MONIKA JANCZEWSKA

POWSTANIE STYCZNIOWE NA LITWIE –
HISTORIA PEWNEJ OKOLICY
Sejm litewski ogłosił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Obchody 150-tej rocznicy wybuchu insurekcji styczniowej były świętowane zarówno w Wilnie jak i w mniejszych miejscowościach np. w Wędziagole, gdzie
odnajdziemy ślady losów powstańczych. Zanim je przedstawimy przypomnimy
pokrótce genezę i przebieg powstania. Osłabienie Rosji po klęsce w wojnie
krymskiej wzmogło nastroje patriotyczne i nadzieje na odzyskanie niepodległości. Zaczęły powstawać organizacje spiskowe pierwsze na tzw. ziemiach zabranych, ważnym ośrodkiem stał się również Petersburg, gdzie „Koło oficerów
polskich” założył Zygmunt Sierakowski.
Od 1860 r. coraz śmielej organizowano manifestacje patriotyczne, które
w 1861 r. zaczęły być krwawo tłumione, a w październiku w Królestwie Polskim wprowadzono stan wojenny. W latach 1861-62 utworzyły się dwa stronnictwa polityczne: radykalne – Organizacja Narodowa Czerwonych domagające
się szeroko pojętych reform oraz pełnej niepodległości oraz stronnictwo białych
zwolenników pracy organicznej i stopniowego wymuszania ustępstw u zaborcy.
Czerwoni planowali zbrojne powstanie na wiosnę 1863 r. W obliczu narastających niepokojów, mając świadomość tworzenia się grup przygotowujących
powstanie, margrabia Aleksander Wielopolski naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego zarządził w połowie stycznia 1863 r. niespodziewaną brankę
czyli pobór do wojska. Branka obejmowała przede wszystkim młodzież ze stanu szlacheckiego i bogatego mieszczaństwa, którą chciano unieszkodliwić jako
potencjalnych spiskowców. Stała się bezpośrednim impulsem do ogłoszenia
przez czerwonych w nocy 22 stycznia 1863 manifestu wzywającego do powstania. Tymczasowy Rząd Narodowy na dyktatora powstania powołał Ludwika
Mierosławskiego. W marcu do powstania przystępują biali, 11-tego dochodzi
do zmiany dyktatora, zostaje nim Marian Langiewicz, kolejnym i ostatnim był
Romuald Traugutt.
Powstanie od początku borykało się z wieloma trudnościami poczynając
od zaopatrzenia w broń, poprzez brak spójnej koncepcji, co do jego organizacji
i jedności we władzach. Należy jednak docenić rolę jaką odegrało. Stało się
zalążkiem państwa podziemnego. W trakcie powstania wypracowano koncepcje
walki partyzanckiej, przyczyniło się ono również do późniejszych reform i korzystniejszego uwłaszczenia chłopów przez zaborcę. Egzekucja R. Traugutta
w dniu 5 sierpnia 1864 r. na stokach Cytadeli stała się symbolicznym końcem
powstania. Pojedyncze oddziały trwały jednak nadal, ostatni ks. Brzózki na
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Podlasiu do 1865 r. Powstanie było największym zrywem narodowym stoczono
1200 bitew i potyczek.
Na Litwie większość ziemian była związana z ruchem białych i postulowała pracę organiczną oraz porozumienie z caratem. Wśród białych istniał podział na zwolenników jedności Litwy z Koroną i jej przeciwników. Radykalny
obóz czerwonych nawoływał do wspólnego powstania przeciwko ciemiężycielowi. Ich organizacja skupiała się w Wilnie pod nazwą Komitet Prowincjonalny
Litewski, a jego nazwa podkreślała niezależność od Królestwa. Na początku
lutego 1863 r. Komitet Litewski ogłosił się rewolucyjnym rządem, wydał manifest, w którym oddawał chłopom ziemię na własność bez konieczności wykupu.
Do oddziałów powstańczych masowo zaczęli przystępować chłopi. Na przełomie lutego i marca w Wilnie czerwoni porozumieli się z białymi i utworzono
Wydział Zarządzający Prowincjami Litwy, którego prezesem został Jakub
Gieysztor. Dekrety uwłaszczeniowe ogłaszane były po wsiach, w akcji tej,
szczególnie na Żmudzi, brali udział księża. Znakomicie ilustruje to fragment
wspomnień Alojzego Szarłowskiego młodego powstańca gimnazjalisty z powiatu kowieńskiego. Był on członkiem oddziału Kołyszki na Żmudzi i Feliksa
Wysłoucha w powiecie trockim, ranny 31 maja 1863 w bitwie pod Olkienikami:
Rząd prowincjonalny litewski wydał w tymże czasie manifest do ludu wiejskiego, wzywający do walki w obronie wiary i ojczyzny, a księżom polecił, aby
manifest ten w pierwszą niedzielę odczytali ludowi i poczynili odpowiednie wyjaśnienia. Księża w diecezji żmudzkiej istotnie wypełnili rozkaz Rządu Narodowego z całą naiwną dobrodusznością, z bardzo małym wyjątkiem. Na lud
żmudzki, nadzwyczajnie pobożny, przyzwyczajony do bezwarunkowego posłuszeństwa księdzu, manifest ten wywarł ogromne wrażenie. Jeżeli księża usłuchali rozkazów nowego rządu nie było najmniejszej racji, aby lud ich nie usłuchał.
Wszyscy, liczący od lat 17 do 40 wieku, zaczęli tłumnie wybierać się do powstania. Powstańcy ci częstokroć słowa nie rozumieli po polsku, o ojczyźnie nie mieli zgoła wyobrażenia, ale na wezwanie księży szli bronić wiary. Był to lud ciemny i przesądny, chociaż czytać umiał po litewsku i – jak sam widziałem niejednokrotnie – modlił się w ogromnej większości z książki w kościele. O Moskalach miał w ogóle niejasne wyobrażenie. Były wsie w tej stronie Żmudzi, których mieszkańcy w żywe oczy wojska rosyjskiego do roku 1863 nie widzieli

