w sprawach politycznych szczególniej
szej wagi (r. 18 i7— 1822).
'  *Ćhevrie2, Francuz rodowity, znako
mity kuchmistrz, u którego zamówiono 
kolącyę na 600 osób na pierwsze przy
jęcie cesarza Aleksandra I I  w W ar
szawie. Na koszta przyjęcia wpłynęło

ze składek 30000 rb., a że koszta w y
niosły 45000 rb., resztę dopłacił rząd 
za nabyte przez skarb efekta 26 maja 
r. 1856'.

Chiarello Givan Baptista, historyk 
włoski, autor ciekawej książki: Histo
ria del menimenti del armi i t. d. V e- 
netio, 1687; dotyczy również historyi 
Polski.

Chlaramonte kardynał, późniejszy 
papież Pius V I I  w Imoli we Włoszech, 
przyjmował u siebie przez dłuższy czas 
generała Dąbrowskiego i oficerów jego, 
a odchodzących błogosławił z rozrzew
nieniem za dowody szczególnej poboż
ności i uszanowania dla władz kościel
nych r. 1797.

Chiarimi Angelika, Włoszka rodowita, 
urocza woltyżerka, za którą szalała 
złota młodzież ku oburzeniu i zgor
szeniu ludu w Warszawie około r. 
1790.

Chimenes (X im enes), Hiszpan rodo
wity, przyjaciel i współtowarzysz Jana 
Śniadeckiego na wykładach profesora 
Cousina w Paryżu r. 1780, o którym 
J. Śniadecki często wspominał w li
stach swoich.

Chmielnicki Zenobiusz, syn Michała, 
nazwany później Bohdanem i głośny 
pod tem imieniem właśnie; zwal siebie 
po rosyjsku Chmielem, a po polsku 
Chmielnickim albo Chmielenko. Kozak 
rodowity i dobry żołnierz, był wątpli
wego szlachectwa jakoby herbu „Hab- 
dank“ . Człowiek pod każdym wzglę
dem nadzwyczajny, zuchwały i wa
leczny Ukrainiec, bił się pod hasłem: 
za krzywdy i prześladowanie religijne 
i w imię ideału kozaczyzny: „Znaj 
Lasze, po Słucz wsio nasze!“ Jako pi
sarz kozacki zręczny i biegły w spra
wach kozackich, wybrany był posłem 
do króla i Rzeczypospolitej; na czele 
pełnomocników przybył do W łady
sława IV , króla polskiego, i w imieniu 
całej starszyzny złożył przysięgę wier
ności, podpisując ją w wigilię Bożego 
Narodzenia r. 1637. Chmielnicki w y
prosił przytem 18000 złp. na budowę 
czajek dla wyprawy czarnomorskiej. 
Król zdwoił im nadto regestrowych do
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12000 (r. 1646). Chmielnicki rozżalony 
na Daniela Czaplińskiego, podstarosty 
w Czehrynie, który najechał mu wioskę, 
uwiódł żonę, a syna Tymoszkę kazał 
smagać batogami na rynku, poprzysiągł 
straszną zemstę, a nie znajdując spra
wiedliwości u władzy, wykrzykiwał 
zuchwale: „Jeszcze mi nie wszystko 
odebrano, mam nóż!“ To też podburzał 
Kozaków, a przyznając sobie moc 
wielką, zaczął folgować sobie, doma
gając się coraz to nowych ustępstw 
i przywilejów. Chmielnicki podmawiał 
Tatarów i pisał do chana: „Przychodź
cie podbierać miód polski! kiedy my 
zakurzym pod nos Lachom, jak z ula 
wyganiać pszczoły będziemy !“ Chmiel
nicki, demon nieszczęścia, zasmako
wawszy w swawoli i rozpuście, powołał 
chłopstwo dzikie do buntu, to też hul- 
tajstwo zaczęło się gromadzić zewsząd 
wielkimi tłumami. Rząd polski patrzał 
na to wszystko przez palce, godził 
i hamował, to znów przebaczał; bunt 
przybrał groźne rozmiary, gdy sam 
Chmielnicki stanął na czele ludu roz
hukanego. W idząc jednak ruch nie
zwykły i przygotowania do obrony 
energiczne], zaczął się korzyć, bo ogło
szono go zdrajcą i nieprzyjacielem o j
czyzny, a za głowę jego obiecano 
10000 złp. Zaraz po wstąpieniu na 
tron Jana Kazimierza, Chmielnicki za
czął się usprawiedliwiać i pisał do kró
la, okazując gotowość posłuszeństwa, 
a winę całą przelewu krwi chrześci
jańskiej zwalał na panów. Król za
pewnił Chmielnickiego o łasce swojej 
i zatwierdził wybór jego  na hetmana. 
Nie przyszło jednak do zgody, bo 
Chmielnicki, zdolny intrygant, agi
tator i trybun motłochu, postawił u- 
myślnie warunki niepodobne do przy
jęcia. Kisiel jednak, wojewoda czer- 
nibowski, przystąpił do traktowania 
z Chmielnickim pokoju, ofiarował cho
rągiew z napisem od króla i buławę 
jako znak hetmaństwa z przywilejami, 
oraz deklarował amnestyę wszystkich 
uraz, szkód i krzywd, łaski przytem 
i respekta królewskie, na co Chmiel
nicki podał mu na piśmie warunki

pokoju, między którymi były nastę
pujące: skasować unię i księży Jezui
tów, wypędzić Żydów z całej Rusi, 
zostawić wojsko zaporoskie przy daw
nej wolności, nie dawać Jeremiaszowi 
Wiśniowieckiemu komendy nad woj
skiem. Jakkolwiek szlachta przechwa
lała się, że nie szablą lecz batem z chło
pami wojować będzie, mimo to jednak 
pod Pilawcami dn. 11 września r. 1648 
spotkała ich ogromna klęska. Rozgro
mienie wojsk polskich przez Kozaków 
nazwano „hańbą Pilawicką“ . Polacy 
stracili 80 dział, a zdobycz, zabrana im, 
wynosiła 6.000.000 złp. Przez cztery dni 
Kozacy zabawiali się podziałem zdo
byczy. Pod Batohem 29 maja r. 1652 
na Podolu Bohdan Chmielnicki napadł 
znienacka na obóz polski; legł tam 
kwiat młodzieży. Kozacy postanowili 
wytargować u Tatarów 5000 głów szla
checkich za 30000 zł. czerwonych, 
a nazajutrz przed namiotem Chmiel
nickiego i W ygowskiego rozpoczęła się 
rzeź straszna. Jak Polska —  Polską, 
nie uderzył w nią piorun straszniejszy. 
Rana Rzeczypospolitej, zadana pod Ba
tohem, była ciężką, padło 20.000 mę
żów, kwiat młodzieży szlacheckiej; była 
to strata niepowetowana. Powstanie 
przeciw Rzeczypospolitej Chmielnic
kiego było początkiem je j końca; po 
wygranej pilawickiej Chmielnicki spra
wował rządy hetmańskie, tytułu jed
nak nie używał jeszcze, ale się nazy
wał starszym kozackim. Chmielnicki 
był tak potężny, że nie bał się żadnego 
wroga, przeciwnie Polska, Turcya i 
Rosya jego się obawiały. Chmielnic
kiego porównywano do Lucypera, który 
walczył z Bogiem. Po sromotnej u- 
cieczce pilawickiej Chmielnicki ruszył 
na czele 200.000 Kozaków wraz z ordą 
tatarską w głąb Rzeczypospolitej, my
śląc o zajęciu Krakowa i Warszawy; 
po drodze zatrzymał się pod Lwowem, 
aby go zdobyć i zrabować. Lwowianie 
zawiązali układy z Chmielnickim, który 
żądał ogromnego okupu i wydania mu 
wszystkich Żydów. Stanęło na tem, że 
Lwów okupił się 700.000 złp. Chmiel
nicki ruszył pod Zamość i krwawo
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Wojował przeciw Polsce, pastwiąc się 
nad bezbronnymi. Na wezwanie je d 
nak króla i obietnicę przebaczenia 
Perfidium Casacorum. zdał się Chmiel
nicki na laskę Jana Kazimierza i 
z wdzięczności kazał z armat dać ognia, 
odstępując od oblężeńia Zamościa. Po 
zadanej klęsce przy Żółtych Wodach 
i Korsuniu Chmielnicki nie wiedział, 
co zrobić z wielką liczbą niewolnika, 
która była dlań ciężarem. Po naradzie 
z Tuhaj Bejem, Chmielnicki oddał 
Ordzie żołnierzy i towarzyszy jako na
grodę za trudy wojenne, a starszyznę 
wojskową odesłał chanowi, niewolni
ków zaś kazał spisać i oświadczył, że 
pójdą do Krym u, ktoby jednak dał 
dobry okup, zostanie wolnym. Przy 
Zółtych Wodach poległ syn hetmana, 
Stefan Potocki. Pod Korsuniem ledwie 
nie całe wojsko polskie zginęło od na
tarcia kozackiego i Ordy, a obaj het
mani Potocki i Kalinowski dostali się 
do niewoli i poszli dźwigać więzy ta
tarskie w Krymie. Chmielnicki ujrzał 
się niespodzianie zwycięzcą całej Rze
czypospolitej, wodzem półmilionowej 
rzeszy nadbiegłych zewsząd tłumów. 
Duma, pycha, dzikość, obłuda miotały 
na przemian duszą Chmielnickiego, 
szczęście jego stało się nieszczęściem 
Ukrainy, a obóz jego miejscem zebra
nia najbardziej podejrzanych przyby
szów, kuźnią najnieżyczliwszych Polsce 
zamachów. Pod Zborowem udało się 
królowi polskiemu przekupić chana ta
tarskiego, który za 200.000 talarów od
stąpił Chmielnickiego; upokorzywszy 
się przed królem Chmielnicki po odej
ściu Islam-Giraja, czując się osamot
nionym i nie ważąc się na własną 
rękę rozpoczynać walki, cofnął się do 
Czehryna r. 1648, a odwrót swój po
krywał uległością i pokorą względem 
Rzeczypospolitej. Przybywszy do obozu 
polskiego, Chmielnicki zdaleka zsiadł 
z konia przed namiotem królewskim 
wraz z asystencyą; wprowadzony do 
króla, upadł mu do nóg i rzewnemi 
słowy prosił przebaczenia win ciężkich. 
Podkanclerzy litewski Sapieha przeba
czył mu w imieniu króla, mając na

dzieję, że Chmielnicki nadal posłuszeń
stwem i służbą przewinienie swoje na
grodzi. Upokorzywszy się przed kró
lem, Chmielnicki zawarł z Polską 
ugodę zwaną „Zborowską1' r. 1649. 
Ale przekonawszy się, że nie można 
mieć ufności w zobowiązaniach polskich 
i nie mogąc się doczekać spełnienia 
zobowiązań obiecanych, zerwał ugodę 
i wszczął wojnę, poniósł jednak ciężką 
porażkę pod Beresteczkiem nad Sty
rem; bitwa trwała trzy dni, chan uciekł 
z placu, pociągając Chmielnickiego za 
sobą. W ojsko poszło w rozsypkę, a cały 
tabór z chorągwiami i armatami do
stał się w ręce zwycięzców r. 1651 
Król i wojsko padło na kolana, śpie
wając Te Denm i dziękując za niespo
dziewane zwycięstwo. Zdradziwszy 
króla i sułtana, Chmielnicki poddał się 
z calem wojskiem i ludem kozackim 
pod opiekę cara Aleksego Michajło- 
wicza, a zrywając ostatecznie z Rzeczą- 
pospoiitą, uznał się hołdownikiem jego 
w Perejasławiu w styczniu r. 1654. 
Car Aleksy przyjął tytuł samodzierźcy 
W ielkiej i Małej Rosyi i rozdał o- 
gromne obszary ziemi Chmielnickiemu 
i innym wpływowym Kozakom, aby 
zapewnić sobie posiadanie Ukrainy. 
Chmielnicki ożenił syna swego Ty- 
moszkę z córką Lupula, hospodara wo
łoskiego, i zamierzał sam zająć hospo- 
darstwo wołoskie, Lupula zaś osadzić 
w Siedmiogrodzie r. 1654. Chmielnicki 
umarł w Sobotówce pod Czehrynem 
dn. 15 sierpnia r. 1657. Podczas na
bożeństwa żałobnego zapalił się od 
świec katafalk, a pożar obrócił w pe
rzynę trumnę, ciało i cerkiew.

Chochłow Bazyl na czele strzelców 
i Tatarów nogajskich uderzył na od
dział Zarudzkiego, atamana Kozaków 
dońskich, i rozgromił go zupełnie koło 
Astrachania. Chochłow pochwycił starą 
panią Kazanowską, ochmistrzynię Ma
ryny Mniszech, Zarudzki zaś z carycą 
i je j synem pod ochroną garstki K o 
zaków zdołali ujść na morze dn. 24 
maja r. 1611.

Choiseul de Sainville książę Stefan 
Franciszek, minister spraw zagranicz
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nych we Francyi, przedstawił na au- 
dyencyi publicznej królowi Ludwi
kowi X V  kilku delegatów Konfedera
cyi Barskiej, jako reprezentantów na
rodu polskiego, obiecując w imieniu 
króla czynną pomoc r. 1768. Choiseul 
sprzyjał Konfederacyi Barskiej; dla 
przyśpieszenia organizacyi wojskakon- 
federatów, wyprawił do Polski 30 ofi- 
cerów-artylerzystów, jazdy i piechoty 
i kilku inżynierów jako instruktorów, 
tudzież dał 300.000 franków zapomogi; 
Choiseul wysłał margrabiemu de Paul
in y instrukcyę, w której mówił, że 
podsycanie anarchii w Polsce leży 
w interesie Francyi i energicznie pro
testował przeciw pierwszemu rozbio
rowi ziem polskich (r. 1772).

Choiseul -G ouffier, hrabia, członek 
honorowy Uniwersytetu wileńskiego r. 
1808. Żonaty był z Zofią Przeździecką, 
autorką painiętt.>ików: JMminisctnceH sur 
1’jEmpereur Alexandre 1. et Napoleon I. 
Besanęon, 1862, w których znajduje 
się mnóstwo ciekawych szczegółów, do
tyczących historyi Polski.

Choisnin, inaczej Jehan Chatelrand, 
zręczny dyplomata, wysłany przez kró- 
lowę Katarzynę de Medicis do Polski 
w celu zbadania gruntu do elekcyi 
Henryka Walezyusza r. 1572 (p. Cha
telrand).

Choisy, dama dworu francuskiego, 
brała udział oficyalny jako świadek 
na uroczystości zaślubin Maryi Lu
dwiki księżniczki Gonzaga z zastępcą 
Władysława IV, króla polskiego; za
stępcą tym był Krzysztof Opaliński, 
wojewoda poznański (w Paryżu 5 li
stopada r. 1645).

Choisy, oficer wojsk francuskich, 
energiczny brał udział w formowaniu 
legionów polskich pod Tyńcem; na 
czele oddziału 500 konfederatów bar
skich wdarł się i opanował zamek kra
kowski dn. 2 lutego r. 1772. Choisy, 
dzielny konfederat, oblężony w zamku 
krakowskim przez wojsko rosyjskie, 
zmuszony był kapitulować po 3 mie
siącach^ kiedy już zabrakło wszyst
kiego. Żołnierz wzięty był do niewoli; 
Suworow pognał wszystkich na Sybir;

dla rozgłosu jednak, a właściwie dla 
zachowania pozorów wspaniałomyślno
ści, Suworow oddał szpady oficerom, 
ucałował Choisy i uczcił bohatera ucztą 
(24 kwietnia r. 1772).

Chomiakow zawiadomił w stowarzy
szeniu Słowian, że pamiątka Grun
waldu obchodzona będzie w Smoleńsku 
i że członkowie towarzystwa, którego 
jest przedstawicielem, chętnie wezmą 
udział w obchodzie krakowskim, o ile 
organizatorzy nadeślą towarzystwu za
proszenie (10 czerwca r. 1910).

Chopin Mikołaj, Francuz rodowity 
z Lotaryngii (ur. w Nancy dn. 17 sier
pnia r. 1770), przybył do Warszawy 
w r. 1787 jako nauczyciel języka fran
cuskiego do domu hrabiny Skarbko- 
wej. Syn jego Fryderyk urodził się 
dn. 1 marca r. 1809 w Żelazowej Woli 
pod Sochaczewem.

Chowański, bojaryn moskiewski, na 
czele licznego wojska wkroczył na Li
twę, szerząc mordy i pożogi. Chowań
ski wyrzynał okrutnie bezbronną lud
ność, a dzieci wywoził na zmoskwi- 
czenie pustyń kraju swego r. 1654. 
Chowański zaprosił Gąsiewskiego, het
mana litewskiego, aby przybył do 
Wilna, zapewniając mu bezpieczeństwo. 
Pochwycony zdradziecko Gąsiewski, 
został wysłany do Moskwy. Grodno, 
Troki i Mińsk dostały się nieprzyja
cielowi w r. 1658. Pod Nowogródkiem 
Chowański opanował miasto, a szlachtę 
okoliczną zmusił do złożenia przysięgi 
poddańczej carowi Aleksemu Michaj- 
łowiczowi dn. 18 lutego r. 1660. Przy 
Połonce jednak pod Słonimem, wal
cząc z wojskami Stefana Czarnieckiego, 
Pawła Sapiehy i Połubieńskiegó, Cho- 
wańskiponiósł straszną porażkę: 15.000 
wojska moskiewskiego legło, reszta po
szła w rozsypkę; Chowański utracił 40 
dział i 146 znaków wojennych. Hetmani 
złożyli tyle znaków nieprzyjacielskich, 
że usłano niemi drogę w dzień Bożego 
Ciała (r. 1660). Po całym szeregu klęsk, 
zadanych mu pod Wilnem, Nowogród
kiem, Lachowiczami i Kowlem, Cho
wański prosił o zawarcie pokoju.

Chowański książę, generał-guberna-
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tor gubernii białoruskich, z inicjatyw y 
którego odłączony został okrąg nau
kowy gubernii Mohilewskiej i Witeb
skiej od okręgu wileńskiego, a to 
z obawy polonizacyi Białorusi (r. 1824). 
Ohowański został mianowany na miej
sce Giece wieża generał - gubernatorem 
mińskim. Dumny i szorstki w obejściu, 
okrutny a zawzięty nieprzyjaciel Po
laków, przedsiębrał wszystkie środki 
w celu utrzymania spokoju w powie
rzonej mu gubernii r. 1831.

Chozim - Berdej w imieniu Mengli- 
Gireja, chana ordy tatarskiej perekop- 
skiej, sprawował poselstwo na sejmie 
w Piotrkowie (r. 1490).

Chrabr, mnich czarnoryziec, jeden 
z najstarszych kronikarzy słowiań
skich, razem z św. Cyrylem ułożyli 
abecadło zwane kirylicą, a składające 
się z 38 liter (r. 972).

Christopher Saint-John, znana au
torka angielska, napisała i wystawiła 
fragment historyczny z życia Makryny 
Mieczysławskiej, uważanej za świętą 
męczennicę podczas prześladowań unii 
pod Połockiem r. 1840. Sztuka, aczkol
wiek niekoniecznie udatna i grzesząca 
przesadą, zasługuje jednak na uwagę 
ze względu na dobrą wolę i zaintereso
wanie się w Anglii jedną z kart dziejów 
polskich. Sztuka ta wystawiona była 
w Londynie w kwietniu r. 1912.

Chrulew generał, bohater sewasto- 
polski, człowiek z ustaloną reputacyą 
wojskową, wysłany przez cesarza A le
ksandra II do Warszawy na pomoc 
namiestnikowi księciu Gorczakowowi. 
Cesarz na wyjezdnem powiedział mu: 
„Unikaj krwawych starć z ludem 
i tylko po wyczerpaniu wszelkich środ
ków uspokojenia tłumów możesz użvć 
broni“ , Chrulew dowodził wojskiem 
i energiczny brał udział w tłumieniu 
rozruchów demonstrantów politycznych 
na Placu Zamkowym w Warszawie, 
gdzie liczba zabitych wyniosła jakoby 
przeszło 200. Kiedy władze nawoły
wały lud do rozejścia się, dały się 
słyszeć głosy: „M y tu u siebie w domu 
jesteśmy, to wy sobie idźcie!“ :(8 kwie
tnia r. 1861).

Chruszczew, generał wojsk rosyj
skich, przybył do Kowna, a nie za
stawszy tam szlachty, rozesłał do oby 
wateli powiatu odezwę z poleceniem 
zebrania się w Kownie; do kościoła 
katedralnego spędził około 200 mie
szczan, którym kazał nietylko wyrzec 
się Konstytucyi 3 maja, lecz zaprzy- 
siądz wierność imperatorowej Kata
rzynie II (20 czerwca r. 1792); Ge
nerał Chruszczew otrzymał polecenie 
towarzyszenia jeńcom politycznym, 
w pośród których był też Tadeusz Ko
ściuszko po klęsce Maciejowickiej. 
Chruszczew otoczył go uprzejmymi 
względami, wywzajemniając się zapew
ne za uprzejmość, okazywaną żonie 
jego i dzieciom, kiedy byli więźniami 
w Warszawie r. 1794.

Chruszczew A. P., generał wojsk ro
syjskich, na czele silnego oddziału i  5 
dział otrzymał rozkaz nie wpuszczania 
nikogo do miasteczka Horodła. 292-ta 
bowiem rocznica ogłoszenia Unii polsko- 
litewskiej dn. 12 sierpnia 1861 (r. 1569 
-f- 292 =  1861 r.) nastręczyła powód 
do manifestacyi na pograniczu Litwy 
i Polski. Generał Chruszczew zajął 
w tym celu brzegi rzeki Bugu i w y
jechał naprzeciwko tłumom manifestan
tów i nie dopuścił do połączenia się 
Rusinów z Polakami, którzy w liczbie 
około 15000 szli procesyą nad rzekę 
Bug. gdzie zbudowany był ołtarz; 40 
chorągwi ze wszystkimi herbami ziem 
i województw dawnej Rzeczypospolitej 
pochyliło się przed ołtarzem. Deraon- 
stracya urządzona była na pamiątkę 
pierwszej Unii w Horodle r. 1413. 
W  Kownie zaś urządzono procesję li
tewską ku granicy Królestwa, która 
miała połączyć się na środku mostu 
z drugą, ciągnącą się z Polski: na 
środku Niemna miała się odbyć scena 
zbratania się dwóch ujarzmionych na
rodów. W szystko uklękło do modlitwy; 
po mszy ksiądz Laurysiewicz, wyborny 
kaznodzieja, miał kazanie, w którem 
przypomniał wszystkie krzywdy, w y
rządzone Rusi pod panowaniem Mo
skali; sporządzono nowy akt Unii Pol
ski, Litwy i Rusi. Wrażenie przemó-

U
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wienia było wielkie, gdy zaś jeden 
z mówców wezwał do podpisania ma
nifestu , w którym oświadczano, że 
wszyscy zebrani protestują przeciw 
rozdarciu społeczeństwa, rzucono się 
tłumnie do podpisów. Jednocześnie pra
cowano nad utrwaleniem tej chwili 
w postaci jakiego pomnika: rzucono 
się z zapałem do sypania kopca, na 
kopcu zaś ustawiono krzyż dębowy, 
nie odarty z kory. Akt ten podpisali 
wszyscy obecni. W ojsko spoglądało spo
kojnie, broniąc tylko przejścia rzeki 
w Horodle dn. 10 października r. 1361. 
Grenerał Chruszczew tłumił również po
wstanie w Lublinie r. 1863; Chru
szczew był autorem książki: Otrywoh 
iz Dniewnika, dotyczącej historyi po
wstania polskiego roku 1861. Książkę 
wydano w r. 1881.

Chrystiern II, król duński, prosił
o rękę Elżbiety Jagiellonki, królewny 
polskiej, siostry króla Zygmunta I Sta
rego. Królewna odmówiła podobno z o- 
bawy morza r. 1511.

Chrystophor, inaczej Chrystophorus 
M ., znakomity malarz - portrecista ze 
szkoły tak zw. Kolońskiej, wykonał 
portret Kazimierza Jagiellończyka, kró
la polskiego, r. 1488. Portret ten 
jest własnością S. Boisseróe, słynne
go znawcy i archeologa w Paryżu (r.
1905).

Chrystyan, król duński, jako sprzy
mierzeniec zakonu Krzyżaków, wypo
wiedział wojnę Rzeczypospolitej pol
skiej (1 czerwca r. 1455).

Chrystyan, król duński, jako sprzy
mierzeniec Augusta II, króla polskie
go, i Piotra W ielkiego, cesarza rosyj
skiego, występował wrogo przeciw Ka
rolowi X II, królowi szwedzkiemu (r. 
1700).

Chrystyan, książę saski, syn Augu
sta III, króla polskiego, wystąpił jako 
pretendent do tronu polskiego r. 1763.

Chudiakow, młody i inteligentny Ro
syanin, gorący patryota, członek sto
warzyszenia rewolucyjnego Ziemia i 
Woła, utrzymywał stosunki polityczne 
z Ogryzką i Podlewskim w Peters
burgu r. 1862.

Chworostin książę Iwan, syn Teo
dora, kraj czy , wysłany przez cara 
Dymitra Samozwańca na powitanie 
przybywających do Moskwy woje
wody Jerzego Mniszcha z córką Ma
ryną. Chworostin brał czynny udział 
przy koronacyi Maryny w Moskwie r. 
1660.

Chwostow Dymitr hrabia, senator, 
poeta i literat rosyjski, człowiek wy
bitnych zdolności i żelaznej energii, 
był członkiem honorowym Uniwersy
tetu wileńskiego r. 1833.

Chytreus Dawid, autor książki: Da- 
vidis Chytraei Thedl. et Histories Bpi- 
stolae. Hanover, 1614; dotyczy również 
historyi Polski.

Ciampi ksiądz Sebastyan, kanonik, 
profesor Uniwersytetu warszawskiego, 
autor poważnego dzieła bardzo cennego 
dla każdego bibliografa polskiego: Viag- 
gio nedla State del 1830. Fiorenzia, 
1831; tudzież: Bibliografia Critica i t. d  
Lueca e Fiorenzia, 1834; dotyczy głów
nie Polski.

