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Nakrelony tu bardzo szerokiemi rysami
ycia Carowych, siedzcych na tronie w przecigu prawie caego wieku w Rosji, wymaga kil-

szkic

ku

sów

n

Pominlimy w nim zupenie polityczn stroycia pastwowego z jego rónorodnem roz-

wyjanienia.

gazieniem

i

osobisty udzia

w

tern

yciu kadej

Carowej; od mierci Piotra, a nawet od pocztku
jego wystpienia na aren publiczn,
do mierci Katarzyny II, by ich liczny
poczet. Sto lat
prawie Rosj rzdziy kobiety. Okres duy i zasuguje na specjalne opracowanie. Z licznych
uwarstwie, skadajcych si na charakterysty-

a

k

wybralimy tylko rysy, które
do pewnego stopnia ps)-chicznym nastrojem Carowyci, ich moralnoci, ich
tego

okresu,

monaby nazwa

osobistym charakterem.

Nie

polityczna

dualno zatrzymywaa nasz uwag,

indywi-

lecz raczej

ycie tych kobiet, o ile ono dao si
naszkicowa na podstawie dostpnych dla nas,
zawsze jednak nie licznych, wiadomoci. Pragn-

prywatne

6

limy, przy pomocy tych wiadomoci lub faktów,
spojrze w dusz nie [tylko Carowych, ale te

pozna nieco
To nie

t

atmosfer która

studjum,

je otaczaa.
monografja, ale szkic
chci zaznajomienia
bez

nie

zrobiony nie
czytelników polskich z tym wiatem,

tylko,

z

t

dusz

z tem rodowiskiem politycznera, w którem popeniay si zbrodnie na jednostkach z tasam atwoci, z jak dokonano póniej na
pastwie polskiem. Jeli na dworze pruskim dopuszczono si na nas zdrodni z pobudek egoistycznych, z chciwoci politycznej, takiej samej
co do wartoci moralnej, jak chciwo kadego
dorobkiewicza; jeli dwór rakuski dopuszcza si
rabunku, to tylko z gupiego krótkowidztwa jego
do doby najnowszej
stanu, którem si
to kobiety, panujce w Rosji, odznaodznacza,
czay si brakiem wszelkiego zmj^su moralnego,
w polityce.
zarówno w yciu prywatnem jak
dogadzao
ich
lub
za
tem
co
prónoci
one
Szy

rosyjsk,

k

mów

a

—

i

pysze, ale nigdy za tem, coby

mona nazwa

ciwoci, prawem, sprawiedliwoci.

Bj^y

to

ucz-

me-

tody tej „szerokiej natury" w polityce stosowanej,
która zawsze znajdowaa podstaw i poparcie
wszystkich ambitnych poszukiwaczy zaszczytów,

majtku

i

karjery,

jacy

otaczali

tron Carowych;

znaa przejcia od prawa
susznoci
do zbrodni
kary, wahajc si cigle midzy nieokieznan niczem samowol — w zbrodni hoj-

która nie

i

i

i

noci.

Czy
Tak

to jest historja?
i

nie.

— kto

zapyta moe.

e

to nie jest historja,
Mona powiedzie,
bo braknie tu czsto najpowaniejszej podstawy
moliwoci sprawdzenia faktów
historycznej
w ich rzeczywistym przebiegu. Ale na historycz-

—

no
nej

skadaj si

nie

tylko

prawdziwoci, która,

fakty

mówic

mu

historykowi przedstawia
moliwoci istnienia tych

w

ich absolut-

nawiasem, kade-

si

inaczej, ale

faktów,

s

wycznie wymysem wyobrani,
rzeniami swemi tkwi w atmosferze
nie

take

o ile
lecz

one
ko-

gruncie
i
rzeczywistego ycia; o ile one powstaj na tle
do pepsychicznego prawdopodobiestwa
i

wnego stopnia wytworem

s

Morzeczywisto

opinji publicznej.

g

one by nieprawdziwe jako
w swoich szczegóach, ale mimo to nie
by nieraz trafn charakterystyk ludzi

przestaj
i

czasów.

Czy Piotr syna swego otru czy zamordowa, czy
pod wpywem zncania si nad nim ojca serce
mu pko,
to dla charakterystyki duchowej istoty Piotra W. staje si faktem moralnym.
Chodzio nam o to, aby w kilku wybitnych
rysach pokaza nie jakie byy zdolnoci lub zasugi w obec pastwa tej lub innej carowej, lecz

—

byy

jakie

Od

ich dusze.

nich, z tych

wyyn

car-

promienioway w spoeczestwo rosyjskie
pewne idee; ich ycie do pewnego stopnia naladowano, mylano ich mózgiem, ich bdy lub zalety staway si nieraz bdami lub zaletami narodu, posiewem na dalek przyszo.

skich,

Nieposiadajc

samodzielnoci
do Katarzyny II wcz-

najmniejszej

umysowej, kobiety te
nie, ulegay wpywom

a

ludzi zdolnych,

ambitnyci,

8

obcej

wszakekrwi

i

ducha, którzy interesy

pari*

stwa i jego polityk podporzdkowywali swoim
osobistym pogldom; stwarzay one pozorn wiet-

no
nia

pastwa, ale zasieway jednoczenie
przyszych niepokojów, wstrznie

nasie-

klsk

i

wreszcie pastwowych.

W

3'^ciu tych kobiet

seksualny tak wybitnie,

rzdz

tworz znamienny

Carowe moskiewskie

ich ycia.

panuj

e

wystpuje pierwiastek

yj

rys

bawi

si,
byszcz wietnoci, ale za ich plecami
i
Niemcy lub wybracy, góruje ich polityka.

Rak tajnego nierzdu

w

i

najrozmaitszej

formie,

od seksualnej wolnoci, niepozbawionej charakteru nimfomanji, do pospolitego pijastwa, podgryza podwaliny moralne tronu i ycia narodowego.

Do krwi Romanowych wpywaj szerokim

stru-

mieniem pierwiastki germaskie lub otyskie, które, zaszczepione na pniu rosyjskim, rozrastaj si
bujnie i daj cay szereg nierzdnic na tronie.
Jeeli zechcemy zanalizowa pierwiastek et-

tkwicy w Carowych od Awdotji Fiodorówny poczwszy, to krwi Piotrowej znajdziemy w nich bardzo mao, z typu fizycznego umysowego. Z Czuchonki Katarzyny I panoway
Elbieta i Anna Leopoldówna, a z krwi niemiecnograficzny

i

—

—

Anhalt Zerbst i Holstein Gottorpów, Katarzyna II, której potomstwo od Pawa, zasilajc

kiej

si cigle krwi germask, zakoczyo si dopiero prawdopodobnie mierci Mikoaja II. Trudno
z obc dusz prowadzi polityk narodow.
Dnia 15 marca, 1919 r.
Wisa,
na lzku CieszYskim.

I.

Piotr Wielki

Do mierci

i

Piotra,

Awdofja opuchina.

zwanego Wielkim, adna

kobieta samodzielnie na tronie carów moskiewskich nie siedziaa. Ani w wygasej dynastji Ru-

rykowiczów, ani póniejszej Romanowyci nie braknigdy mzkiego potomka. Po zabójstwie maoletniego Dymitra, jak sdz, z namowy Borysa
Godunowa, aeby po nim tron carski opanowa,

o

udao si mu wadz carsk zagarn (1598).
bdziemy wchodzi w szczegóy wypadków,
zwizanych z usadowieniem si na tronie nowej

istotnie

Nie

dynastii.
ci

krwawe. Po mierCarowie zmieniali si jeden
szybkoci nadzwyczajn. Najprzód

Dzieje

Godunowa

jej

krótkie

i

(1605),

po drugim z
wstpi na tron syn jego Fiodor, który zaledwie
dwa miesice cieszy si wadz. Po nim nastpi Dymitr, zwany Samozwacem, wrzekomy syn
Iwana Gronego, (jl606) a po jego mierci Wasyl Szujski.
By to okres niesychanej anarchji
wewntrznej, która przecigna si
do r. 1613,
kiedy na tronie osiada nowa dynastja Romanowych w osobie Michaa Fedorowicza. Z tej dynastji pochodzi Piotr, który w dziejach Rosji

a

10

stworzy epok przeomow, przeobraajc stare
Ksistwo Moskiewskie na pastwo wedug wzorów europejskich. Nowa konstrukcja pastwowa
nie ustalia si zbyt rycho.
Powstaa na fundamentach starej budowy mongolsko — suzdalskiej,
dugo bya widowni zmagajcych si ze sob
dwócli kultur, dwóch cywilizacji, dwóch systemów — zachodniego wschodniego, a pozby si
i

dwoistoci nie

moga

a

do naszych czasów.
moskiewskim,
który
si zagranic. Umys ciekawy,
bystry, chtny wiedzy, po swojemu rozumianej,
zapragn pastwo swoje nie tylko zbliy do
Europy, ale je na wzór europejski przerobi.
Koo siebie nie mia nie tylko nikogo, ktoby zamiary cele jego rozumia, ale przeciwnie
w najbliszem otoczeniu znajdowa ukryt, cich, lecz
siln opozycj przeciw swemu nowatorstwu. Opotej

Piotr

W. by pierwszym Carem

wymkn

—

i

t

zycj
tworzyo stare moskiewskie bojarstwo,
niezdolne zupenie do zrozumienia reformatorskich
zamiarów modego Cara, a miao dwa mocne

wasn

*on

Awdot'j, pod
której wpywem chowa si
|5dyny syn Cara
Alel^y
strzelców
tak nazywano w Moskwie
stae wojsko, rodzaj gwardji. Bojarstwo stanowio warstw zupenie niezdoln do rzdów, odpowiadajcych potrzebom nawet tak ciemnego spoeczestwa, jakiem w owe czasy byo rosyjskie.
Zapatrzone w Aleksieja Michajowicza, byo nabone po swojemu,
do pospolitej dewocji, to
jest zachowywao posty, caowao ikony, wybijao
tysicami pokony w cerkwi, ale w domu zgoa
punkty oparcia:
i

—

a

jegr^

11
inne prowadzio ycie: dzikie wobec ludu, ciemne,
wychowane w pastwie nie posiadajcem szkó,
fanatyczne pod wzgldem religijnera, w codziennem yciu oddawao si obarstwu, próniactwu
rozi pijastwu, z którem si czya potajemna
pusta. Przedstawiao zatem materja pastwowy,
który móg odpowiada czasom Iwana Gronego
lub nawet pierwszych Carów z domuRomanowycli,
ale nie Piotrowi,

zapatrzonemu na pastwa euro-

pejskie.

W.

by zgoa pierwszym

Carem,
który czu potrzeb zreformowania swego pastwa. Rozpocz t robot na
skal Borys
Godunow pad pod naporem intryg bojarskich.
Nastpca jego Ordin Naszczokin by zwolennikiem „aciskiej nauki", a syn uciek do Polski,
która dla ówczesnej Moskwy bya wzorem kultury i wolnoci; Kotoszychin opar si
w Szwecji.
Ale tacy krytycy wasnego pastwa nie mieli miru poród wspóobywateli
ginli bez poytku
dla pastwa.
Dymitr, zwany Samozwacem wePiotr

nie

ma

i

—

a

i

dug

wszelkiego prawdopodobiestwa rzeczywisty
syn Iwana Gronego, wychowany w Polsce, pierwszy spostrzeg, e, chcc owieci i przeksztaci
swoje pastwo, naley oprze si na bardzie]
kulturalnych ywioach ni stare moskiewskie bojarstwo.