Litwa podobnie jak Królestwo borykała się z problemami związanymi
z zaopatrzeniem w broń tak opisuje to Alojzy Szarłowski:
zakomunikowano mi radosną nowinę, że wkrótce Żdżarski odbędzie przegląd
naszych sił zorganizowanych i obdzieli nas bronią, poczem w czasie bliżej nieokreślonym, lecz już bliskim, wyruszymy we Żmudź. Nareszcie od dawna zapowiadany zbliżył się dzień przeglądu siły bojowej, mającej poruszyć Żmudź.
Na ten cel wybrano prywatne mieszkanie – o ile sobie przypominam – kupca
Huwalda, skąd tenże był się wyprowadził; pamiętam dobrze, że dom był pusty,
a tylko w jednym pokoju mieszkał jeden z moich kolegów (Mickiewicz). O naznaczonej godzinie zaczęli się zbierać członkowie organizacji powstańczej gimnazjalnej (w ilości 30-40), a po krótkim oczekiwaniu pojawił się i przyszły wódz
Żdżarski. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy chwili, w której nastąpi rozdanie
broni; oczekiwaliśmy pak z karabinami, a tymczasem Żdżarski przywiózł ze sobą jakieś małe zawiniątko. Nareszcie sezam się otworzył. Przyszły nasz wódz wyjął z zawiniątka kilka nożów myśliwskich, w róg oprawnych, które rozdał dziesięt-
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nikom, a kilkunastu szeregowcom dostało się po pudełku pistonów, które wzięliśmy początkowo za pudełka z cukierkami. Konsternacja w całej sile zbrojnej była
ogromna. Jakkolwiek wówczas powtarzano dosyć często frazes, iż kto ma ręce,
może wziąć kij, z kijem zdobyć karabin, a karabinem zdobywa się armaty.