Ciampoli, W łoch rodowity, autor 
książki: Lettres de Monsignor Ciam
poli etc. Venetia, 1657; dotyczy wo
jen smoleńskich (r. 1623— 1634).

CiiJO kardynał, W łoch rodowity, do 
którego Jan III Sobieski, król polski, 
napisał list własnoręczny, oznajmując 
mu o odsieczy Wiednia r. 1683.

Ciekliński Rosyanin, gubernator Sie- 
mipałatyńska na Syberyi, uczciwy i 
prawy człowiek, był względny dla prze
stępców politycznych Polaków, ze
słanych w drodze administracyjnej 
(„administratiwnym poriadkom“), pa
trząc przez palce na sposoby, jakimi 
zarabiali na życie na wygnaniu (r.

Cienfugo kardynał, intrygował ener
gicznie przeciw kandydaturze Fryde
ryka Augusta, elektora saskiego, na 
tron polski r. 1733.

Cilli Aleksander, W łoch rodowity, 
zdolny muzyk i śpiewak, kierowa! 
kapellą nadworną Zygmunta III, kró
la polskiego, r. 1610. Cilli był po
dobno autorem książki: Historia del- 
le sollerationi in Polonia i t. d. Pi-
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stoia, 1627; tudzież: Isłoria di Mo- 
scovia.

Gimber M, L., autor poważnej książ
ki: Archives curieuses de L ’Histoire de 
France. Paris, 1836; dotyczy również 
historyi Polski.

Cincendorf, poseł cesarza Leopolda 
austryackiego, zręczny dyplomata, wy
słany do króla Karola X II  dla prze
prowadzenia układów przymierza pol
sko-szwedzkiego, które jednak spełzły 
na niczem (w Płońsku dn. 15 kwietnia 
r. 1703).

Cinq Mars. koniuszy i ulubieniec 
dworu francuskiego, charakter marny, 
ale zręczny awanturnik i karyerowicz, 
starał się czas jakiś o rękę księżniczki 
Maryi Ludwiki de Neyers Gonzaga, 
z którą podobno miał romans... W ła
dysław IV . król polski, dowiedziawszy 
się o tem . zamierzał zerwać układy 
matrymonialne, które już był nawiązał 
z Maryą Ludwiką r. 1645.

Claprode. generał wojsk francuskich 
napoleońskich, pod dowództwem któ
rego były  dwie brygady wojsk pol
skich w bitwie pod Borodinem (dn. 21 
sierpnia r. 1812).

Clarendon lord, minister angielski, 
aczkolwiek zgadzał się na przywróce
nie Polski w dawnych granicach r. 
1815, wzbraniał się jednak przyjąć 
udział w protestacyi mocarstw w trak
tacie pokoju paryskim r. 1855. Pro
szony usilnie przez Władysława księcia 
Czartoryskiego o wznowienie rozpraw 
w sprawie polskiej na konferencyach 
londyńskich, Clarendon wręcz mu od
mówił r. 1864.

ciarenstein von Arnaldina Maciej, 
poseł Ferdynanda II, cesarza niemie
ckiego, wysłany do Rzeczypospolitej 
z prośbą o szybką pomoc wojenną na 
sejmie warszawskim w kwietniu r. 1632.

Claretti Juliusz Leo, znakomity pi
sarz i literat francuski, ogłosił prze
piękny artykuł w dzienniku Le Jour- 

ł nal pod tytułem: L’ Ame d’un peuple, 
w którym zastanawia się nad marty
rologią dzieci polskich w Księstwie 
Poznańskiem r. 1901. Claretti wygłosił 
również cztery konferencye na temat:

„Życie Fryderyka Chopina w jego 
walcach Paryż, 1906.

Claronne Zofia, uroczo piękna Gre- 
czynka, trzecia żona Szczęsnego Poto
ckiego, marszałka Konfederacyi targo- 
wickiąj, była przedtem małżonką ma
jora Wittego, komendanta twierdzy ka
mienieckiej, którą poznawszy w Jas- 
sacli a zachwycony je j urodą Potocki 
kupił u W ittego za dwa miliony złp. 
i poślubił w Tulczynie dn. 7 kwietnia 
r. 1798.

Ciejlow G.. Niemiec rodowity, pro
fesor Uniwersytetu lipskiego, autor 
książki napisanej tendencyjnie przeciw 
Polakom, w której zebrał wszystkie 
napaści przeciwpolskie pod sensacyj
nym tytułem: Przyszłość Polski. Lipsk,
1908.'

Clesinger Jan Baptysta. Francuz ro
dowity, znakomity rzeźbiarz, żonaty 
z panną Solange, córką pani Georges 
Sand r. 1847. Clesinger utrzymywał 
blizkie stosunki z Fryderykiem Cho
pinem, wykonał jego maskę pośmier
tną dn. 19 października r. 1849 i me
dalion na pomniku w Pere-Lachaise. 
Clesinger szczerze nienawidził Fryde
ryka Chopina, miał mu bowiem za złe, 
iż mu ten bałamucił żonę, to też wszyscy 
dziwili się, że Clesingerowi powierzono 
wykonanie pomnika dla Chopina w Pa
ryżu r. 1850.

Clotomont Bacbelier, Francuz rodo
wity, sekretarz Maryi Kazimiery So- 
bieskiej, królowej polskiej, schwytany 
przez Turków i wzięty do niewoli, 
osadzony był w twierdzy kamienieckiej 
r. 1689.

Clllks (C!lix) Hartung, dzielny rycerz 
i dyplomata, gorący brał udział w spra
wie zawieszenia broni na rok między 
zakonem Krzyżaków i Rzecząpospolitą 
polską (19 lipca r. 1419).

Coara Jan, budowniczy, znakomity 
artysta włoski, dał plan kościoła św. 
Piotra w W ilnie na Antokolu, jeden 
z najpiękniejszych pomników sztuki 
chrześcijańskiej na Litwie r. 1690.

Cobar, dzielny rycerz węgierski, w y
słany przez Stefana Batorego, króla pol
skiego, przeciw Tatarom, przejął listy,

14*
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kompromitujące Samuela Zborowskie
go, które odesłał krółowi r. 1583.

C ocliin , członek komitetu ocalenia 
publicznego, po bitwie i klęsce Macie- 
jow ickiej uchwalił przyjść z pomocą 
powstańcom polskim i podać rękę bro
czącym we krwi ofiarnej Polakom, 
a mianowicie: wysłać em i Saryusza do 
Polski z funduszem pieniężnym w mo
necie papierowej francuskiej 21 Bru- 
maire II roku. t. j. dn. 11 listopada 
r. 1794.

Cochius, admirał duński, zabrał Po
lakom dwa okręty pod Grdańskiem r. 
1631.

Gokse, inaczej Williams Coxe, An
glik rodowity, znany podróżnik, autor 
ciekawej książki: Trowels in to Pol a ud 
i t. d. Londyn, 1784. Zwiedził Polskę, 
obszernie pisał o nadużyciach i zdzier- 
stwach starostów, szczegółowo oma
wiając pobyt swój u Braniekiej, pani 
krakowskiej w Białym-Stoku r. 1780.

Colberg Juliusz, doktor filozofii, pro
fesor miernictwa w Uniwersytecie war
szawskim, wydał dokładne mapy K ró
lestwa Polskiego i Krakowa r. 1827, 
tudzież tablice porównawcze miar i wae* 
r. 1830.

Goligny Karol, członek Towarzystwa 
historycznego w Londynie, odszukał 
listy autentyczne Ottona Bismarcka, 
które dowiodły niezbicie, iż Bismarck 
odgrywał rolę podżegacza w powstaniu 
polskiem r. 1863. Kompromitujące li
sty te odszukane były w r. 1903.

Colincourt, wielki koniuszy dworu 
francuskiego, ambasador cesarza Na
poleona I przy dworze petersburskim, 
użył Tańskiego jako kuryera z waż- 
nemi depeszami do cesarza Napoleona, 
uprzedzając go przytem, że jeżeli 
opóźni się albo zgubi je  w drodze, 
może zastrzelić się, nie czekając in
nych następstw (r. 1809). Colincourt 
pośredniczył też przy zawarciu kon- 
wencyi sekretnej z Rosyą, na mocy 
której Królestwo Polskie nigdy nie 
miało być przywrócone, a ordery w Pol
sce miały być na zawsze zniszczone 
(5 stycznia r. 1810). Colincourt, będąc 
znawcą i miłośnikiem sztuk pięknych,

zachwycał się obrazami Aleksandra 
Orłowskiego, który, zamieszkawszy 
w Petersburgu, nabrał rozgłośnej sławy 
wszechświatowej. Colincourt obstalo- 
wał u niego kilka prac dla siebie 
r. 1810.

Gollas Franciszek, poseł cesarza Ma
ksymiliana, pośredniczył w układach 
warunków pokoju między Bazylim, 
wielkim księciem moskiewskim, a za
konem Krzyżaków i Rzecząpospolitą 
polską r. 1518.

Goilas A., znawca i amator archeo
logii, autor poważnej książki: Trfaor 
de numismatique etc. Paris, 1834; do
tyczy również numizmatyki krajowej 
polskiej.

CoSlas Antoni, dyrektor Obserwato
rium w Parmie, członeli-korespondent 
Towarzystwa Nauk w Krakowie r. 1845.

Coilaut A., autor libretta nowej opery 
włoskiej: Fasma, Pascala la Rotella, 
na tle wojny i powstania r. 1831 
Opera ukazała się na deskach scenicz
nych po raz pierwszy w Medyolanie 
w teatrze „D el Verm e“ ; wystawiono 
ją  wysoce artystycznie i stylowo, a ca
łość pod każdym względem piękna, 
r. 1908.

CoSHn, inaczej Collins de Kolstein, 
dowódca wojsk austryackich, na czele 
załogi wkroczył do Krakowa dla uśmie
rzenia rozruchów politycznych dn. 21 
lutego; obawiając się jednak, że wiel
kie tłumy ludu zbrojnego odetną mu 
odwrót, opuścił Kraków dn. 22 lutego 
r. 1846.

Collijn J., Szwed rodowity, d-r, wice
dyrektor Biblioteki publicznej w Up- 
sali, odbywając podróż naukową po 
Europie zwiedził Warszawę, Kraków 
i Lwów, poszukując najstarszych za
bytków drukarskich, dotyczących hi
storyi Szwecyi w. X V I. W edług jego 
zapewnienia biblioteki polskie a zwłasz
cza krakowskie, pod względem liczby 
i jakości dochowanych zabytków, mimo 
tak ciężkich przejść w kraju, obudziły 
w nim żywe zainteresowanie się kul
turą polską r. 1910.

Gollombin ksiądz trapista,, wygnaniec 
i emigrant francuski, po rewolućyi r.
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1794, z zezwolenia cesarza Pawia I, 
osiadł z 90 mnich a mi na W ołyniu 
w Zydyczynie i Dermanie w budyn
kach po- bazyliańśkich. ofiarowanych 
mu przez cesarza r. 1799.

Colonna. inaczej Otton Kolumna, kar
dynał, któremu arcybiskup gnieźnień
ski Trąba ustąpił pozyskane dla siebie 
głosy przy obiorze na papieża na kon
klawe w Konstancyi r. 1414 (p. K o 
lumna Otton).

Colonna Marek Antoni, w ice-król 
Neapolu, brał gorący udział w sprawie 
windykacyi tak z w. sum neapołitań- 
skich po śmierci Bony, królowej pol
skiej, r. 1579.

Collorep hrabia, poseł austryacki 
w Warszawie, pierwszy zgłosił się do 
dworu, uznając Stanisława Augusta Po
niatowskiego królem polskim r. 1765.

Collot d’Herbois, literat francuski, 
prezes reprezentantów ludu. przyjm o
wał uroczyście delegację emigrantów 
polskich, zapewniając, że naród fran
cuski żywo współczuje narodowi pol
skiemu, 27 Thermidora roku II, t. j. 
dn. 14 sierpnia r. 1794 w Paryżu.

Colof, inaczej Lorenz. Christ-Mitzler, 
Saksończyk. krzewiciel nauk w Polsce 
i wydawca Warszauer-Bibliothek r. 1755 
(p. Mitzler).

Colomb. dowódca siły zbrojnej w Po
znaniu, wrogo usposobiony dla Pola
ków, nalegał usilnie na rząd w Berlinie, 
aby użyto środków represyjnych, acz
kolwiek takiego ..doskonałego" bez
prawia. jak  w Księstwie Poznańskiem, 
nie bvło chyba nigdzie na świecie r. 
1848.'

Comendone. inaczej Jan Franciszek 
Komendoni, Wenecyanin, kardynał i 
biskup Zacynthu, legat papieża Piusa IV. 
wysłany do Polski, nawoływał Polaków 
do ligi z Hiszpanią i Rzecząpospolitą 

* wenecką przeciw niewiernym Turkom 
r. 1561. Nuncyusz Comendone wręczył 
uchwałę Soboru Trydenckiego Z yg
muntowi Augustowi, królowi polskiemu, 
w Parczewie 7 sierpnia r. 1564. Nun
cyusz wchodził w skryte zmowy z pa
nami polskimi dla wyniesienia na tron 
polski którego z synów cesarza nie

mieckiego; zebranjnn na sejmie elek
cyjnym  pod Warszawą zalecał, aby 
Polacy obrali sobie katolika dn. 5 kwie
tnia r. 1572. Comendoni w obecności 
króla, królewny Anny Jagiellonki, licz
nego duchowieństwa, posłów zebranych 
na sejm i masy pobożnych otworzył 
grób błogosławionego Ładysława, pa
trona Polski i Litwy, obinył relikwie 
w winie, zapieczętował i pochował 
w kościele 0 0 .  Bernardynów w W ar
szawie r. 1572.

Comitibus Antoni, poseł cesarza Ma
ksymiliana, pośredniczył W układach 
warunków pokoju między Moskwą 
a Zakonem krzyżackim i Rzeczą pospo
litą polską r. 1518.

Como Ptolemeusz, kardynał korneń- 
ski. do którego królewna Anna Jagiel
lonka udawała się z prośbą o poparcie 
je j praw do podjęcia tak zw. sum 
neapolitańskieh r. 1573.

Conche (syn), znakomity malarz i ry
sownik francuski, malował pędzlem 
szerokim barwnie i przepięknie; jego 
pędzla przejście wojsk cesarza Napo
leona I przez rzekę Niemen r. 1812.

Conde d'Enghien. inaczej Henryk 
książę Kondeusz, kandydat do tronu 
polskiego r. 1663 (p. Kondeusz Henryk).

Conde książę, inaczej Kondeusz 
Wielki, pierwszy z bohaterów francu
skich w. X V II, z wiedzą i z woli Lu
dwika X IV , króla francuskiego, zamie
rzał ubiegać się o tron polski po śmierci 
króla Jana Kazimierza r. 1669.

Condillac, uczony cudzoziemiec, we
zwany przez Towarzystwo Nauk wi
leńskie do napisania księgi elemen
tarnej. opracował dzieło p. t. „Logika1* 
r. 1786.

Confgliachi Piotr, profesor fizyki 
w Pawii, nie opuszczał nigdy rąk, w y
trwale dążąc do obranych celów, był 
członkiem Towarzystwa Nauk w Kra
kowie r. 1816.

Conflans margrabia, przedstawiciel 
Francyi, przybył złożyć Stanisławo
wi Augustowi Poniatowskiemu gratu- 
laeyę rządu swego z racyi wstąpie
nia na tron polski (w styczniu r. 
1667). Conflans protestował energi
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cznie przeciw pierwszemu rozbiorowi 
Polski r. 1772.

Conigliano Marya Józef, poufny przy
jaciel, zarządzający sprawami Stani
sława Leszczyńskiego, b. króla pol
skiego; każda sprawa, która podpadała 
pod jego  decyzyę, była gruntownie 
opracowana, zbadana i przetrawiona, 
w Wissenburgu r. 1725.

Conradi Michał, Niemiec rodowity, 
autor książki: Lebens und Begierungs 
Geschichte Friedrich August. Lipsk, 
1784; dotyczy również historyi Polski.

Constant, Francuz rodowity, kamer
dyner cesarza Napoleona I, towarzy
szył mu nieodstępnie w Warszawie, 
W ilnie i podczas całej kampanii mo
skiewskiej r. 1812.

Constant Benjamin, patryota fran
cuski, na pogrzebie którego Napoleon 
Czapski miał podniosłą mowę, przypo
minając braterstwo obu narodów dn. 
13 grudnia r. 1830.

Constant pułkownik, konsul gene
ralny angielski w Warszawie, do któ
rego zjawiła się na czele tłumu depu- 
tacya polska, wręczając mu wieniec z na
pisem: „Cześć i chwała Anglii“ i dzię
kując za współczucie, okazane dla P ol
ski, dn, 21 czerwca r. 1861. Constant 
wysłał do Londynu podany mu adres 
i mnóstwo biletów wizytowych różnych 
sfer i stanów.

Constantini, inaczej Mozotini Angelo. 
W łoch rodowity, sprytny i zręczny 
kamerdyner poufny Augusta IT. króla 
polskiego, używany przez niego do róż
nych intryg miłosnych. Constantini 
otrzymał indygenat szlachectwa pol
skiego r. 1700.

Conti, poseł francuski, utrzymywał 
stałą korespondencję poufną z Pawłem 
Mageo, agentem politycznym, dworza
ninem i dowcipnisiem Henryka W ale- 
zyusza, króla polskiego, który dawał 
mu szczegóły o dworze polskim, życiu 
i stosunkach w Krakowie r. 1574.

Conti Franciszek Ludwik, książę de 
Bourbon, brał udział w wyprawie Jana 
III Sobieskiego pod Wiedeń r. 1683. 
Po śmierci króla Conti wystąpił jako 
pretendent do tronu polskiego, popie

rany przez Maryę Kazimierę, wdowę 
po królu Sobieskim r. 1697. Conti 
przybył drogą morską do Gdańska i 
jakiś czas bawił u 0 0 . Jezuitów w kla
sztorze Oliwskim, starając się przy
ciągnąć ku sobie partye polskie prze
ciw Augustowi II saskiemu, już obra
nemu; widząc jednak bezskuteczność 
zabiegów, wsiadł w nocy niespodzia
nie na wyczekujący okręt i odbił od 
brzegu, jadąc pośpiesznie do Francyi, 
straciwszy podobno kilka milionów 
franków w Polsce, które wydał na po
zyskanie sobie stronnictwa r. 1697.

Conti, książę francuski, do którego 
pojechało w delegacyi kilku Polaków 
do Paryża z Mokronowskim na czele 
z tajemną propozycyą ofiarowania mu 
tronu polskiego w razie śmierci Augu
sta III r. 1745.

Conti, Francuz rodowity, znany re
staurator w Warszawie, sprowadzony 
do W ilna kosztem 3000 rubli dla przy
rządzenia kolacyi na balu szlacheckim, 
dawanym na przyjęcie cesarza Ale
ksandra II po raz pierwszy w Wilnie 
dn. 18 września r. 1859.

Contin, poseł toskański przy dworze 
wiedeńskim, utrzymywał koresponden
c ję  poufną z P. Mageo, dowcipnisiem 
Henryka Walezyusza, króla polskiego, 
w Krakowie r. 1574 (p. Conti).

Cook d-r, przedsiębiorczy podróżnik 
amerykański, który miał podobno do
trzeć do bieguna północnego; przez 
głośnego podróżnika Arktowskiego, czy
stej krwi Polaka, został ostatecznie 
sromotnie zdemaskowany (w styczniu 
r. 1909).

Coraglio Jan Jakób z W erony, zna
komity sztycharz i medalier. na dwo
rze Zygmunta Starego i Zygmunta 
Augusta, którego znaki mincarskie spo
tykają się często na medalach i nu
mizmatach polskich r. 1559.

Corazzi Antoni, W łoch rodowity, 
znany budowniczy, któremu Warszawa 
zawdzięcza najpiękniejsze gmachy swo- 
ie: pałac Staszyca, bank polski, pałac 
Mostowskich, tudzież linię frontową 
teatru i oficyn teatru narodowego, wy
tkniętych na posesyi Marywilu 3 wrze
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śnią r. 1825. Corazzi podał też plan 
przebudowania kościoła po-Pijarskiego 
na ulicy Długiej na sobor prawosławny 
w Warszawie r. 1837.

Corbinelli, zręczny Florentyjczyk, 
przybył w orszaku dobranej młodzieży 
z Henrykiem Walezyuszem, nowo obra
nym królem polskim, do Krakowa; 
przechwalał się mnóstwem zwycięstw 
miłosnych r. 1573.

Cornelliere, Francuzka rodowita, to
warzyszka niedoli Rozalii z Chotkie- 
wiczów księżny Lubomirskiej w Paryżu 
w więzieniu r. 1794.

Cornu, siostra, mleczna Napoleona III, 
cesarza francuskiego, wielkie miała 
wpływy u dworu i na cesarza samego, 
mieszała się nawet do polityki; gorący 
a zarazem życzliw y brała udział w 
sprawie polskiej r. 1853.

Cortwallis, dowódca głównej armii 
angielskiej, kapitulował i wzięty był 
do niewoli przez generała Tadeusza 
Kościuszkę w Ameryce pod Joclitow- 
nem r. 1779,

Coroni Jan, znany artysta-budowni- 
czy. W łoch rodowity, podał plany bu
dowy kościoła Franciszkańskiego w 
Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej 
r. 1679.

Corsange odszukał i w ydobył w Ar
chiwum trybunału paryskiego wypis 
procesu i dekretu w sprawie Rozalii 
z CShotkiewiczów księżny Lubomirskiej, 
oskarżonej o zbrodnię stanu, r. 1796.

Cortecella Szymon inaczej Kort- 
nelli de Corteeelłe W łoch rodowity, 
szambelan dworu i ulubieniec Stani
sława Augusta, króla polskiego, r. 1788 
(p. Kortnelli).

Cortione Vincentio, adwokat włoski, 
wybitny znawca prawa, energiczny 
brał udział w sprawie windykaeyi tak 
zw. sum neapolitańskich za panowania 
Zygmunta III, króla polskiego, r, 1622.

CorviriUS Rabe, uczony obszernych 
wiadomości i najlepszego serca, był 
członkiem Towarzystwa literackiego: 
Sodaliłas Liter aria, Vistulana w Kra
kowie r. 1489.

Cosbeck, poseł elektora brandebur
skiego, wysłany do Polski w sprawie

złożenia hołdu królowi polskiemu t, 
1640.

Cosel hrabina Anna, primo voto hra
bina Hoym, żona ministra saskiego, 
niepospolicie uroczej piękności kobieta, 
nie chciała zostać miłośnicą królew
ską, odstraszona losem poprzedniczek 
swoich, to też wymogła od Augusta II  
przyrzeczenie na piśmie małżeństwa po 
śmierci królowej. Pod tym warunkiem 
tylko zgodziła się porzucić męża i zo
stać kochanką króla. August II  długo 
był wiernym hrabinie, która zaczęła 
uważać siebie za prawowitą małżonkę. 
Hrabina Cosel traktowała z góry dwo
raków, mieszała się do rządów Augusta 
i polityki, doprowadzając do zerwania 
sojuszu z Piotrem W ielkim, cesarzem 
rosyjskim, i wymogła zawarcie pokoju 
z Karolem X l l ,  królem szwedzkim, 
utrzymywała też konszachty z Patku- 
lem. Pani Cosel trwoniła miliony, a na 
króla miała wpływ przeważny. Hra
bina Cosel była matką Fryderyki Au
gusty Konstancyi trzech imion hrabiny 
Orzelskiej. Na rozkaz króla Augusta - 
doręczono pani Cosel przez Fleminga 
pismo, w którem żądano oddania cyro
grafu, wydanego je j przez króla, a gdy 
ta nie chciała go wydać, wtrącono ją 
do więzienia na zamku Nossen, a na
stępnie w twierdzy stołpińskiej, gdzie 
przebyła w celi więziennej do późnej 
starości. W  końcu życia przeszła pani 
Cosel na wiarę żydowską r. 1705.

Cosel hrabianka Fryderyka Augu
sta Konstancya, następnie urocza hra
bina Orzelska, córka z nieprawego loża 
Augusta II, króla polskiego, i hrabi
ny Hoym, żony ministra saskiego, r. 
1726.

Cosma de Torres Jan, W łoch rodo
wity, nuncyusz papieski przy dworze 
polskim, agitował przeciw dezunitom 
r. 1646 (p. Torres Jan).

Costa de Macedo Joachim, doktor 
medycyny, znany lekarz w Lizbonie, 
był członkiem korespondentem Towa
rzystwa Nauk w Krakowie r. 1839.

Cosway, artysta-malarz angielski, 
nie otrzymawszy zezwolenia, zrobił 
ukradkiem portret olejny gen. Tadeu
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sza Kościuszki, zdaniem Niemcewicza 
„podobny ja k  żaden“ . Przedstawiał 
Kościuszkę leżącego na sofie z prze
wiązaną głową, w Londynie w maju 
r. 1797.

Cottin, znana powieściopisarka fran
cuska, autorka powieści: Łaska Impe
ratora, a treścią je j oswobodzenie więź
niów politycznych polskich, Tadeusza 
Kościuszki i Ignacego Potockiego przez 
cesarza Pawia I w Petersburgu r. 1796.

Coulon, znakomity prawnik, poseł- 
do zebrania prawodawczego Konsty
tuanty i do Rady pięciuset, napisał 
badania historyczne o dawnym i obec
nym stanie Polski r. 1795. Coulon 
wygłosił w łonie magistratu paryskiego 
entuzyasfcyczną mowę z powodu szczęt 
śliwego przewrotu w Polsce 3 maja 
r. 1791.

Coulon, Francuz rodowity, utrzymy
wał w Warszawie w dzielnicy Ńowo- 
miejskiej sławną na całe miasto a bo
daj na kraj. cały, kawiarnię i bilardy; 
w kawiarni tej było zawsze rojno i 
gwarno. Coulon odkrył podobno spisek, 
knnty na życie Ludwika X V III  w W ar
szawie r 1804.

Couret hrabia, autor książki: Notices 
Historiques sur V Ordre du Saint Se- 
pulcre de JSrusalem 1906, którego od
łam pod nazwą Bożogrobców istniał 
w Polsce r. 1819.