Takiego materjau

najblisza Polska,
poziomie umysowym

w

ówczesn

wród

i

dostarczy
rónica

raca

kulturalnym

midzy

a Polsk, musiaa wywoa
duchowiestwa, jednako ciemDymitr pad pod ciosami intryg Szuj-

Moskw

bojarstwa

nego, opór.

moga mu
Zbyt

tylko

i

12

Anarchja, jaka po jego mierci nastpia,

skich.

noszca nazw „Smutnoje Wremia" zakoczya
si dopiero wyborem na tron modego
niedonego Michaa Fedorowicza. Zwyciya reakcja,
i

której

gorliwym przedstawicielem

a ojciec Piotra

By

by syn

Mictiaa,

W. — Aleks}'.

Car moskiewski starego pokroju, odpowiadajcy zupenie duchowi moskiewskiego bojarstwa
to te rzdzio nim wedug
swojej woli. Rozkochany w biogterji, lata od
cerkwi do cerkwi, bi pokony jak kady muzyk,
przyjani si z popami, Nikona zrobi Patryarch,
nazywa go „Wielkim Hosudarem" tytu ten przysugiwa tylko Wielkim Kniaziom moskiewskim,
ale nie przeszkodzio mu to zgoa z
mciwoci przeladowa tego samego Nikona gdy
mu si okaza nieposusznym: zwoa sd patryarchów na niego, pozbawi godnoci kocielnych,
zamkn w klasztorze, a tylko od czasu do czasu
to ostatni

—

—

ca

mciwo
ryb
i

swoj agodz^i,
ze swego stou.
takiej atmosferze

W

wyrwa si z niej, gdy si

posyajc wiinowi

wychowa si
tylko

Piotr

—

W.

uczu samodziel-

nym. By to zatem czowiek, który dusz nalea do
okresu kultury moskiewskiego bojarstwa, a rozumem górowa nad nim, widzia jego niedoztwo,
przeycie si i pragn stworzy pastwo nowoytne. Z jednej strony tkwiy w nim zarodki
kultury bojarskiej, a z drugiej owieway prd3'
zupenie w Moskwie nieznane, zupenie nowe, zupenie obce duchowi wspóczesnego jemu spoeczestwa. Dusz zatem mia moskiewsk, narodow,

e

Wszystkimi jej wadami i wybrykami,
bojarsk,
a um3^s skrojony wedug- miary europejskiego
stanu, rozumiejcego potrzeby swego spoeczestwa
konieczno zmian, któreby ycie
publiczne
prywatne mogo uczyni, jeli nie lepszem, to innem.
Dotknlimy kilkoma rysami tej postaci,
która uoya podwaliny pod nowoytn Rosj,

ma

i

i

bdc,

pomimo wszelkich pozorów

kulturalnoci,

tradycji
mieszanin bojarskiego barbarzystwa
Stieki Razina wobec tego bojarstwa, powleczonego pokostem europejskiej cywilizacji. Piotr
zmieni sukni swego narodu, zamiast bojarskiego
i

kaftana,

ni

nie

ubra go w anglez frak, ale duszy zmiemóg. przez pó wieku bya ona jeszcze
i

na tronie

tak sam

jak

Iwana

za

—

Gronego

samowoln,
Aleksieja Michajowicza: bojarsk
nieokieznan, dzik, mciw, a niekiedy agodn
i
do bezsilnoci.
bya u ludu, u boi

mikk

jarów

i

Tak

tak bya

na tronie

a

do

Katarzyny

II,

niezdoaa wprawdzie przerobi duszy rosyjskiej wedug wzorów encyklopedystów, ale
potrafia przynajmniej tron swój otoczy pozoraktóra

mi kultury europejskiej.

wykonania swoich zamiarów —
przebudowy Wielkiego Ksistwa Moskiewskiego
na Cesarstwo Rosj — nie mia ludzi wród wasnego
zoliwy upór
spoeczestwa. Napotyka tylko
bojarski, jak u wasnej siostry Zofji, u ony u syna,
obudn pokor, wybuchajc, jak u strzel
nie ciy
ców jawnym buntem, gdy tylko uczuto,
nad nimi rka Cara. Piotr zapomnia o Europie,
Piotr

W.

dla

bd

i

bd

e

14

gdy trzeba byo umocni swoje panowanie: strzelcom buntownicze gowy odrbywa toporem wasnorcznie,
osadzi w monastyrze, syna pozbawi tronu, zwoa na niego sd, który z bojani
o wasne gowy sdziów, syna carskiego na mier
skaza
mocno umotywowa wyrok
sowami

on

—

i

ewangelii.

Nie znajdujc we wasnem spoeczestwie
si odpowiednich
potrzebnych mu do przebudowy pastwa, bra je zewszd, ze wszystkich
warstw, z rónych krajów, z rónych narodowoci
gdzie je tylko znalaz
u siebie, czy
w krajach cudzoziemskich. Szuka bystrego rozumu, uczciwoci, niekiedy wiedzy u swoich wyi

—

—

braców, ksztaci

dug

te siy, najczciej mode, weswojej potrzeby, otacza si niemi i wynosi

najczciej na wysokie stanowisko pastwowe.
ten sposób tworzy zupenie nowych dygnitarzy, nowy dwór carski, now arystokracj, no-

W

wych

mów

stanu.

Byli

to

albo

ludzie z naj-

niszych warstw, ale zdolni, albo zwykli poszukiwacze szczcia, którym ciasno byo we wasnej
ojczynie, a ambicja kierowaa ich w t stron,
gdzie najbardziej iudzi nowych potrzebowano,
gdzie najchtniej ich przyjmowano, gdzie najatwiej mona byo t ambicj zaspokoi
do Pe-

—

synnego z wielu wzgldów okna,
które Piotr do Europy otworzy. Kilka przykadów: Lefort by Genewczykiem, kupcem w Amsterdamie, którego yka awanturnicza zawioda
najprzód do Archangielska, potem do Moskwy,
tersburga, tego

gdzie

wpad w oko Piotrowi

i

sta si,

mona

powie-

IS

dzie, jego nauczycielem w wielu wypadkach jego doradca., a moe na nieszczcie Piotra umar
i

zbyt

wczenie.

Henryk

Osterman

Westfalskiego pastora, a na Dworze

gu

dosuy

si

stopnia

by synem
w Petersbur-

vice-kanclerza.

Pawe

Jaguziski, syn zakrystjana kocioa protestanckiego w Moskwie, wzity by przez Piotra najprzód do gwardji swojej, potem zosta przybocznym adjutantem Cara. jeneraem, a w kocu generalnym prokuratorem senatu. Di Vir (Devie)
rozpocza. karjer swoj jako suga do posyek,
co nie przeszkodzi*^ mu oeni si z córk Menzosta jeneraem
szykowa
ju jako ksicia,
adjutantem Cara, a w kocu
irabi ros3'jskim.
Adam Weide, mieszczanin niemiecki, pozyska
nadzwyczajne zaufanie Cara, zosta jeneraem,
morderc syna Pioorderatem w. Andrzeja i
trowego Aleksieja. Moens de la Croix (Mons)

—
—

—

—

by synem

w

Rydze, przeniós si
do Moskwy i tu wpad w oczy Piotrowi, równie
jak jego starsza siostra, synna z nadzwyczajnej
piknoci. Piotr bardzo by na punkcie mioci
niepowcigliwy. Wtrciwszy io klasztornego
wizienia prawowit
swoj, nawiza stosunek z jak, nieznan nawet z imienia wociank,
aby go zerwa i nawiza inny z póniejsz Carow Katarzyn I. Panna De la Croix wpada
chcia si z ni
tak gboko dó serca Cara,
eni ku zdziwieniu wszystkich dosta odkosza.
Nie rozumiano jak mona odrzuci wietny tytu
carskiej ony. Moe oceniaa w nim nie rozum,
restauratora

on

—

e

i

ale

odgadywaa dzik dusz moskiewskiego

bo-

J')

—

zam a

si. Wysza natomiast
Kaizcrlirga.
posa pruskiego na Dworze Cara
Modego Yilboa przywióz Car z Holandji, zrobi
najprzód paziem, nastpnie oficerem marynarki,
w kocu admiraem. Szafirów by ydem iolenderskim. Oclirzciwszy, zrobi go najpierw pisalara

rzem

w

lkaa

i

—

referentem polityczniemieckici, wreszcie baronem.

kancelarji carskiej,

nym od spraw
On to razem z Ostermanem przekupiwszy wezyuratowa

w

od niewoli turecnad Prutem. Jeli
nie najzdolniejszj^m, to niewa.tpliwie najgoniejszym ród ulubieców by Mieszikow. Najprzód
chopiec cukierniczy, póniej pokojowiec csztacony kosztem Cara, sta si jego ulubiecem,
praw rk, pierwszym dygnitarzem pastwa
ksiciem Rzeszy niemieckiej. ycie tego ulura,

kiej, a

r.

armj od

1711 Piotra

zniszczenia

i

bieca Carskiego, to istna bajka czarodziejska,
zakoczona tragicznie. Ktoby cticia szuka bardziej prawdziwego typu tamtoczesnego Rosjanina,
wybitniejszego nad Mieszykowa, z trudnoci by
znalaz.
nim si skupia caa psychika rosyw
skiej duszy: czy on bystro z przewrotnoci,
wierno dla Cara z chytroci, chciwo apownictwo z chci uywania, które tak dotyciczas odpowiada dobrze pojciu „szerokiej natury",
wygórowan pych wobc niszych niewolnicz
pokor wobec potniejszych od siebie, a przy

W

i

i

tem w3Zystkiera zadziwiajcy brak mioci wa-

miny

wszake moliwe zaszczyty.
Z roznosiciela ciastek na ulicy sta si przyjacielem Cara, z nim razem upija si hula, z Carem
snej.

Nie

go

i

ii

kochank swoj zrobi
utrzymywa z ni stosunków miosnych, potem kochank swoj, a
carsk, z któr Piotr kaza popom lub sobie da,

fhiewai wspólne kochanki,

on

Cara, nie przestajc

on

e

pierwsza ona
na tronie, sam wreszcie

pomimo,

ya jeszcze,

sign

posadzi
po koron carsk,

zarczywszy córk swoj z modym Carem PiotTen sam
oto, z tej wysokoci run.
II,

—

rem

i

wysa

go na Sybir (1727) do Berczowa,
a olbrzymi majtek jego i paace zostay skonfiskowane. Przyczyn byy nadmierna chciwo
Menszykowa, pycha, któr wszystkich odepchn
od siebie i zazdro z powodzenia. To zrodzio
zemst, zemsta
upadek. Umar na dalekiej Pózamnocy, osamotniony, zapomniany, w cichej

Piotr

II

—

i

knitej

w

sobie

Rzucony w nico,
od przepychu do ubó-

rozpaczy.

wyszed, wróci
sam sobie zbudowa dom mieszkalny cerkiew, w ciesielskiej robocie szukajc uspokojenia.
Posta rzeczywicie godna tragedji, w której

z której

stwa,

Piotr

i

II

nie najlepsze

zajby

miejsce.

Widzielimy jaka zbieranina typów, narodowoci, charakterów, stanów wreszcie stanowia

W.

Daje to miar tego przy
czyjej pomocy dokonywa swoje reformy pastwowe,
ten dzielny czowiek, który potrafi zama
oporno bojarów, nakaza im goli brody, strzydz
wosy, ubiera si „po niemiecku", ale nie potrafi
pohamowa swojej wasnej dzikiej natury.
Jaka bya dusza tego Cara, nazwanego Wielkim przez historyków? Jaki charakter? Jaka mo-

otoczenie Piotra

—

Kobiety na tronie Carów.

2
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ralno?

Usumy

jego

—

zapdy

reformatorskie

wemy tylko czowieka. By to czona stron
wiek w dosownem znaczeniu tego wyrazu pierwotny: natura, nieznajca iamulca moralnego; woa,
poczona z wadz, nieznajca granic. Sic volo,
sicjubeo. Gniew — wybuchowy zoliwy. Wszystko
to na podkadzie, pozbawionym zupenie jakicikolwiek moralnycti drogowskazów.
yciu codziennem nierównoci, przechodzce wszelkie
granice: upija si
hula w najniszem towarzystwie i tam czu si zupenie na swojem miejscu.
Modli si i bi pokony jak inni w cerkwi, bo
inaczej nie mógby by Carem, ale tylko dla tego
Boga nie móg dosign, aby w czasie wybuchu swego gniewu, zemci si nad nim. onie,
za to,
nie podzielaa jego przekona, osadzi
w monasterze; syna za to samo katowa nienawidzi, zmusiwszy go porednio do ucieczki z domu i do poddaa si pod opiek Cesarza, Wydobywszy stamtd, nie umia pohamowa swojej
mciwoci, bi go, kiiakowa, a wreszcie zwoa
sd ze swoich faworytów i popów, który móg
mie jedno zakoczenie: wyrok mierci. Pozornie
uaskawi go, ale potajemnie poleci ulubiecowi
swemu, jeneraowi Weide, aby mu szyj uci,
niemieckiej
a kochance swojej Annie Kramer,
odcit do trumieszczance z Narwy, kaza
pa przyoy, aby go sprezentowa pospólstwu
i

W

i

e

e

i

gow

na katafalku, w cerkwi, wród piewów aobnych
tych samych popów, którzy go na mier skazali.
C;^y to byo prawd? Niewierny, ale jeli nawet
prawda nie byo, to samo utworzenie si takiej

19^

e

legendy wiadczy,
^?os publiczny czyni go
zdolnym do takiego czynu.
Faworyta swego Mieszykowa nie tylko aja
zelywemi sowy, bo czyni to zawsze ze wszystkimi, gdy w
wpada, ale kuakowa go i po
twarzy bija. Faworyt ten by apownikiem, zdzieri zodziejem
publicznego grosza. Raz, gdy
doniesiono Carowi o jakiej wikszej kradziey
Mieszykowa, wybra si do niego piechot bardzo wczesnym rankiem. Zasta go w óku jeszPowiedziawszy sowa prawdy, zbi go kijem
cze.
na kwane jabko i wyszed.
drodze spotka
gromadk ludzi, podajcyci do paacu Mieszykowa. „Po co tam idziecie?" zapyta. „Wszak
odpowiedziano. Car
to dzi imieniny ksicia"
wróci razem z nimi. Przestraszony Mieszykow
si powtórzy poranna operacja i gotów
myla,
do nóg Piotrowi, gdy Car najspokojniej
by ju

zo

c

W

—

—

e
pa

e

dzi s twoje
„Dowiedziaem si,
przychodz oto powinszowa ci z tyzaprosi ci na obiad do
mi dobrymi ludmi

powiada:

imieniny;

i

ciebie."