Pierwsze walki rozpoczęły się w lutym w powiatach wilejskim i święciańskim. Na terenie Wileńszczyzny do powstania przystąpiła głównie ludność
polska, drobna szlachta i chłopi. W marcu zaczynają przystępować również
chłopi litewscy. W kwietniu powstanie ogarnia powiat kowieński, rosieński
i szawelski. Dowódcą powstania litewskiego zostaje Zygmunt Sierakowski –
oficer w wojsku rosyjskim, który wziął dymisję by przyłączyć się do powstania.
Ten zdolny absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu cieszył się
sympatią i poważaniem wśród rosyjskich oficerów i dowódców, przyczynił się
m.in. do zniesienia kar cielesnych w armii. Objąwszy dowództwo nad niewielkim oddziałem skierował się do Laudy aby tam dołączyć do Kołyszki i Mackiewicza. Tak wspomina to Jakub Gieysztor:
Plan Zygmunta Sierakowskiego był następujący: ponieważ w kowieńskiej
gub. usposobienie ludu było najlepsze, Zygmunt miał się tam udać, zorganizować w każdym powiecie miejscowe powstanie, na granicy pruskiej przyjąć broń,
na którą pieniądze wysłaliśmy, potem zostawiając wszędzie w powiatach małe
oddziałki, na czele 5000 najmniej, wkroczyć do gub. wileńskiej, aby z kolei i tu
na większą skalę rozwinąć powstanie.

I kolejny obraz dowódcy powstania:
Sierakowski kochał lud nie słowy tylko, lecz całą duszą, więc nigdy nie dzielił narodu na stany i nie cierpiał demagogji. Jako biegły wojskowy, nie łudził się,
że kijem i kosą zdobędzie armaty –, lecz uszanował i tę broń narodową kosę –
ludu prostego, garnącego się do siebie, nie odpędzał. Sierakowski otaczał się
uroczystością przy ogłoszeniu wolności ludu, a gdzie on poszedł, tam imię jego
zostało drogiemu ludowi. Matki i starcy przyprowadzali do niego swe dzieci,
z całą serdecznością wszystkich przyjmował: siwobrodego starca – starowiera,
który mu syna przyprowadził do obozu, prosił o błogosławieństwo, a całe jego
postępowanie tak było szczere, że pozyskiwało ogólnie serca.

21 kwietnia Sierakowski pobił Rosjan w bitwie pod Ginietynami. Ruszył
do Kurlandii by przejąć dostawę broni, 7-9 maja stoczył 3-dniową bitwę pod
Birżami m.in. z pułkiem Jana Ganeckiego zakończoną rozbiciem oddziału. Sierakowski sądząc, że jest śmiertelnie ranny nie chciał wstrzymywać swoich towarzyszy w ucieczce, oto jak te dramatyczne chwile opisuje Jakub Gieysztor:
Ciężko ranny, schronił się on do majątku Skrobiszki, Komorowskich. Właścicieli nie było. Napróżno Jarosław Kossakowski i kilku innych, a także stary
sługa Syruciów, Leopold, nalegali na niego, by uciekał; lada chwila bowiem
czekano oddziałów rosyjskich. Zygmunt był zmęczony i ciężko ranny, a żadnego
powozu w Skrobiszkach nie było, posyłano dwa razy do Kościałkowskich, ale
daremnie. Zygmunt chciał, aby Kossakowski sam jechał do Ratkun, coby go, jako ciotecznego brata Komorowskiej, ocaliło, ale Kossakowski nie chciał opuścić
swego wodza. Wkrótce nadeszli Rosjanie i obu ich zaaresztowali.

Ranny Sierakowski został umieszczony w szpitalu. 14 maja do Wilna
przybywa generał Murawiew. Zaczynają się czasy kary i zemsty, rozpoczyna
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działalność komisja śledcza. Planowano zorganizować ucieczkę Zygmunta ze
szpitala ,musiano jej jednak zaniechać, nie miał siły by w przebraniu zejść sam
na dół. A oto jak Gieysztor opisuje ostatnie chwile dowódcy powstania na
Żmudzi:
Nadszedł więc dzień 15 czerwca 1863, w wigilię odwiedzała żona Zygmunta,
nic nie wiedząc o zapadłym dekrecie. Od samego rana ruch w mieście niezwykły, potem muzyka wojenna z (piszczałkami oznajmiła Wilnu o egzekucji. Rodzina i żona Sierakowskiesgo na ten dzień nie mogli wychodzić z domu – ja
uważałem za swój obowiązek pójść na plac stracenia, aby go pożegnać, Poszliśmy na Łukiszki z Teklą Syruciówną i umieściłem się przy jakimś płocie. Tłumy
plac zaległy, wojska pod bronią otaczały szczuplejsze pole z szubienicą w środku, władze z audytorjatem. Rozległy się głosy „jedzie, jedzie”. Od Pohulanki,
drogą wiodącą ze szpitala wieziono Sierakowskiego, bladego, który, stojąc wpatrywał się w tłumy, jakby szukając kogoś bliskiego, znanego. Gdy wjeżdżał już
w środek smutnego placu, oczy jego się zaświeciły, ręką i głową przesłał powitanie i tłumy zwróciły się w tęż stronę. Nie będąc panem siebie, gdy podjeżdżał
i patrzał w moją stronę, stojąc na płocie, chustką dałem mu znak, wzrok się nasz
spotkał, ale w tejże chwili, uczułem silne targnięcie i niebawem byłem już daleko od miejsca pierwszego, machinalnie przesuwany, aby nie zwrócono na mnie
uwagi. Spojrzałem: czytano dekret; po odczytaniu Sierakowski protestował przeciwko karze śmierci przez powieszenie, chciał mówić, nie dano; zerwał koszulę
– ale uległ przemocy. Ostatnie słowa słyszane przez bliżej stojących były „bądź
wola Twoja", w kilka chwil już zawisł na... drzewie szubienicy – ulubieniec niegdyś młodzieży...