Courtanvaux margrabia Ludwik Ka
rol Cezary, oficer wojsk francuskich, 
wnuk ministra Louvois, przyjęty był 
przez Jana III Sobieskiego, króla pol
skiego, do obozu w wyprawie na od
siecz Wiednia r. 1684. Courtanvaux 
czas jakiś stał z garnizonem swoim 
w Wisseinburgu, gdzie zakochał się i 
prosił o rękę Maryi królewny Leszczyń
skiej. Król Stanisław jednak nie dał 
zezwolenia swego na ten związek Cr. 
1723).

Courteche, dziennikarz paryski, pi
sząc o Warszawiankach, następującą 
czyni uwagę o damach polskich: „Za
chwycam się ujmującem, pełnem wdzię
ku obejściem, ale otwieram szeroko 
oczy, gdy słyszę nazbyt swobodne wy
rażenia, a co gorsza, wielką tolerancyę

dla rzeczy, o których przyzwoita ko
bieta albo nigdy nie mówi, albo ma 
tylko pogardę“ (r. 1908).

Courthonne, inaczej Jan Bauva], 
Francuz rodowity, zręczny cyrulik na
dworny Jana Sobieskiego, króla pol
skiego, był przy jego śmierci w W i
lanowie r. 1696.

Cousin, Francuz rodowity, uczony 
matematyk, profesor w ColRge de France 
w Paryżu, zaszczycał przyjaźnią Jana 
Śniadeckiego, ceniąc wysoko jego od
krycia naukowe i pracę r. 1780.

Coutiar-Fergusson, wysoki urzędnik 
angielski, znakomity mówca we frak- 
cyi parlamentarnej, podjął się wyto
czyć sprawę polską i ogłosić krzywdy, 
wyrządzone Polakom, przed parlamen
tem angielskim i Europą, dowodząc, 
że Mikołaj I  zniweczył wszystkie swo
body i pogwałcił traktaty; Coutlar 
wniósł projekt, aby W iellia Brytania 
odmówiła sankcyi swojej takiemu sta
nowi rzeczy dn. 9 lipca r. 1833.

Couza, inaczej Kuza, książę panu
ją cy  w Rumunii, sprzyjał i opiekował 
się powstańcami polskimi, którzy szu
kali schronienia w Rumunii r.' 1863 
(p. Kuza).

Cowley lord, ambasador angielski 
w Paryżu, odmówił stanowczo udziału 
w proteście mocarstw przeciw rządowi 
rosyjskiemu w sprawie polskiej r. 1863.

Coyer ksiądz, najznakomitszy ów
czesny uczony i historyk, obdarzony 
olbrzymią pamięcią, autor pracy 3-to- 
mowej Histoire de Jean Sobieski, roi 
de Pologne. Amsterdam, 1761.

Cozin Paweł, literat i znany publi
cysta francuski, wysłaniec dziennika 
Figaro do Krakowa na obchód 500-nej 
roczniczy Grrlinwaldskiej, doskonale 
władał językiem Polskim, i to nie- 
tylko praktycznie, ale i teoretycznie. 
Tłumacz wielu dzieł autorów polskich 
na język francuski, sławny, świetny 
i bardzo czynny propagator myśli pol
skiej we Francyi. On to wygłosił zda
nie: „Naród, nie umiejący czcić swo
je j przeszłości, nie zasługuje na przy
sz ło śc i (1910).

Cramer Mikołaj, członek Rady Pań-
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stwa, z wyboru gubernii Inflanckiej, 
oświadczył że, opierając się na tem, 
iż żarliwy patryota rosyjski Milutin, 
oraz wszyscj prawie generał-guber
natorowie warszawscy: Goremykiini 
Mura wie w, minister sprawiedliwości 
Witte, Kuropatkin. Durnowo, przeciwni 
byli wyodrębnieniu Chełmszczyzny, 
gdyż znali gruntownie stosunki, panu
jące w Królestwie Polskiem, a trudno 
ich przecie podejrzewać o polonofil- 
stwo lub też nadmierny liberalizm, i źe 
zdaniem niego, przepaść dzieląca lud
ność polską od Rosyan, pogłębi się 
jeszcze bardziej —  nie będzie więc gło
sować za wyodrębnieniem Chełmszczy
zny (w czerwcu r. 1912).

Crassini Jan, autor poważnej, a bar
dzo rzadkiej książki, pod tytułem: 
Polonia. Bonon, 1574.

Crecy Champmillon, towarzysz nie
doli Rozalii z Chotkiewiczów księżny 
Lubomirskiej, obwinionej o zbrodnię 
stanu w więzieniu w Paryżu r. 1794.
■ Creizenach Wilhelm, Niemiec rodo

wity profesor języka i literatury nie
mieckiej w uniwersytecie krakowskim, 
uczony o wysokiej kulturze, jeden znaj-, 
szlachetniejszych przyjaciół Polski i na
rodu polskiego. 25-lecie pracy jego 
obchodzono uroczyście w Krakowie 
w r. 1883.

Crescentiis Grzegorz, legat papieski, 
wdawał się w spory między Leszkiem 
i Henrykiem Brodatym, książętami 
polskimi, i sprawę załagodzi! pomyślnie 
r. 1220.

Cretinau jo ly , autor poważnej książ
ki: Histoire Meligieuse etc. Paris, 1846, 
w której wyjaśnia powody sprzeczki, 
jaka zaszła między uniwersytetem W i
leńskim, a księżmi Jezuitami Potoc
kimi.

Creutzen, radca nadworny brande- 
burski, brał energiczny udział przy 
zawarciu pokoju szwedzko-polskiego 
w miasteczku Sztummie r. 1635.

Crau książę Marek, wielki dygni
tarz w Lotaryngii, brał gorący udział 
w sprawie Stanisława Leszczyńskiego, 
byłego króla polskiego, t. 1736.

Croll Ernest, znany mincarz lipski,

za panowania Augusta III. króla pol
skiego, którego znaki mincarskie spo
tykają się często na medalach i nu
mizmatach polskich r. 1753.

Cronstejn, przybrane nazwisko, pod 
którem Stanisław Leszczyński, b. król 
polski, podróżował incognito r. 1714.

Crauzet, dyrektor w Prytaneum 
wojskowem w Paryżu, napisał wznio
słą odę: „O  oswobodzeniu Polski przez 
cesarza Napoleona I roku 1806“ .

Cschocki Herman, prałat, wysoki 
dostojnik kościoła katolickiego w W ie
dniu, któremu gremium profesorów 
Wszechnicy Jagiellońskiej przyznało 
tytuł i dyplom doktora św. teologii, 
z powodu 500 letniego jubileuszu uni
wersytetu krakowskiego r. 1900.

Cuber, były minister hiszpański, na
pisał rozprawę o platynie, która, zain
teresowała Stanisława Augusta, króla 
polskiego, Jana Śniadeckiego i wielu 
innych uczonych, w nadziei zastoso
wania je j jako monety w Polsce (r. 
1794).

Cunego Dominik, znakomity arty- 
sta-sztycharz włoski; kilka rycin jego 
roboty dotyczących historyi Polski za
opatrzone są podpisem (r. 1781).

Curadi Rudolf, inaczej Ghirlandajo, 
znakomity malarz portrecista, W łoch 
rodowity wykonał portret Mikołaja 
Kopernika, astronoma polskiego, w Rzy
mie r. 1505.

Curie Piotr, Francuz rodowity, mał
żonek Maryi Skłodowskiej, Polki; od
kryli oboje nowe dwa pierwiastki „Po- 
lonum“ i „Radium 11, co wywołało epokę 
w dziedzinie chemii r. 1901; za prace 
te przysądzono im nagrodę Nobla 
100000 franków, a Curie-Skłodowską 
mianowano nadzwyczajnym profeso
rem fizyki w Sorbonie, Curie wykłady 
rozpoczęła w r. 1906. — w Joachimsthal 
w Czechach urządzono laboratorym rzą
dowe, które zajmuje się wyrabianiem 
radu. Ruda, zawierająca rad, według 
obliczeń przypuszczalnych p. Curie, 
daje zaledwie 1 gram chlorydu-radu 
z jednego wagonu blendy smołowco- 
wej. Urządzony będzie zakład kura- 
cy jny kąpielowy, woda bowiem w ko-

15
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palniach tych zawiera pewną ilość 
radu i bardzo skutecznie działa w nie
których cierpieniach (1907). Curie- 
Skłodowska zawiadomiła francuską 
Akademię umiejętności, źe wraz z che
mikiem Bierne otrzymali rad czysty 
z soli radowej, poddając takową ele
ktrolizie (we wrześniu r. 1910). W a
żne odkrycia Curie-Skłodowskiej, 
w dziedzinie fizyki wywołały spra
wę wyboru je j do Akademii paryskiej 
nauk ścisłych w r. 1911. P. Curie u- 
biegała się o fotel w Akademii fran
cuskiej. Akademia stwierdziła stanow
czo wysoką wartość naukową prac ro
daczki naszej, ale istniała partya, która 
bezwarunkowo nie chciała dopuścić do 
tego, aby kobiecie przyznano stopień 
naukowy. Paryska Rada miejska po
stanowiła nazwać jedną z ulic Paryża 
ulicą Curie-Skłodowskiej (r. 1911).

Curne de St. Palayl Jan Baptysta, 
młody uczony francuski, wysłany do 
Wissenburga, w celu poznania bliżej 
Stanisława Leszczyńskiego, b. króla pol
skiego, i Maryi, przyszłej królowej, wy
powiedział zdanie, źe główną je j zaletą 
był wdzięk i prostota uczuć (r. 1725).

Curti Antonio, znany poeta włoski, 
napisał utwór poetyczny, jako protest 
w sprawie Wrzesińskiej, pod tytułem: 
A  la Polognia!  (r. 1905).

Curtie Teodor, Francuz rodowity, zna
komity archeolog, przy pomocy i współ
udziale którego hrabia Broel Plater za
łożył Muzeum historyczne polskie w Ra- 
perswillu w Szwajcaryi, uznane za włas
ność narodową polską, a które pod 
względem pamiątek historycznych także 
jest zaszczytem dla założyciela, sta
nowiąc jeden z głównych skarbów 
Polski. (Założono je  dn. 23 paździer
nika r. 1870).

Cusani, kuryer papieski, przywiózł 
do Polski biret kardynalski dla pry
masa Michała Stefana Radziejowskiego 
r. 1687.

Clispinianus Joannes, autor poważ
nej książki: Diarimn de Gongresse Ma- 
ximiliani i t. d. r. 1515; dotyczy rów
nież. historyi kościoła i duchowieństwa 
polskiego.

Cuypers, bankier w Gdańsku, zasi
lał pożyczkami pieniężnymi księcia Ka
rola Radziwiłła „Panie kochanku" i roz
bitków Konfederatów barskich, na wy
gnaniu za granicą r. 1774.

Cuzati, prezydent rządu tymczaso
wego Medyolanu, wyszedł z miasta 
na czele Gwardyi Narodowej na spo
tkanie Legionu polskiego, rozwinął 
przed ludem chorągiew polską i w go
rących słowach powitał powstającą Pol
skę, uściskawszy przytem Adama Mic
kiewicza (dn. 1 maja r. 1849).

Cwietajew, rosyanin, profesor uni- 
. wersytetu warszawskiego, autor bro
szury : Wasilij Iwanowicz S z u js k i1894; 
rzecz dotyczy właściwie pobytu i wię
zienia Szujskiego w Polsce r. 1611. 
Cwietajew wygłosił na Zjeździe arche
ologów w Kijowie ciekawy referat
o archiwach warszawskich (r. 1899).

Cybuktarow, essauła kozacki, na 
czele dwóch plutonów wojska ścigał nie
dobitki powstańców bajkalskich w po
bliżu miasteczka Leigina: schwytaw
szy zapędzał skutych do Irkucka dn. 
22 lipca r. 1865.

Cycuryn, Rosyanin, rektir akademii 
medycznej w Warszawie. Gorący brał 
udział w sprawach politycznych uczą
cej się młodzieży polskiej (r. 1858).

Cycyanow, książę Paweł, syn Dy
mitra; uczestnik wojny r. 1794J zarzą
dzał sprawami oświaty na Litwie, za 
rządów ks. Repnina. Cycyanow jako 
generał wojsk rosyjskich, stanąwszy 
na czel 1700 ludzi i 20 armat, prze
bywał na leżach w Grodnie; na wieść
o wypadkach powstania w Wilnie po
lecił wojsku opuścić Grodno i stanąć 
obozem w Horodnicy, rozkazawszy wy
celować armaty na miasto, aby trzy
mać mieszkańców w strachu; ściągnąw
szy z miasta znaczną kontrybucyę 
(około 100000 rb. gotówką), 277 po
stawów sukna i 550 strzelb, cofnął się 
do Nowogródka r. 1794.

Cygal, inaczej Czy gal, baptysta, Ge
nueńczyk, poseł cesarza Zygmunta do 
Witolda, wielkiego księcia litewskiego, 
z propozycyą korony litewskiej r. 1426. 
Cygal, kiedy wiózł już insygnia kró
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lewskie, zatrzymany został na granicy 
i ograbiony ze wszystkiego przez ludzi 
Jana Czarnkowskiego r. 1430.

Cygler Marya, pochodzenia czeskiego, 
przybyła do Warszawy w r. 1908 i za
dała sekcie Maryawitów (Kozłowic- 
kiej) cios śmiertelny, podrywając, au
torytet mateczki Kozłowskiej i oficy- 
alnego Maryawityzmu. Panna Cygle- 
równa urządziła w mieszkaniu swojem 
kaplicę, w której Kowalski odprawiał 
często nabożeństwo. Werbowała ona 
zręcznie nowych wyznawców, wkrótce 
jednak ksiądz Zebrowski otrzymał po
lecenie poskromienia pewnych obja
wów buntowniczych Cyglerówny, które 
a niej zauważono, lecz sam niebawem 
podległ je j urokowi. Marya Cygler, 
ta nowa „świętaw, będąc odrażająco 
szpetną, posiadała dar wymowy i wi- 
zyonerstwo mistyczne. W sprawę no
wego odłamu maryawityzmu wdał się 
wkońcu biskup Kowalski, który przy 
pomocy policyi usunął Zebrowskiego 
i pannę Oygłerównę, nową „mateczkę11 
(w marcu r. 1911).

CyłkOW Izaak doktor, Izraelita, li
czony i wybitny kaznodzieja, człowiek 
zacnego serca, zasłużony obywatel. 
Zmarł w Warszawie; na grobowca jego 
umieszczono napis: „Tytan sercem, mo
carz duchem, wielki skromnością1', (3 
grudnia r. 1908).

Cyłow N„ członek komisyi śledczej 
w sprawach politycznych większej wagi 
autor książki: Dniewnik zakluczennago. 
Wilno, 1882. Tudzież: Sierakowskij 
i  jewo każń 1867; dotyczy historyi Pol
ski.

Cymermann Piotr, uczony teolog lu- 
terski, przybył na rozprawy teologicz
ne z duchownymi katolickimi do T o
runia r. 1645.

Cypryan, władyka prawosławny, po 
bohatersku bronił się w mieście Po- 
łocku oblężonym przez wojska Stefana 
Batorego, króla polskiego. Po długiem 
oblężeniu miasto zmuszone było pod
dać się 30 sierpnia r. 1579.

CyruS Jan (Johann), opat Cystersów, 
agent polityczny cesarza Maksymiliana 
austryackiego, którego głównym celem

było zebranie licznych stronników, dla 
zdobycia tronu polskiego dynastyi au- 
stryackiej, w osobie arcyksięcia Erne
sta r. 1572.

Cyryl, starszy brat Metodego, inaczej 
św. Konstantyn z bogatej rodziny grec
kiej. obaj kapłani katoliccy, kanoni
zowani i czczeni, jako święci Słowian. 
Opowiadali wiarę chrześcijańską w Wie- 
lohradzie, Morawach, Czechach —- Sło
wakom, Polakom i Łużyczanom, to też 
wielu domyśla się i przypuszcza, że to 
oni właśnie byli owymi dwoma podróż
nymi (aniołami), co u Piasta uczestni
czyli na postrzyżynach syna jego Zie- 
miowita, pierwszego księcia polskiego. 
Cyryl wykładał pismo Święto i księgi 
duchowne po słowiański!. Cyryl właś
nie był twórcą alfabetu słowiańskiego 
zw. „głagolicą“ (r. 863). Umarł w R zy
mie 14 lutego r. 868.

Czagin, akademik, zdolny architekt- 
budowniczy, wezwany przez wojen
nego generał gubernatora M. M. Mu- 
rawiewa, obmyślił plany i przeróbki 
58 zabranych kościołów katolickich na 
cerkwie prawosławne; zbudował też 
wiele cerkwi na Litwie (r. 1863).

Czaky Janusz, szlachcic górno-wę- 
gierski, zwolennik i partyzant Jana 
Olbraehta}królewicza polskiego którego 
jako kandydata na tron, obwołał kró
lem więgierskim na polu Rakos dn. 7 
czerwca r 1490.

Czapek Jan, jako sprzymierzeniec 
Władysława Jagiełły, króla polskiego, 
stanąwszy na czele hufców czeskich, 
połączył się z wojskiem polskiem prze
ciw Zakonowi Krzyżaków. Czapek, plon- 
drując Nową Marchię, doszedł aż do 
Gdańska, a Polacy, niszcząc Prusy, 
obiegli zamki warowne Jasieniec i Tu- 
choły. W ielki Mistrz prosił o pokój r. 
1433.

Czaplin, senator, wiceminister spra
wiedliwości, naczelnik wydziału mier
niczego w instytucjach włościańskich, 
wysłany do Warszawy, w celu wpro
wadzenia komisyi urządzeń rolnych 
scalania gruntów w Królestwie Pol
skiem (w grudniu r. 1912).

Czarszembej, znany Tatarzyn, któ-
15*
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remu udało się nawrócić w Polsce kilka 
osób na wiarę Mahometańską r. 1718.

Czech Franciszek Herman, zacny 
przyjaciel ludzkości, dyrektor insty
tutu głuchoniemych w Wiedniu, czło
nek honorowy Towarzystwa Nauk 
w Krakowie r. 1838.

Czeczeryn inaczej Czyczeryn Denis, 
syn Iwana, Rosyanin, generał-guber- 
nator Syberyi, wsławił się niecnem 
okrucieństwem nad nieszczęśliwymi 
konfederatami polskimi, jeńcami poli
tycznymi, trzymanymi w Tobolsku i ze
słanymi przez Suworowa r. 1772.

Czeladyn stał na czele wojsk mo
skiewskich i został pobity sromotnie 
przez hetmana wojsk polskich Ostrow
skiego. Czeladyn wraz z wielką liczbą 
jeńców  dostał się do niewoli, a drugie 
tyle legło na placu boju pod Orszą dn. 
8 września r. 1514.

Czelebi-Kiatib dziejopis turecki, dał 
kilka ciekawych szczegółów bitwy pod 
Cecorą dn. 6 października r. 1620.

Czelice Clavonne Zofia, Greczynka, 
trzecia żona hrabiego Szczęsnego Po
tockiego r. 1798 (p. Clavonne).

Czema, inaczej Fabian, Zehmen, brat 
i następca Achecego, wojewoda mai- 
borski, był obecny na uroczystości 
Unii lubelskiej Litwy z Koroną w Lu
blinie r. 1569 (p. Zehmen).

Czemuś Jan, Czech rodowity, inży
nier, przedstawiciel firmy technicznej 
„Olszewicz1' w Kijowie, skąd przeniósł 
się do Warszawy i był honoratiorum 
wśród braci swych nad Wisłą r. 1909.

Czentjery, pułkownik wojsk rosyj
skich, stojąc na czele silnego oddziału, 
tłumił powstanie w Królestwie Pol
skiem w Kieleckiem. Czengery zaata
kował oddział Langiewicza pod Nową 
Słupią i zmusił go do cofnięcia się 
w lasy Chochowickie. Powstańcy po
zostawili 11 wozów, 43 konie, ważne 
instrukcye powstańcze i dwie kute 
armatki żelazne (10 lutego r. 1863). 
Czengery stoczył również z powstań
cami bitwę pod Chrobrzem (17 marca 
r. 1863); uderzył wreszcie na Chmiel
nickiego i generała Bosaka, którego 
zwyciężył pod Jeziorkami, niedaleko

Bodzentyna, pędząc niedobitków w kie
runku Rakowa (28 października r.
1863).

Czerep Spirydonowicz, prezes To
warzystwa Słowiańskiego w Moskwie, 
nabył Birsztany. miejscowość leczniczą 
pod Kownem na Litwie, i zawiązał 
spółkę akcyjną z kapitałem 1000000 
rb., aby uczynić Birsztany pierwszo- 
rzędnem zdrojowiskiem europejskie™, 
(w marcu r. 1911).

Czerewin Piotr, syn Aleksandra, puł
kownik sztabu generalnego, główny 
współpracownik i pomocnik wileń
skiego generał-gubernatora wojennego 
M. M. Murawiewa, za jego rządów des
potycznych na Litwie. Później już jako 
minister spraw wewnętrznych. Czere
win stał iiSL czele komisyi do spraw 
politycznych osób zesłanych drogą ad
ministracyjną („administratiwnym po- 
rjadkom“ ) i zostających pod nadzorem 
policyi (r. 1880). Czerewin brał gorący 
udział przy wzniesieniu pomnika dla 
hrabiego Murawiewa „wieszatela“ (r. 
1894).

Czerkaski książę Włodzimierz, pre- 
i zes komisyi rządowej spraw wewnętrz

nych, rozpatrującej udział polskiego 
duchowieństwa katolickiego w powsta
niu r. 1863, jako też wprowadzenia 
reformy włościańskiej w Królestwie 
Polskiem, dla rozpatrzenia sprawy tej 
na miejscu i dla przedwstępnych przy
gotowań (w październiku r. 1863). Czer
kaski, wpływowy działacz, zacięty 
wróg Polaków, uważając siebie za w y
konawcę zemsty i odwetu narodowego 
Rosyi, użył broni politycznej dla nisz
czenia żywiołu polskiego. Czerkaski 
pierwszy poruszył myśl wydzielenia 
Chełmszczyzny i utworzenia gubernii 
Chełmskiej, z ludnością 420000 miesz
kańców, w celu przeciwdziałania spol
szczeniu zamieszkującej tam ludności 
rosyjskiej, a gdy mu zarzucano podłość 
w postępowaniu z Polakami, odpowia
dał z uśmiechem, że właśnie zadaniem 
jego w Polsce było krzewienie podłości; 
a to, co zrobił, pozostanie na zawsze 
we wdzięcznej pamięci „prawdziwych 
patryotów rosy jsk ich stan ow iąc wynik
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bardzo ważny w stosunku do innych 
reform w  Królestwie Polskiem r. 1865,

CzerkaSOW, radca stanu, urzędnik 
kancelaryi namiestnika Królestwa Pol
skiego, nienawidzony przez Polaków 
i posądzony o szpiegostwo; schwytany 
przez oddział powstańców Rogińskiego, 
na drodze do Zalesia został przebity 
sztyletem przez Rogińskiego, a potem 
zastrzelony, a bout portant (23 sty
cznia r. 1863).

CzerkieS, Hussein basza, jeden z głów
nych dowódców wojsk tureckich w bi
twach pod Cecorą (6 października) 
i Chocimem r. 1620— 1621.

Czerncow, siostrzeniec władyki pie- 
riejasławskiego, watażka kupy hajda
maków, wojujących pod hasłem: „La
chów i żydów wyrzynaj w czambuł!11 Za 
wielkie okrucieństwa i rabunki w Śmi- 
łowszezyźnie został wbity na pal (r.

Czerniajew, Rosyanin, pułkownik 
wojsk rosyjskich, poczciwa ale bez
barwna osobistość, pod nadzorem któ
rego skazańcy polityczni musieli pra
cować przy budowie drogi, wokoło 
Bajkału, Zbuntowawszy się pod dowódz
twem Celińskiego, Eljaszewicza i Sza- 
ramowicza, skazańcy rzucili się na 
konwój, rozbroili i aresztowali Czer
ni aj ewa dn. 20 czerwca r. 1865.

Czernyszew hrabia Zachary, syn 
Grzegorza, generał-feldmarszałek, mi
nister wojny, jeden z najbardziej wpły
wowych ludzi w otoczeniu cesarzowej 
Katarzyny i wszechwładny je j fawo
ryt. Czernyszew odznaczał się wyjąt
kową i bezwzględną nienawiścią do 
Polski. Mianowany generał-gubernato- 
rem białoruskim dn. 8 czerwca r. 1772, 
Czernyszew opracował projekt urządze
nia stosunków wyznaniowych na Białej 
Rusi, stosownie do artykułu traktatu 
porozbiorowego z 18 września r. 1773. 
Czernyszew kazał wydać książkę: 
Uwagi Topograficzne i t. d. Petersburg, 
1870, w której dodano informacye
o strasznej anarchii polskiej w Bia
łej Rusi przed rokiem 1772, o tyrań- 
skich rządach, o ucisku włościan i t. p. 
a to w celu porównania z „humani

tarną11 administracyą rosyjską. Czer
nyszew zbudował kościół katolicki, 
w ofiarowanych mu za zasługi dobrach 
„Czerwcu11 (5000 dusz). Czernyszew 
ustąpił z posady w r. 1782, a zmarł 
w r. 1784.

Czernyszew Aleksander, generał ad- 
jutant, podniesiony do godności ksią
żęcej, zawzięty wróg Polski, aczkol
wiek żonaty z Polką, przedłożył cesa
rzowi Aleksandrowi I twierdzenia 
swoje przeciw Polsce, je j odrębności 
konstytucyjnej i wcieleniu do niej L i
twy (r. 1815). Czernyszew mianowany 
był członkiem i sędzią komisyi, zasia
dającej w sprawie ■ politycznej rosyj
skiego spisku rewolucyjnego, w któ
rym uczestnicy dążyli do obalenia ro
dziny cesarskiej. W  spisku tym sto
sunki sprzysiężonych z Polakami ogra
niczały się tylko do znajomości towa
rzyskiej w Petersburgu r. 1827.