Tego

w

stylu

Oto
to,

i

rodzajiu

dobroduszno bya zupenie

duchu rosyjskim.
jest

w

na którem

najkrótszych

rozwino

sowach zarysowane
póniejsze ycie

sie

dworu carskiego w Petersburgu: rozpusta, pijastwOy brutalno, samowola nieograniczona i do-

broduszno, agodzca to wszystko. Wród takiej atmosfery ycia zaledwie powleczonego kultur europejsk, snuy si czeredy rozmaitych

cudzoziemców, przybywajcych
dla handlu,

bd

dla

tu

gromadnie

bdi

szukania karjery gdzie

si

nadarzy.

Carowie moskiewscy mieli zwyczaj bra za
ony wasne „poddane". Zwyczaj szukania sobie on po za granicami pastwa mia t niedowprowadza na dwór obce wpywy
br stron,
obc polityk, obok dopolityczne, a niekiedy

e

i

brych
skich

— zbliania
spraw

i

pastwa
interesów.

do ogólno

Ju

-

Piotr

I

europejuczyni!

w

tym kierunku krok pierwszy, oeniwszy syna
swego Aleksego z ksiniczk Wolfe-biittel, siostr Cesarzowej niemieckiej, ony Karola VI.
Maestwo to byo bardzo nieszczliwe. Dwie,
zbyt odmienne sfery wychowania maonków

mae-

mogy wytworzy

harmonji w stadle
skim. Aleksy upija si, bija swoj on, mia
romanse z pospolitemi dziewkami, to wszystko
wtrcio
nastpczyni tronu w chorob
nie

mod

i

mier

przedwczesn.

Branie

za on wród wasnych

miao take bardzo ze
czsto

wpywom

wasnej

strony;

rodziny,

poddanych,

ona, ulegajc

wprowadzaa

m-

do rodziny carskiej intrygi i zabiegi osobiste,
cc intrygami swemi ycie pastwowe.
Awdotja pochodzia z rodu starych bojarów
moskiewskich Lopuchinów. Piotr jeszcze nie
mia siedemnastu lat, kiedy mu podsunito o wiele od niego starsz Awdotj.
Stosunek by tego

21

e przyzwoito nakazaa Carowi oeni
si z Awdotj. Byo to najprawdopodobniej jedynym celem rodziny Lopucliinów.
marcu
1690 urodzi si syn Aleksy.

rodzaju,

W

Maestwo Cara nie byo dobrane ani co do
wieku, ani co do temperamentu, ani co do wyksztacenia i rozumu, ani co do planów rzdzenia
pastwem. Awdotja bya kobiet starego boj:irskiego pokroju: nabona do bigoterji, co jej nie
przeszkadzao uprawia nierzd, pena przesdów
adoracji dla popów, adorowana wza-

religijnych

jemnie

i

i

wielka

obronicielka

starego obyczaju.

Cudzoziemców nienawidzia i z oburzeniem patrzya na maonka, który otacza si przewanie
Niemcami. On te szeroko otworzy dla nich
wrota Rosji, gdzie zajmowali przez 200 lat przeszo najwybitniejsze stanowiska i kierowali polityk pastwow w duchu carskiego samowadzinteresów pangermaskich
do naszych
twa
czasów. Polityka ta, zgubna dla pastwa, bj^a
tak
bya klika nienie do przeamania
Takie
byy nastpstwa Piomiecka przy dworze.
trowych entuzjazmów dla mdroci niemieckiej.
Odraz do Awdotji podsycali obrocy nowewreszcie doszo wkrótce do tego porzdku,
kaza
Car
go,
j zamkn w klasztorze w Suzmusi do przyjcia sukienki zakonnej.
zdalu
Ale nie byl to zgoa radykalny sposób usunicia
na
Carowej od wpywu zarówno na syna jak
otoczenie, ^od skromnym tytuem mniszki Heleny rozwina ona nadzwyczajn agitacj przedo
ciwko Pjotrowi i bez trudu potrafia

a

i

—

potn

a

e

i

i

wcign
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C.

Ambitna

roboty syna.

tej

zapomnie
zakonnej

i

uywaa

mciwa

utraconym.
tytuu Carowej,

tronie

o

zrobia przytuek dla

nie

Pom'mo
a z cf

li

moga
sukni
swojej

agitacji politycznej.

Wspomnielimy ju, e duchowiestwo prawosawne wystpio przeciwko wszelkim innowa-

uwaajc

cjom Piotra,
Antyctirysta,

e

w

jedyny syn Piotra

—

W

je

za

natcinione

przez

tym ducliu wycliowywa si
Aleksy. Carowa podzielaa

osamotnieniu monasterskiem,
przekonania.
alu po utraconej wadzy
i
ambicji
wpywem
pod
te

i

stanowisku,

ma,

rozwina si

nietylko

nienawi do

ch

wydobycia si z tego przymuale i
sowego wizienia. Fanatyzm religijny pchn j
'na drog konspiracji. Dopomóg do tego fakt
zblienia si do niej Episkopa Rostowskiego DoNiezadowolone, jak inni, z reform Piosifieja.
trowych, osobliwie w dziedzinie kocielnej, duchowiestwo rosyjskie, „brodacze", jak ich nazyPiotr, dyli do tego aby zgadzi Cara, a na

wa

wsadzi Aleksego, który rzdy pastwowe
sprawowaby wedug ich woli. Ta perspektywa
powrotu do wadzy
otwieraa Awdotji

tron

mono

i

wpywu,

wa j w

jako matce Cara.
tych zamiarach.

Bezwzgldny
usuwa wszystkich,

w

sposób

jaki

i

Dosifiej podtrzymy-

porywczy charakter Piotra
kto tylko sta na jego drodze,

mu si wydawa najwaciwszy:

knuty, Sybir, klasztor— byy na porzdku
swoj Awdotj, ale
dziennym. Nie tylko

mier,

on

siostr Marj zamkn w tym samym Suzdalskim
monasterze. Kobiety atwo porozumiay si ze

i
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bigoterja doprosob, a pozatem miostki
wadziy obie do wspólnej akcji tern atwiej,
znalazy poparcie w mczyznach: jednym by
wspomniany ju Episkop Rostowski, a drugim
oficer Glebow. Najpierw Glebow zdoa przez
mury klasztorne zbliy si do ex-carowej i nai

e

e

Caz ni stosunek miosny, w nadziei,
rowa zasidzie kiedy na tronie, a wówczas stanowisko jego, jako faworyta Carowej, bdzie
wszechwadne. A w powrót Carowej wierzy.

wiza

On wprowadzi

do klasztoru Dosifieja i zbliy
Episkop wystpi w roli proroka:
zjawi mu si w. Dymitr 1 z roz-

do Carowej.

e

owiadczy,
kazu Boga owiadczy,

e

za trzy miesice Piotr

umrze, a Carowa, ksina Marja i Aleksy wspólnie zasid na tronie Carów. Taki triumwirat
carski nie

wydawa si zgoa rzecz niemoliw,

zwaywszy,

e

po mierci Aleksieja Michajowicza zasiedli na tronie dwaj bracia Iwan i Piotr.
Po za murami monasteru do tej intrygi wmieszany

by

prawdopodobnie

mier

wicz.

bya nadziej

Piotra

mody

w cigu

pozbycia si

go

Aleksy Piotro-

miesicy

trzech

za

pomoc

truci-

Zamiar móg si nie uda. Aleksy lka
si niewtpliwie nastpstw i std prawdopodobnie
zrodzia si myl ucieczki zagranic i oddania
si pod opiek Cesarza Karola VI.
przepowiednie Dosifieja tak uwierzya
Awdot'ja,
zrzucia
suknie zakonne
imi i«konne Heleny, kazaa si tytuowa tytuami tarskierai, przywdziaa na siebie suknie cereraoiialzny.

W

e

ne wieckie,

i

wedug

carskiego

zwyczaju, a

imi
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usun z pominalMiny trzy miesice — Piotr y. Trze-

rywalki swojej Katarzyny kazaa

nego rytuau.
ba

byo

dalej

odgrywa komedj proroka. Czyni
e pobony Episkop, oderwaw-

to tern citniej,

szy

si od extazy

religijnej

swoje ziemskie spojrzenie na
rej

i

widze, zwróci

carówn Marj, któ-

obiecywa udzia w triumwiracie na carskim
Zagadnity przez Awdot'jc o przyczyn

tronie.

opónienia si spenienia proroctwa, odpowiedzia,

e

przyczyn

s — grzectiy jego

ojca.

Zjawi si

by wanie Episkopowi owiadczy, e przebywa ju w czycu e ztamtd nie moe si wydoby z powodu grzecliów. Dosifiej zapewnia,
e pracuje nad tem, aby ojca wydoby z czyca.
Po upywie miesica owiadczy, e ju gowa
wynurza si, nastpnie, e jest ju po pas, wkocu — e ju tylko nogi tkwi w czycu. Poniewa z zupenem wj'^dobyciem si jego z czyca
i

i

zwizana bya sprawa
wstpienie na

tron

Piotra, a ze mierci jego
Awdot'ji, nabona Carowa

zamówia u proroka tysic mszy na intencj rycliego wydobycia si do zupenej szczliwoci ojca
proroka. Oczywicie — modli si sam prorok,
a

pienidze

wzi

z góry za wszystkie, co uwaza potrzebne tembardziej,
jakoby wydobycie si grzesznej duszy, trzymanej
czycu
tylko za nogi, byo najtrudniejsze.

a

e

w

Poniewa siostra Piotra i\']arja w tej caej
bya take bardzo zainteresowan, jako
przysza wspócarowa, nabony Episkop, który
sprawie

ju oddawna zwróci
carówny, uwaa, e

swoje afekty miosne do
oddanie si jemu zupene.

O
nie tylko dusz, ale
ciaem, jest koniecznie potrzebne do zbawienia jego ojca, a wic
tylko przyspieszy wstpienie na tron Marji,
i

moe

—

oczywicie

nic

innego nie pozostawao jak

by

pokorn posuszn w obec proroka. Awdotja
Helena miaa ju staego amanta w Glebowie; od
niej Episkop mia tylko korzy — zamówionycli
i

mszy.

Cay

popowsko - monasterski spisek Suzdalski byby moe pozosta tajemnic, gdyby
Aleksy, przelkniony mogcemi przyj nastpstwami, nieby uciek do Wiednia.
Sprawa zatargu ojca z synem nabraa nadten

zwyczajnego rozgosu, staa si wprost skandalem europejskim, rzucajc ogromnie ponure wiato na stosunki dworskie, panujce w Petersburgu,
który zosta ju deklarowany jako stolica przyszej potnej i wielkiej Rosji. Sympatje niemieckie Piotra
ale

i

w

objawiy

okolicznych

si

nie

tylko

w

tej

miejscowociach —

nazwie,

Peterhof,

Oranienbaum etc. Poniewa w tym zatargu ojca
z synem najwikszy udzia wzia matka - carowa Awdot'ja Fiodorówna, przeto opowiemy

w

krótkich

sowach cay przebieg

tego zatargu

a

od wyjazdu do Wiednia,
do mierci Aleksego.
matki przeNie bj'a to tylko cicha walka syna
ciw ojcu i mowi, ale walka dwóch wiatów,
dwóch prdów pastwowych: jeden pragn nawróci ycie pastwowe na nowe tory, da temu
pastwu podstawy nowoytne do dalszego rozwoju; drugi chcia wtoczy je, a raczej zatrzyn^a^ vy cjotychczspwych formach Wielkiego Ksi^i

26
i)

e

syn, przystwa Moskiewskiego. Piotr wiedzia,
szy nastpca tronu, stoi w opozycji przeciwko
jego nowatorstwu, jego celom pastwowym; wieta opozycja opiera si o duchowiestwo
dzia,
1
o matk, dwie potgi moralne nadzwyczajnej
mocy w obec nieowiconego spoeczestwa Rona drodze do przeobrae,
sji, stojcej dopiero

e

ie majc

pewnych dowodów,

nie

móg wystpi

opozycj, na czele której, jako
jawnie do walki
moralni kierownicy, stali syn i ona Cara. Syn
wyranie odzywa si,
szepnie sowo Episkopom, Episkopi popom, popi
ludowi, a upadek

e

—

Cara bdzie pewny.
Piotr, przy caej swojej surowoci charakteru, nie pragn usun od tronu Aleksego, który

by jedynym prawowitym nastpc mzkiej

linji.