Klęska pod Birżami złamała impet powstania. Poległo wówczas wielu
utalentowanych oficerów. Ks. Mackiewiczowi udało się jeszcze odtworzyć
oddziały i kontynuować kampanię, ale powstanie chyliło się już ku upadkowi.
Ks. Antoni Mackiewicz urodzony w Cytowianach na Żmudzi organizował oddziały powstańcze. Jego baza mieściła się w dworze Szyllingów w Podbrzeżu,
gdzie była kuźnia i warsztaty rusznikarskie, tu powstańcy się szkolili i ruszali
do walki. Majątek po powstaniu został skonfiskowany. W 1993 r. powstało tu
muzeum powstania styczniowego gromadzące pamiątki związane z ks. Mackiewiczem i inne eksponaty powstańcze. Tak kreśli sylwetkę Mackiewicza Jakub Gieysztor w swoich pamiętnikach:
Mackiewicz, zaprawdę, był duchem ożywczym powstania na Żmudzi. Gdy
partję rozbiją, klęska dotknie powstańców, Mackiewicz uda się nad Niewiażę do
swojej Laudy, przemówi do ludu i już nowe seciny prowadzi do oddziałów. Jak
Piotr pustelnik prowadził przed wieki sfanatyzowane tłumy, tak Mackiewicz
wiódł Żmudzinów.

Wytrwał do końca biorąc udział w dziesiątkach potyczek, ujęty i powieszony w Kownie w grudniu 1863 r. jest symbolem powstania na Żmudzi. Kolejnym utalentowanym dowódcą był Ludwik Narbutt – naczelnik powstania na
powiat lidzki. Stoczył wiele potyczek z wojskami carskimi, zadając nieprzyjacielowi dotkliwe straty. 16 lutego 1863 roku brawurowo zaatakował rosyjski
pociąg pod Marcinkańcami i odbił rekrutów wiezionych z Królestwa Polskiego.
W dniu 9 marca 1863 roku w okolicach stacji kolejowej Rudziszki miała miejsce bitwa 100-osobowego oddziału Ludwika Narbutta z trzema rotami piechoty
rosyjskiej i sotnią kozacką pod komendą Wimberga. Rosjanie, zaatakowani
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znienacka, pierzchli tracąc sporo ludzi i sprzętu. Kolejne bitwy i potyczki stoczono pod Nowym Dworem, pod Piłownią, koło Berszt, pod Kowalkami, nad
jeziorem Dumbla. 5 maja 1863 roku w okolicach jeziora Pielasa koło Dubicz
oddział Narbutta został rozbity. Obozowisko powstańców wskazał zdrajca gajowy Bazyli Karpowicz zaufany Narbutta. Otoczony przez Rosjan, ranny
w nogę Narbutt kierował walką, trafiony w pierś miał wyrzec słowa: „miło za
Ojczyznę umierać”. Razem z nim ginie kilkunastu jego towarzyszy, wielu dostało się do niewoli, a pozostali poszli w rozsypkę.

Krzyż dla uczczenia pamięci powstańców z 1863 roku – braci Wilkiewiczów,
Marcelina straconego w Ilbianach i Andrzeja zmarłego na Syberii.
Fot. Ryszard Jankowski.