Czernyszewski, młody inteligentny 
Rosyanin, członek stowarzyszenia re
wolucyjnego „Ziemia i wola11, gorą
cy  patryota, utrzymywał stosunki 
z Ogryzką Jozafatem i Podlewskim, 
patryotami polskimi w Petersburgu 
r, 1862.

Czertkow Michał syn Jana, generał- 
adjutant, generał-gubernator warszaw
ski i głównodowodzący wojskami war
szawskiego okręgu wojennego (r. 1901); 
był członkiem komisyi w sprawie u- 
tworzenia gubernii Chełmskiej i wpro
wadzenia w  niej nowych reform w y
jątkowych. Generał Czertkow sprzeci
wiał się energicznie oderwaniu Chełm
szczyzny i utworzeniu jedenastej gu
bernii w Królestwie Polskiem, co mo
gło wpłynąć zgubnie na sprawę obrony 
państwowej. Komisy a przyszła do wnio
sku, że należy nietylko porzucić myśl
o jakichkolwiek reformach, ale trzeba
o tern oznajmić publicznie, aby raz na 
zawsze uspokoić ludność miejscową 
(8 kwietnia r. 1902). Czertkow podał 
projekt, iż w razie umiastowienia tea
trów w Warszawie, należy zażądać, aby 
miasto wypłaciło 24000Ó rubli na bu
dowę domu rosyjskiego w Warszawie 
z teatrem i biblioteką. Generał Czert-
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ko w z powodu ciężkiej choroby otrzy
mał dymisyę dn. 2 marca r. 1905.

Czerwonka Ulrych, Czech rodowity, 
dowódca zaciągów najemnych, sprzy
ja jąc Polakom, gdy mu Krzyżacy za
legli z wypłatą żołdu, przeszedł na 
stronę Polski, wydał podstępem Mal- 
borg i 21 zamków warownych, za umó
wioną sumę 500000 złotych i zacią
gnął się na służbę do Kazimierza Jagiel
lończyka, króla polskiego. Czerwonka 
odniósł świetne zwycięstwo pod Puc
kiem r. 1462 i Skąpem r. 1463. Na
reszcie zawarto pokój w Toruniu r. 
1466, który zapewnił Polsce ogromne 
korzyści.

Czestilin, doradca poufny Michała 
księcia Gorczakowa, namiestnika Kró
lestwa Polskiego, marny i niedołężny 
człowiek, 20 lat przesłużył jako dy
rektor w kancelaryi jego (r. 1835).'

Czewkid, energiczny działacz, oddany 
całkowicie Moskwie, członek specyal- 
nej komisyi, wezwanej w Petersburgu 
dla rozpatrzenia projektu reformy włoś
ciańskiej w Królestwie Polskiem (r.
1864).

Czichaczew, poseł do III Dumy, 
przy uchwaleniu wyłączenia gubernii 
Chełmskiej zaprojektował następujące 
„dziesięcioro przykazań“ co do nowej 
gubernii: 1) wprowadzić powszechne 
nauczanie początkowe, 2) urządzić całą 
sieć szkół niższych i średnich, 3) za
prowadzić biblioteki i czytelnie, 4) 
szkoły techniczne i rzemieślnicze, 5) 
znieść serwituty, 6) zaprowadzić ko- 
misyę urządzeń rolnych, 7) samorząd 
wiejski i miejski, 8) rozszerzyć dzia
łalność banków rosyjskich, 9) rozsze
rzyć gubernię, przez włączenie do niej 
powiatów włodzimierskiego i kowel- 
skiego, 10) wprowadzać stopniowo ję 
zyk rosyjski do nabożeństwa katolic
kiego. Czichaczew wniósł ten projekt 
na posiedzeniu dn. 3 grudnia r. 1910.

Czołner Konrad, wielki mistrz Za
konu Krzyżaków, którego starsi Rady 
krakowskiej umyślili prosić na ojca 
chrzestniego dla wielkiego księcia li
tewskiego, Joajły Olgierdowicza, póź
niejszego Władysława Jagiełły, króla

polskiego. Czołner nie przyjął zaszczy
tu tego r. 1386.

Czornobrowy, uriadnik kozacki, zdo
był rozgłos w historyi powstania pol
skiego, występując energicznie przeciw 
demonstrantom politycznym w W ar
szawie dn. 27 lutego r. 1861.

Czornozubow, kapitan wojsk rosyj
skich, stojąc na czele silnego oddziału, 
zdobył sobie sławę w wojnie party
zanckiej, dokuczając małymi a cią
głymi podjazdami armii Napoleona I, 
a zwłaszcza oddziałowi wojsk polskich 
pod dowództwem generała Henryka 
Dąbrowskiego (r. 1812).

Czorny Jan, Czech rodowity, delegat 
braci czeskich, głośny kaznodzieja., wy
słany do W ielkopolski dla porozumie
nia się w sprawie Unii kościołów na 
zjazd do Koźmińska w województwie 
kaliskiem (24 sierpnia r. 1555).

Czuminow, członek rewizyi senatora 
Neuhardta w Królestwie Polskiem; spo
rządził 30 protokołów na fabrykantów 
łódzkich, z powodu zanieczyszczania 
rzek przez ścieki fabryczne: skarga 
włościan okolicznych okazała więc się 
słuszną (15 czerwca r. 1910).

Czyczagow admirał, dowódca wojsk 
rosyjskich, wpadł na czele silnego od
działu do Księstwa Warszawskiego, 
szerząc popłoch r. 1809. Czyczagow, 
stojąc na czele korpusu, liczącego około 
38000 ludzi, stoczył bitwę pod Boryso- 
wem z 17 dywizyą generała Henryka 
Dąbrowskiego, który odepchnięty przez 
przeważające siły generała Czyczagowa 
od obserwacyi Bobruj ska stoczył za 
Berezyną bitwę, zmuszony zaś cofnąć 
się, spalił za sobą mosty, które pozwa
lały w yjść z błotnistej okolicy. Gene
rał Dąbrowski uprowadził chorągwie 
i artyleryę dywizyi swojej, korpus Czy
czagowa ucierpiał też niezmiernie: gen. 
Engelhardt został zabity, Lambert ra
niony (pod; Borysowem dn. 21 listo
pada r. 1813). Czyczagow był autorem 
ciekawych Pamiętników kampanii 1812 
roku.

Czyczeryn Borys, profesor Uniwer
sytetu moskiewskiego, najpoważniejszy 
przedstawiciel nauki rosyjskiej, płodny
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myśliciel i pisarz, któremu gremium 
profesorów Wszechnicy Jagiellońskiej, 
przyznało tytuł i dyplom doktora prawa 
z powodu 500-letniego jubileuszu Uni
wersytetu Krakowskiego (w czerwcu 
r. 1900).

Czygiryn,sztabs-kapitan żandarmeryi, 
pochwycił księdza Stanisława Brzoskę, 
ostatniego powstańca powiatu Stanisław

skiego, we wsi Sypiszki, dn. 29 kwie
tnia r. 1865.

Czyrkaski książę, dowódca wojsk 
rosyjskich, walczył przeciwko siłom 
zbrojnym polskim, brał udział w bi
twach pod Smoleńskiem r, 1654 i Pu- 
tywlem r. 1665. Czyrkaski został za
bity podczas oblężenia Mohilewa r. 
1666,

D.
Dabiza, najzwyklejszy rzezimieszek, 

stanąwszy na czele drużyny W ołochów 
i gromady swawolnej Kozaków, gra
sował na Podniestrzu, buntując i cie
miężąc mieszkańców od Jahorlika aż 
do Kitajgoroda (r. 1702).

Dąbrówka inaczej Dubrawa albo Bo
na, córka Bolesława I pobożnego, króla 
czeskiego (bohemskiego), nabożna i bo
gobojna, została małżonką Mieczysława 
I (Mieszka inaczej Lamberta), księcia 
polskiego, pod tym jednak warunkiem, 
źe Mieszko wprowadzi do Polski wiarę 
chrześcijańską, na co tenże zgodził się, 
przyjąwszy chrzest dn. 5 marca r. 965. 
Dąbrówka była matką Bolesława Chro
brego. Starając się gorliwie o rozsze
rzenie wiary świętej, Dąbrówka pierw
sza zaczęła budować kościoły w Pol
sce, fundując bogate szaty i inne ozdoby 
i naczynia kościelne. W  Trzeminie do
tychczas przechowują się dwa kielichy 
przez nią jakoby ofiarowane. Dąbrówka, 
matka chrzestna Polski, zdobyła sobie 
nieśmiertelną sławę; zmarła w r. 976. 
Zwłoki je j złożono w Gnieźnie w ka
tedrze, wszelki jednak ślad grobu za
ginął, przechowała się jedynie trady- 
cya, że zwłoki je j leżą pod stopniami 
wielkiego ołtarza, Mieczysław I  zmarł 
w r. 992 i został pochowany w Po
znaniu, w katedrze pod wezwaniem św. 
Piotra i Pawła.

Dacier, sekretarz wydziału historyi 
i literatury instytutu Narodowego w Pa
ryżu, utrzymywał stosunki przyjazne 
i korespondencyę z Janem Śniadeckim 
w r. 1804.

Dagon, najwybitniejszy prawnik w

Rzymie, doradził królowej Odzie, wdo
wie po Mieczysławie polskim, ustąpić 
stolicy apostolskiej (r.995) prawa swoje 
i synów wygnanych do tronu polskiego.

Dalayrac, inaczej d’Alayrac, Francuz 
rodowity, inżynier nadworny Jana III 
Sobieskiego, króla polskiego, a sekre
tarz poufny królowej Maryi Kazimiery, 
autor ciekawej książki: Anecdotes de 
Pologne, r. 1680 i Memoires du Cheva- 
lier Beaujeu etc. Paris. 1698. Dalayrac 
większą część życia spędził w Polsce, 
posiadał więc dobrze język  polski. Jako 
kronikarz współczesny wydał najpo- 
chlebniejsze świadectwo nieporównanej 
dzielności i odwagi wojska polskiego: 
„Sobieski dla pokrycia ubóstwa i nie
dostatku umundurowania infanteryi, de
filującej przed władzą wojsk Austryac- 
kich, wykrzyknął: „Panowie! oto lu
dzie, co zaprzysięgli odziać się w odzież, 
zdobytą na nieprzyjacielu, zobaczycie 
ich wkrótce, bogato odzianych w stroje 
tureckie1' (r. 1683). Dalayrac, pochwy
cony przez Turków z listem króla Jana 
III, osadzony został w twierdzy Neu- 
hause, gdzie przesiedział rok cały w cięż
kiej niewoli. W końcu został wymie
niony przez króla Jana III na 30 ofi
cerów tureckich (r. 1684).

Oalben inaczej Alben, Medyolańczyk, 
znakomity artysta-malarz, sprowadzony 
przez Kazimierza Sapiehę do Wilna, 
wykonał freski w pałacu jego na An- 
tokołu w r. 1693. Pałac ten przero
biony został na szpital wojenny rosyj
ski w r. 1829. Dalben malował podo
bno jednocześnie freski w kaplicy św. 
Kazimierza w katedrze wileńskiej.
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Daniel Jan, znakomity artysta-malarz, 
adjunkt Jana Rustema przy uniwersy
tecie wileńskim, twórca obrazu św. 
Konstancyi, w bocznym ołtarzu kościo
ła pojezuickiego w Nieświeża r. 1811.

Damjan, jako tysiąeznik ruskiego 
księcia Mścisława Nowogrodzkiego, w y
słany do Polski dla układów pokoju 
z Leszkiem Białym (r. 1222).

Dampir, dowódca wojsk czeskich, 
którego pobili pod Weisan w r. 1620 
kozacy polscy, wezwani na pomoc przez 
cesarza niemieckiego.

Dancay Karol, ambasador francuski 
na dworze duńskim, jeździł często do 
Polski, pracując energicznie dla na
wiązania stosunków między Francyą 
a państwami nadbałtyckiemi. Dancay 
utrzymywał już przedtem korespon- 
dencyę z królem Zygmuntem Augu
stem (r. 1568), starając się też wciągnąć 
do koalicyi Henryka Walezyusza nowo 
obranego króla polskiego r. 1573.

Danckelmann, generał wojsk prus
kich, stojąc na czele silnego oddziału, 
nie spotkał nigdzie oporu zbrojnego, 
przy okupacyi ziem porozbiorowych 
w Sierakowie i Kargowej (28 stycznia 
r. 1792). Danckelmann został wyzna
czony jako prezes Komisyi demar- 
kacyjnej, dla wytknięcia granicy mię
dzy Prusami i Królestwem Polskiem 
i dla sporządzenia dokładnej mapy po
siadłości obu państw w Działdowie (Soi- 
dau) dn. 1 lipca r. 1815.

Dandel,Francuz rodowity, dzielny ko
mendant twierdzy Modlina; kiedy już 
wszystko było stracone, odmówił na ra
dzie wojennej położenia swegn podpisu 
pod aktem kapitulacyi, bo przysiągł 
twierdzy za życia nie wydać (r. 1814).

Dangl, Anglik rodowity, pierwszy fa
brykant przepysznych powozów w W ar
szawie, przyczynił się nie mało do wpro
wadzenia w kraju dziwacznej mody 
powożenia i rozbijania się po ulicach 
stolicy: naśladowała go w tem nietylko 
złota młodzież, ale i panie z wyższego 
towarzystwa (r. 1780).

Dorancour baron, inaczej Arancour, 
poseł francuski przy dworze polskim 
r. 1656 (p. Arancour)

Dandelot, Francuz rodowity, towa
rzyszy! Stanisławowi Leszczyńskiemu, 
b. królowi polskiemu, w podróży do 
Polski. Dandelot podawał siebie za 
kupca polskiego, a Stanisława Lesz
czyńskiego za wspólnika swojego; wy
jechali konno ze Strasburga do Muns- 
teru na Berlin, a do Warszawy przy
byli dn. 9 września r. 1733; nazajutrz 
Stanisław Leszczyński był już na mszy 
w kościele u św. Krzyża.

Danemark, profesor starozakonny, 
nosił przydomek „Wundermann“ z po
wodu niezwykłej pamięci: umiał i re
cytował na zawołanie całe pismo święte. 
Znany i poważany ogólnie Danemark 
był stałym gościem na poniedziałkach 
u PP. Łuszczewskich, rodziców poetki 
polskiej Deotymy.

Danenberg, generał wojsk rosyjskich, 
którego marszałek Paskiewicz wysłał 
do generała Px’ądzyńskiego, dla roz
poczęcia układów co do kapitulacyi, 
lecz które spełzły na niczem. (Warszawa, 
we wrześniu r. 1831).

Daniel, gorliwy szerzy ciel wiary 
chrześcijańskiej, człowiek dobroci nie
przebranej, wysłany przez papieża Jana 
IX  z Rzymu do Cbrobacyi i Krakowa, 
dla szerzenia chrześcijaństwa i zorga
nizowania kościoła r. 899. Daniel mia
nowany był wkrótce biskupem kra
kowskim i wiślickim.

Daniel, inaczej Daniło, syn Romana, 
książę na Rusi, zjednoczył pod swą 
władzą grody Czerwińskie, a po zdo
byciu Kijowa utworzył znaczną całość 
państwową, na którą z szacunkiem spo
glądała Europa Zachodnia, zwłaszcza 
po zwycięskiej walce Daniła. z Litwą 
pogańską r. 1240. Daniel dla zjedna
nia sobie możnej pomocy papieża Ino- 
centego IV  i książąt chrześcijańskich 
przeciw Mongołom zgadzał się nibyto 
uznać papieża głową kościoła swego, 
a to na skutek namowy książątpolskich; 
Daniel przyjął z rąk Opizona, legata 
papieskiego w Polsce, koronę i zaczął 
tytułować się królem Rusi r. 1254.

Daniels Olrycb, , asystent „Stadt 
Banku“ wChicago (Ameryka), zwanego 
powszechnie Bankiem Polskim- Daniels,
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popełniwszy znaczne nadużycie, przy
czynił się do bankructwa banku i ru
iny wielu wychodźców polskich i ich 
związkówjak np.: „Związek katolików11, 
„Związek Narodowy Polski41, „Z jedno
czenie pod opieką M. B. Częstochow
skiej “ i wielu innych (6 sierpnia r.
1906).

Danilewskij-iichajjłowskij, znany li
terat i historyk rosyjski, autor cieka
wych pamiętników: „Warszawa pod 
rządem pruskim 1801 roku11, „W ojna 
Rosyjska z Austryą 1809“ , którą to 
pracę Danilewskij napisał na rozkaz 
cesarza Mikołaja I. W  pracy swej p. t. 
„Rosya i Europa11 i t. d. Petersburg, 
1871 Danilewskij starał się dowieść, 
że w rozbiorze i upadku Polski Ro- 
sya ograniczyła się na zajęciu dzie
dzictwa swego, którego odbiór był nie- 
tylko je j prawem, lecz i obowiązkiem 
najświętszym.

Daniłow Michał, djak, upoważniony 
przez Aleksieja Michajło wicza, cara 
moskiewskiego, do zabrania ciała zmar
łego cara Szujskiego i jego braci 
w Warszawie, a_ wziętych do niewoli 
przez hetmana Żółkiewskiego r. 1608. 
Daniłow wypełnił zlecenie to w r. 1635.

Danjou F., Francuz rodowity, autor 
ciekawej książki: Archwes curieuses de 
1’histoire de France. Paris 1836; doty
czy również historyi Polski.

Dankelman, wyższy urzędnik pruski, 
mianowany komisarzem dla odebrania 
homagium (przysięgi wierności) od du
chowieństwa, senatorów i szlachty pol
skiej w Poznaniu r. 1793.

Oankors de R y Piotr, budowniczy 
i artysta-malarz nadworny Zygmunta
III, króla polskiego, r. 1624, opracował 
plan kaplicy św. Kazimierza w W il
nie, która została ukończona w r. 1636. 
Dankors zmarł w r. 1661.

Dann Berthold inaczej d-r Lechner, 
literat niemiecki, dla podtrzymania pru
skiej chwały narodowej nie zawahał 
się przestawiać dat i faktów, tworzyć 
legendy i fałszować dokumenta histo
ryczne, w celu przywłaszczenia sobie 
dorobku artystycznego rzeźbiarza pol
skiego Wit-Stwosza. Rewindykacyi

podjął się dzielny Ludwik Stasiak, 
opierając się na źródłach historycz
nych i dokumentach rodowych (r. 1911).

Dannenberg, generał wojsk rosyj
skich, stawał w obronie osoby W ielkiego 
Księcia Konstantego, syna cesarza Pa
wła I w Belwederze, podczas rozru
chów dn. 29 listopada r. 1830. Dan- 
nenberg czynny brał udział w ukła
dach warunków kapitulacyi Warszawy, 
a wysłany przez feldmarszałka, w celu 
zaniechania rozlewu krwi, na propo- 
zycyę tę otrzymał siarczystą odmowę. 
Dannenberg został mianowany człon
kiem komisyi sądowej do spraw poli
tycznych w Królestwie Polskiem r. 
1831.

Danquart Baltazar, profesor wykła
dający Humaniora (literaturę klasyczną) 
w Akademii wileńskiej, ofiarował dru
kowaną pochwałę Janowi Kazimierzowi, 
królowi polskiemu, i królowej Maryi 
Ludwice, przybywającym  do W ilna 
w r. 1664.

Damzas, rodem Hiszpan, zrusyfiko
wany jednak, był gubernatorem tam- 
bowskim; posiadał pewną towarzyską 
ogładę, lecz nie krępował się żadnymi 
obowiązkami życia. Był względnie przy
chylnym dla Polaków, wygnańców po
litycznych, zesłanych do Tambowa 
w drodze administracyjnej (t. zw. „ad- 
ministratiwnym porjadkom11). W praw
dzie Danzas sam nie rządził —  rzą
dzili inni, on zaś się tylko bawił. In
teresy szły zwykłą koleją, załatwiali 
je  ci, co rządzili gubernią i guberna
torem (r. 1862).

Darboillin, inaczej Genowefa Rouve- 
lin, nie dopuszczona przez służbę do 
pokojów księżny Rozalii z Chotkie- 
wiczów Lubomirskiej, oskarżyła ją
o utrzymywanie stosunków z Angli
kami i arystokracyą (3 maja r. 1793). 
Lubomirska została aresztowana, uwię
ziona i osądzona na śmierć w Paryżu 
(r. 1794).

Daraganow, Rosyanin, energicznie 
tłumił powstanie na Litwie (r. 1861—
1865). Za gorliwość i zasługi obdaro
wany został 24800 dziesięcinami ziemi 
skonfiskowanej r, 1865.

16
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Darboy, arcybiskup paryski, przy
garnął prawdziwie po ojcowsku 40 
księży polskich emigrantów, po powsta
niu w Polsce i na Litwie r. 1863.

Dareste Rudolf, znany prawnik 
w Paryżu, należał do najwybitniejszych 
członków palestry miejscowej, któremu 
gremium profesorów W szechnicy Ja
giellońskiej przyznało tytuł i dyplom 
doktora prawa honoris causa z powodu 
500-letriiego jubileuszu istnienia Uni
wersytetu krakowskiego r. 1900.

Daria, Francuz rodowity, towarzysz 
niedoli Rozalii z Cbotkiewiczów księ
żny Lubomirskiej, posądzonej o zdradę 
stanu w Paryżu r. 1794.

Darles, major wojsk saskich, na czele 
silnego oddziału, z rozkazu Augusta II, 
króla polskiego, zajął Toruń, broniąc 
katolików przeciw zamieszkom religij
nym i fanatyzmowi kalwinów r. 1724.

Daru Piotr, Francuz rodowity, pia
stował administracyę odebranych ziem 
polskich na obszarze Księstwa War
szawskiego. Daru otrzymał tytuł hra
biego i zebrał ogromny majątek, cie
sząc się autorytem nieposzlakowanego 
męża stanu i dobrego dziejopisa,. Daru 
dal się we znaki za swojej gospodarki 
w Warszawie, drąc pasy ze zbiedzio- 
nego kraju. Gorliwy i oddany niby to 
całem sercem i duszą cesarzowi Napo
leonowi I, Daru zdradzał go najhanie
bniej i naj szkodliwiej, donosząc naj skryt
sze tajemnice stanu rządowi rosyjskie
mu. Daru, jak się okazało, był zdrajcą 
w wielkim stylu (r. 1806— 1807).

Daszkiewicz Ostafij, stojąc na czele 
silnego oddziału wojsk moskiewskich, 
plądrował Litwę w r. 1507. Polacy nie 
mogli również utrzymać ładu w obro
nie granic od najścia nieprzyjaciela. 
Daszkiewicz pierwszy zorganizował ko- 
zactwo zaporoskie r. 1528.

Daszko stał na czele zbuntowanych 
kozaków i chłopstwa; pobity sromot
nie przez hetmana Stefana Czarniec
kiego pod Stawiczanami w r. 1664.

Daszków książę dowodził silnym od
działem wojsk moskiewskich na W o
łyniu, odpierał konfederatów polskich 
ku Węgrom. Daszków pochwycił zręcz

nie Teodora i Ignacego Potockich, 
którzy usiłowali skonfederować szlachtę 
w Haliczu, i osadził więźniów w Łań
cucie (23 lipca r. 1764).

Dauban, autor książki: „W ykaz ofiar 
trybunału rewolucyjnego w Paryżu11
1797, tudzież; Lesprisons de Paris sous 
la Revolution Paris, 1870, w których 
znajdują się ciekawe szczegóły o tra
gicznej śmierci na eszafocie Rozalii 
z Chotkiewiczów księżny Lubomirskiej, 
oskarżonej o zdradę stanu, r. 1794.

Dauberval, twórca ruchliwego baletu 
w 4 aktach: ,, Córka źle strzeżona11, 
który miał wielkie powodzenie, a po
raź pierwszy był wystawiony w tea
trze narodowym przy placu Krasiń
skich w Warszawie, na przyjazd ce
sarza Aleksandra I  (3 marca r. 1818).

Dauchot Gabryel, Francuz rodowity, 
autor artykułu: La leęon d'une agonie. 
Paris, 1901 wielce interesującego i na
cechowanego głęboką znajomością rze
czy, tudzież książki: Uinimortelle Po- 
logne, która jest nietylko objawem ży
wej sympatyi, ale i obroną sprawy 
polskiej przed Europą, Dzieło to było 

i uwieńczone przez Akademię francuską. 
W  powieści tej dużo szczerego współ
czucia dla sprawy polskiej; co budzi 
uczucie wdzięczności dla autora, za 
przyjaźń jego dla nas i bezinteresow
ną miłość dla Polski (r. 1908). Dau
chot wygłosił w Towarzystwie geogra- 
ficznem w Paryżu referat: Franęais 
et Polonais, toujours amis/, w którym 
dał rzut historyczny i przeprowadził 
wyborną analogię przjrjaciół. Dauchot 
odczyt swój wygłosił ze swadą, zdoby
wając niepospolite powodzenie r. 1912.

Daudet E., znany historyk i literat 
francuski, dał ciekawe szczegóły po
bytu Ludwika X V III, króla francu
skiego, i księcia d’Angoulime w Puł
tusku r. 1801.

Daugnon hrabia F., W łoch rodowity, 
człowiek rzadkiego rozumu i wykształ
cenia. Autor poważnego dzieła: Gli Ita- 
liani in Polonia, 1908. Ile nazwisk, 
tyle ciekawych faktów i spostrzeżeń, 
a niektóre stają się dokumentami hi
storycznej wagi.
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Dautancourt Piotr, generał pułku 
polskiego szwoleżerów gwardyi, zyskał 
sobie serdeczne przywiązanie polskich 
towarzyszów broni, którzy go przezwali 
„Ojczulkiem^; był uczestnikiem bitwy 
pod Samossierą w Hiszpanii 30 li
stopada r. 1808. Dautancourt był rów
nież autorem pamiętników, w któ
rych podaje ciekawe szczegóły o zna
nej szarży; rzecz przechowuje się w rę
kopisie, w bibliotece ordynacji hr. Kra
sińskich w Warszawie.

Daviano, inaczej Padu Marco Aviano, 
albo Davia, nuncjusz papieski przy 
dworze polskim r. 1697 (p. Aviano).