Oeni go w r. 1711, uywa do spraw pastwowych, aby go zbliy do swoich celów zamiarów,
a nawet przez rok jeden powierzy rzdy pastwa, ale nie znalaz w nim ani chci do pracy,
ani umiejtnoci v'nikania w plany ojca, ani nawet dobrej woli. Jakkolwiek sd postronnych
o Carewiczu przedstawia go jako czowieka
i

do

wyksztaconego, znajcego jzyk niemiecki, majcego pewne wiadomoci z matematyki, potrzebne
do zawodu wojskowego, nie ulega adnej wtpliwoci,
bya to natura gruba, pospolita, tkwica Cakowicie w zwyczajach i formach ycia starego moskiewskiego bojarstwa: z
by bru-

e

on

talny

do niemoliwoci, a brutalnoci
prowadzi
do mierci (1715), upija
najpospolitsze towarzystwo popów

j

i

swoj

do-

si, lubi
prostych
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dziewek, zgoa niecnotliwej konduity. Przymioty,
jak na nastpc tronu, niezbyt podane. Nic
zachowanie si syna martwiprzeto dziwnego,
nago pragn na drog
ojca i
Piotr
prowadzi. Ale trafia kosa na kamie.
by dobry na reformatora takiego barbarzyskiego spoeczestwa, jakiem w owe czasy byo rosyjskie, ale nie mia zdolnoci pedagogicznycti
o tyle nawet, aeby wychowaniem wasnego syna pokierowa.
Midzy ojcem, a synem byo

e

e

o

wielkie

waciw

podobiestwo upodoba,

charakterów, ale
tualna: Piotr

by

a

moe

nawet

bya

olbrzymia rónica intellekczowiekiem dzikim, ale rozum-

nym, syn — dzikim i pospolitym. Zdolni byli do
wzajemnego amania si ze sob, ale nie do wzajemnego zrozumienia si umiarkowania. Byy
i

umysy

zdolne do narzucania swojej
woli lub do obudy i pokory, ale nigdy do wzajemnych ustpstw i do wyrozumiaoci. Jeden
by zepsuty otoczeniem matki wychowany w przesdach starobojarskich; drugi ujrzawszy po raz
pierwszy w yciu inny wiat kulturalny, nie ten
jaki oglda w Moskwie, na dworze starego ojca,
zosta nim olniony i zdao mu si,
w cigu
kilkunastu lat zdoa przerobi stary bojarsko -tatarski organizm na pastwo nowoytne. Std wypyway niezbdne starcia, które trzeba byo
pokonywa si nawet w obec wasnego syna.
Niezadowolenie midzy ojcem a synem wzrastao, gdy Piotr w r. 1707 formalnie polubi dawto

skrajne,

i

—

e

—

n

kochank Mieszykowa

tarzyn.

Mczkiego

a

potomka

póniej

swoj — Ka-

z tego

maestw*
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na razie nie byo, ale mona si byo spodziewa*^,
i to wzmagao agitacj duchowiestwa przeciwko
Piotrowi, zasaniajc si powag dawnej Carowej
i
syna, któryci starano si utrzyma w opozycji
przeciwko Carowi. Matce i synowi szeptano do

— istotnie mia podobno ner—
kow ctiorob, rj^chej mierci przeto jego naley spodziewa si, e Car jest znienawidzony

e

uctia,

Piotr cliory

przez naród cay, a po jego mierci naley odrzuci nowatorskie zapdj^ dzieo Antyctirysta.

Z

maestwa modego

syn Piotr
od niego.

i

Piotr
i

wnuk

nie

Carewicza pozosta

córka Natalja, o rok zaledwie starsza

obawia si,

ze po

jego mierci syn
przez niego.

pójd drog wytknit

Po mierci synowej napisa do syna

list,

wzywa-

go do nawrotu na drog poprawy, a w przetym
ciwnym razie grozi pozbawieniem tronu.
czasie, mniej wicej, Katarzyna powia mu syna.
Zatarg ojca z Aleksym przybra groniejszy chapoprawy, a Alerakter. Piotr natarczywiej

jc

W

da

ksiej

wicej

da od

pocz si obawia grób

ojca.

-

syna tem natarczywiej stanowczego owiaddo Francji
mia zamiar wyjecha z
czenia,
Niemiec; lka si odjecha, pozostawiwszy syi
na w sytuacji nie wyranej! Postawi mu ze swej
strony rodzaj ultimatum: jeli zdecyduje si podziela zamiary reformatorskie ojca, niech si stanowczo poprawi, zaniecha rad „brodaczów" i pomaga ojcu w rzdzie lub zostanie mnichem. Klasztor bywa najczciej miejscem gdzie Carowie
?jamykali wybitnych opozycjonistów lub Iud?i ni-

e

on

bezpiecznych dla siebie. Sybir jeszcze nie by
modzie.
Aleksy odpisa, 'e nie czuje w sobie
si, aeby bra na swoje barki rzdy pastwa,
clice przeto wstpi do klasztoru.
Na rozmow
osobist nie poszed do Cara, udajc chorego.
czaCar odwiedzi syna. Zasta go w óku.
do
sie rozmowy najsolenniej owiadczy ojcu,
Car
monasteru pragnie wstpi. Wiedzia,
si
nie artowa; wola tedy dobrowolnie
przed jego wol, ni narazi si na mier pewn.
Piotr naznaczy mu sze miesicy do namysu
i odjecha.
Nieobecno Cara rozwina agitacj popowsk. Monaster Suzdalski sta si ogniskiem przyspieszonych narad i zwikszonej opozycji. Trzeba byo co postanowi w czasie nieobecnoci
Cara, aeby kandydatowi duchowiestwa i bojarstwa
Zamknicie si
zapewni zwycistwo.
w monasterze równao si dobrowolnemu zrzeczeniu si tronu; jawny bunt by niemoliwy, gdy
wojsko byo po stronie Cara; pozostawaa przeto
ewentualno najprawdopodobniejsza przeczeka
burz. Jak gdzie? Wiadomo byo,
Car choprzeczeka
ry,
nie dugo
moe, a zatem
ten czas w miejscu bezpiecznem.
Niewiadomo przez kogo podsunita, wyonia
si myl udania si do Wiednia, pod opiek Ceza
sarza Niemieckiego, jako szwagra.
ni Aleksy poszed. Ledwie Car wyjecha w podró swoj, Aleksy niby powróci do zdrowia

w

•^'

do

W

e
e

ugi

—

e

y

i

e

—

Do, e

i

owiadczy,

e

ma

zamiar

pody

za ojcem.

wyjecha na Kopennag. Gdy ju Car na
miejscu stan, dosza go wiadomo o ucieczce
syna i o przyjedzie jego do Wiednia. Aleksy
wybra si tam bez licznego Dworu, ale
z koPiotr

—

zwyk prost dziewk wiejsk. Oczywszelkici spryn, aeby syna
wicie Piotr
stamtd wydoby. Ostrony Dwór Wiedeski,
niecicc si naraa na zatargi z Moskw, wychanic,

i

uy

sa

Zabiegami dyplomatycz-

zbiega do Neapolu.

bd

e

wszelkie winy
nemi, jakote obietnicami,
nieulegnie adnej karze, skomu przebaczone,
niono Aleksieja do powrotu. By to czowiek

e

nie mdry.
Wróci przeto.
Tymczasem Piotrowi udao si wpa na
lad Suzdaskicli intryg spisków, przyapa tajkorespondencj Awdotji z Glebowem pozna
sprawki nabonego Episkopa. Majc wszystkie
dokumenty w rku. Car postanowi wytoczy formalny proces synowi, oskarajc go o knowanie
spisków, zdrad przeciwko pastwu i bunt przeciwko wadzy ojcowskiej. W ten sposób ca
sprawjc oddawa pod wyrok sdu pastwowego.
Niby umywa rce od wszystkiego, ale wyznaczy
osobicie sdziów do tej sprawy. Ucliyli si

nie stanowczy

i

i

n

i

— znaczyo to sprzeciwi
wyrok uniewinniajcy Ca-

byo niepodobiestwem
si

woli Cara;

—

wyda

Sd

by
równao si gniewowi Cara.
rewicza
i
mieszany: z przedstawicieli duchowiestwa wyszych urzdników zoony.
Poniewa cay ten proces z rozkazu Cara
zosta drukowany, a sprawa Aleksieja Piotrowicza
jest tylko dla naszego tematu epizodem, na tem
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comy

powiedzieli,

powiemy

poprzestaniemy.*) Kilka

sów

zakoczeniu.
Carewicz
Urzdowy komunikat doniós,
umar w wizieniu. Opinja publiczna wszake
w Petersburgu mier t przedstawiaa zgoa
nie jako zwyke zakoczenie ycia ludzkiego, lecz
otoczya
krwaw legend, wymieniajc nazwiska osób, które w dramacie carskiego Dworu
udzia bray. Doda potrzeba,
we wszystkich
paacowych rewolucjach, Niemcy, ulubiecy Carów i Carowych, odegrywali pierwszorzdn rol.
dramacie Aleksieja Piotrowicza odegrali take
tylko

o

e

j

e

W

rol

—

najtrudniejsz.

by

Jednym

z

ulubieców

Weide. Nalea on do
rzdu tych, którzy do Rosji, od Piotra poczwszy, napywali z Niemiec w nadziei zdobycia dla
siebie wietnego losu
zdobywali go prawie
i
zawsze. Nikt nie wiedzia skd si wzi von Weide, którego Piotr zrobi jeneraem i do osoby
Piotra

jenera

Adam

—

swojej przybliy, zaszczycajc go zaufaniem nie-

Jako osob zaufan posugiwa si
Car w czasie zatargu z synem. Nie tylko
naznaczy go sdzi w tej sprawie, ale do celi
w której Carewicz byl wiziony, jego tylko bra
dla przesuchiwania winowajcy.
Przy pomocy
Weide wydoby Car od syna wszystkie zeznania,
które posuyy potem sdziom do wydania wyroku, skazujcego Carewicza na mier. Weidf
podpisa take ten wyrok. Car, mimo wszystko,
nie odway si wykona wyroku publicznie.

zwykem.

nim-

')

W

Rzadki ten druk wspóczesny

Rapperswliu.

znajduje

si w

Biibljotece

Zeznania Carewicza byjy w5'^ftiuzoe fóga^
mi i inkwizycj, przy czera Car wspólnie z Weide pracowali. Oni te obaj postanowili zgadzi
Carewicza pokryjomu
otru poprostu. Aeby
uzyska trucizn, Car wysa Weide do aptekarza
take Niemca
z rozkazem wydania gwatownie
dziaajcej trucizny. Przestraszony aptekarz zgodzi si trucizn wyda tylko do rk carskich,
pojecia w towarzystwie Weide do twierdzy

—

—

i

wrczy

Carowi.

Teraz

rozpoczy si
zmczony,

sceny: Carewicz, jakkolwiek
tarai

zamany

i

torturami,

przyj

dzikie

zbity knu-

trucizny

nie

Niepoiamowany w wciekoci Car przy
pomocy Weide wasnorcznie mia uci mu
cicia.

gow.
Aeby zaciówa cis

uy

tajemnic

padku, Piotr
innej [osoby.
Kramer, mieszczanka niemiecka
zdobj^ciu

na

Narwy przez

wysan

zostaa

Piotra,

tego wy-

Bya ni Anna

Po
Narwy.
jako branka wojenz

gb

w

Rosji, do Kazania,
po kilku lataci wrócia do Petersburga, Tu
zetkn si z ni Piotr
podarowaa jako brank,
jeneraowi Balck. Po rozmaitych przejciach, aeby mie w pobliu siebie. Piotr mianowa pokojow czems podobnem do damy dworu tytu
ten brzmia pikniej po niemiecku, kamerjungfer,
— do towarzystwa ony swojej Katarzyny I. Prz^'

skd

i

—

—

ony utrzymywa — kochank. Otó ta
Anna Kramer zostaa dopuszczon do tajemnicy
mierci Carewicza. Car, odrbawszy gow synowi w napadzie furji gniewu, ulk si jednak
boki!

opinji

i

tych samych

popów, którzy, aczkolwiek
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Wydaii wyrok mierci, polecili jednak syna miosierdziu ojca. Trzeba bj^o zatrze lad morderstwa. Do tej czynnoci powoa Piotr
Kramer. Wprowadzona do celi Carewicza, kocianka
Carska przyoya
do tuowia, przebraa
trupa w mundur i w takim stanie wystawiono go
na widok publiczny. Ogldano go zdaleka, a midzy sob, tylko w bardzo pewnem towarzystwie,
szeptano
o morderstwie.