Ta legendarna postać podobnie jak Mackiewicz i Sierakowski żyje
w pamięci Litwy. Co ciekawe długo nie dawano wiary w śmierć Mackiewicza
i Narbutta. Ostatnia bitwa została stoczona koło Poniewieża 12.X.1864. Bez
charyzmatycznych dowódców słabnie partyzantka. W sumie na Litwie i Białorusi stoczono 247 bojów powstańczych.
Po stłumieniu powstania rozpoczynają się represje. Wielu uczestników
oddało życie na polu walki, 669 na placu egzekucyjnym, na Syberię wywieziono 38 tys. osób. Ludność Litwy i Białorusi stanowiła 57% ogółu zesłańców.Skonfiskowano 1660 majątków szlacheckich. Murawiew wykorzystał po-
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wstanie do depolonizacji terenów. Podpisując wyroki śmierci nie zapominał
o konfiskacie majątku bądź obowiązkowej jego sprzedaży w krótkim czasie.
Odtąd Polacy nie mogli kupować ziemi, a majątki przejmowali Rosjanie. Stosował zbiorową odpowiedzialność, represje dotykały całych okolic. Przykładem
niech będzie okolica Ibiany w parafii Wędziagolskiej. Wspomina o niej Elżbieta
Tabeńska w swoich pamiętnikach „Z doli i niewoli: wspomnienia wygnanki”,
która spotkała kobiety z dziećmi z Ibian w drodze do Tomska. Deportacje postyczniowe szlachty zaściankowej z kresów wymagają badań, nie wiemy jaka
jej część znalazła się na Syberii. Wykazanie się szlachectwem czasami umożliwiało uzyskanie przeniesienia na „zamieszkanie”, a nie bezterminowe osadzenie, co dawało nadzieję na powrót do kraju.
W Ibianach organizowały się oddziały powstańcze ks. Piotrowicza i Dugajły. Tu 20-01-1864 r. doszło do potyczki z oddziałem rosyjskim. Tu wreszcie
miała miejsce egzekucja – powieszono trzech mieszkańców parafii Wędziagoła,
czytamy o tym w poniedziałkowej „Gazecie Warszawskiej” z 4 lipca 1864 r.
Szlachta z guberni i powiatu kowieńskiego, Marceli Wilkiewicz, Damazy Szablewicz i Zygmunt Proniewicz, podług odbytego nad nimi sądu wojennego, na zasadzie kodeksu kryminalnego polowego, okazali się winnymi bytności w bandzie
buntowniczej tak zwanych żandarmów wieszających i brania osobistego, czynnego
udziału w powieszeniu, w rozmaitych miejscach powiatu kowieńskiego, 17-tu
bezbronnych obywateli, przyczem główniejsze z zabójstw było dokonane 5-go
Sierpnia roku zeszłego, kiedy podsądni, w oddziale buntowników z 50 ludzi złożonym, pod dowództwem księdza Piotrowicza, napadli na zamieszkujących
w 0kolicy Ibian starowierców i schwyciwszy 11 ludzi, powiesili wszystkich
w oczach krewnych i innych świadków. Zeznaniami tych świadków dowiedziono,
że zabójstwu tych starowierców towarzyszyły szczególne okrucieństwa i że podsądni, przyjąwszy główny udział w zabójstwach, sami chwytali starowierców z ich
mieszkań, zakładali im postronki i przed powieszeniem dopuszczali się względem
niektórych z nich ciężkich męczarni i udręczeń. Za wspomnione przestępstwa
szlachta Wilkiewicz, Szablewicz i Proniewicz, zgodnie z wyrokiem sądu wojennego, rozpatrzonym w czasowym audytoryacie polowym, skazani zostali na karę
śmierci przez powieszenie, która wykonaną na nich została na miejscu przestępstwa, w byłej okolicy Ibiany, dnia 5 czerwca o godzinie 10.00 rano.

W metrykach zgonu parafii Wędziagoła za lata 1863-1866 nie znajdziemy zapisów o śmierci tych osób. Zaborca nie pozwalał na katolicki pochówek,
na upamiętnianie poległych i straconych. Dopiero później stawiano pomniki
i krzyże. I tak na przykościelnym cmentarzu odnajdziemy drewniany krzyż
braci Wilkiewiczów, na którym czytamy:
Ku uczczeniu pamięci powstańców z 1863r. braci Wilkiewiczów Marcelina
straconego w Ibianach i Andrzeja zmarłego na Syberii, wnuczki z Wilkiewiczów
Ewa i Joanna Bolewska krzyż ten w r. 1938 wzniosły.