Dawid, wielki książę wołyński, któ
rego napróżno chciał pogodzić ze Świa- 
topełkiem, wielkim księciem kijowskim, 
Władysław Herman, król polski, wezwa
ny jako pośrednik do Brześcia r. 1097.

Dawid, Francuz rodowity, znakomity 
artysta-malarz, widział i odczuwał to, 
co malował; jego to pędzla piękny por
tret Stanisława Potockiego. Dawid de 
legowany był przez Konwencyę pa
ryską w sprawie księżny Rozalii Lu- 
bomirskiej, oskarżonej o zdradę stanu. 
Uproszony przez księcia Aleksandra Lu
bomirskiego, Dawid mając wielkie 
wpływy, starał się usilnie, ale na- 
próżno, uwolnić z więzienia biedną 
księżnę Rozalię, która śmierć poniosła 
na eszafocie r. 1794.

David d Angers, znakomity rzeźbiarz, 
francuski, którego dłuta medaliony Ta
deusza Kościuszki, Adama Mickiewicza 
(r. 1829) i Joachima Lelewela (r. 1844).

Qavila, doktor, generał-inspektor służ
by zdrowia, okazał wiele współczucia 
i był bardzo względny dla kilku ty
sięcy nieszczęśliwych wychodźców pol
skich w Rumunii r. 1863.

Dawlet Girey-Gałga, brat chana, ta
tarskiego, stanąwszy na czele 300000 
wybranego wojska, napadł granice 
polskie, pustosząc ogniem i mieczem 
kraj cały. od Międzyboża aż do Zien- 
kowie i Satanowa i zabierając 50000 
ludu w niewolę, wybrawszy jaknaj- 
więcej chłopców i dzieci r. 1617.

0avoust Ludwik Mikołaj, książę 
Neuchatel Eckmuhl, marszałek Fran-

cyi, główny szef sztabu wojskowego 
i władzy cywilnej francuskiej w Księ
stwie Warszawskiem, zajął kraj pol
ski wzdłuż W isły od P ilicy aż do 
Gdańska (1806— 1808), a bawiąc 
w Warszawie zamierzał Pragę zgładzić 
zupełnie, a te ze względów strategicz
nych, ażeby wytworzyć z niej espla- 
nadę twierdzy warszawskiej; w tym 
celu kazał zwalić ratusz tameczny 
i wiele innych gmachów, rozkazując 
zbudować nowy most, który został 
zerwany przez lody w dwa miesiące 
po wybudowaniu. Cesarz Napoleon I 
darował Da,voustowi za zasługi pa
łac prymasowski w Warszawie i księ
stwo Łowickie wartości 5000000 fran
ków. Nadał mu prócz tego gwiazdę 
orderu polskiego. Marszałek, pomimo 
uprzedzeń, przyznać musiał, że książę 
Józef Poniatowski więcej niż kto inny 
z generałów polskich posiadał w so
bie danych na wodza naczelnego. Jako 
szef sztabu, podczas bytności księcia 
w Paryżu r. 1811, pracował z nim 
w sprawach przyszłej kampanii mo
skiewskiej ; Davoust wysłał korpus Po
niatowskiego do głównej armii, z którą 
się połączył pod Kraśnem, gdzie wspól- 
nemi siłami zmusili Rosyan do cofnię
cia się pod Smoleńsk r. 1812. Da- 
voust łudził się czas jakiś nadzieją wstą
pienia na tron polski, a utwierdziło go 
w tem przekonaniu przyjęcie owacyjne 
w  Mińsku, gdzie kobiety obrzuciły go 
kwiatami (1 lipca r. 1812). Davoust brał 
udział przy przeprawie wojsk francu
skich przez Berezynę pod Studzionką. 
Naznaczony sędzią w zatargu o nieposłu
szeństwo księcia Józefa Poniatowskiego 
względem gen. Zajączka, Davoust, pomi
mo osobistej niechęci, oddał słuszność 
zupełną Poniatowskiemu. Książę Michał 
Radziwiłł był adjutantem Davousta r. 
1812. Żona marszałka,'kobieta rzadkich 
cnót, słodyczy i taktu, posiadając wielki 
wpływ na męża, czyniła wiele dobrego.

Dawydow, deputowany patryotów ro
syjskich i pełnomocnik w sprawie 
układów politycznych z partyą patryo
tów polskich w tak zwanem „Jużnom 
obszczestwie“ r. 1824.

16*
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Da wy do W D. W., generał wojsk ro
syjskich, stanąwszy na czele silnego 
oddziału, wtargnął do miasteczka Bo- 
reinle, zaskoczywszy niespodzianie ge
nerała Giełguda z oddziałem jego. Mia
steczko poddało się, a Giełgud zdołał 
uciec r. 1830. Dawydow brał też udział 
w bitwie pod Zamościem i był auto
rem poważnej książki: Wospominanja
o polskoj wojnie 1831 goda. Książkę 
wydano w r. 1872.

Deacon BaSdwin, Dorotea, Amery
kanka, małżonka Alberta księcia Ra
dziwiłła, przyszłego ordynata nieświe- 
skiego; ślub wbrew woli całej rodziny, 
jako mezalians, odbył się pocichu w Lon
dynie (24 czerwca r. 1910.)

Decan, Francuz rodowity, członek 
komitetu rewolucyjnego amerykańsko- 
polskiego, zwanego inaczej grudniowym 
albo Lelewela w Paryżu (8 grudnia 
r. 1831).

Decker, Niemiec rodowity, druko
wał pisma polskie w Berlinie, nabył 
drukarnię pojezuicką w Poznaniu i za
łożył nową, ku wygodzie rządu i pu
bliczności, z której wyszło wiele dzieł 
polskich r. 1806.

Decker W., syn poprzedniego i wspól
nik, wydawca i drukarz w Poznaniu 
drukował w wielkiej liczbie prolda- 
macye, nawołujące do powstania prze
ciw Rosyi r. 1859.

Decyusz Juliusz Justa Jadok Lu
dwik, wielce uczony historyk i sekre
tarz obu Zygmuntów Jagiellończyków, 
królów polskich, autor poważnego dzie
ła: Laudatu Denestatibus Polonorum etc. 
Cracoviae, 1521. Decyusz pisał, że Z yg
munt I Stary, był najsławniejszym 
monarchą w Europie, w relacyi zaś
0 przybyciu królowej Bony, je j weselu
1 koronacyi, opisał zamek krakowski 
na Wawelu i wyjaśnił legendę o bro
dach krzyżackich, zawieszonych u grobu 
św. Stanisława, jako votum w Krakowie 
i katedrze wileńskiej; nie były to brody, 
zdarte rycerzom krzyżackim, lecz ozdo
by z buńczuków tatarskich (r. 1556).

Dedi hrabia Wettj-ński, stanąwszy na 
czele oddziału wojsk czeskich, porwał 
mniszkę Odę z klasztoru w Kałwie,

córkę Teodoryka, margrabiego północ
nego i oddał ją  Mieczysławowi, kró
lowi polskiemu, który dopiero co owdo
wiał po pierwszej żonie Dąbrówce. 
Mieszko ożenił się wkrótce z Odą r, 
978.

Detlow M., literat rosyjski, współpra
cownik „Warszawskiego Dniewnika“ , 
napisał gorącą odezwę do pisarzy pol
skich, nawołując ich do pomocy ma- 
teryalnej na rzecz dotkniętych głodem 
Rosyan r. 1899.

Degensfeld hrabia, minister wojny 
w Austryi, wydał rozporządzenie wła
dzom pogranicznym, aby rozbrajały 
powstańców polskich, przechodzących 
granicę Galicyi, oddając ich pod nad
zór połicyi (3 lutego r. 1863).

Degrave, pułkownik, komendant for
tecy w Omsku, odkrył spisek wśród 
skazańców na Syberyi, na czele któ
rego stał ksiądz Jan Sierociński, nie
gdyś prowincyał Bazylianów w Owru- 
czu, zesłany za udział w powstaniu 
listopadowem r. 1831. Marzeniem Sie- 
rocińskiego było opanować fortecę Om- 
ską, zabrać zapasy broni i amunicyi 
i przenieść się w stepy Kirgizkie, 
a w najgorszym razie przebić się do 
Persyi. Zdrada Knagego i Gajewskiego 
w przeddzień wybuchu (r. 1836) uda
remniła śmiałe zamiary. Aresztowano 
natychmiast wybitniejszych wygnań
ców politycznych polskich; a cesarz 
Mikołaj, wściekły i oburzony, przysłał 
sądowi rozkaz: zamiast kary śmierci, 
zamordować przywódców powstania ki
jami. Sierociński, skazany na 7000 pa
łek „bez przesady" skonał pod ciosem 
3000 pałek w r. 1837. Zamordowano 
kijami również Jabłonowskiego, Melo- 
diniego, Zagórskiego i Jana W róblew
skiego.

Dehn, najznakomitszy generał inźy- 
nieryi rosyjskiej, z rozkazu cesarza Mi
kołaja I budował cytadelę warszaw
ską w dzielnicy Żoliborze (r. 1832 — 
1836). Dehn był jednym  z pierwszych, 
któremu cesarz Mikołaj I  nadał za za
sługi majorat w Królestwie Polskiem 
„Kozienice" r. 1835.

Dej, Anglik rodowity, literat, kore
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spondent dziennika Dayly News w Lon
dynie, został delegowany na Litwę, 
aby przekonać się naocznie na miej
scu o działalności generał-gubernatora 
wojennego wileńskiego M. M. Mura
wiewa podczas powstania r. 1863.

Dejew, pułkownik, dowódca oddziału 
kozaków moskiewskich na Litwie, gdy 
podczas powstania polskiego w W il
nie (dn. 20 lipca r. 1794) wjeżdżał 
tryumfalnie przez Ostrobramę, padł 
strzał z okna kaplicy Pociejowskiej 
i ranił go śmiertelnie. Strzelił podobno 
braciszek z zakonu ks. ks. Bosych Kar
melitów Celica.

Deitrich, członek Rady Państwa, na 
posiedzeniu Dumy w sprawie wyodręb
nienia Chełmszczyzny, zapewniał ka
tegorycznie, że żadnego wyłączenia 
Chełmszczyzny od Królestwa Pol
skiego niema, bo niema wogóle żadnego 
Królestwa Polskiego, że natomiast gu
bernie „Prywislanja“ stanowią nie- 
rozdzielną całość państwa rosyjskiego; 
wyłączenia zaś wymagają interesy lud
ności miejscowej rosyjskiej i koniecz
ność ratowania je j od spolonizowania 
(23 czerwca r. i912).

Deitsch Mateusz, znakomity artysta- 
rysownik i medalier, którego roboty 
wiele medalów i numizmatów polskich, 
posiadających jego znak mincarski. 
Deitsch mieszkał w Gdańsku r. 1630.

Dekolone, generał-lejtenant wojsk 
rosyjskich, pod zwierzchnictwem któ
rego konfederaci barscy schwytani 
do niewoli zmuszeni byli służyć w Sy- 
beryi r. 1771 i brać udział w tłumie
niu buntu Pugaczewa r. 1783.

Delabella, znakomity artysta-malarz 
włoski, uwiecznił na płótnie wprowa
dzenie cara Wasila Szujskiego do 
Warszawy, gdzie hetman Żółkiewski 
prezentował go w charakterze jeńca 
na sejmie (dn. 28 października r. 1611). 
Obraz ten August II, król polski, na 
usilne żądanie sprzymierzeńca swego, 
Piotra Wielkiego, ofiarował mu r. 1720 
a który prawdopodobnie został' przez 
niego zniszczony. Tegoż Delabella 
pędzla pyszny obraz: „W jazd posła 
polskiego Ossolińskiego do Rzyinu“ .

De!acroix Wawrzyniec, kapitan wojsk 
saskich, pędziwiatr, lekkoduch i szała
wiła, postanowił wraz z innymi współ
towarzyszami uczynić zamach na życie 
Stanisława Leszczyńskiego, b. króla 
polskiego, w Zweibriicken dn. 27 lipca 
r. 1718. Zamach w porę odkryto i spis
kowców pojmano, których jednak król 
Stanisław Leszczyński ułaskawił wspa
niałomyślnie.

DeIacroix Karol, minister francu
ski spraw zagranicznych, w porozu
mieniu z wychodźcami polskimi i za 
zgodą Dyrektoryatu paryskiego, ułożył 
plan powstania Polaków, Kroatów, Dol- 
matów i W ęgrów i utworzenia z tych 
narodów związku federacyjnego, na 
wzór Szwajcarskiego (w kwietniu r. 
1796). Delacroix w rozmowie z Micha
łem Ogińskim zapewniał, że Francya 
była zawsze bardzo życzliwie uspo
sobiona dla Polaków i że nie ominie 
przy sposobności podtrzymać Polaków 
dla odzyskania Ojczyzny r. 1797.

Delacroix Eugeniusz, artysta-malarz, 
którego pędzla portret Fryderyka Cho
pina, cudo sztuki malarskiej, o wyra
zie potężnym i porywającym, malo
wany w ostatnim roku życia mistrza 
tonów (r. 1849). Portret ten znajdu
je  się w bibliotece narodowej w Pa
ryżu, szkic zaś olejny tegoż Delacroix 
jest własnością P. Marmontelle (r. 
1900).

Oella-Lore Franciszek, W łoch rodo
wity, znakomity artysta-bildowniczy, 
którego Zygmunt Stary, król polski, 
powołał do kraju, i który pracami 
swemi położył fundament dla rozwoju 
sztuki narodowej. Della-Lore odrestau
rował zamek na Wawelu, prastary za
bytek budownictwa w Krakowie r. 
1516.

Dellamars Jan, ludwisarz, ze spiżu 
skruszonych dzwonów z cerkwi i świą
tyń smoleńskich, zabranych przez Z y g 
munta III, króla polskiego, ulał cztery 
dzwony i umieścił je  na dzwonnicy 
katedry wileńskiej r. 1660.

Defaporte, młody inżynier francuski, 
z polecenia księcia Karola Nassau, żo
natego z wdową Karoliną z hrabiów
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Godzkicb. księżną Sanguszkową, spo
rządzi! szczegółową mapę rzeki Dnie
stru, dla urządzenia Podolanom spławu 
r. 1785, wskutek czego książę Nassau 
udarowany był indygenatem szlachec
twa polskiego r. 1786.

Delaporte, margrabina francuska, 
dama orderowa, po rew olucji francu
skiej, żeby nie być ciężarem nikomu zo
stała guwernantką, otrzymując miejsce 
przy pannie Mniszchównie w Polsce; 
jako pamiątka po niej została grzecz
ność salonowa, zaszczepiona przez 
nią w kraju, a zarazem „metoda" pro
wadzenia rozmowy, nie szkalując ani 
nie obmawiając nikogo, w celu utrzy
mania ożywienia i zainteresowania r. 
1801.

Dalaroche Piotr, gorący patryota, 
zwolennik swobody, energiczny brał 
udział w formowaniu legionów polskich, 
w celu obrony przeciw rozbiorowi Pol
ski pod Tyńcem r. 1772.

Delaroclie Horacy Kazimierz, syn 
głośnego malarza, entuzyasta i gorącym 
patryota, był członkiem kółka patryo- 
tów polskich: „Hotel Lambert1';  wszedł 
w pertraktacye z Mniewskim, Puszy- 
ckim , Dmochowskim, Prozorem i Gie- 
drojciem, aby wraz z republikanami 
francuskimi wskrzesić wspólnemi siła
mi Polskę (w Paryżu r. 1863).

Delaunay, znakomity artysta-rzeź- 
biarz, twórca pięknego pomnika, wznie
sionego przez hetmana Branickiego, 
na pamiątkę wielkiego hetmana Stefana 
Czarnieckiego, którego był prawnu
kiem (w Tykocinie r. 1733).

De!avlgne, Francuz rodowity, entu
zyasta i gorący patryota, członek ko
mitetu rewolucyjnego amerykańsko- 
polskiego, inaczej grudniowego ałbo 
Lelewela (w Paryżu 8 grudnia r. 1831).

De!avigne Kazimierz, znany poeta 
francuski, przyjaciel Polaków, twórca 
pięknego wiersza (r. 1853), pełnego 
ognia i zapału: La Varsovienne, zaczy
nającego się temi słowyr;

„Pour le vieux freres d’armes 
N’avez yous que des larmes!11.

Delbriick Hans, Prusak rodowity, 
znany ekonomista i pisarz polityczny,

profesor historyi w uniwersytecie ber
lińskim, znakomity mówca, potępił od
ważnie w parlamencie rugi pruskie 
przeciw Polakom, szeroko zastosowane 
w r. 1898; Delbriick radził dążyć do 
germanizacyi powolnej raczej, cichej 
i podstępnej. Prawdziwy germanizator, 
jako przebiegły uczeń Macchiaveia, 
zalecał łagodny system postępowania, 
radząc zniemczać Polaków kulturą, ła
godnością i dobrobytem. Delbriick po
mieścił w Pr. Jahrbucher artykuł pod 
tytułem: „Polityka osadnicza w W. 
Księstwie Poznańskiem r. 1909“ , tu
dzież ciekawy artykuł w Tugeblatt o wy
właszczeniu r. 1911, w którym radzi 
zaprzestać tego rodzaju polityki teraz 
raczej, aniżeli po kilku latach. Chwila 
ta nadeszła obecnie, a rozczarowanie 
nie polega na tem, że ma być zanie
chana kolonizacya i że tak ogromnymi 
nakładami nietylko nic nie zyskano, 
lecz przeciwnie obróciły się one raczej 
na korzyść Polaków, aniżeli niemczy
zny (r. 1911).

Delfau Franciszek, Francuz rodo
wity, zakonnik opactwa Saint-Germain 
des Pres w Paryżu, ułożył napis ła
ciński na pomniku Jana Kazimierza, b. 
króla polskiego po abdykacyi (r. 1672).

Deiidour A., Francuz rodowity, uczony 
profesor uniwersytetu w Nancy, autor 
książki: Dzieje stosunków zewnętrznych 
i t. d. 1903; dotyczą również historyi 
polskiej.

Oeiiiie, literat francuski, profesor li
teratury w Paryżu, którego wykładów 
słuchał uczony nasz Jan Śniadecki; 
Delille opisał Polskę r. 1780.

Dellabel Mikołaj, Francuz rodowity, 
członek akademii sztuk pięknych w Pa
ryżu, twórca obrazu alegorycznego na 
pamiątkę pokoju i przyłączenia Lota
ryngii do Francyi, w którym to fakcie 
donośnym niepoślednią grał rolę Sta
nisław Leszczyński, b. król polski, r.
1733.

Della-Bella, inaczej Della-Belli To
masz, Szwed z urodzenia, nadworny 
malarz Zygmunta III, króla polskiego, 
wykonał dla Akademii krakowskie] 
obraz Chrystusa Pana na krzyżu, u stóp
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którego znajdują się postacie królowej 
Jadwigi, Władysława Jagiełły, św. Sta
nisława i Jana Kantego. Della-Bella 
malował również portrety króla Wła
dysława IV  i Cecylii Renaty, żony 
jego, które przechowują się w galeryi 
wilanowskiej. Della-Bella przyozdabiał 
freskami kościół Jasnogórski w Czę
stochowie i kaplicę św. Kazimierza 
w W ilnie. Odtworzył również olejno 
z rozkazu króla scenę oddania węźniów 
książąt Szujskich Zygmuntowi III 
w Warszawie przez hetmana Żółkiew
skiego (29 października r. 1610). Ory
ginał przechowuje się w Pałacu gat- 
czyńskim. Della-Bella przebywał w Pol
sce około r. 1630.

Della-Bella, inaczej Delabelli Stefan, 
Florentyjczyk, znakomity sztycharz, 
którego rylca przepiękny staloryt: 
„W jazd poselstwa polskiego do Paryża1' 
i kilka innych o treści, dotyczącej hi
storyi Polski r. ]645.

Delinhauzen, generał wojsk rosyj
skich, wysłał list do generała Gieł
guda, w którym wzywał go i prosił, 
by nie wchodził do Prus, ale jemu 
się z oddziałem wojska swego poddał, 
zapewniając ułaskawienie dla wszyst
kich od cesarza Mikołaja I, gdyż do 
tego jest upełnomocniony, dodał przy- 
tem, źe każdemu po wojnie wolno bę
dzie wrócić do domu lub służyć dalej, 
a kiedy generał Giełgud list przeczy
tawszy wahał się, co ma uczynić, ofi
cer V II pułku polskiego Kazimierz 
Skulski, zbliżywszy się szybko do Gieł
guda, strzelił z pistoletu i ugodził 
w samo serce. Giełgud spał z konia 
i wyzionął ducha dn. 13 lipca r. 1831. 
Skulski oddalił się równie szybko, nie 
ścigany przez nikogo.

Delmas, członek komitetu ocalenia 
publicznego, po klęsce Maciejowickiej, 
postanowił wraz z innymi członkami 
przyjść z pomocą powstańcom polskim 
i podać rękę broczącym we krwi ofiar
nej, uchwalając wysłać emisaryusza do 
Polski z funduszem pieniężnym 21 
Brumaire’a II roku, t. j. 11 listopada 
r. 1794.

Delnfolli, znakomity jeździec w Pa

ryżu, dawał lekcye konnej jazdy księ
ciu Bogusławowi Radziwiłłowi i wielu 
innym młodym panom polskim bawią
cym w stolicy (r. 1637).

Delorme, Francuzka rodowita, spro
wadzona wraz z innemi zakonnicami 
francuskiemi, była pierwszą przełożoną 
klasztoru Sakramentek w Warszawie, 
założonego przez królowę Maryę Ka
zimierę Sobieską. Klasztor Sakramen
tek był początkowo instytucyą fran
cuską (r. 1687) i dotąd jeszcze wiele 
modlitw w języku francuskim bywa 
odprawianych (r. 1911).

Demangeau, Francuz rodowity, ar
chiwista, towarzysz niedoli Rozalii 
z Chotkiewiczów księżny Lubomirskiej, 
oskarżonej o zdradę stanu w więzie
niu w Paryżu r. 1794.

DemSjOWiecki Aleksander, syn Sta
nisława, Rosyanin, gubernator Mohi- 
lewski, czynny i gorący brał udział 
we wzniesieniu pomnika byłemu w o
jennemu generał-gubernatorowi W ileń
skiemu hrabiemu M. M. Murawiewowi 
w Wilnie r. 1889.

Demens Jakób, bogaty przemysłowiec 
gdański, dokonywał znacznych tran- 
zakcyi na wysokie sumy solą, lasami 
potażem, popiołem i zbożem polskiem 
z ziemi Przemyskiej r. 1612.

Dem etryilSZ, W ęgier rodowity, kar
dynał, arcybiskup Strygoński, towa
rzyszył Jadwidze, królewnie węgier
skiej, do Polski r. 1384.

Oemifleur Henryk, ar chi wary u sz wa
tykański, któremu gremium profeso
rów W szechnicy Jagiellońskiej przy
znało tytuł i dyplom doktora hono
ris causa z powodu 500-letniego ju b i
leuszu uniwersytetu krakowskiego r. 
1900.

Denis Ernest, Francuz rodowity, 
profesor historyi narodów słowiań
skich w Sorbonie, wystąpił z refera
tem przeciw wydzielaniu Chełmszczy
zny od Królestwa Polskiego r. 1909. 
Denis, prezes komitetu budowy po
mnika dla Adama Mickiewicza, ob
jeżdżał kraje słowiańskie, mając pięk
ny zamiar wydania miesięcznika: Be
mie Slave. Denis bawił czas jakiś
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w Wilnie, Warszawie i Poznaniu r. 
1911.

Denisów Teodor, syn Piotra, gene- 
rał-major, jako najstarszy rangą objął 
dowództwo nad Tar masowym i Ra- 
chmanowym i oddziałem kozaków wojsk 
rosyjskich, ale sromotnie został pobity 
przez generała Tadeusza Kościuszkę, na 
czele kosinierów (4 kwietnia r. 1794). 
Denisów, dowiedziawszy się o zbli
żaniu się Kościuszki, umknął spiesznie 
ku granicom pruskim. Kościuszko do- 
pędził go pod Szczekocinem nad Pi
licą, gdzie przyszło do zaciętej walki, 
zwycięstwo przechylało się na stronę 
Polaków, kiedy na pomoc Moskalom 
nadeszło 24000 Prusaków. Popłoch, jaki 
powstał w szeregach polskich, przy
czynił się głównie do klęski: poległo 
1500 żołnierzy, 500 wzięto do niewoli, 
przyczem Polacy stracili 6 armat. K o
ściuszko nakazał odwrót, który powiódł 
się szczęśliwie (6 czerwca r. 1794). 
Dzielny Głowacki raniony pod Szcze
kocinami, odpowiedział pocieszającemu 
go Kościuszce: „To nic, da się to ode- 
kpić, panie Tadeuszu!“ Od rany tej 
jednak Głowacki zmarł. Denisów pro
ponował pod Radoszycami układy, mocą 
których wojsko polskie złożyło broń. 
Ignacy Potocki, Tadeusz Mostowski, 
W awrzecki, Kapostas i Kiliński, jako 
więźniowie byli wysłani do Petersburga 
(10 listopada r. 1794).

Denizot, Francuz rodowity, miano
wany sędzią przysięgłym podczas pro
cesu Rozalii z Chotkiewiczów księżny 
Lubomirskiej,oskarżonej o zdradę stanu, 
przebywającej w Paryżu w więzieniu 
„H ospice“ a następnie śeietej na gi
lotynie r. 1794,

Denon, Francuz rodowity, dyrektor 
muzeów paryskich, towarzyszył cesa
rzowi Napoleonowi I w wyprawie wo
jennej r. 1807. Będąc w Warszawie, De
non doradził cesarzowi zabrać do Pary
ża przepiękny obraz: „Opieki N. Maryi 
Panny“ , pędzla znakomitego malarza 
Palmy, umieszczony w wielkim ołta
rzu katedry św. Jana, który jednak 
po reklamacyi władzy duchownej zo
stał zwrócony do Warszawy r. 1815.

Denouette Lefebre, marszałek wojsk 
francuskich, na czele ułanów pol
skich w Hiszpanii brał udział w bi
twie pod Saragossą r. 1809 (p. Le
febre).