Ann

gow

—

w

mier

Carewicza nastpia w tej czy
innej formie, czy zosta otruty, czy te mu

Czy

ojciec

gow uci —

jest to

rzecz podrzdnego

w

obec moralnego zabarwienia samego
faktu.
wiadczy ono w jaki sposób tamtoczesne
spoeczestwo rosyjskie oceniao rzeczywisty
charakter Piotra, skoro uwaano go za zdolnego
do tego rodzaju bestjalstwa.
Awdot'ja przeya mier syna, mier
mier swojej rywalki na tronie Katarzyny I.
Ta czuchonka ukoronowana nie uwolnia z wi*
Poniewa dalsze jej losy
zienia Awdotji.
si z panowaniem nastpcy Katarz3'ny— Piotrem II,
znaczenia

m-

a

—

i

cz

wspomniemy

jeszcze

o

niej

w okresie
w czasie

rzdów tego modego Cara,
dwie mode kobiety pady ofiar

krótkich

których
intryg dworskich
starego moskiewskiego bojarstwa, dnego przywrócenia dawnych przed-piotrowych czasów.

Kobiety na tronie Caróv,

Katarzyna

II.

(-

t

1.

1/27).

Trudno sobie wyobrazi co bardziej fantaniezwykego jak losy tej kobiety,

stycznego

i

—

mówi nam

istna
wypada. ycie jej
bajka czarodziejska, jaka mieszanina skrajnej
niedoli i tego, coby mona nazwa najwyszem
szczciem. Droga jej
od pomywaczki naczy
kuchennych wiejskiego pastora do tronu carskie-

o której

—

go, to splot najrozmaitszych przygód, a szczyt do
jakiego dosiga moliwy by tylko do zdobycia
w kraju na pó-dikim, jak bya ówczesna Rosja,
w spoeczestwie, które wymagao od kobiety

tylko

przymiotów fizycznych,

umysowych
Ani

lecz nie moralnych,

lub estetycznych.

rok, ani miejsce urodzenia tej kobiety
znane dokadni. Wystpia ona do walki
z yciem nawet bez nazwiska, które ju póniej
zostao urobione dla jej rodziny. Wiadomo tylko,
urodzia si na Litwie, we wsi nalecej do

nie

e

s

3S

Sapiehów, na pogfaniczu t Liwoni. Wiadomo,
na imi Samuel, nazwiska, zwyczajem
wikszoci tamtoczesnych wocian, nie mia wcale,
a ochrzczony by w wierze rzymsko - katolickiej
sam i caa jego rodzina, skadajca si z syna
Karola i córek
Marty, Krystyny i Anny. Nie
wiemy jaki by stan materjalny tej rodziny, prawdopodobnie nie osobliwy, bo Marta, jako dziewczyna kilkunastoletnia oddan bya na
do
pastora w Roop. Stao si to zapewne po mierci
ojca, gdy cikie warunki ycia zmuszaj rodziwociask do szukania cileba u obcych.
Marta znalaza si na
Tak czy inaczej, do,
subie u pastora Dautha w Roop. Po pewnym
czasie opucia jednak Dautha: udaa si do miasteczka Marienburga, gdzie przyja take obowizek sucej, take u Pastora Gliicka. Zdaje
si,
ze suby u pastora Gliicka bya bardziej
zadowolon ni u Dautha. Na nowej subie znalaza towarzyszk, córk pastora, z któr zaprzyjania si. Bya to rodzina o skromnych zasobach materjalnych; dziewczta pracoway razem
obie jednako oddaway si wiczeniom wyznania protestanckiego. Pastor udziela jej podstaw
tym domu zaporeligijnych swego wyznania.
znaa si dobrze z robotami gospodarstwa domowego, ale czyta i pisa nie nauczya si. Z osuchania si mówia po niemiecku po polsku,
biegle, ale nie poprawnie i nigdy adnej obcej

e ojcu byo

—

sub

n

e

e

i

W

do

i

mowy

nie poznaa dobrze.
Naley przypuci, e peregrynacja od

nego pastora do drugiego trwaa

lat

kilka;

jed-

ju

bdc

subie

u Gliicka, trafia si, jak to mó„partja".
O
jej pocz [si stara dragon szwedzki, znany tylko z imienia, lohann,
a Marta, nie majc ani innego wyboru, ani lepszyci widoków na przyszo, przyja jego pro-

na

wi

rk

pozycj i wysza zam. Miodowe miesice nie
trway wszake duej nad kilka dni, gdy lohann, jako onierz, zosta powoany do puku,
pozostaa prawdopodobnie na suNie wiadomo gdzie si ów lub
odby kiedy, ani te jak dugo po lubie Marta
pozostawaa w domu Gliicka. Wojna, która wkrótce wybucha midzy Szwecj a Rosj, zastaa
w Marienburgu. Malutka twierdza, niegdy krzyacka, zostaa oblon przez wojska rosyjskie
i
zdobyta przez jeneraa Szeremet'jewa. Ludno
miasteczka, jako jecy, dostaa si w niewol moskiewsk. Taki sam los spotka i Mart. Szerea

moda ona

bie u pastora.
i

j

met'jew,

zetknwszy si

z

pastorem, a

moe

na-

wet mieszkajc w jego domu, co byo rzecz prawdopodobn, ujrza tu Mart. Wpada mu w oko.

O

ile z

portretów

w

póniejszym wieku, które

wnosi mona, Marta nie naleaa
nigdy do piknoci w pojciu cywilizowanego
doszy do

nas,

—

czowieka, przeciwnie nie odpewiadaa zgoa wymaganiom! przymiotom piknoci. Z obfitoci piersi,
z wydtych policzków rumianych, z szerokiej, rubasznej

i

pospolitej

iwarzy,

mona

/wypuci,

zachcajco,

pi

umiechajcej si

e

bya

to

krzep-

zamaszysta wiejska dziewka, rumiana, hoa,
twapena ycia, tryskajcego z caej postawy.
rzy jej adnego uduchowienia ani ladu nie byo
ka,

W
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natomiast zmj^slowo uderzaa z oczu
i
wiecaej postaci. Ozdob jej byy
Parobcy
obfita.
ludzie
fizyczna, bujna
niewybrednego temperamentu kocliaj si w takich kobietaci. Szeremet'jevv zwróci uwag na
od Gliicka bez ceremonji jako
Mart i zabra
naonic. Trudno przypuci, aeby jenera,
dla siebie
szczególnie rosyjski, móg
to w czasie wojny.
U Szeredo towarzystwa
Mieszykow, ju wówczas
met'jewa spostrzeg
potna osobisto na carskim
ulubieniec Carski
widocznie w stylu rodworze. Bya to
S3'iskim, bo Mieszykowowi Marta wpada w oko.
Szeremet'jew, chcc niechcc, musia
odstpi
carskiemu ulubiecowi. U Mieszykowa pozostawaa w roli sucej, cieszcej si askami swego

wida,

modo

o

1

i

i

j

j wzi

i

j

i

pikno

i

j

pana.

Powiadaj,

e

Mieszykow by w

niej za-

e

kochany, a nawet zazdrosny do tego stopnia,
nie pozwala jej zjawia si w obecnoci swoich
goci; wolno jej byo widywa si tylko z rówtake od oczu Piotra,
nymi sobie. Ukrywa

j

wiedzc

o

niepohamowanym temperamencie

Ale raz,

w

czasie wspólnej pijatyki z Piotrem, po-

e

Cara.

ma u siebie pikn niewolnic,
Marienburgu. Car kaza
sobie sprezentowa; jakoby zachwycony zosta piknoci
Marty do tego stopnia,
od Mieszykoodstpi. I tak w czasie pijackiej
wa, aby my
zabawy, ona zwykego onierza szwedzkiego
lohana w bardzo krótkim czasie zmienia dwóch
kochanków, narzuconych jej losem,
wreszcie
staa si kochank carsk. Wówczas ju religj
chwali si,

wzit w

j

e zada

j

a
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rzymsko-katolick zmienia rft protestanck, nie
bez wpywu zapewne dwóch pastorów, u któryci
suya do zarapójcia.
Marta, stawszy si kocliank carsk, nie zerwaa zgoa stosunków z Mieszykowem. Dwie
te

miay wspólno pochodzenia, wspólwspólne kulturalne przysfery umysowej

natury

no

i

zwyczajenia, waciwe
Nic przeto dziwnego

sferze,

z

której

wyszy.

e

si zbliyy do siebie.
nie
odczuwa
pewnej wdziczMarta nie moga
noci do Mieszykowa, przy którego porednictwie

zaja wysokie

stanowisko

—

carskiej

ko-

Mieszykow, obdarzywszy Cara kochank

chanki.

wypuci jednak Marty z opieszkoy ycia, jak sam przeszed. Od

ze swojej rki, nie
ki

i

z tej

Cara dzielio j niezmierzone oddalenie spoeczne,
od Mieszykowa nic. Wzajemnie byli sobie poMieszykow mia przy boku
trzebni i równi.
ordowniczk swoj, a Marta
protektork
Cara
w osobie dawnego kochanka mistrza, który
poucza jak si ma zachowa w obec Cara, aby
jego askawe wzgldy zachowa jak najduej.
Po skoczonej wojnie Piotr zabra faworyt
swoj ze sob jako przyboczn dam dworu, cho-

—

i

—

j

e

ona jego siedzi jako mniszMoskwie Marta
ka w Suzdalskim monasterze.
jeszcze raz zmienia religj i przyja obrzdek
wschodni, wedug rytuau cerkwi prawosawnej.
Tu otrzymaa imi Katarzyna Aleksiewna. Nowy
ten chrzest odby si w warunkach, mona pocia wiadomo byo,

W

wiedzie, niesychanych:
nicy carskiej

bya

matk

siostra

chrzestn ulubie-

Piotra

— Katarzyna,

ta
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sama, któr

by zamkn w

klasztorze z

powodu

udziau jej w buncie strzelców, a ojcem chrzestnym syn Aleksy, bdcy w walce z ojcem, który
matk jego w Suzdalu trzyma, a póniej jemu
i

gow

uci.

Z

wspóycia z pokojówk dwóch pakochank dwóch jeneraów, Piotr mia

tego

storów

i

kilkoro dzieci, z których najstarsza Anna, urodzo-

na

w

r.

skim, a

za

1708

bya

zamn

za

ksiciem Holszty-

matk Cara, noszcego imi Piotra III, druga

Elbieta, urodzona

w

r.

1709

bya póniej

Ca-

row

moskiewsk. O obu w swoim miejscu mowa bdzie. Inne dzieci, midzy innemi dwóch
synów, pomary w dziecistwie. Do roku 1713
Piotr
z Katarzyn — Mart w konkubinacie,

y

gdy

ani

Piotr,

ani

rozwodu;

Marta nie mieli

si rodziy, byy uwaane
jako nieprawego oa. Ale Piotr sam dla siebie
by prawem.
roku tedy 1713 wyszed ukaz
dzieci

które

przeto,

W

obwieszczajcy,

prawowit

e

Aleksiewna jest
tem samem milczco

Katarzyna

maonk Cara,

a

przyznano prawowito urodzenia dzieci.
Przeksztacenie Rosji na wzór europejski
nie mogo si odbywa tak szybko jakby sobie
tego yczy Piotr.
Reformy jego pastwowe
i
wprowadzenie nowych instytucji, a nawet reformy towarzyskie, polegajce na zmianie stroju
i
na towarzyskiem czeniu si kobiet mczyzn
w „asamblejach", byy tylko form bez treci,
by^y tylko ramami dla przyszoci.
Ale i o te
formy trzeba byo bezustannie stacza walki
z zastarzaemi zwyczajami,
Na dnie tyoli wszyi

—

40
stkich „reform"

leaa

stara Rosja, stare bojarstwo,

stara nieokrzesano obyczajów. W takich warunkach nikt nie dziwi si prywatnemu yciu
Cara; kady bojarzyn robi to samo: trzyma obok
ony dziewki suebne, jako kochanice. Reformator Rosji nie móg zreformowa samego siebie.
Z nieprawego oa Katarzyny Marty stworzy sobie rodzin zupenie now; ze star zerwa
w sposób gwatowny brutalny. Syn okaza si
-

i

niepobuntownikiem, nieulegajcym woli ojca
dzielajcym jego reformatorskich planów. Z koniecznoci przeto przywizywa si coraz bardziej
do nowej rodziny
do tej kobiety, która mu j
stworzya. Moe nawet przypuszcza,
wyniósszy
na tak wysokie stanowisko, susznie bdzie
móg wymaga wiernoci
poddania
si zupenego. Bra w rachub moralne przyczyny, ale nie uwzgldnia wpywu jaki sfera urodzenia
Marty i zmiana kochanków na charakter wywiera moe. Katarzyna na wysokiem stanowisku
ony carskiej nie przestaa by
stojc
na poziomie gustów i przyzwyczaje garderoby
i

i

e

j

i

suc,

i

kuchni.