Na cmentarzu odnajdziemy też groby innych powstańców zmarłych później. Aleksandra Chmielewskiego uczestnika dwóch powstań, który w 1863 r.
pełnił rolę cywilnego wojewody kowieńskiego. Za organizację dostaw broni
został zesłany na Syberię i stał się tam niejako patriarchą polskiej kolonii
w Tomsku. Po 10 latach udało mu się wrócić do kraju, zamieszkał w folwarku
Borek pod Wędziagołą, gdzie zmarł w kwietniu 1882 r. Nie sposób nie wspo-
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mnieć Artura Miłosza adiutanta Zygmunta Sierakowskiego, w dworze Miłoszów w Użumiszkach powstańcy znajdowali schronienie. Jego mogiła znajduje
się w kwaterze Miłoszów.
Wróćmy do Ibian, gdzie organizowały się oddziały powstańcze ks. Piotrowicza i Dugajły, gdzie doszło do egzekucji trzech powstańców. Po upadku
powstania rosyjskie włodarzenie na Litwie raz po raz ocierało się o bezprawie
i bezwzględność o czym pisał „Goniec Wielkopolski” z 12 listopada 1897 r.

Grób Aleksandra Chmielewkiego (1814-1882)
uczestnika dwóch powstań narodowych. Fot. Ryszard Jankowski.
Drugie zdarzenie opowiedziane przez p. B. posłużyć również może do uzupełnienia obrazu rządów rosyjskich na Litwie. W szlacheckiej osadzie Ibiany zabrali powstańcy sześciu parobków starowierców, podejrzanych o szpiegostwo
i w najbliższym zaraz lesie powiesili, przyczem mieli jakoby nad nimi się pastwić, chcąc jak pisze tenże autor, pokazać Murawiewowi, że oni mogą za krew
krwią odpłacać. Przy tej sposobności nasuwa się pomimo woli uwaga, że ilekroć
zawrze uczucie zemsty w piersiach polskich to nie mówiąc już o innych względach moralnych, pamiętać zawsze należy o tem, iż w okrucieństwach nikt Rosyan nie zdoła prześcignąć, a po wtóre, że ten kto posiada więcej siły, potrafi najwięcej złego wyrządzić. Tak się stało i w tym przypadku. Murawiew wezwał pana B. Do Wilna i polecił mu wykonanie swego iście mongolskiego pomysłu.
„Aresztować wszystką szlachtę tej osady, mienie jej sprzedać a same Ibiany spalić” – była treść rozkazu.
Taki sam los miał spotkać i miasteczko Łopie własność Szukostów, ale potem cofnięto postanowienie ponieważ było w posiadaniu dwóch właścicieli. Autor „Moich wspomnień” domagał się od Murawiewa piśmiennego rozporządzenia na co otrzymał następującą odpowiedź: „Nie uważam za potrzebne dawać
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panu piśmiennej instrukcyi; za wszystko co się tam stanie ja jestem odpowiedzialny, a pan będziesz odpowiedzialnym przede mną”
Celem uskutecznienia powyższego rozporządzenia udała się z Kowna wyprawa złożona z kompanii piechoty, setki dragonów i dziesiątki kozaków. Dowództwo nad wyprawą objął z własnej ochoty kniaź Jaszwil, o którym pan
B. Powiada, iż w swych zachciankach i upodobaniach zdradzał tatarskie pochodzenie. Nie tylko bowiem w tej ale i w innych wyprawach musiał wstrzymywać
jego gorące zapędy podpalania domów szlacheckich chociażby tylko przypadkiem, bo jak zawsze powtarzał „Nienawidzę Polaków z całej mojej duszy”
Wyprawa rosyjska przybywszy do miasteczka Łopie, nie znalazła tam nikogo,
właściciele bowiem z obawy przed katastrofą ukryli się z rodzinami. Przystąpiono
więc do opisu śpichlerzy i bydła, żołnierze wybrali sobie najlepszego wołu z całego stada i zaczęli nim zaraz na miejscu się dzielić. „Kozacy zaś zostawiwszy żołnierzom troskę o śniadanie, rozpoczęli po całym domu poszukiwania i najstaranniej wypróżniali wszystkie składy, nawet kieszenie służby dworskiej.”