Derby hrabia Henryk, dzielny rycerz 
zakonu Krzyżaków, późniejszy Henryk
IV , król angielski, brał udział w wy
prawie krzyżackiej na Litwę i był pod 
Wilnem r .1 3 9 0 .

Derby, lord premier angielski, brał 
gorący udział w rozprawach dyploma
tycznych w sprawie rozruchów i po
wstania polskiego r. 1862.

lierewienko, najzwyklejszy rzezimie
szek, stanąwszy na własną rękę na czele 
drużyny W ołochów i gromady swa
wolnej kozaków, grasował na Podnie- 
strzu od Jahorłykado Kitajgoroda, bun
tując i zmuszając lud do rozruchów 
i grabieży r. 1702.

Derewiński, porucznik wojsk rosyj
skich, stojąc na czele silnego oddziału, 
rozbił ostatni oddział powstańców pod 
Łukowem (10 lutego r. 1864).

Derfelden, generał wojsk rosyjskich, 
dowodził III korpusem; stojąc na czele 
14000 wojska, wkroczył do Polski, zdo
był W ilno dn. IB maja r. 1792. Der
felden brał też udział w oblężeniu Ka
mieńca; Złotnicki, naczelnik załogi ka
mienieckiej polskiej, po dwóch tygo
dniach oblężenia oddał mu twierdzę, 
od której klucze Derfelden wysiał przez 
pułkownika 'Aubowa cesarzowej Kata
rzynie II  do Petersburga r. 1793. Der
felden brał również udział w bitwach 
pod Chełmem, Racławicami i Szczeko- 
cinem, występując przeciw wojsku pol
skiemu, walczącemu pod dowództwem 
Tadeusza Kościuszki i Głowackiego 
r. 1794.

Derinfl, pułkownik wojsk pruskich, 
rozbroił oddziały wojsk litewsko-pol
skich generała Giełguda i Chłapow
skiego, które przekroczyły granicę pru
ską dn. 13 lipca r. 1831.

Derkacz, kapitan gwardyi wojsk ro
syjskich, był członkiem komisyi śled
czej w sprawie młodzieży uniwersy
tetu wileńskiego, oskarżonej o zabu
rzenia polityczne r. 1841.



—  129 —

Desaint, Francuz rodowity, znako
mity pedagog i uczony, wykładał fi
zykę w szkole polskiej w Batignolles 
ólcoło Paryża r. 1844, do której Adam 
Mickiewicz został obrany na wice-pre- 
zesa rady r. 1853.

Desans, Francuz rodowity, bogaty 
przemysłowiec, ofiara zaburzeń i krwa
wych rozruchów studentów akademii 
Jezuitów w Wilnie r. 1833.

Desauteuils, Francuz rodowity, puł
kownik wojsk zaciężnych na żołdzie 
polskim, komendant załogi Zbaraża, 
bronił bohatersko murów od nawały 
Muzułmanów; chłopi, którzy szukali 
schronienia w twierdzy, przez zdradę 
wycięli szczupłą załogę, a samego De
sauteuils zrzucili z murów. Ibrahim, 
owładnąwszy miastem, lud wyciął 
w pień a opatrzywszy rany dzielnego 
Desauteuils odesłał go królowi r. 1676.

Desboisseau, sędzia przysięgły w pro
cesie Rozalii z Chotkiewiczów księżny 
Lubomirskiej oskarżonej o zdradę stanu, 
gorący brał udział w Paryżu r. 1794..

Deschamps, Francuz rodowity, zau
fany sekretarz (senatora Nowosilcowa, 
pomagał mu w redagowaniu konsty- 
tuoyi dla cesarstwa rosyjskiego na 
skutek rozkazu cesarza Aleksandra I 
i na podstawie konstytucyi Królestwa 
Polskiego (w Warszawie r. 1819).

Descorche Markiz de Sainte Croix, 
ostatni przedstawiciel Francyi w Polsce, 
brał gorący udział w formowaniu L e
gionów polskich pod Tyńcem ; przy
pisywano mu rozsiewanie różnych zdro- 
żności i myśli rewolucyjnych na mo
dlę francuską. Descorche tłómaczył 
podobno Katechizm Patryotyczny z fran
cuskiego na język  polski, w którym 
dogmatyzował hasła rewolucyjne i prze
powiadał upadek starego porządku. Ka
tarzyna II poleciła generałowi Kochow- 
skiemu wydalić Descorche z Polski, 
a Warszawę, jakikolwiekby w niej 
duch panował, za pomocą wojsk rosyj
skich utrzymać w karbach. Uchwałą 
konfederacyi targowickiej, obradującej 
w lirześciu, po otrzymaniu wiadomości
o upadku Królestwa w Paryżu i try
umfie rewolucyi, Descorche, jako przed

stawiciel rządu republikańskiego, na 
żądanie cesarzowej Katarzyny II  zmu
szony był opuścić Warszawę dn. 22 
września r. 1793. Jako zręczny dyplo
mata, został mianowany przedstawicie
lem Francyi przy dworze sułtana tu
reckiego, Będąc przyjacielem Polaków, 
Descorche utrzymywał stosunki d y 
plomatyczne z patryotami polskimi, 
Ignacym Potockim i innymi r. 1794.

Descure Bronisław, Francuz rodo
wity, odniósł pierwsze zwycięstwo w Ra
dzyniu na czele oddziału powstańców, 
gdzie kosynierzy jego wycięli 50 Mo
skali; Descure zabrał mnóstwo broni 
i amunicyi, zdobył nawet 12 armat, 
lecz nie mógł ich uprowadzić dla 
braku zaprzęgów (21 stycznia r. 1863).

Desfontaine, znany historyk fran
cuski, autor książki: Histoire de la Ui- 
volution de Pologne. Amstad, 1735.

Desforgues, minister spraw zewnętrz
nych we Francyi, wynurzył się w  li
ście do Paraudier, agenta politycznego, 
który w Lipsku obracał się wśród Emi- 
gracyi polskiej, że pragnie, aby po
wstanie wybuchło w Polsce co naj
prędzej, obiecując ze swej strony za
pomogę rządu francuskiego (13 bru- 
maire roku II, t. j. 3 listopada r. 1793).

Desnoyers Piotr, sekretarz królowej 
Maryi Ludwiki Gonzaga, następnie 
Maryi Kazimiery i Jana III Sobie
skiego, króla polskiego, autor cen
nych pamiętników, w których cieszył 
się, że Polska za rządów monarchicz- 
nych stanie się silną i wielką potęgą 
r.' 1683.

Desonches, hetman cesarza austryae- 
kiego, przybył z oddziałem wojsk na 
pomoc Polakom, jako sprzymierzeniec 
Jana Kazimierza, króla polskiego, prze
ciw Szwedom, ale był nieczynny r. 1656.

Despontes Filip, Francuz rodowity, 
zalotnik, poeta nadworny Henryka W a- 
lezyusza, króla polskiego. Despontes 
nie upodobał sobie Polski, która mu 
wkrótce obmierzła, a w wierszach swo
ich, wysoce dla Polski niepochlebnych, 
brutalnie kraj pożegnał. Despontes był 
autorem wiersza: Adieux a la Pologne; 
jest to worek bałamuctw i niedorzecz-

17
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ności, w którym chłosta obyczaje i ży
cie polskie r. 1574.

Despot Zenowicz, mirowoj posriednik 
(rozjemca pokojowy), podał projekt z po
wiatu Dzisnięskiego, prosząc o wpro
wadzenie języka rosyjskiego do ko
ścioła katolickiego, jako środek prze
śladowania polonizmu, nie zaś religii 
katolickiej r. 1868.

Despres, oficer wojsk francuskich, 
energiczny brał udział w formowaniu 
legionów polskich, konfederatów bar
skich pod Tyńcem (2 lutego r. 1772). 
Despres opanował zamek krakowski, 
wkrótce jednak zmuszony był kapitu
lować generałowi Suworowowi i został 
zesłany na wygnanie w głąb Rosyi.

Dessus Antoni, Francuz rodowity, 
adwokat, były  słuchacz na wykładach 
Adama Mickiewicza w College de France. 
Dessus był gorącym wielbicielem pro
fesora swego i został dopuszczony do 
grona najbliższych przyjaciół rodziny 
Mickiewicza r. 1850.

Deutsch Leon, głośny socyalista ro
syjski z przekonania, utrzymywał sto
sunki z Jabłonowskim i innymi pa- 
tryotami polskimi we Fryburgu r. 1870.

Deweky Adryan d-r, profesor młody 
lecz bardzo ceniony w ojczyźnie swojej, 
historyk węgierski, studyował w głów
nych miastach polskich dokumenty, 
dotyczące historyi stosunków polsko- 
węgierskich w wiekach średnich. De
weky bawił czas jakiś w Warszawie 
w r. 1910.

Dewerdeck, pisarz z wyźszem w y
kształceniem, autor poważnej książki: 
Silesia Numismatica, 1711; dotyczy 
również numizmatyki krajowej pol
skiej.

Dewerya A., znakomity artysta-ry- 
sownik, odtworzył podobiznę Frydery
ka Chopina w latach młodzieńczych po
bytu mistrza tonów w Paryżu, z któ
rej litografia bardzo rzadka i bardzo 
cenna ofiarowaną została przez p. Łu
kasza Dobrzańskiego Towarzystwu mu
zycznemu w Warszawie r. 1908.

Dewitz, jeden z mężów zaufania ko
misyi kolonizacyjnej w Prusach, ogło
sił artykuł: Polityka osadnicza w W.

Ks. Poznańskiem' w którym podawał 
projekt sprowadzenia robotnika rol
nego niemieckiego, w celu dopomo- 
źenia germanizacyi r. 1909.

Devienne, towarzysz niedoli Rozalii 
z Chotkiewiczów księżny Lubomirskiej, 
oskarżonej o zdradę stanu w Paryżu 
r. 1794.

Deybel, znakomity artysta-rzeźbiarz, 
którego przepysznej roboty rzeźby do
tychczas figurują w pałacu i bramie 
pałacu Brulowskiego (róg ulicy Wierz
bowej i Placu Saskiego) r. 1750.

Dhel Krzysztof, gorliwy patryota in- 
flandzki, w imieniu innych współoby
wateli protestował przeciw nieprawnym 
uchwałom rządów księcia pruskiego, 
prosząc o protekeyę i wstawiennictwo 
Stefana Batorego, króla polskiego, r. 
1582.

Diambegirey, chan ordy tatarskiej, 
na czele 800Ó0 wojska doborowego 
wkroczył na W ołyń, ogniem i mieczem 
pustosząc okrutnie kraj, uprowadzając 
ogromne łupy i wiele ludu dojassyru 
do Multan r. 1616.

Dick, konsyliarz generalny austryac- 
ki, wziął się energicznie' do odkrycia 
tajnego Towarzystwa patryotycznego, 
zawiązanego w Galicyi, a w którern 
brał udział Augustyn Trzeciński, UJa- 
towski i wielu innych patryotów pol
skich r. 1809. D ick został miano
wany komisarzem rządu austryackie- 
go, przy demarkacyi granic ziem Tar
nopolskich, przysądzonych Rosyi r. 
1810.

Dickenson, poseł angielski przy dwo
rze polskim, zażądał zniszczenia książki 
Sawickiego pod tytułem: Allogui, jako 
napisanej przeciw Stuartom r. 1620.

Dickensbn, minister wojny Stanów 
Zjednoczonych, był obecny na odsło
nięciu pomnika generała Tadeusza Ko
ściuszki, wzniesionego staraniem związ
ku narodowego polskiego w Ameryce 
na Avenue Pensylwanii, w Waszyng
tonie i ofiarowanego narodowi amery
kańskiemu. Dickenson wypowiedział 
piękną mowę; uroczystość sama miaJa 
charakter urzędowy, a w chwili od
słonięcia pomnika rozległy się salwy
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działowe, miasto zaś upiększono flagami 
(11 maja r. 1910).

Oieber Dypold von Kikieritz, ina
czej graf Dypoldus z Luzacyi, dzielny 
rycerz niemiecki po stronie Krzyżaków 
w bitwie pod Grunwaldem, spostrzegł
szy Władysława Jagiełłę, króla pol
skiego, w złocistej zbroi, przedarł się 
przez szyki i już godził włócznią w kró
la, kiedy przypadł mężny Zbigniew 
Oleśnicki i złamanem drzewcem swej 
włóczni, zepchnął Dypolda z konia, 
ocaliwszy w ten sposób króla. Jagiełło 
własnoręcznie uderzy} Dypolda ostrzem 
miecza w odkryte czoło, zabijając go 
na miejscu r. 1410.

Dietlłow, inaczej Włodzimierz Kign, 
znany publicysta rosyjski, w sprawach 
polskich r. 1902 (p. Kign).

Dieffenbach Jan Franciszek, znany 
operator, profesor uniwersytetu w Ber
linie,'członek Towarzystwa nauk w Kra
kowie r. 1842.

Diehl, gorliwy pastor z Grudziądza, 
na zjeździe hakaty stów w Toruniu na
woływał, aby mężowie zaufania rozwi
jali większą działalność agitacyjną 
wśród ludności wiejskiej, aby częściej 
zwiedzali osady komisyi kolonizacyj- 
nej i kszątali się czynnie, nie zanied
bując akcyi, mającej na celu obronę 
uciśnionej niemczyzny (w czerwcu r 
1909).

Diemar, generał-lejtenant wojsk sa
skich, stojąc na czele licznego oddziału 
zdobył Kraków, dobijając się tronu 
polskiego i korony dla Augusta III 
r. 1734.

Dietrich Tork, wielki mistrz K rzy
żaków inflandzkich, ofiarowywał po
średnictwo przy zawarciu pokoju z za
konem Krzyżaków pruskich r. 1414— 
1415 (p. Tork).

Dietrich, Holender z urodzenia, zna
komity sztycharz, którego roboty prze
pyszne sztychy: „G roby i pomniki 
królów polskich na Wawelu “ w Kra
kowie, wydane w r. 1826.

Dimitrow D., historyk i archeolog 
bułgarsko-czeski, pracował gorąco i e- 
nergicznie w sprawie odszukanego ja
koby grobowca i szczątków W łady

sława Warneńczyka, króla polskiego, 
w Warnie (w Bułgaryi) w sierpniu r.
1909, ale mozolna praca jego  nie do
prowadziła do żadnego wyniku.

Dir, według słów kronikarza Nestora, 
mnicba Ławry Pieczerskiej w Kijowie, 
jeden ze starszych rodu Waregów przy
był ze Skandynawii z Rurykiem i „na- 
czasza władieti Polszeju w IX w iek .u “ . 
Nestor zmarł w r. 1.136.

Disraeli, inaczej Beconsfild (p. Be- 
uonsfild).

Ditmar, inaczej Thietmar, biskup mer- 
seburski, kronikarz niemiecki pierw
szych Piastów; dotyczy również histo
ryi Polski (r. 1018) p. Thietmar.

Ditrichstein, bogaty bankier w W ie
dniu, były  u niego przez niejaki czas 
umieszczone kapitały 700000 reńskich, 
fundusz osobisty księcia Józefa Ponia
towskiego (r. 1812).

Diveke d-r Adryan, utalentowany 
historyk węgierski, autor książki: H i
storia Związków handlowych miedzy 
Polską a górnemi Węgrami; dotyczy 
głównie Polski.

DiWOW, generał wojsk rosyjskich, 
przebywał na leżach w Grodriie pod
czas bytności tam Stanisława Augu
sta, króla polskiego, który, aby zaskar
bić go sobie, ofiarował mu kosztowny 
pierścień r. 1793.

Dix Artur, autor broszury: Die Vol- 
kenwanderung von 1900, której treścią 
jest alarmowanie opinii niemieckiej 
przed niebezpieczeństwem zalewu Sło
wiańskiego (Berlin, r. 1899).

Djaczan Włodzimierz, literat i pu
blicysta rosyjski, ogłosił cały szereg 
artykułów i broszur politycznych, był 
autorem książki: Uczastye narodu w wier- 
chownoj własti i t. d. Warszawa, 1882; 
dotyczy również historyi Polski.

Djakow, generał-major kozacki, przy 
boku wielkiego księcia Konstantego, 
namiestnika Królestwa Polskiego, doko- 
ny wał aresztowań i pełnił eskortę w w y
jątkowo ważnych wypadkach, z rezy- 
dencyą w Kaliszu i Warszawie r. 1820.

Dmitryew, gorliwy urzędnik do szcze
gólnych zleceń przy generał-guberna- 
torze Murawiewie, znany ciemięzca,

17*
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rozjeżdżał po całej Litwie z kozakami, 
przywracając porządek i spokój. Dmi- 
tryew miał przy oddziale swoim le
karza, który udzielał doraźnej pomocy 
i konstantował, czy „badany nahaj - 
kami‘£ żyje i czy można bid dalej, 
czy też należy powstrzymać na razie 
ogzekucyę (r. 1863— 1864).

Dmitryew M., Rosyanin, znany be- 
letrysta, autor książki: Skazki zapa- 
dno- ruskawo naroda. Grodno, 1868 
w książce więcej plew niż ziarna; do
tyczy również historyi Polski.

Dnistrański, profesor W szechnicy 
lwowskiej, agitator ruski, zajmował 
się więcej polityką, propagandą hajda
macką i bojówką wszechpolską, niż 
nauką (r. 1910).

Dobrański, inaczej Dobrzański, osła
wiony działacz rusińsko-galicyjski, au
tor książki: Opisanie rukopisiej Wilen- 
skoj publicznoj biblioteki. W ilno 1882. 
Dobrański podał też obszerny referat
0 wyłączenie gubernii Chełmskiej, jako 
środek nieodzowny zabezpieczenia sta
rodawnej Rusi Chełmskiej od opalacze- 
nja r. 1895.

Dobrogniewa Marya, córka Włodzi
mierza Wielkiego, księcia kijowskie
go, małżonka Kazimierza Odnowiciela 
polskiego, a matka Bolesława Śmiałe
go, króla polskiego, r. 1041.

Dobrohorst z Ronspergu, poseł ba
ronów czeskich, zażądał w Rzymie 
wyniesienia Elżbiety, królowej polskiej, 
na tron czeski r. 1465.

Dobrolllbow, młody inteligentny Ro
syanin, gorący patryota, członek'towa
rzystwa rewolucyjnego „Ziemia i W o
la11, utrzymywał stosunki polityczne 
z Jozofatem Ogryzką i innymi pa- 
tryotami polskimi r. 1862.

Dobrowski (Abbat), prezes czeskie
go Towarzystwa nauk w Pradze, pa- 
tryarcha Słowianofilów, zasilał Samuela 
Bogusława Lindego gruntowną wiedzą
1 radą, a któremu Linde odwzajemnia
jąc się przesłał pierwszy egzemplarz 
swego Słownika Polskiego r. 1807.

Dobrynin, znany literat rosyjski, au
tor ciekawych zwierzeń pod tytułem: 
Istinnoje powiestwowanie. Petersburg,

1872. Książka jest utworem prawdziwe
go talentu autora; dotyczy również hi
storyi Polski i Litwy.

Dobrzański, znany działacz halicko- 
ruski, podał memoryał księciu Imere- 
tyńskiemu, general-gubernatorowi Kró
lestwa Polskiego, z projektem niektó
rych reform. Książę Imerytyński roz
patrzywszy je  nabrał przekonania, źe 
dowody Dobrzańskiego dla poparcia 
projektu są bezpodstawne r. 1898.

DochturowDymitr,generał porucznik 
(obecnie generał-major) wojsk rosyj
skich, główny komisarz dla demarka- 
cyi granic ziem Tarnopolskich, wraz 
z 400000 d uszami ludności, zasądzo
nych Rosyi przez Austryę r. 1810.

Dock, bogaty przemysłowiec gdań
ski, dokonywał znacznych tranzakcyi 
solą, lasami, potażem, popiołem i zbo
żem polskiem z ziemi przemyskiej r. 
1612.

Doczij Jan, magnat węgierski, ener
giczny brał udział w uroczystem przy
jęciu  Zygmunta I Starego, króla pol
skiego, na zjeździe monarchów u Mak
symiliana, cesarza rzymskiego, w W ie
dniu r. 1515.

Doerman F., wiedeńczyk, napisał li
bretto: Die Liebe Unschuld do operetki 
księcia Władysława Lubomirskiego. 
Kompozytor ukrywa się pod pseudo
nimem W . Lirski; operetka miała wiel
kie powodzenie w teatrze Raumunda 
w Wiedniu w kwietniu r. 1912.

Dogiel M., autor poważnego dzieła: 
Poloniae et Lituaniae etc. Wilno, 1758. 
Niestrudzony człowiek nauki i pióra.

Dogrumowa Anna Teresa, inaczej 
Ugrumowa, awanturnica, zamieszana 
w sprawie zamachu na życie Stani
sława Poniatowskiego, króla polskiego, 
r. 1785 (p. Ugrumowa).

Dohn, Niemiec rodowity, autor książ
ki: Denkdigkeiten meiner Zeit. Lemgo, 
1814. Pisarz wybitny, obserwował lu
dzi i kraj z ciekawością; dotyczy rów
nież historyi Polski.

Dołgorukij książę Aleksy, bojaryn 
moskiewski, stanąwszy na czele i0000 
oddziału wojska, brał udział w w y
prawie na Litwę, szerząc mordy i po-



źogę, wyrzynająe ludność bezbronną 
i uwożąc dzieci na zmoskwiczenie i za
ludnienie pustyń swoich. Stefan Czar
niecki i Potubiński dali mu się we 
znaki pod Mobilewem i pod Garba- 
rami za Dnieprem. Dołgorukij stracił 
w potyczkach około 4000 ludzi (18 
października r. 1660).

Dołgorukij książę Grzegorz, syn Teo
dora, przez szereg lat przybywał trzy
krotnie do Augusta II. króla polskiego, 
jako poseł cesarza Piotra Wielkiego. 
Książę Dołgorukij przyswoił sobie sta
nowisko superarbitra i dozorcy Rze
czypospolitej polskiej r. 1717.

Dołgorukij książę, zająwszy Wilno 
i wszystkie bramy miasta wojskiem, 
oświadczył przez generała Kossakow
skiego zebranym mieszkańcom, źe im- 
peratorowa Katarzyna II  ulitowała się 
nad ich smutną i nieszczęśliwą dolą 
i zachęcał przystąpić do generalnej 
konfederacyi targu wic,ki ej bez przy
musu, jeźeii jednak z ofiarowanej ła
ski nie będą chcieli korzystać, pozwo
lono będzie kozakom w mieście przez 
godzinę pohulać. Mieszczanie wileńscy 
pospieszyli złożyć przysięgę w kościele 
św. Jana (16 czerwca r. 1792).

Dołgorukij książę Mikołaj, syn An
drzeja, generał - gubernator wileński, 
a czasowo miński, człowiek namiętny, 
Ogromny kobieciarz, robił długi i stał 
się zupełnie zależny od magnatów pol
skich. Dołgorukij uprzedzony z zagra
nicy o bytności Szymona Konarskiego 
na Litwie, stojącego na czele „Stowa
rzyszenia ludu polskiego11 a tak długo 
poszukiwanego przestępcy politycznego 
i emisaryusza, przedsięwziął wszelkie 
środki ostrożności (r. 1838); na stacyi 
pocztowej Krzyżówce pod Wilnem po
znał go „isprawnik“ , aresztował i od
wiózł do Wilna, gdzie Konarski zo
stał osadzony w więzieniu u Bazylia
nów. Rozpoczęło się śledztwo: Konar
ski, Litwin rodem, człowiek czynny, 
energiczny, a przytem przebiegły, dzia
łał na własną rękę i nie zdradził niko
go. Sądzony, jako przestępca politycz
ny, poniósł śmierć męczeńską w W il
nie na Pohulance 27 lutego r. 1839.

Kiedy ks. Dołgorukij został odwołany 
do Charkowa, mówiono złośliwie o nim 
w W ilnie: „Ruki ujechali, dołgi ostali 
się“ .

Dołgorukij, książę Bazyli, syn A le
ksandra, człowiek dobry i zacny, ale 
niezdarny i nie mający żadnych sta
łych przekonań, słabego chakteru i ro
zumu, dawał się powodować ministrowi 
spraw wewnętrznych Wałujewowi. Doł
gorukij gorący brał udział w naradach 
co do ulg i koncesyi dla Królestwa 
Polskiego i w sprawie uwłaszczenia 
włościan r. 1861. Następnie już jako 
szef żandarmów baczne miał oko na 
rozruchy w Królestwie Polskiem i na 
Litwie (1863— 1865).

Dołgorukow, gubernator witebski, 
czynny i energiczny brał udział w po
stawieniu pomnika byłemu generał-gu- 
bernatorowi wojennemu wileńskiemu, 
hrabiemu M. M. Mura wiewowi, w W il
nie r. 1889.

Dołmatow Mikołaj, znany literat ro
syjski, autor książki: Supraslskij Bia- 
łowieszczenskij Monastyr. Petersburg, 
1892; dotyczy również historyi Polski.

Dominici Jan, kardynał, arcybiskup 
raguziński, jako legat papieski wysłany 
do Polski, dla zbadania na miejscu za
targu z zakonem Krzyżaków r. 1415.

Dotninico Wincenty, agent politycz
ny genueski na Sejmie lubelskim, 
wracając od Mengli-Gireja, starał się
0 sprzymierzeńców przeciw Tatarom, 
r. 1484.

Domingo d’Yriarte, poseł hiszpański, 
ostatni przy dworze polskim, który 
opuścił stanowisko swoje zaraz po opa
nowaniu i wejściu Rosyan do W ar
szawy r. 1794.

Dommey, znany architekt miasta Pa
ryża, odrestaurował pięknie zegar Hen
ryka Walezyusza, b. króla polskiego, 
na wieży pałacu sprawiedliwości w Pa
ryżu, z herbami połączonymi Polski
1 Litwy r. 1852.

Don Juan de Austrya, syn naturalny 
Filipa IV , króla hiszpańskiego, wystą
pił zuchwale jako kandydat do tronu 
polskiego r. 1674.