Udajc, zwyczajem niewolników, w obec
Cara pokor i wierno, podtrzymujc jego zamiary reformatorskie, których ani celu ani nastpstw nie rozumiaa, prowadzia poktne intrygi
z

Mieszykowem, a nie przerywaa zgoa stosunz dawnym swoim
lohanem, który si

ku

w

mem

Petersburgu zjawi. Po za plecami Cara zawizaa take stosunek miosny, z paziem swoim.
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Moens de

w

czem

Croix, o

la

swojem miejscu

mowa bdzie.
Piotr

by

dugi czas

zalepiony

poprostu

mona, wywyszy
j w oczach wasnego spoeczestwa caego
tronu usiowa
wiata. Potg swego imienia
pokry jej pospolite urodzenie podnie przyKatarzyn

i

stara si,

o

ile

i

i

i

W

posiadaa.
r.
1721 kaza
ponowi przysig na wierno sobie i Katarzysukcesork po
nie; w rok póniej naznaczy
swojej mierci. Aeby prawomocno tego aktu
w oczacti pospólstwa utwierdzi, w sposób uroczyw Moskwie na pocztku roku
sty ukoronowa
1724. Katarzyna, wzruszona, upada do nóg Cara,
i na jej
Car podniós
koron sam
By to szczyt, do którego dosz)'- zudzenia
Cara. Wyniesienie si Katarzyny na stopie panujcej dynastji, nie
zgoa ani na zmianaogów do nierzdnego
jej charakteru, ani
ycia.
Nauczya si tylko wicej przebiegoci
lepszego sposobu ukrywania swoich miostek.
mioty, któryci

nie

j

j

gow

j

n

woy.

wpyno

i

Otaczajc Piotra pozorami wiernoci pochlebiaUc jego reformatorskim zabiegom prawom, których donioso pastwowa leaa po za granicami jej inteligencji, oddawaa si poktnym intrygom z Mieszykowem
poktnym amorom. Ale
dopiero pod koniec ycia, na kilka miesicy przed
mierci, Piotr przekona si,
Katarzyna pozostaa wiern nie jemu, ale dawnym swoim naogom czstego mieniania kochanków. Awantura
i

i

i

e

gon

z De la Croix staa
si
niewtpliwie
byaby sie zakoczya równie gwatownym upadi
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kiem Katarzyny jak byo wyniesienie si Marty

a

do stopni tronu.
Z rodzin de la Croix zapozna si Piotr
w Moskwie. Wspomnielimy ju o tern o stosunkach Cara z t rodzin. Piotr sprowadzi
do Petersburga. Wszyscy czonkowie tej rodziny
synli z piknoci. Najmodszy de la Croix wpad
w oczy Katarzynie, ju otoczonej blaskami tytuu ony carskiej i wietn)'m dworem. Niewiadomo
jakich rodków uywaa ona w obec Piotra, aeby
modego de la Croix zbliy do siebie,
udao si jej zrobi go kamer-junkrem, rodzajem
pazia przy dworze. By to stopie do dalszych
awansów dworskich. To te wkrótce zosta kamerherem, urzd zbliony do szambelana.
ten
sposób lekkomylna Katarzyna, ju dobrze przekroczywszy Balzakowskie tr.Tydziestolecie, moga
mie zawsze prawie piknego modzieca przy
sobie, gotowego do usug Carowej z tytuu swego urzdu. Wszyscy zwrócili uwag nazbyt wielk
poufao w stosunkach Katarzyny z de la Croix,
szczególnie w czasie nieobecnoci Piotra. Raz
nawet Elbieta, córka Piotra, zwrócia uwag
ojcu na pomieszanie matki i De la Croix w chwili
nieoczekiwanego wejcia jego do pokoju,
ale Piotr nie dostrzega tego. I tak trwa ten romans czas duszy; zachodzia tedy wtpliwo
czyje waciwie byy dzieci, które si rodziy
w ostatnich latach i byy grzebane z carsk okai

j

do e

W

zaoci?
Nareszcie Piotr pocz podejrzewa on.
sam dojrza co niestosownego w stosunkach

Moe
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moe

zakochanej pary, lub

g—

wtpliwe

co jest

stwo, na jakie

ze

kto zwróci! jego uwawzgldu na niebezpiecze-

si naraa zdradzajcy

rodzaju, — do, e

tego

on.

Piotr

tajemnice

postanowi ledzi

wzi si do tego w sposób do niemisj t draliw poruczy siostrze De

Ale

zwyky:

dawszy jej urzd
damy dworskiej Carowej, zatem osoby bardzo
zblionej. Niewtpliwie midzy bratem a siostr
la

Croix,

jeneraowej

Balck,

nastpio porozumienie. Piotr by bardzo ciiory,
upada na siaci widocznie nie wróono mu dugotrwaego ycia.
Chory lew przestaje by
i

strasznym.
Piotr

chcc si przekona osobicie

o

pogo-

moe

uszu jego ju doszy, zapowiedzia onie pewnego dnia swój wyjazd do Schlisskach, które
selburga.

Byo

w listopadzie 1724 r.
w kilka godzin by ju

to

rzeczywicie, ale
i
uda si wprost do

tem

we woskim
la

De

Croix.
la

Croix

paacu, na Fontance,
De
Zasta tam Katarzyn

ogrodzie.

Czy

i

bya

to

móg by

tuu swego urzdu

Pojecha
z powro-

Moe

by. Ale
schadzka?
take przy Carowej z ty-

Dowodu winy

nie

byo. Ale

Piotrowi wystarczao podejrzenie. Z gwatownoci,
jego naturze, kaza natychmiait
owiczy rózgami De la Croix, zbiwszy go kuakami na miejscu w obecnoci Carowej. Obiwszy
tego sambelana, oddal w opiek jeneraa Usza-

waciw

prezydenta Tajnej Kancelarji Cara, co
rodzaju synnego „Ill-o oddziau,"
Uszakow
by „knutem w rku Cara." Obity przez Piotra

kowa,

w

De

la

Croix

zdoa wprawdzie wróci

do domu,
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skoczy si dramat jego romansu
Katarzyn. Furja Piotra spada na gowy przedewszystkiem suby, która zostaa aresztowan;
nastpnie aresztowano jeneraowa. Balck, a tego
samego wieczoru Uszakow aresztowa De la Croix
osadzi go pocztkowo w domu swoim, przysposobionym na wizienie. Dwa dni przesiedzia
tutaj biedny szambelan, na przedwstpnej indagacji,
ale na tern nie

z

i

w

si bez knuta, rózgi
wPytki" czyli tortur. Poczem dopiero przywieziono go do Zimowego dworca, gdzie poddano
która

Rosji nie obcliodzia

^

badaniu
badania

s

sdowemu.

Nieznane
szczegóy tego
wyrok, ale
to z opowiadania.
Akty zostay
pastwow.
tajemnic
czasie przesuciania De la |Croix dosta, jak
powiadaj, uderzenia na mózg, a moe tylko byo
to omdlenie po wysuianiu wyroku, skazujcego
go na ucicie gowy. Piotr posun barbarzystwo
zemst jeszcze dalej. De la Croix, posdzony o^spisek na ycie Cara, by karany publicz-

— mamy

tylko

i

W

i

nie jako zbrodniarz z

ca

dzik ostentacj

barba-

rzystwa. Oczywicie, byo to posdzenie mao
prawdopodobne, gdy De la Croix
z agodnego i szlactietnego cliarakteru, niezdolnego do
skrytobójstwa.
Rzeczywistym powodem moga
by zemsta zdradzonego ma. Aeby si t zemst nasyci, Piotr nie zadowolni si mierci
De la Croix, kaza onie z okien paacu patrze
na wykonanie wyroku. Katarzyna musiaa przypatrywa si z okna caemu ceremoniaowi wykonania wyroku, a gdy gow.-\ kocianka spada
Z pacliy
zemdlaa.Nwet jej twarde ierwy, zaiar

syn

—
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w

yciu, nie wytrzymay przeraajcego widoku. Piotr omdlenie wzi widocznie za dowód winy aeby bardziej jeszcze zadowolni swoj zemst, kaza odrban
do szklanego na-

towane
i

gow

woy

napenionego spirytusem, postawi je w pokoju ony
przez kilka dni napawa si widokiem
nkanej w ten sposób kobiety. Nareszcie i jemu
ten widok wyda si moe zbyt okrutnym, bo
kaza usun
De la Croix odda do przechowania — doAkademji nauk, z poleceniem zamknicia jej w osobnym pokoju z drug gow, która ju tam czekaa na nieznanego
towarzysza.
Bya to gowa panny Hamilton, jednej z przymusowycti kochanek Piotra. Mimochodem wspomnie o tem naley,
Piotr po mierci syna
z pierwszego maestwa
po mierci dwócli
synów Piotra i Pawa ju podobno od Katarzyny,
czynia,

i

gow

i

e

i

i

nie

wia

mia mzkiego potomstwa.
syna. By przeto moe, e

P-a Hamilton poPiotr w cichoci

mu

tron po sobie. Wszystko
nieokieznanego charakteru
temperamentu. Tymczasem nieszczsna Hamilton, czujc moe wstrt do dziecka, które -nie
byo podem mioci, lecz gwatu, udusia je. Tak

ducha przeznaczy

byo moliwe

dla tego

i

wic

los

i

mzkiego potomka pozbawi Cara.
swoim niepohamowanym gniewie,

tego

Wcieky w

ci gow

j

odda
biednej matce
kaza
Traktowa
do przechowania do Akademji nauk
j zapewne jako preparat anatomiczny. I tak,
spiryobie te nieszczsne gowy stay w szko
tus zamknite, obok siebie jako straszne wiadectwo zemsty dzikoci uczu reformatora Rosji.
Piotr

i

i

i
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O

tyeh

tajemniczych gowach,

przechowy-

wiedziano
nic
wanych starannie po
w Akademji a do wstpienia na tron Katarzyny II.
Carowa ta, chcc si pozby natrtnej awanturukazie,

nie

i

przyjacióki ksinej
przj^czynia si do osadzenia

Daszkowej,

która
na tronie, ofiaPrezydenta Akademji. Wogóle

niczej

jej

rowaa jej urzd —
urzd ten w Rosji z nauk nic nie mia wspólnego: by tylko honorowym tytuem, do którego
przywizana bya wysoka pensja. Otó, kiedy
Prezydentem Akademji mianowan zostaa ksina Daszkowa, spostrzega w rachunkach zarzdu
Icwot, corocznie przeznaczan dla
Akademji na spirytus. Zbadawszy t spraw,
spirytusu uywano do szka
przekonaa si
nyci naczy, w których zamknite byy dwie
gowy. Po mierci Piotra przeniesiono je do piwnic w gmacm Akademji, a spirytus szed zapewne na utrzymanie w dobrych humorach gów dozorców. Nikt nie umia jednak wyjani, skd
pochodz te gowy, z czyjego rozkazu przechowuj si starannie, ani te do kogo naleay. Dopiero poszukiwania w archiwach wykazay
jedna jest
De la Croix, a druga damy
dworskiej, Hamilton. Pierwsza pada ofiar nienawici, a druga pychy carskiej.
Nie usza take kary jeneraowa Balek. Car
kaza
owiczy rózgami zesa na Sybir, gdzie
prawdopodobnie zakoczya ycie, gdy nazwiska

jak wysok

e

e

gow

—

j

^ej

i

po mierci Piotra ju si nigdzie nie spotyka.
Po mierci De la Croix sytuacja Katarzyny
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gron

staa si bardzo
dziej

e

clianek

1

niebezpieczn,

tembar-

rada, dawny kogówna jej podpora
Mieszykow by w nieasce Cara usui

i

nity od Dworu.

Pokazao

publicznego grosza,

si,

e

naduywa

mówic krótko: okrada skarb

by

niemiosiernym apov/nikiem. Bija go niekuakowa, ale trudno
raz Piotr za to po twarzy
byo stary naóg wykorzeni. Traci tedy ask
carsk ile razy pokazay si wiksze naduycia,
ale przyzwyczajony do niego Piotr, znowu go
przyblia do siebie.
tej cikiej dla Katarzyi

i

W

Mieszykow by znowu w nieasce, nie
móg si zatem zbliy do Katarzyny wspólnie
ny chwili

i

radzi nad usuniciem niebezpieczestwa, wiszcego nad obojgiem staryci kocianków. Pogodzi
Piotra z Mieszykowem zdoa zrczny czowiek,
syn niemieckiego pastora w Moskwie, zmoskalony Niemiec o polskim nazwisku, Pawe Jaguyski.
Zdoa on
w oko Piotrowi i awansujc powoli doszed do stopnia jenera-Iejtnanta
Prokuratora Senatu. Wysokie jego stanowisko
dawao mu wstp do Dworu, pozwolio zbliy si

wpa

1

do Katarzyny
nie.

n,

i

Mieszykowa pozyska
i

ich zaufa-

czyo z Katarzygorco wzi do serca

Trudno wiedzie co go

do e

jej

spraw

tyle wymóg wymow swoj na Piotrze, e znowu Mieszykowa powoa do boku swego.
Z t chwil we trójk z Katarzyn rozpoczy si narady nad wspóln przysj^oci. Piotr

i

by
z

bardzo chory. Cierpienia jego, poczone
zatrzymaniem moczu, wzmagay si codziennie

48
i

wprawiay gó

Maa bya

w

stan zupefnej nieprzytomnoci.

na wyzdrowienie Piotra, ale
wyzdrowienie mogo wywoa ze strony mciwego Cara zemst nad niewiern on, a przed
mierci móg zmieni ostatni swoj wol Katarzyn usun od tronu. Jednej lub drugiej
ewentualnoci trzeba byo zapobiedz. Byo nad
czera radzi. Ciodzio przedewszystkiem o to,
aeby Piotr nie mia czasu usun Katarzyny od
tronu, a wówczas faktycznym wadzc byby
nadzieja

i

Mieszykow

i

mógby kierowa Katarzyn wedug

wasnej woli. Ambitne plany Mieszykov/a siinteresie
gay, jak obaczymy, jeszcze dalej.
przeto starych kochanków leao przypieszy

W

mier

Piotra,

fizycznych nie

wiekbd
tronu, z

aeby w czasie swoich cierpie
mia monoci wydania jakichkol-

rozkazów, usuwajcych Katarzyn

czem si da sysze

w

od

chwilach zmniej-

pogoskom KaJaguyski postanowili
ycie trucizn. Nie byo to wcale

szonych cierpie.