Mielśmy w rezultacie scenę obrzydliwą dodaje autor, ponieważ trudno było
dopatrzeć wszystkiego, tem bardziej, że i służba widząc ogólny zabór pańskiego
mienia ze swej strony rzucała się do rabunku, a kozacy oprócz mienia właścicieli
łupili zarazem prywatne lub przywłaszczone mienie służby. Piękny zaprawdę obraz tego rozpoczętego przez rząd wszechstronnego rabunku....
Wszystko co tylko tam znaleziono zabrano na podwody wraz z żywnością
i bydłem i do Kowna, a wyprawa wojskowo-cywilna ruszyła dalej.
Wieś Ibiany – pisze pan B. Przedstawiała widok pięknie urządzonej i dobrze
zagospodarowanej osady, liczącej ok. 30 folwarków, schludne dworki z zabudowaniami gospodarskimi i owocewymi ogrodami leżały wzdłuż rzeki; wokoło
rozciągały się gęste sosnowe i dębowe lasy. Pola prześlicznie były uprawne zboża już sprzątnięto z pola.
Całą osadę otoczono dookoła wojskiem, a kniaź Jaszwil zgromadziwszy
mieszkańców, nakazał zabrać co kto może i zaraz mieszkania opuścić. Chciał on
natychmiast podpalić Ibiany ale naszemu autorowi udało się z wielka zresztą
trudnością wyprosić dwie godziny czasu aby mieszkańcy mogli jak najwięcej
zabrać ruchomości. Mężczyzn w domu nie było.
Wszyscy ukryli się w sąsiednich lasach, niektórzy nawet z rodzinami. Pozostało około 15 kobiet i dzieci, gdy spostrzegły zamiar zapalenia osady, opanowało je niewymowne przerażenie. Niektóre próbowały żebrać litości, lecz jej
otrzymać nie mogły. Pamiętam jedną z nich pisze autor „Moich wspomnień”,
która wziąwszy niemowlę na ręce na klęczkach pełzała przez pół ćwierci mili do
nas na pole aby tem litość obudzić. Lecz nadaremnie.
O godzinie 5 żołnierze z zapalonymi pękami słomy zaczęli podpalać jeden dom
po drugim. Materyał okazał się wybornym ponieważ domy były kryte słomą.
A w kwadrans potem tak jasnym płomieniem cała osada płonęła, że łune pożaru
widać było w Kownie. O godzinie 11 z całej osady zostały już tylko kupy gruzów
i stosy popiołu, a tylko karczma żydowska czerniała wśród pustej przestrzeni.

Tajemniczy Pan B. to wyższy urzędnik guberni kowieńskiej Jakub Nikołajewicz Butkowski, który w 1883 r. opublikował swoje wspomnienia z 1863 r.
opisujące wydarzenia, które miały miejsce na Kowieńszczyźnie w czasie powstania oraz w kolejnych latach. Wiadomo jest, że represje rozciągały się na
różne warstwy społeczne, a wielu niepokornych zesłanych zostało na Syberię.
Wspomniana już Elżbieta Tabeńska w drodze do Tomska spotkała
w więzieniu moskiewskim kilka rodzin szlacheckich z okolicy Ibiany i po latach w swoich zesłańczych wspomnieniach pisała:
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Jedna z nich z dzieckiem malutkim, bo na trzeci dzień po słabości była wysłaną, biedna kobieta bardzo była osłabioną, a miała jeszcze dwoje po kilka lat
liczących dziatek. Było tam bardzo ludno, ale lepiej jeszcze niż później na etapach, gdzie mężczyzn razem z kobietami umieszczono. Samych dzieci, po większej części malutkich, było w naszej izbie czterdzieścioro! Płakały one w nocy;
powietrze było złe, duszne; nad rankiem, kiedy dzieci ucichły, to znów ich matki
zaczęły śpiewać godzinki; miłe to Bogu i ludziom pienie, ale nie wtedy, gdy się
spać po zmęczeniu chciało! W poprzek izby od jednej ściany do okna, gdzie spałam na narach [...], przeprowadzony był sznur tuż przy piecu i tu suszono brudne, nie prane, najrozmaitsze sztuki bielizny. Na domiar złego rodziny z zaścianków oddzielano od mężczyzn, których wysyłano odrębnie.