Dona, inaczej Dohna Karol Han-
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nibal, delegat Ferdynanda II, cesarza 
niemieckiego, do kapitały wrocław
skiej, w sprawie obioru na biskupa 
wrocławskiego królewicza Karola Fer
dynanda, syna Zygmunta III, króla 
polskiego r. 1624. Dona przybył do 
Polski i wbrew prawu narodów upro
wadził ze sobą na Śląsk przeciw Szwe- 
cyi przeszło 1000 Lisowczyków, ochot
ników r. 1632.

Dondini, W łoch rodowity, człowiek 
miernych zdolności, autor książki: Lau- 
datis funebris etc. Romae, 1650; doty
czy również historyi Polski.

Gondola Marek, poseł wenecki, zje
chał do Poznania, gdzie bawił czasowo 
Jan Olbracht, król polski. Dondola 
przyjechał w celu skłonienia króla do 
przymierza i na wyprawę przeciw Tur
kom r. 1493.

Donnel kardynał, purpurat, arcybi
skup bordowski, pragnął odprawić 
naboźenstwo uroczyste za poległych 
w Warszawie dn. 8 kwietnia 1862; 
nabożeństwo jednak z przyczyn nie
zależnych od niego nie przyszło do 
skutku.

Dcroszenko Michał, ataman zbunto
wanych kozaków zaporoskich, korzy
stając z rozruchów wewnętrznych Rze
czypospolitej, chcąc ogłosić się panem 
Ukrainy polskiej i ruskiej i wezwaw
szy do pomocy Tatarów, naszedł gra
nice polskie; zwycięstwo młodego Jana 
Sobieskiego pod Podhajcami ukróciło 
jednak Tatarów, a opuszczony przez 
nich Doroszenko poddał się Rzeczy
pospolitej r. 1673.

Doroszenko, Rosyanin, isprawnik ka
pitan t. j. naczelnik policyi wileńskiej, 
prowincyi przyłączonej do Rosyi; był 
to pijak, trzymany na urzędzie, dzięki 
sprytowi i znajomości służby, wsławił 
się tem, że udało mu się pochwycić 
emisaryusza Szymona Konarskiego, go
rącego patryotę i apostoła wolności, 
który pod przybranem nazwiskiem Czu- 
łańczyka ukrywał się w majątku Ra- 
dziewicza. Rząd, znalazłszy nitkę, do
brał się do kłębka: przy rewizyi 
w skrytce znaleziono obszerną kores- 
pondencyę tajnego związku, zorgani

zowanego przez Konarskiego r. 1838.
Dorota, córka Jana margrabiego 

brandeburskiego, wdowa po królu duń
skim Krzystofie, o rękę której starał 
się Kazimierz Jagiellończyk, król pol
ski, 1448.

Dorys Jan, poseł wenecki w Kon
stantynopolu, podjął się pośredniczyć 
między Rzecząpospolitą polską a Tur- 
cyą, dla zawarcia pokoju lub też ro- 
zejmu r. 1486.

Douglas Mackensie, Szkot rodowity, 
zręczny dyplomata, ciekawy turysta, 
podróżował po Europie, był też w Pol
sce, zwiedzał kopalnie i przypatrywał 
się ciekawie wszystkiemu, patrzył trzeź
wo i śmiało, jak  w istocie rzeczy stoją 
nie przesadzając w pesymizmie i nie 
unosząc się w optymizmie r. 1755.

Dougrumowa, inaczej Anna Teresa 
Marya Ugrumowa (p. Ugrumowa).

Doutner d-r, uczony z Lille na IV  
zjeździe elektroradyologicznym w Pra
dze czeskiej, oświadczył, że prawdzi
wym odkrywcą „radu“ nie jest pani 
Curie Skłodowska, lecz uczony fran
cuski, profesor Becquerel; Doumer w y
wołał ogólne oburzenie i protest, od
wołał więc twierdzenie to, uznając błąd 
swój w październiku r. 1912.

Douza Jerzy, Orek rodowity, znany 
uczony podróżnik, w drodze do Kon
stantynopola jechał przez Polskę i go
ścił u hetmana Jana Zamojskiego 
w Zamościu. Douza był autorem po
ważnego dzieła: The atrum urbium. 
Kolonia, 1593 — 1615; dotyczy rów
nież Polski.

Dowojna, Litwin rodowity, brał u- 
dział w najeździe Litwy na Polskę, 
pustosząc kraj; na górze św. Krzyża 
Litwini zabrali z kościoła wiele skar
bów i krzyż z relikwiami cząstki Krzyża 
świętego. Konie jednak żadną miarą 
ruszyć z miejsca nie chciały, prze
straszeni tem Litwini, zapytali jedną 
z branek, Polkę, co zrobić? Ta dała 
radę, żeby krzyż oddali, skąd wzięli. 
Litwini udarowali ją  wolnością i wrę
czyli krzyż, żeby go odwiozła. Do
wojna przyjął wkrótce chrzest święty, 
ożenił się z ową Polką i otrzymał herb
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„H abdanka z krzyżem, na pamiątkę 
ocalenia relikwi świętej r. 1377.

Dovre inaczej Teodor Auvray, ge
nerał- lejtenant wojsk rosyjskich w K ró
lestwie Polskiem (1830— 1831 r.) p. 
Auvray.

Dragumis, prezydent ministrów grec
kich, na zgromadzeniu narodowem wy- 
stostował wezwanie do zebranych, aby 
mieli na względzie tragiczny los szla
chetnego i dzielnego narodu polskiego, 
który w podobnem jak  Grecy a teraz 
położeniu stracił niezawisłość swoją 
(w październiku r. 1910).

Dran, zasłużony literat i znany hi
storyk francuski, autor książki: H i
stoire pour le retablissement du lloy  
Stcmislas Leszczyński, sur le trdne de 
Pologne, 1738.

Drejer, generał wojsk rosyjskich, sto
jąc na czele silnego oddziału, tłumił 
powstanie polskie w gubernii Lubelskiej 
pod Karczewem, walcząc przeciw od
działowi Kuczyka 19 lutego r. 1863.

Drenteln, generał dowódca gwardyi 
w wileńskim okręgu wojennym r. 1863, 
mianowany generał - gubernatorem ki
jowskim, przedstawił wyższej władzy 
projekt zniesienia prawa dla uprzywi
lejowanych osób pochodzenia polskiego 
nabywania majątków ziemskich na L i
twie i Rusi r. 1884.

Dreux, margrabia, najwyższy mistrz 
ceremonii, mianowany przy uroczysto
ści zaślubin zastępcą Ludwika X V , 
króla francuskiego, z Maryą Leszczyń
ską, królewną polską, w Strasburgu 15 
sierpnia r. 1725.

Drewicz, pułkownik wojsk rosyj
skich, na czele silnego oddziału gra
sował w województwie krakowskiem 
i na terytoryum Śląskiem Drewicz, 
walcząc przeciw konfederatom barskim, 
pastwił się niemiłosiernie nad niewol
nikiem; wsławił się okrucieństwem jak 
zwyczajny naczelnik bandy hultajskiej: 
odcinał ręce i skalpował jeńców, zmu
szając skakać z góry na spisy. Ha
słem Drewicza było: „Pojdiom Polszu 
razot“ . Drewicz prowadził też zyskow
ny handel jeńcami polskimi, których 
sprzedawał Fryderykowi II pruskiemu

za gotówkę. Przy oblężeniu Często
chowy Drewicz otrzymał pomoc rządu 
pruskiego w postaci armat i amunicyę 
z Berlina; pobity jednak został sro
motnie przez Kazimierza Puławskiego 
pod Częstochową dn. 14 czerwca r. 1770. 
Drewicz z Suworowym zadał stanow
czą. klęskę Dumouriez pod Lanckoroną 
przyczem zginęło około 3000 konfede
ratów (22 czerwca r. 1771). Król Sta
nisław August chciał ofiarować Dre- 
wiczowi order, ale Joachim Chrepto- 
wicz wręcz zapowiedział królowi, że 
w takim razie wszyscy odeszlą kró
lowi znaki honorowe r. 1772.

Drohost, hrabia drezdeński, oświad
czył Kazimierzowi Wielkiemu, królowi 
polskiemu, winne posłuszeństwo i hołd 
należny mu złożył w Krakowie r. 1369.

Droth Hans, znakomity szermierz, 
gonił na ostre w turnieju na uczcie 
poślubnej królowej Jadwigi, córki Ka
zimierza Jagiellończyka, króla pol
skiego, z Jerzym, księciem bawarsldm 
w Landshucie r. 1474.

Drouin de Louis, minister spraw za
granicznych we Francyi, proponował 
zwołać konferencyę dla rozpatrzenia 
traktatu Wiedeńskiego na korzyść Po
laków (26 marca r. 1855) która jed 
nak z powodu rozruchów r. 1863 nie 
przyszła do skutku. Drouin de Louis 
poczynił stanowcze zobowiązania przed 
Władysławem księciem Czartoryskim: 
„II faut nous donner le temps d'arri- 
ver“ i byleby tylko powstanie prze
trwało w ciągu zimy, z wiosną r. 1864 
interwencya Europy będzie zapewnio
na, a wręczając księciu 300000 fran
ków, dodał tajemniczo: „Przyjaciel wa
szej sprawy daje te pieniądze, w celu 
podtrzymania powstania11. Innym zno
wu razem mówił: „Gdybym  wiedział, 
że wojna o Polskę wydaną nie będzie, 
opuściłbym natychmiast ministeryumw. 
Drouin de Louis przedstawiał księciu 
Meternichowi w przyjaznem oświetle
niu sprawę powstania polskiego i oka- 
zywał głośno sympatyę dla Polaków, 
opowiadając często, że dzieckiem ba
wił się z generałem Tadeuszem Ko
ściuszką.
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Oroysen, znany historyk niemiecki, 
profesor w uniwersytecie lipskim, au
tor poważnej książki: Staadt des Gros
sem Kurfilrsten, tudzież: Dzieje prus
kiej polityki roku 1869; dotyczą rów
nież Polski.

Drozdow, major wojsk rosyjskich, 
tłumił powstanie w Królestwie Pol
skiem, walcząc z oddziałami powstań
czymi Ostrowskiego i Podiewskiego 
(27 stycznia pod Syrycą r. 1863).

Drucki książę Sokolnicki. guberna
tor wołyński, były marszałek smoleń
ski, chwalił włościan za wyłapywanie 
powstańców i wydawanie ich władzy, 
za których wyznaczał był nagrodę. 
W ściekłość włościan, jak  dowodzi Dru
cki, była tak wielką, że rzucali się na 
więźniów skrępowanych, z urąganiem 
i obelgami, tak że wojsko i kozacy 
musieli bronić więźniów, których do
stawiali do żytomierza, gdzie byli są
dzeni w r. 1863.

Drugetil Franciszek, W ęgier rodo
wity, zuchwały opryszek, nędzny bo
hater, na czele kilkuset ludzi bezkar
nie napadał i grabił dwory w Przemyśl- 
skiem r. 1574.

Drumont, Francuz rodowity, znany 
publicysta, ogłosił w gazecie: La li
brę Parole tendencyjny artykuł w spra
wie polskiej: „L a  Pologne et la France1* 
Paryż, r. 1902.

Dub inaczej Wyhan, Czech rodowity, 
spiskował przeciw Bolesławowi Chro
bremu, królowi polskiemu r. 1004 (p. 
Wyhan).

Dllbbaras, delegowany przez konwen- 
cyę paryską do sądu w sprawie Ro
zalii z Chotkiewiczów księżny Lubo
mirskiej, oskarżonej o zdradę stanu 
i straconej na gilotynie w r. 1794.

Dllbarri Joanna Vaubernier, głośna 
ulubienica Ludwika X V , króla francu
skiego, u którego znaleziono przy rewi- 
zyi kompromitujące listy książny Ro
zalii z Chotkiewiczów Lubomirskiej, 
co było powodem do obwinienia księż
ny o zdradę stanu i skazanie na śmierć 
na eszafocie r. 1794.

Dubina, najpospolitszy rzezimieszek, 
na własną rękę stanąwszy na czele

drużyny W ołochów i gromady swa
wolnej kozaków, grasował na Podnie- 
strzu od Jahorłyka aż po Kitajgorod 
w r. 1702.

Dubois, znak©mi.ty historyk, profe
sor szkoły kadetów w Warszawie, au
tor kilku dzieł poważnych dotyczących 
historyi i geografii polskiej: Essai sur 
1’Histoire litteraire de la Pologne. Ber
lin, 1778. Abrege chronologigue de l’hi
stoire des rois de Pologne, 1779. Des- 
eription abree du Eoyaume de Polo- 
qne et du Graud Duche de Lituanie, 
r. 1779.

BllboisCrance, Francuz rodowity, mi
nister wojny w Paryżu, przy ceremo
nii wręczenia przez Kniaziewicza cho
rągwi, zdobytych na wojnie neaopoli- 
tańskiej, raczył wspomnieć o walecz
nych Polakach „którzy walczą pod na- 
szemi sztandarami i godni są odnaleźć 
wśród nas Ojczyznę i wolność1* (8 mar
ca r. 1799).

Dubois, bankier z Liege, którego 
firma była zamieszana w brudnym i kom
promitującym procesie Achillesa Bo- 
noldiego i generała Lud wika Mierosław
skiego o sprzeniewierzenie znacznych 
sum narodowych, powierzonych im dla 
zakupu broni dla powstańców polskich 
na Litwie r. 1863.

Dubois Jerzy, znakomity artysta-rzeż- 
biarz francuski, rzeźbił medalion Fry
deryka Chopina, genialnego muzyka 
polskiego na pomniku w ogrodzie Lu
ksemburskim w Paryżu r. 1870.

Dubois Kamiłlla 0 ’meara, ostatnia 
i bodaj najlepsza uczennica Fryderyka 
Chopina; za drugiego cesarstwa pani 
Dubois była znakomitą artystką mu
zyczną; w salonie je j zbierał się cały 
Paryż artystyczny. Pani Dubois umar
ła w r. 1907.

Dubos; inaczej Karol Petiniaud, Fran
cuz rodowity, artysta-malarz, przyja
ciel serdeczny Juliusza Słowackiego. 
Dubos wykonał pośmiertny portret jego 
r. 1849 (p. Petiniaud).

Dubrawa, inaczej Dąbrówka albo 
Bona (p. Dąbrówka).

Dubuffe, znakomity malarz francuski, 
któremu cesarzowa Eugienia poleciła
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odtworzyć z autentycznych materya- 
łów portret pięknej hrabiny Maryi Co- 
lonna Walewskiej, przedmiotu uwiel
bienia cesarza Napoleona I, zmarłej dn.
15 grudnia w r. 1817.

DllC, inaczej Le Duc Violet, znany 
architekt miasta Paryża, któremu po
lecono odrestaurowanie pamiątkowego 
zegara Henryka Walezyusza, króla pol
skiego, na wieży Pałacu Sprawiedliwo
ści w Paryżu, z herbami połączonymi 
Polski i Litwy r. 1852. Le Duc wzniósł 
też ołtarz w krypcie katedry na W a
welu w Krakowie, r. 1876.

Duclos, Francuz rodowity, dyrektor 
teatru francuskiego w Warszawie, za 
panowania Stanisława Augusta Ponia
towskiego, króla polskiego, pod pro- 
tekcyą hrabiny Henryety Yauban r.
1798.

Duchene, Francuzka rodowita, lek- 
torka pani krakowskiej (Branickiej) 
przezwana „Encyklopedyą chodzącą11, 
znana i poważana powszechnie przez 
wszystkich w Białymstoku r. 1798.

Duchesne Ludw ik, znany uczony 
w Rzymie, któremu gremium profeso
rów W szechnicy Jagiellońskiej przy
znało tytuł i dyplom doktora św. teo
logii honoris causa z powodu 500-let- 
niego jubileuszu Uniwersytetu kra
kowskiego r. 1900.

Duchet, konsul generalny austryacki, 
człowiek chorowity, małomówny i nie
zbyt czynny w Królestwie Polskiem 
r. 1825.

Dudevant baronowa, inaczej George 
Sand Aurora, znakomita powieściopisar
ka francuska, utrzymywała przyjazne 
i ścisłe stosunki z Fryderykiem Cho
pinem, którego talentu była prawdzi
wą wielbicielką r. 1837 (p. George Sand).

Dudley Cutts, inaczej Lord Stuart, 
premier angielski, członek komitetu 
„Przyjaciół Polski“ , energicznie i go
rąco popierał sprawę Polską r. 1831 
(p. Stuart).

Dlldycz Andrzej, W ęgier rodowity, 
biskup pięciokościelny, poseł austryacki 
do Zygmunta Augusta, króla polskiego, 
r. 1565. Dudycz, zrzuciwszy dostojność 
duchowną, ożenił się z Reginą Strasz,

kalwinką, damą dworu królowej pol
skiej, przyjął wyznanie reformowane, 
otrzymał indygenat szlachectwa pol
skiego i został protektorem Socyanów 
r. 1567.

Dllfour Piotr, Francuz rodowity, 
konsyliarz nadworny J. K. Mości Sta
nisława Augusta, króla polskiego, dy
rektor drukarni korpusu kadetów 
w Warszawie, gdzie miał również 
własną drukarnię; znany był w kraju
i Warszawie jako księgarz i wydawca 
(r. 1 78 4 -17 92 ).

Dugas Bartłomiej, ksiądz katolicki, 
towarzysz niedoli Rozalii z Chotkiewi- 
czów księżny Lubomirskiej, oskarżonej
0 zdradę stanu, więzionej w Paryżu 
r. 1794.

Duglas, inaczej Duklas, generał, do
wódca wojsk szwedzkich, grasował pod 
Zakroczymiem i Sandomierzem, pobity 
sromotnie przez Michała Paca w Kur- 
landyi r. 1659.

Duglas, inaczej Duklas, małżonka 
generała i dowódcy wojsk szwedzkich, 
pochwycona do niewoli pod Warszawą
1 odesłana do męża przez Jana Kazi
mierza, króla polskiego, r. 1656.

Duglas, inaczej Douglas Mackensie, 
Szkot rodowity, zręczny dyplomata, 
podróżnik, był w Polsce, przypatrując 
się wszystkiemu (p. Douglas).

Duguerry, Francuz rodowity, ksiądz, 
miał wzniosłe kazanie w kościele św. 
Magdaleny w Paryżu, na nabożeństwie 
żałobnem za nieszczęśliwe ofiary, poleg
łe w Warszawie (9 marca r. 1861).

Duhem P aw eł, znakomity uczony 
z Bordeaux, któremu gremium profeso
rów W szechnicy Jagiellońskiej przy
znało dyplom i tytuł doktora filozofii 
honoris causa z powodu 500-letniego 
j  ubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie r. 1900.

Duhemem, członek zebrania repre
zentantów ludu francuskiego, przyjmo
wał uroczyście na audyencyi w Paryżu 
reprezentantów Emigracyi Polskiej 14 
sierpnia r. 1794 (t. j. 27 Thermidora 
roku II).

Duisbourg L., Niemiec rodowity, au
tor poważnej książki VerzeichnifJ der

18



Medailten Sammlurtg. Danzig, 1869; do
tyczy również numizmatyki krajowej 
polskiej.

Dukaz, hospodar wołoski i mul- 
tański, przyłączył się z kilku tysiącami 
wojska do nawały tureckiej pod do
wództwem Ibrahima Szejtana przeciw 
Janowi Sobieskiemu na czele wojsk 
polskich pod Zbarażem r. 1676. Dukaz, 
pochwycony przez Jędrzeja Potockie
go, wyznaczył na swoje miejsce hospo
darem Stefana X V  Petryczajkę, który 
od r. 1674 przemieszkiwał w Polsce, 
Turków zaś zapędził do Kamieńca r.
1684.

Dllktnanow, essauła kozacki, napadł 
niespodzianie na oddział powstańców 
polskich, który miał wygląd i ustrój 
wojskowy, był jednolicie uzbrojony
i umundurowany w bronzowe czamarki, 
z białymi orzełkami na konfederatkach
i pozostawał pod dowództwem Jurkow
skiego. Dukmanow pobił powstańców
i rozproszył; sam Jurkowski potrafił 
ujść zagranicę z pod Rydzewa 9 marca 
r. 1863.

Dulcyn, W łoch rodowity, założyciel 
sekty Dulcynów w Lombardyi, który 
uważał wszystkie oznaki nabożeństwa 
za zbyteczne; według niego wszystko 
w zgromadzeniu chrześcijan powinno 
być wspólne, nie wyłączając żon nawet. 
Sekta Dulcynów zjawiła się również 
w Krakowie r. 1317; w celu wynisz
czenia je j papież Jan X X I I  ustanowił 
inkwizycyę w Krakowie r. 1318.

OuIfliS, Niemiec rodowity, prezydent 
miasta Warszawy, zaprowadził pierwsze 
studnie i latarnie publiczne w Warsza
wie r. 1754.

Duioron Nestor, Francuz rodowity, 
urzędnik kolei żelaznej warszawsko- 
petersburskiej, komisarz komitetu cen
tralnego powstania na Litwie r. 1863.

Dumas Rónć Franciszek,biegły praw
nik, prezydent sądu w sprawie Ro
zalii z Chotkiewiczów księżny Lubo
mirskiej, oskarżonej o zdradę stanu
i osądzonej na śmierć w Paryżu r. 1794.

Dumas Aleksander (syn), znany po- 
wieściopisarz, beletrysta i dramaturg, 
przypadkiem był czas jakiś w posia

daniu całej korespondencyi (200 listów) 
Fryderyka Chopina i pani George 
Sand, która w oczach jego listy te 
spaliła w październiku r. 1851.

Duminis Jan, biskup, wysłany był 
w poselstwie do Władysława III W ar
neńczyka, króla polskiego, ofiarowując 
mu tron i koronę węgierską r. 1440.

Dummier Ernest, uczony niemiecki 
w Berlinie, któremu gremium profeso
rów Wszechnicy Jagiellońskiej przy
znało tytuł i dyplom doktora św. teo
logii honoris causa z powodu 500-let- 
niego jubileuszu Uniwersytetu kra
kowskiego r. 1900.

Dumont, członek komitetu ochrony 
publicznej w Paryżu, podpisał uchwałę, 
wskazującą Parandierowi rezydencyę 
w Altonie, dla porozumienia się z Emi- 
gracyą Polską, 8 Ventóse roku III, t. j. 
20 lutego r. 1795.

Dumourier, Francuz rodowity, puł
kownik, obdarzony wyższemi zdolno
ściami wojennemi, wysiany do Polski 
z kilku oficerami i zasiłkiem pienięż
nym dla podtrzymania rozruchów i za
silenia tworzących się licznych konfe
deracyi w sierpniu r. 1770. Dumourier 
zarządził w wojsku dyscyplinę i w y
pracował plan generalny działań; przy
prowadził Lanckoronę, Stary Zamek 
w Karpatach na W ysokiej Górze do 
stanu obronnego i czynnie wziął się 
do reorganizacyi piechoty. Suworow 
na czele wojsk rosyjskich zadał Du- 
mourierowi ciężką porażkę 22 czerwca 
r. 1772. Dumourier był autorem książki: 
La guerre en Połogne 1770— 1771, prze
kład której po polsku wyszedł w Po
znaniu w r. 1865.

Dunckert, dyrektor policyi pruskiej, 
wysłany do Warszawy dla przeprowa
dzenia śledztwa w sprawie zamachu 
na orszak cesarza Mikołaja I w Po
znaniu r. 1843.

Dundukow Korsakow, książę, gene- 
rał-gubernator Syberyi wschodniej, brał 
energiczny udział w poskromieniu po
wstania bajkalskiego, zatwierdził ciężką 
karę na skazanych przestępców poli
tycznych Polaków 8 listopada r. 1865.

Dupanlon, purpurat, arcybiskup Or
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leański, zapraszał w liście własnoręcz
nym W izytki, mniszki wileńskie, do 
Paryża, ofiarowując im przytułek i opie
kę r. 1865.

Duperron Anisson, jeden z wybitniej
szych prawników cywilistów francu
skich, towarzysz niedoli Rozalii z Chot
kiewiczów księżny Lubomirskiej w wię
zieniu w Paryżu r. 1794.

Dupeyron hrabia Sógur, konsul ge
neralny francuski w Warszawie r. 1861 
(p. Sógur).

Dupont Filip, Francuz rodowity, 
zdolny inżynier i kapitan artyleryi 
przy boku Jana III Sobieskiego; był 
autorem ciekawej książki O życiu i czy
nach Jana 111 Sobieskiego. Filip Du- 
pont obdarzony by ł indygenatem szla
chectwa polskiego r. 1685. Dupont, 
oglądając zwłoki króla Jana Sobie
skiego, zdumiony był wybornem za
chowaniem się, a to dzięki dobremu 
zabalsamowaniu r. 1717.

Dupont de l’Eure, członek komitetu 
rewolucyjnego amerykańsko-polskiego 
w Paryżu (8 grudnia r. 1831). Dupont 
dzielnie występował w obronie prześla
dowanych Polaków, oburzając się na 
barbarzyńskie postępowanie rządu au- 
stryackiego r. 1846.

Dupuis, Francuz rodowity, profesor 
rysunku w polskiej szkole w  Batignol- 
les około Paryża w r. 1844, do której 
Adam Mickiewicz został obrany na 
wice-prezesa rady w r. 1853.

Durand, poseł francuski przy dwo
rze polskim, światły i głęboki polityk, 
należał do tajemniczych układów za
pewnienia tronu polskiego księciu de 
Conti w razie śmierci Augusta III. 
Durand kochał naród polski i, bolejąc 
nad losem jego, w  depeszach swoich 
do dworu donosił szczegółowo o wszyst- 
kiem, co się działo w Polsce, a zbiór 
tych depesz wydany został pod tytułem: 
La Russie il y a cent ans 1725— 1738. 
Lipsk, 1800; 'dotyczy również historyi 
Polski.

Durand, Francuz rodowity, wydał 
życiorysy 150 sławnych ludzi, między 
którymi życiorys Mikołaja Kopernika
i Tadeusza Kościuszki, dwóch sławnych

i wielkich Polaków; było to objaśnie
nie do wybitych nakładem tegoż Du
randa medali w jego pracowni w Pa
ryżu r. 1819.

Durand, konsul generalny francuski 
w Warszawie, wśród ogólnej konster- 
nacyi przy wstąpieniu wojsk rosyjskich 
do Warszawy, objawiał demonstracyj
nie zadowolenie swoje 8 września r. 1831.