Jeli wierzy

tarzyna,

Mieszykow

skróci

to

i

rzecz trudn. Ale by jeszcze kto, kogo do tej
intrygi wcignito, jakkolwiek nie do spisku na
ycie Cara. By to spowiednik Piotra Prokopowicz Teofan, synny kaznodzieja
literat wspói

Rusin z urodzenia, przybra na siebie
mask moskiewskiego patrjoty zwolennika repoudnioformatorskich planów Piotra, które
pozbawiy resztek autoncmji klasowej, otrzymanej jeszcze za czasów polskich
pilnie strzeonych przez za-dnieprskich hetmanów kozackich.
Sta si on obroc Katarzyny przed Piotrem,
czesny.

i

w

Ru
i
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e

któremu tumaczy},
tron uchroni

W ten

tylko

wstpienie

jej

na

Rosj od zamieszek wewntrznych.

sposób dziaa w myl ambitnych planów
Carowej, Mienszykowa
Jaguyskiego, przez
których zjednany zosta. On te w obecnoci
zebranego tumu publicznie
wojska
przysig, jakoby Piotr powiedzia mu,
tylko Katarzyna godn jest zasi na tronie Romanowych,
jakkolwik dla iTikogo nie byo tajemnic,
zapytany w chwili agonji komu tron po sobie przeznacza, wyszepta ledwie zrozumiale: .wszystko
i

zoy
e
e

i

przeznaczam..."

—

i

nie

dokoczy komu.

e

ten sam ProkoNawiasem doda naley,
powicz z retoryczn rozpacz wykrzykiwa w cerkwi nad grobem Piotra: „co to jest? Co to si
stao? Czy w samej rzeczy stoimy nad trumn
Piotra Wielkiego?"
Niewtpliwie wbrew woli Piotra, na tronie
wszechrosyjskim zasiada suca dwóch pasto-

rów, ex-ona szwedzkie;go odaka, kochanka Szeremet'jewa, Mienszykowa, De la Croix, ona Cara,
nazwanego przez historyków rosyjskich Wielkim,
a pod wzgldem religijnym najtrucicielka

ma,

przód katoliczka, potem luterka, a wkocu wyznawczyni wschodniego greckiego obrzdku, analfabetka, która do koca ycia na ukazach wyda-

wanych nie umiaa podpisa swego imienia. Mieriszykow wywfód j z nicoci, posadzi na tronie,
a

w kocu usun

z

tego tronu.

Charakter tej Carowej nie odznacza si przymiotami moralnymi. Jakkolwiek uchodzia za do-

radczyni

Piotra,

Kobiety na ttonie Carów.

sd

taki

naley

uwaa
4

jako
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ustpstwo

dla

dobrej

pamici

1

zasug

Piotra

w

obec Rosji, Cara, który Wielkie Ksistwo Moskiewskie przeksztaci, a raczej zaoy podwaliny do przeksztacenia na pastwo nowoytne
europejskich. Umiaa ona, jeli
dziaa stanowczo w ciwilach krytycznych, gdzie potrzeba byo wicej sprytu stanowczoci ni rozumu, ale po za te granice rada
rozum nie sigay. Podaj jako przykad
jej
rozumu zaciowanie si jej w obozie nad Prutem

wedug wzorów
nie radzi, to

i

i

w

r. 1711, gdzie wojska rosyjskie wraz z Piotrem
otoczone zostay przez Wezyra Assema, grocego rozbiciem armji Piotra i wziciem samego
Wówczas Katarzyna zebraa
Cara do niewoli.
gotówk, znajdujc si w obozie, ofiarowaa
swoje kosztownoci i wspólnie z Szafirowym

ca

Ostermanem zdecydowano przekupi Wezyra.
By to plan raczej Ostermana Szafirowa ni Ka-

i

i

tarzyny, ale jej przypisany pro lionore

i

ku zado-

wymkn

Ostatecznie Car
woleniu Piotra.
z puapki, a cliwaa tego czynu spada

si

na Kata-

rzyn.
Po mierci Pietra, maszyna nakrcona jego
rk, funkcjonowaa dalej, a bya w tem zasuga
który ster pastwa uj
raczej Mienszykowa,
w swoje rce, ni Katarzyny. Pozbywszy si

ciy

codziennie
piotrowego obucha, który
nad ni, Katarzyna pocza ulega wpywom dzie-

a tem samem wpyw Mienszykowa sabn.
Z dwóch córek jej Anna wydan bya zam za
ci,

ksicia Holsztyskiego Karola Fryderyka, a z
go maestwa by syn Piotr, który jako Piotr

teIII
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Elbieta bya jeszcze pann.
krótko panowa;
modemu Ksiciu Holstein
Przeznaczona za
Eutin, bratu ksinej Anhalt— Zerbst, matki pó-

on

mae-

Katarzyny II, niedoczekaa si
gdy narzeczony przed lubem umar.
Ambitny Mieszykow nie chcia wypuci
wadzy z rk swoich. Dawna wspólniczka jego
niejszej

stwa,

wywyszenia si

i

wpywów

zbrodni, jego

i

po-

tgi nagle stawaa przed nim w roli wspózawodNie móg si
niczki, zapory pewnego rodzaju.
z tern pogodzi,
kobieta, któr on wyprowadzi z ubóstwa i ponienia, która dziki jego staraniom tron zdobya najwikszego pastwa w Euwadzy, zdoropie, odsuwaa go od znaczenia
bytych tyloma lat upokorze, intryg i nieprawoci.
Katarzyna I na tronie, jako samowadna monarwspólniczk,
chini, nie bya ju dawn kochank

e

i

i

wrogiem.

ale

A Mieszykow

nie

nalea do

ludzi,

którzy z wrogami przez dugie lata robi porachunki.
Zna on doskonale stosunki Dworu
i

w

wszystkie spr3'^ny, poruszajce niemi i trafnie
tych stosunkach orjentowa si.
Katarzyna I, jako samowadna Carowa na

ironie,

okazaa

rakteru.

Bya

ca nico
pospolit

umysu chapokojówk w koronie,
swego

i

przypia wprawdzie sama sobie order w.
Andrzeja, ale zgoa nie zmienia swego charak-

która
teru

i

usposobienia, a nawet

subie u
kobieta w owym

bytych na
to

pena zdrowia
dugo jeszcze y,

nia,

i

przyzwyczaje zdo-

niemieckich pastorów.
czasie

okoo

czterdziestolet-

si fizycznych,
a zatem

Bya

moga

przeto

groniejsz stawaa

S2

W

si

dla Mieszykowa.
takich warunkach zbudzia si w jego umyle idea,
im prdzej tron
si opróni, tern lepiej dla niego, tembardziej
jeli na tym tronie zasidzie kto, kim mona bdzie z atwoci kierowa. Takiego nastpc dla
Katarzyny Mieszykow mia w gotowoci: by to
Piotr, syn skazanego niegdy na mier carewicza Aleksieja. Piotr I, dziad jego, woale o nim
nie myla; dziecko chowao si w zapomnieniu
zaniedbaniu, a jednak by to prawowity jedyny
nastpca na tronie Carów moskiewskich, tak niedawno jeszcze usunity od tronu intrygami Mieszykowa, Jaguyskiego i Teofana na korzy
Katarzyny, która zawioda oczekiwania gównego
menera caej tej dworskiej intrygi. Modzieniec
na tronie Carów byby narzdziem w rku Mieszykowa, A plany tego ambitnego chopa, ozdobionego mitr ksic, sigay jeszcze dalej.
Trzeba byo tylko usun Katarzyn. Wypróbowany w sprawach skrytobójstwa Mieszykow,

e

i

niedugo si waha.
zostaa otruta przez Miehistoryków wspóczesnych
dowodów na to nie przytoczy, nikt na adne akty
i osoby wiarogodne
nie powoywa si. Opinja
zoya si sama przez si. Jest to ów vox populi, wypywajcy z tajemniczego róda, który
bezimiennie wnosi akt oskarenia, a co waniejsze,
taki akt oskarenia najczciej utrzymuje si. Tak cz)^ inaczej Katarzyna pada ofiar
swoich naogów, nabytych jeszcze
w okresie
suby u pastorów lub w towarzystwie niezbyt
Cz}^

Katarzyna

szykowa?

aden

I

z

e

bd
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wybrednem swoich dawnych kochanków, gdzie
byo podtrzymywa wesoo przy pomocy
gorcych napojów. Miaa ona zwyczaj, kadego
mczyzn, który si przed ni stawi, uderza
po kieszeni
zapytywa czy przyniós cukierków.
trzeba

i

Zwyczaj ten, na pozór drobny, do tego stopnia
by wkorzeniony,
nie pozbya go si zgoa nawet zostawszy Carow. Charakteryzuje to nie
tylko sfer z ictórej wysza, ale take sfer w której
dugi czas przebywaa.
Otó ten zwyczaj
mia si sta przyczyn jej mierci. Mieszykow
dobrze wiedzia o nim. Gdy tedy zadaa od
niego cukierków, poda jej
zatrute.
Trucizna
nader
dziaaa
powolnie, ale wkocu zwalia silny
organizm Carowej, która w maju 1727 roku umara.

e

—

Lekarze, utrzymywali,

e mier

nastpia

skut-

kiem utworzenia si wrzodu na pucach. Ale
moga by take inna przyczyna. Wierna towarzyszka Piotra i Mieszykowa, tak samo jak obaj
potektorowie, upijaa si czsto. Naogu tego
nabya niewtpliwie na tych wesoych zabawach
z kobietami, jakim si Piotr i Mieszykow odda-

jej

gdzie wódka i wino stanowiy nieNa takiej zabawie poznaa
konieczno.
zbdn
si
ona przyczyn jej wyprzecie Piotra. Staa
wali

czsto,

niesienia
nie

si

si,

ale

te

t

mierci. Jako Carowa,
swej woli, upijaa

krpowana niczem oprócz

e wol miaa sab,
krpowao. Zmiana nastpia o tyle,
uszlachetnia poniekd trunek, przy zwykej

do

czsto, tembardziej,

a nic jej nie

e

wódce
bardzo

uywaa
lubia.

dobrego wina wgierskiego, które

Posugiwaa

si

czsto

i

kie-
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jada obwarzanki,
Upijaa si przeto powolniej

liszkiem gorzaki, ale najchtniej

w

moczone
i

winie.

niezbyt dostrzegalnie.

pijania

adne

ostrzeenia leka-

okazyway pod tym wzgldem
Carow. Zaprzestawaa na czas jaki
wina, ale naóg by silniejszy od woli:

rzy i rady
wpywu na

nie

wracaa do swoich obwarzanków
wina

a

nareszcie

w

i

wgierskiego

kieliszku utopia

Tak wic urodzenie

i

pospolito

ycie.
sfery z któ-

wysza przesuny si czerwon nici przez
cae jej ycie. Miaa ciao, które mogo si podoba niewybrednym smakom estetycznym, to
ciao wynioso j na tron, ale pospolito umysowa nie pozwolia jej zaj wybitnego stanowiska
ani przy Dworze, ani na tronie.
ycie jej rozpoczo si od nierzdu zakoczyo si nierzdem
duchowym. Nie bya to kobieta wyszego umysu,
o zdolnociach wrodzonych, które przy szczciu
rej

i

pozwoliyby

zaj

wysokie stanowisko,
noci i po3'^tkiem publicznym utrzyma
wia si jak meteor znika jak meteor.
jej

a z godje.