Nagrobek Eugeniusza Edwarda Artura Miłosza (1836-1895),
adiutanta Zygmunta Sierakowskiego. Fot. Ryszard Jankowski.

W krakowskim archiwum Czartoryskich zachował się spis kobiet
z dziećmi z Ibian: 13 rodzin, 40 osób. Kobieta z niemowlęciem to zapewne
Rozalia Jagiełło jadąca z kilkumiesięcznym synkiem Janem, 4-letnim Fabianem
i 7-letnim Kazimierzem do guberni tomskiej. Z okolicy tej w sumie zesłano
30 rodzin, ogółem 136 osób (Archiwum Czartoryskich, rkps 6764); były to
(poza wspomnianą Rozalią Jagiełło): Paulina Fronckiewiczowa z córkami Emilią lat 10 i Kazimierą lat 8, wysłani do gub. tomskiej; Maria Ibiańska z córkami
Marią lat 19 i Magdaleną lat 23, wysłane do gub. tomskiej; Anastazja Michalewiczowa z córką Anną lat 12 i synem Konstantym lat 16, wysłani do gub. orenburskiej; Rymaszewska Aleksandra z rocznym synkiem Władysławem i Rymaszewska Felicja, wysłane do gub. tomskiej; Franciszka Sokołowska, wysłana do
gub. tomskiej; Rozalia Stankiewiczowa z córką Anatolą 16 lat, wysłane do gub.
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tobolskiej; Antonina Staszewiczowa z córkami Rozalią lat 13 i Teklą lat 10 oraz
synami Kazimierzem, 9 lat i Stanisławem 5 lat, wysłani do gub. orenburskiej;
Franciszka Szablewiczowa, żona Jerzego i Anna Szablewiczowa, żona Jana
z córką Konstancją 15 lat, wysłane do gub. tobolskiej; Filomena Witkowska
z córkami Pauliną Martą i Teklą (?), wysłane do gub. samarskiej; Urszula Zylnowa z córkami Sebastianą, lat 12 i Weroniką, lat 13 oraz synami Piotrem, lat 3,
Władysławem, lat 5 i Kazimierzem, lat 16, wysłani do gub. tomskiej; Cecylia
Żuszkiewicz z dziećmi: Antonim, lat 12, Michałem lat 8, Franciszkiem, lat
6,Agnieszką lat 16, Angelina, lat 14 i Paulina lat 2, wysłani do gub. tomskiej.
Spis wywiezionych okolic znajdziemy w Archiwum Historycznym w Wilnie
w tzw. Wydziale politycznym kancelarii gubernatora (LVIA, zesp. 378, p/o,
1863, nr 693). Są tu kartoteki zesłańczych rodzin liczących po kilkanaście osób,
od starego ojca poczynając, poprzez jego braci i siostry, ich rodziny, po synów,
wnuków i prawnuków. Osadzeni na Syberii wraz z rodzinami lub samotni, rozdzieleni z bliskimi, często źle znosili nowe warunki, nie potrafili się zaaklimatyzować w nowym otoczeniu. Zasypywali urzędy podaniami, prośbami o zgodę
na powrót do kraju. Setki takich podań, pisanych niekiedy jednym charakterem
pisma, zachowało się w archiwum III Oddziału Własnej JCMości Kancelarii
zespół 109 w Państwowym Archiwum Rosyjskiej Federacji. (Powyższe dane
zostały zaczerpnięte z materiałów i publikacji prof. Wiktorii Śliwowskiej).
Historia mieszkańców Ibian to los sporej części drobnej szlachty czynszowej z terenów Litwy. Niejednokrotnie bezimienni, złożyli daninę krwi ginąc
w bitwach, potyczkach lub na miejscach straceń. Wielu wywieziono na Syberię,
bez majątku i koneksji, często już bez rodziny w kraju, która mogłaby pomóc, nie
mieli szans na powrót do ojczyzny. Pozostali tam..., a pamięć o nich zaciera czas*.

*
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