Diirer Karol, brat Hansa, znakomity 
artysta-malarz, bawił czas jakiś na 
dworze Zygmunta Starego, króla pol
skiego. Niektórzy znawcy sądzą, że 
piękny fryz malowany alfresco na W a
welu może być przypisany Karolowi 
Dtirerowi. Plan zaś krużganków na 
Wawelu wyszedł prawdopodobnie z pod 
ręki samego króla Zygmunta Starego, 
który odznaczał się zmysłem archite
ktonicznym r. 1520.

DurnOWO Piotr, syn Mikołaja, sekre
tarz stanu, minister spraw wewnętrz
nych w gabinecie hrabiego Wittego, nie
złomny konserwatysta, członek Rady 
Państwa, energiczny brał udział w spra
wie wzniesienia pomnika dla byłego 
generał - gubernatora wileńskiego, hra
biego M. M. Murawiewa w W ilnie r. 
1891. Durnowo, jako przedstawiciel 
stronnictwa monarchicznego, przewod
niczył na zebraniu członków „Praw
dziwych Rosyan“ w celu obrony naj
bardziej zagrożonych kresów rosyj skich: 
Królestwa Polskiego, Litwv, Białej Rusi, 
Ukrainy i Inflant r. 1906. Na zabiegi 
jednak biskupa Eulogiusza chełmskie
go, co do wyodrębnienia Chełmszczyzny 
od Królestwa Polskiego, Durnowo od
powiedział odmownie dlatego, „że pro
jekt ten stał w sprzeczności z manife
stem październikowym i że nie odpo
wiadał interesom państwowym, musi 
więc być raczej umorzony albo zanie
chany, aby nie wzniecał w kraju po
wszechnego niezadowolenia11 r. 1906. 
Durnowo, znając dobrze i gruntownie 
stosunki, panujące w Królestwie Pol
skiem, był przeciwny wyodrębnieniu 
Chełmszczyzny, a trudno go było po
dejrzewać o polonofilstwo lub też o nad
mierny liberalizm.

Duronel, Francuz rodowity, adjutant
18*
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cesarza Napoleona I, wysłany do Pol
ski w charakterze instruktora pułku 
szwoleżerów polskich r. 1807.

Durowa, Rosyanka z Permy, siero
ta, puszczona samopas, wielce ekscen
tryczna, jako 16-letnie dziewczę, prze
brawszy się po męsku, wstąpiła na 
służbę do pułku konnego polsko-ułań
skiego na Litwie. Durowa była autorką 
pamiętników: Kawaleryst diewica 1807, 
które pobieżnie dotyczą historyi Polski. 
Cesarz Aleksander I nadał Durowej 
nazwisko Aleksandrów i wziął pod 
opiekę swoją. Po odbytej kampanii r. 
1812 Durowa podała się do dymisyi.

Duryni. nuncyusz papieski, zdawał 
relacyę Rzymowi z festynu, urządzo
nego w nowozbudowanym domu na 
Bielanach ze składek, do których przy
czynił się głównie król Stanisław Au
gust. gdzie mieściła się nowa loża ma
sońska polska: Na Wielkim Wschodzie 
Polskim. Duryni zdał również ciekawą 
relacyę kuryi rzymskiej, cytując słowa 
króla Stanisława Augusta do niego: 
„M nichy psują i fanatyzmują całą 
Polskę. Dla Polaków wystarczą Pija
rzy, Misyonarze i Jezuici, ażeby mło
dzież bez uprzedzeń wychować!11 (17 
lipca r. 1770). Duryni doradzał for
mować w Polsce korpus ochotniczy 
(600 ludzi), złożony z samych cu
dzoziemców Francuzów i Niemców r. 
1792.

Diitz, rodem Alzatczyk, krzewiciel 
reformowanej religii luterskiej w Rze
czypospolitej polskiej, za panowania 
Zygmunta I Starego, króla polskiego, 
r. 1525.

Duva! Henryeta, kocbanica Augu
sta II Mocnego, elektora saskiego 
a króla polskiego, była matką uroczej 
Anny Orzelskiej, córki z nieprawego 
łoża, którą zaślubił książę Holstein 
Beck r. 1730 (p. Holstein Beck).

Duverne, zarządzający ministeryum 
skarbu we Francyi, pierwszy zwrócił 
uwagę na królewnę polską, Maryę Le
szczyńską, jako kandydatkę na żonę 
dla młodego Ludwika X V , króla fran
cuskiego, znał bowiem dobrze rodzinę 
Stanisława Leszczyńskiego, b. króla

w Lotaryngii, z którym był w przy
jaznych stosunkach i w potrzebie po
życzał mu pieniędzy r. 1724.

Dybicz, szef armii południowej, w naj- 
poddaniejszym raporcie do Najjaśniej
szego Pana Konstantego I (który przy
szedł do Warszawy 7 grudnia r. 1825), 
doniósł o śmierci Aleksandra I w Ta- 
ganrogu dn. 1 grudnia r. 1825.

Dybicz Zabajkalski. Niemiec rodo
wity, zawsze pijany, został mianowany 
wodzem armii rosyjskiej i przeznaczony 
do uśmierzenia powstania polskiego. 
Londyn stał się dla Polski ważnym 
punktem: tam zakupiono broń i amu- 
nicyę, tam miano zaciągnąć pożyczkę, 
1831. Spodziewano się przytem odsie
czy tureckiej, floty angielskiej i legio
nów francuskich. Skutkiem nadzwy
czajnych usiłowań ze strony polskiej, 
a szeregu błędów ze strony nieprzyia- 
ciela, położenie zmieniło się, wojska 
narodowe wzrosły, a więc zaczepnemi 
być nawet mogły. Pod Wawrem i Dębem 
zrównali się Polacy z Moskwą, a na
wet mieli przewagę. Litwa przytem po
wstała i groziła nieprzyjacielowi na ty
łach. Carat, co pół Europy i pół Azyi 
zajmował, zaledwie 160.000 żołnierza 
mógł wysłać, Polacy zaś mieli przeszło 
80.000 żołnierza. Dybicz błagał cara, 
aby mógł użyć gwardyi, ale synów 
dumnych bojarów, paniczów i elegan
tów petersburskich i moskiewskich, 
chociaż poszli na wojnę polską, do 
bojów i na śmierć używać mu nie 
dozwolono. Dybicz rozsypał wojska 
swoje od Zamościa do Ostrołęki; ze 
strony polskiej chodziło głównie o to, 
żeby nie pozwolić Moskalom przekro
czyć W isłę i zdobyć Warszawę. Chęci 
mieli Polacy jak  najlepsze, ale brako
wało już wszelkich materyałów. zasoby 
uię wyczerpały. Bitwa pod Ostrołęką 
nie daje Dvbiczowi chwały, nieściga- 
nie zaś wojsk polskich do największych 
jego błędów należy; oba wojska dobrze 
się biły, a każdy z żołnierzy mógł po
wiedzieć o sobie: „Byłem i walczyłem 
pod Ostrołęką!11 Bitwa trwała 12 go
dzin, o 8-mej umilkły strzały i cisza 
zaległa, tylko unosiły się jęk i inarze-
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kania po całej przestrzeni. Po pierw
szych kilku walkach D ybicz stracił 
na pewności siebie, obydwie strony 
poznały się i wzajemnie oceniły. Bra
kowi stanowczości u Dybicza zawdzię
cza Warszawa, że tak długo ostać się 
mogła. Sam czas, stracony przez D y
bicza. był niema] zdradą. Feldmarsza
łek Dybicz dowodził armią rosyjską 
pod Grochowem 20 lutego r. 1831; 
bitwa ta była dla obu stron, bez re
zultatu: nie było zwycięzcy, nie było 
zwyciężonych; jednakże Moskwa utrzy
mała plac boju. była więc górą. Dvbicz 
łudził się nadzieją poddania się W ar
szawy, po bitwie jednak bez żadnej 
umowy nastąpiło zawieszenie broni
i obie armie trwały w bezczynności. 
Dzień 31 marca był dla Polaków 
wielce szczęśliwy; nieprzyjaciel po
chwycony pod Wawrem i pobity pod 
Dębem straci! 2 dywizye, 8.000 nie
wolnika, działa i sztandary, strata zaś 
Polaków w rannych i zabitych nie 
wynosiła 500. Żołnierz nabrał pewno
ści siebie i zaufania do wodza; naród 
odetchnął i ożył, nadzieja zabłysła. Ze 
strony Polaków zyskanie na czasie było 
bardzo ważne: bez żołnierza, bez broni, 
bez amunicyi wojny prowadzić nie 
było można; wojska było coraz mniej, 
zadania i pracy —  coraz więcej. Rząd 
więc zezwolił na układy, nadziei bo
wiem wdania się gabinetów zagranicz
nych z interwencyą nie było żadnej. 
Dybicz dwa razy przyjął parlamenta
rzy polskich w Grochowie. Za pierw
szym razem oświadczył wyraźnie, że 
ani z sejmem, który wyrzekł detroni- 
zacyę, ani z rządem, który sobie przy
właszczył władzę króla, a tylko z na
czelnikiem wojska jako reprezentantem 
rozmawiać będzie i wymagał dumnie, 
ażeby Polacy zdali się zupełnie na 
łaskę i niełaskę cesarza Mikołaja. 
Zwątpiwszy jednak sam w siły swoje, 
Dybicz pisał do cesarza, prosząc o na
znaczenie innego na jego miejsce do
wódcy 28 maja r. 1831. W śród Ro
syan, obozujących na błotach, wybuchła 
gorączka, zjawiła się cholera. Feldmar

szałek Dybicz zakończył nagle życie 
w Połtusku (Kleczewie) 27 czerwca 
r. 1831. Przyczynę jego śmierci po
kryła tajemnica, Domysłów nie brak, 
ale prawdy odkryć trudno. W śród ar
mii wszyscy byli pewni, że Dybicz 
został otruty. Po jego  śmierci miano
wano generała hrabiego Jana Paskie- 
wicza naczelnym wodzem wojsk ro
syjskich, w celu zadania ostatecznego 
ciosu zbuntowanej Polsce.

Dylawer Pasza, po zrzuceniu Hns- 
sejna z wezyrstwa otrzymał wyższą 
władzę, biegły polityk, postanowił za
kończyć co najprędzej wojnę z Rzeczą
pospolitą. czego też potrafił dowieść suł
tanowi Osmanowi II  i nakłonić ucho 
jego do traktatów z Polską pod Cho- 
cimem 28 września r. 1621.

Dymitr, biskup i kardynał, W łoch 
rodowity, legat papieski, obecny na 
chrzcie W ielkiego Księcia litewskiego 
Jogajły Olgierdowicza, w katedrze kra
kowskiej na Wawelu i na ślubie W ła
dysława z Jadwigą, królową polską, 
17 lutego r. 1386.

Dymitr, syn Iwana, Samozwaniec I, 
czerniec, Gryszka Otrepiew. szalbierz, 
heretyk przezwany w Rosyi „W or Ra- 
stryga“ , człowiek szalonej pychy i nie
okiełzanej ambicyi, korzystając z ogól
nej niechęci ludu, do nowoobranego 
cara Borysa Godunowa, będąc koniu- 
chem u księcia W iśniowieckiego, udał 
umierającego i wręczył spowiednikowi 
pismo, w którem nazwał siebie care
wiczem Dymitrem, cudownie ocalonym 
w llg liczu  od sztyletu zabójców, dzięki 
poświęceniu starego sługi. Gryszka do
wodził przytem, że zamiast carewicza, 
to jest niego, podsunięto podobnego doń 
z rysów twarzy, wyrostka Siemionkę. 
Opowieściom tym dawano wiarę szcze
rze czy też pozornie. W edług przypusz
czeń samozwaniec przez wielu uwa
żany był za nieprawego syna króla 
Stefana Batorego, przez innych za 
Gryszkę Otrepiewa, wreszcie za istot
nego syna cara Iwana Groźnego. Grysz
ka przywłaszczył sobie imię i tytuł za
bitego carewicza, którego miała od-
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znaczać duża brodawka na twarzy
i wyższa jedna łopatka. Gryszka po
trafił dobrze odegrać tę rolę i wystąpił 
jako prawowity następca tronu mo
skiewskiego r. 1602. Gryszka porzu
cił wiarę wschodnią, przyłączywszy 
się do Aryan w Polsce; prześladowany 
przez Konstantyna Ostrowskiego, uciekł 
do księcia Adama Wiśniowieckiego, zna
lazłszy w nim możnego opiekuna, W y 
mową swoją.pokazaniem znakowi krzy
ża kosztownego, brylantami ozdobione
go, niby na chrzcie otrzymanego, po
trafił wzbudzić wiarę w swoje opowia
danie u Adama W iśniowieckiego i Je
rzego Mniszcha, którzy przywieźli go 
do Krakowa, gdzie ks. ks. Jezuici uła
twili mu przystęp do króla, protekcyę
i łaskawe przyjęcie u dworu Zygmunta 
III, króla polskiego. Zygmunt uznał 
go za carewicza Dymitra i dopomógł 
w wyprawie do Moskwy. Przy audyen- 
cyi król dał mu rękę do pocałowania
i przeznaczył 40.000 złp. rocznego 
wsparcia, mówiąc: „Niech wam Bóg 
dopomoże!11, dając mu dobrą na przy
szłość nadzieję; posiłków do odzyska
nia korony dostarczył mu Jerzy Mni- 
szecłs. Dymitr oświadczył się o rękę 
uroczej Maryny, córki Jerzego Mnisz
cha, wojewody sandomierskiego, zarę
czył się z nią uroczyście 12 czerwca 
r. 1604, przyjąwszy wprzód katolicyzm; 
zobowiązawszy się ożenić się z Mary
ną i darować je j ze skarbu cesarskiego 
srebra stołowe i klejnoty eonajprzed- 
niejsze (25 maja r. 1604), ojcu je j 
obiecał milion złotych i koszta podróży. 
Jako wiano obiecał Marynie Psków
i W ielki Nowogród, a Adama Mnisz
cha udarowa! wielkimi skarbami, obie
cując prócz tego Księstwo Smoleńskie
i Siewierskie. Wdowa po Iwanie Groź
nym Marfa uznała w Dymitrze swego 
syna, a więe wszyscy byli już prze
konani, źe to prawdziwy Dymitr, za
siadł na tronie carskim, bo gdzie niema 
pewności, niepewność jest prawdą. D y
mitr przysłał, będąc już carem mo
skiewskim, przez posła swego Ofarnasa 
Bezobrazowa w darze Zygmuntowi III 
jedną z koron swoich i ofiarował przy

mierze. Bezobrazow w zastępstwie cara 
Dymitra zaślubił Marynę Mniszech uro
czyście w Krakowie, według obrzędu 
katolickiego; ślub dawał kardynał Ma
ciejowski (27 listopada r. 1605), po
czerń odwiózł ją  w otoczeniu 2.000 
rycerstwa polskiego do Moskwy (2 maja 
r. 1606). Po wstąpieniu ua tron i ko- 
ronacyi, wraz z Maryną, Dymitr po
stanowił poprzeć sprawę Zygmunta III
i wystosował wyzywający list do Ka
rola szwedzkiego w obronie praw Z yg
munta, jednocześnie jednak marzył 
o tronie polskim dla siebie i o zdoby
ciu korony, znalazłszy wśród panów 
polskich wielu zwolenników, którzy 
w ziszczeniu planów Dymitra widzieli 
najświetniejsze nadzieje dla siebie i kra
ju . Szczęście Dymitra jednak nie dłu
go trwało: po półrocznem panowaniu 
awanturnika wybuchł bunt w Moskwie;
o świcie 27 maja r. 1606 sprzysięźeni 
wpadli do Kremla i po krótkiej wal
ce zamordowali Samozwańca, Marynę 
zaś i ojca jej uwięziono.

Dymitraszko, hospodar multański, 
wraz ze swoim oddziałem wojsk, po
rzuciwszy Turka, przeszedł na stronę 
hetmana Jana Sobieskiego, przyczy
niając się nie mało do porażki Tur
ków pod Chocimem 11 listopada r. 
1673.

Dypold inaczej Dieber von Kikieritz 
albo G raf Dypoldus, dzielny rycerz 
niemiecki, brał udział w bitwie pod 
Grunwaldem r. 1410 (p. Dieber).

Dy tryk von Altenburg, dzielny ry 
cerz wojsk krzyżackich, najechał Wiel- 
kopolskę, niszcząc kraj ogniem i mie
czem, zabierając bydło i wyciskając 
daninę r. 1331.

Dytryk Beje, generał załogi szwedz
kiej, nie chcąc poddać się Polakom, 
wysadził się w powietrze w Tykocinie 
r. 1656.

Dzatlibek Girej, chan krymski, w y
syłał liczne hordy tatarskie do Polski, 
pod dowództwem Kantemira, przezwa
nego „krwawym mieczem1', który sa
mem imieniem swojem przerażał wroga, 
Kantemir walczył z upodobania do 
walki, będąc żelaznego charakteru rę



143 —

baczem; grasował na Rusi Czerwo
nej r. 1605.

□zentilli Walenty, W łoch rodowi
ty, antytrynitarz, sławny kaznodzieja, 
świetną miał wymowę, której nie bra
kło patosu. Dzentilli miewał kazania 
w Krakowie r. 1562.

Dziamberger, chan tatarski, wódz 
licznych hord. pomiędzy lasami i bag
nami, zajął wojskiem milę obsza

ru niedaleko Ohoeima 2 września r. 
1621.

Dziewałow,pułkownik, podczas buntu 
Chmielnickiego na czele 7.000 ludzi 
obiegł Krzemieniec; twierdza pomimo 
bohaterskiej obrony poddała się; Dzie
wałow po swojemu ogniem i mieczem 
rozprawił się z zamkiem i obrońcami; 
odtąd zamek już się nie podźwignął 
z ruin (r. 1650).

E .
Eberhard von Vollensfelds, koman- 

dor-pełnomocnik zakonu Krzyżaków, 
wysłany dla wypłacenia W ładysła
wowi Jagielle, królowi polskiemu, na
leżnych mu według zawartego traktatu 
pokoju 39.400 kop groszy czeskich 
w Toruniu r. 1413.

Eberhard, margraf badeński, był 
obecny jako świadek na świetnej uro
czystości zaślubin królewny polskiej 
Jadwigi, córki Kazimierza Jagielloń
czyka, z Jerzym księciem bawarskim 
w Landhucie r. 1474.

Eberhard, konsul moskiewski w Bro
dach, niezależnie od obowiązków kon
sula pełnił urząd szpiega, donosząc
o wszystkiem, co się dziać miało, ge- 
nerał-gubernatorowi i władzy wojsko
wej; twierdził, źe Polacy mają uczy
nić Galicyę wschodnią punktem w y j
ścia dla zbrojnych oddziałów pod do
wództwem generała W ysockiego, puł
kownika Horodyńskiego i dyktatora 
Maryana Langiewicza (w marcu r. 1863).

Eberhardyna Krystyna, margrabian- 
ka brandeburska. małżonka Augusta
II mocnego, króla polskiego i elektora 
saskiego r. 1705; życie miała pełne 
goryczy,łez i smutku; umarła w r. 1727.

Eble, generał, inżynier sztabu armii 
napoleońskiej, budował most na rzece 
Berezynie pod Studzionką w r. 1812.

Ebran Jan Wildenberg, dozorca 
zamku Burghausen, w którym więzio
no Jadwigę, księżnę bawarską, córkę 
Kazimierza Jagiellończyka, króla pol
skiego. Ebran pilnował najsurowiej, 
ażeby Jadwiga nie utrzymywała żad

nych stosunków z resztą świata przez 
cały czas piętnastoletniego więzienia 
od r. 1487. Jadwiga umarła dn. 2 lu
tego r. 1502.

Echius Valentinus, auto.r poważnej 
książki: „ De Beipublicae Administra- 
tidne i t. d. r. 1520“ ; dotyczy również 
historyi Polski.

EchlUS Jan, burmistrz dożywotni 
miasta Rygi; odwiódł lud od “posłu
szeństwa Zygmuntowi III , królowi 
polskiemu r. 1622.

Eckert, członek komitetu weteryna- 
ryjnego, wysłany z Petersburga na 
czele 10 weterynarzy fachowych do 
puszczy Białowieskiej, gubernii Gro
dzieńskiej z powodu grasującej tam 
epizootyi, od której padło w krótkim 
czasie 60 sztuk żubrów i 15.000 sztuk 
innej zwierzyny. Przyczyną epizootyi 
tej była zaraza zwana „Bolingeską“ ; 
lasecznik je j przebywa głęboko w zie
mi, rozwijając się podczas wielkiej po
suchy. Środek zaradczy usunąć sztuki 
zwierzyny padłej, — gdyż muchy roz
noszą zarazek. W  r. 1795 było w pusz
czy Białowieskiej 500 żubrów. W  r. 
1857 około 1.900 a w r. 1910 pozo
stało zaledwie sztuk 440.

Eckhard, inaczej Eckihard, komes 
saski, przybył z pcfeocą zbrojną 
Mieczysławowi, księciu polskiemu r. 
989. Eckhard, podejrzany przez cesa
rza niemieckiego Henryka II o sto
sunki potajemne z Bolesławem Chrob
rym, królem polskim, 1013 roku wez
wany był przez niego na sąd.

Eckhard M. P. J., autor poważnej
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książki: Rerum Intrebocensium, Lipsiae,
1734. Zdobył szeroką popularność i czy
tany byl przez wszystkich; dotyczy 
również historyi sztuki.

Eckemberg, Niemka rodowita, panna 
dworu Cecylii Renaty, królowej pol
skiej, utrzymywała stosunki miłosne 
z Władysławem IV , królem polskim, 
r. 1646. W pływ  je j jednak nie sięgał 
poza apartamenta prywatne króla. 
Panna Eckemberg była uznana ofi- 
cyalnie za nauczycielkę małego królewi
cza i wyszła wkrótce za mąż za Mi
chała księcia Czartoryskiego, starostę 
krzemienieckiego w r. 1646.

Eckstedt. generał wojsk saskich, sto
ją c na czele 8000 żołnierza, uspokajał 
szlachtę, która szemrała i buntowała 
się z powodu konsystowania wojk sa
skich w Podkamieńcu w r. 1715.

Eckstedt hrabia V., autor poważnej 
książki: ,,Maurice Comte de Saxe itd. 
Dresde, 1867“ ; dotyczy również histo
ryi Polski.

Eder Baltazar Pantaleon, poseł Ma
ksymiliana, cesarza niemieckiego, po
średniczył przy zawarciu rozejmu mię- 
dzy Zygmuntem Starym, królem pol
skim, a Moskwą w r. 1516.

Edison Tomasz Aiwa, fizyk i głośny 
wynalazca amerykański, ur. się dn. 10 
lutego r. 1847 w Milan w Ohio; był 
początkowo roznosicielem gazet w Ka
nadzie i Michiganie, następnie tele
grafistą i wkońcu założył w Newark 
fabrykę wynalazków własnych, w r. 
zaś 1876 w Menlo-Par pod New-Jor- 
kiem laboratoryum; w czasach ostat
nich Edison wynalazł tak zwany ki- 
nefon, który jest właściwie powtórze
niem praktycznego rozwiązania zada
nia przez Polaka Kazimierza Prószyń
skiego, syna głośnego Promyka, który
o cały rok przed Edisonem urządził 
w Londynie pokazy wynalazku tego, 
oddającego żywe obrazy w połączeniu 
z dźwiękami w r. 1912.

Edier von Beerenkron (przydomek 
Juliusza Pernhofera) ogłosił list otwarty 
do braci katolików niemieckich, który 
dotyczy głównie ucisku Niemców w Ga
licy! jakoby przez Polaków r. 1909.

Edrisi Abu Abdallah Mohamed al, 
uczony Mahometanin, geograf arabski
i podróżnik, ur. się w r. 1099 w Ceu- 
cie, żył na dworze Rogera II sycylij
skiego, um. około r. 1180; dał opis 
ciekawy Polski, którą nazywał krajem 
nauk i eywilizacyi r. 1154.

Edward Fortunat, margrabia badeń- 
ski, zajmował się haniebnym przemy
słem bicia fałszywej monety polskiej 
z wyciśnieniem imion i tytułów kró
lewskich w r. 1610.

Edward VII, król angielski, syn kró
lowej Wiktoryi, ur. się w r. 1841, 
wstąpił na tron w r. 1901, um. w r. 1910, 
powiedział o Polakach: „Polacy byli na
rodem rycerskim, brak im było niekiedy 
zmysłu politycznego, ale nadrabiali to 
rycerskością swoją, dziś zaś Polacy pro
wadzą politykę samobójstwa" (r. i906).

Edyga (Edygei), chan tatarski, do
świadczony wódz, najeżdżał Polskę
i Litwę, pustosząc kraj ogniem i mie
czem. Edyga zwyciężył i pobił sro
motnie Witolda, wielkiego księcia li
tewskiego nad Workslą dn. 12 sierpnia 
r. 1399.

Efimoska hrabina, gorliwa rusyfika- 
torka i patryotka, fundatorka pierwsze
go żeńskiego klasztoru prawosławnego 
w Królestwie Polskiem w Leśnie r. 1885.

Egelbert, arcybiskup praski, w y
święcił i koronował księcia Wraty sława
i żonę jego Swatawę, na króla i kró
lową czeską i polską w Pradze 15 
czerwca r. 1086. Swatawabyła córką Ka
zimierza a siostrą Bolesława Śmiałego.

Eger, generał, stojąc na czele sil
nego oddziału wojsk rosyjskich, roz
proszył oddział powstańców pod do
wództwem Trauguta, niedaleko Ko- 
brynia dn. 26 maja r. 1863.

Eggerat, Niemiec rodowity, bogaty 
przemysłowiec gdański, dokonywał 
znacznych tranzakcyi na wielkie sumy 
solą, potażem, popiołem, drzewem i zbo
żem polskiem z ziemi przemyskiej w r. 
1612.

EgidillSZ, inaczej Idzi Geleniusz, scho
lastyk w kościele św. Andrzeja w K o
lonii, stanął w obronie Ryksy, królowej 
polskiej w r. 1649 (p. Geleniusz Idzi).