Zja-

i

Bya

to istota

nawskroj zmysowa, pozba-

wiona zupenie przymiotów moralnych. Umiaa
pochlebia planom reformatorskim Piotra, ale
tylko w osobistych utylitarnych celach, bo rozutylko w ten sposób na zdobytej wyymiaa,
nie utrzyma si zdoa, ale adnego faktu z jej
ycia nie ma, wiadczcego o wasnej inicjatywie
w kierunku dalszego prowadzenia tych reform.
Wjmiesiona na szczyt kochanki i ony Carskiej,
si wstydzia swego pochodzenia,
zdawao si,
bo nie zbliaa si nigdy do blizkiej rodziny,

e

e
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chocia nieraz miaa potemu sposobno.

W

tym

kierunku Piotr I okaza o wiele wicej szlacietnoci, gdy rodzin swojej ony z wasnej inicja-

Przypadek dopomóg
wiadomo, podróowa zawsze
z Katarzyn: pragn j w ten sposób nie tylko
owieci, ale podnie w oczach ludzi, stawia
na równym stopniu ze sob. Car, po zdobyciu

tywy wyprowadzi
do tego.

Liwonji,

z

nicoci.

Piotr, jak

czsto odwiedza

cj w

t now swoj
Leaa

prowin-

ona zbyt
celach administracyjnych.
blizko przerbanego przez niego okienka do Eu-

ropy na zatoce fiskiej, a co waniejsza dawaa
mu na dugiej linji dostp, tak podany do morza.

Marzeniem jego byo stworzy w Rosji flot, któraby mu uatwia dostp do caego wiata; zatoka
Rygajska pod tym wzgldem miaa wiksze dla niego znaczenie ni flota na morzach Azowskiem
czaCzarnem. Zaglda przeto nieraz do Rygi.
sie jednego z takich pobytów, asystowa wraz z Ka-

W

i

tarzyn w cerkwi
wi zbliya si do

k

w

Po wyjciu z cerkjaka staruszka z gromad-

cytadeli.

niej

—

— po wiejsku

bya to matka
ubranych,
teszczegóów
Katarzyny z wnukami. Nieznaray
go spotkania si. Jeden z* urzdników miejscoCawych moe wiadek naoczny opowiada,
rowa, rozmówiwszy si ze staruszk upewnia,
o niej pamita bdzie. Z Rygi Piotr i Katarzyna
udali si w dalsz drog do Niemiec, a dopiero
po powrocie, jenera - gubernator Szereraet'jew
otrzyma polecenie wysania caej rodziny Carodzieci

—

wej do Petersburga.

e

—

Rodzina

ta,

Tnajtno Lennewarden, w okrgu,

e

zamieszkujca
jak

si

zdaje,

5^'

f\ygajskira, nie

poddaczej,

Szeremet'jew

fenschilda.

speni go

moc

bya wcale woln od zalenoci

majtno bya wasnoci von

a

t.

j.

wysa

zabra

ca

Wolotrzymawszy ukaz,
rodzin Carowej prze-

Wolfenschild czu
si pokrzywdzonym, ubywao mu kilka dusz roboczych. Z tego te powodu uda si do jenera - gubernatora feldmarszaka Szeremet'jewa, growniesieniem skargi. Skarg t jednak dobroi

c
woln ugod
W

do Petersburga.

zaegnano.

znalaza si
w Petersburgu. Matka otrzymaa tu kt spokojny
do mierci, a braci
siostry Carowej oddano do
szkó.
Karol by onaty.
Jeden z braci Katarzyny
Przyby on do Petersburga ju po mierci Cara.
Podobno Katarzyna troszczya si bardzo jego
losem, gdy prosia jakiego Sapieh, który si
krci przy Dworze petersburskim, aby go odszuka sprowadzi. Stao si wedug jej yczenia
Ów Karol nazywa si podobno Ikaworoski, naj
prawdopodobniej byo to zepsute nazwisko Ska
Wroski, gdy z takiem przyjecha ju do Peters
burga. Caa rodzina Katarzyny mieszkaa w naj
wikszej tajemnicy, dugi czas nie
si zu
ten sposób rodzina

Carowej

i

—

i

czc

Dworem. Moe to byo yczeniem Piotra,
aeby nie zdradza rzeczywistego pochodzenia
ony w ten sposób utrzyma jej powag. Nie
inny cel zapewne
miaa obecno Katarzyny
penie

z

i

w

czasie

ó mierci

wycieczek Cara zagranic.''* Ale po
w okresie krótkiegb panowania
wszyscy czonkowie jej rodziny byli

Piotra,

Katarzj^^ny,
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bogactwa. Najbardziej
dó tytuów
askawoci Carowej by otoczony Karol Skawroski: otrzyma on najprzód wspaniay pakc nad
New, rozkosznie umeblowany posiadoci ziemwyniesieni

i

i

e

skie tak wielkie,

do najwikszych

w

Rosji za-

liczy si mogy, przytem obdarowany zosta kapitaami, aby dom swój móg utrzyma na wysokiej stopie towarzyskiej. Tytu hrabiowski by ukoronowaniem tych darów ask. Dugo nikt nie
wiedzia ani skd przyby ani w jakim sosunku
do Carowej zostaje ten ulubieniec, ale ciekawo
ludzka zdoaa prz-enikn tajemnic; tajemnic
byo take objte pochodzenie Carowej, znane
i

t

tylko

najbliszym

leao w

interesie

chodzenie.

Kiedy

z

jej

otoczenia,

Ale te nie

Mieszykowa zdradza
nareszcie

to po-

dowiedziano si co

Hrabiów Skawroskich, wyszed
ukaz, zadraniajcy pod kar mierci wtrca si-

to jest za rodzina

w

ona hr. Skawrosi w wietnych materjalnych
si naogowi pijastwa, a mo-

rodzinne stosunki Carowej.

skiego, znalazszy

stosunkach, oddala

e

ju

tym naogiem przyjechaa, a upiwszy si,
awanturowaa si w najpospolitszy sposób. Z tego

te

z

tj^lko

powodu zapisaa si

w pamici wspó-

czesnych. Bogactwo hr. Skawroskich otworzyo
im drog do wysokich koligacji: jedna z córek,
Zofja, wysza za
za Piotra Sapieh, tego samego, który zaj si wyszukaniem rodziny Ca-

m

Anna — za hr. Michaa Woroncowa
idc ladami matki, lubia upija si. Najmodsza z córek, Katarzyna, która urodzia si ju
w Petersburgu, bya
barona Korfa.

rowej, druga
i,

on
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Siostry Katarzyny

n

wraz

1

mami

z

i

rodzi-

przybyy take do Petersburga. Byy to zwyke wocianki, wedug wszelkiego podobiestwa
pochodzenia otyskiego, jak
caa rodzina Carowej; jedpa miaa na imi Krystyna
wysza zaza wocianina Szymona - Henryka; druga
Anna bya
wocianina Efima. Obaj moi

m

i

on

wie sióstr Carowej nie mieli, oprócz imion cirzestnyci, adnych nazwisk rodowych. Obaj oni otrzymali tytuy hrabiowskie, a z ich imion chrzestnych nazwiska: jeden zosta wpisany do arystokracji rosyjskiej jako Hrabia Hendrikow, a drugi
Hrabia Efimowskij.
Dalsze koligacje tych arystokratycznych rodzin ju nas nie interesuj. Niektóre, jak hr.
Skawroskich, doszy za Katarzyny II do pewnej
popularnoci
wietnoci.
mier Piotra umocnienie si na tronie
tej pospolitej Czuchonki przy pomocy rad
intryg
Mieszykowa, uwolnio t kobiet od wszelkich

—

—

i

i

i

krpujcych

j

wizów.

w, zupen pani
piero

Dwór

okazaa si

Bya samowadn

swojej

woli

i

gustów

nico umysowa

tej

i

Carotu do-

kobiety.

sta* si widowni pijackich
orgji i wyuzdanego nierzdu.
Stara do-Piotrowa
powiada Hercen,
Kosja
przeobraajc si na
now, przechodzia przez dom publiczny. Trwa
ten pochód prawie przez sto lat,
do Pawa,
przez cay czas panowania progenitury Piotrowej
i Katarzyny I, a przy Katarzynie II dosign swego szczytu.
Przekupstwo wprowadzio
na tron. Gdy
petersburski

—

—

a

j
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spostrzega zbliajc si mier Piotra,
opuszczaa
jego dla narad tajemnyci z Mieszykowym, Jaguykim, Buturlinem innymi. Formalne targi odbyway si w jej gabinecie, przez
tylko

oe

i

przesuway si najrozmaitsze postacie oficerowie rónych stopni. Przedewszystkiem trzeba byo na swoj stron przecign wojsko, które byo od pótora roku niepatne.
Wypacono
tedy zalege gae oficerom, przyrzeczono podwyask, a szeregowcy otrzymali po
szenie szary
30 rubli gotówk na rk. Oto jakimi rodkami,
z cliwil gdy Piotr wyzion ducia,
wkroczyy
na dziedziniec paacowy puki gwardji, wezwane,
wbrew naczelnemu wodzowi, przez Buturlina
ogosiy wstpienie na tron Katarzyny I. Bya
i
uroczysto otwarcia lupanaru na
to zarazem
który

i

i

Dworze carskim, domu
1

gry,

bazeskich

zabaw

orgji pijackicti

Katarzyna dawnego kocianka

swego przyjbezceremonialnoci w óku,
a z pierwszem sowem zwracaa si do Mies^ykowa nie w sprawach pastwowych, lecz z zapytaniem: co bdziemy dzisiaj pi? Zaczynano od
prostej »siwuchy*, a póniej kolejno zmieniay
si wina, drogocenne likiery z pospolit „mier-

mowaa

z

ca

dziuch". Trwao to do obiadu, poczem, po niewielkim wypoczynku pijatyka przecigaa si przez
do pónego rana. Mody
noc
Piotr Sapieha wraz z Carow rej wodzi
przepija do niej z poufaoci, kochanka, dopuszczonego do najgbszych tajemnic stosunku.
Pijany
wykrzykiwa z kielichem w rku: w twoje rce!

ca

a

ksi

i
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odpowiadajc: top!— nigdy nie mylia
Cieszy si on osobliw ask Katarzyny,
która obdarzaa go bukietami i biuterj. Zarczy
si wprawdzie z jedn z córek Mieszykowa, ale
Katarzyna zerwaa to maestwo daa miemu jej
kocliankowi za
bratanic swoj Skawrosk,
Wiadomo,
nie by to wcale jedyny koa Carowa,
kolei.

i

on
e

Carowej.
Wzgldami jej cieszyli si,
a waciwie kupowali jej wzgldy Mieszykow,
Jaguyski, baron Lówenwolde i wielu innych
bliej Dworu stojcych. Z kielicha rozkoszy Carowej pi kto chcia i ile chcia. Po za znanymi
kochankami, „frajlein" lohanna wprowadzaa do
jej sypialni kadego, na kim tylko spojrzenie Carowej spoczo i ona jedna znaa nazwiska tych
ctianek

przygodnych kochanków. Pose duski Westphal
obliczy,
w cigu dwóch lat na wino wgierskie i wódk gdask kasa Carowej wydaa miljon rubli t. j. dziesit
cakowitych dochodów pastwa. Nierzd Katarzyny
jej atwo
byy tak znane,
nieraz amatorów ask podyej
Carowej znajdowano pod jej ókiem, cierpliwie
oczekujcych przybycia Najjaniejszej Pani.
Wszystko na Dworze petersburskim szo tym
trybem. Jeeli u góry rej wiedli polityczni intryganci w roli kochanków, to w otoczeniu najbli-

e

cz

i

e

szem,

w

sferze jej powiernic

byy

figury kryrai-

nierzdnic, awanturnic, wycznie prawie niemieckiego pochodzenia: jak Anna Kramer,
o której ju wspominalimy, Justyna Grunwald,
nalistek

pwa

i

lohanna, zwana take Petrowa, a raczej Petrówna czyli córka Piotra, panna Caro, dziewka zbiega

61

domu publicznego

Hamburga, która si okazaa
gdy po mierci ksiniczki
Natalji, córki Aleksieja, u której bya pokojówk,
piercionki ksiniczki odnaleziono na palcacli
nieraca — sekretarza jednego z ksit Dogorukici.
O caym Dworze Katarzyny mona powiedzie wedug przjj^sowia: rodem kurj'^ czubate.
Jakie byo ycie
otoczenie Carowej, tak bya
stojej najblisza rodzina, takie byy zwizki
sunki tej rodziny.
Anny Petrowny o które]
w nastpnym rozdziale bdzie mowa
Holsztyski ledwie
nie na drugi dzie po lubie spdza noce z jak nieznan bliej nierzdnic z Moskwy, a ona jego wkrótce po lubie
2

zwyk

z

zodziejk,

i

M

i

—
— ksi

e

spdzaa

noce

w óku

rozmaitych

wybraców,

razem z towarzyszk nocnych hulanek, a krewn
swoj, póniejsz Carow Ann Iwanówn.
Ci, którzy patrzyli zblizka na ycie Dworu
Katarzyny I, a najbliszy moe Lefort, utrzymywali,
niepodobna zda sobie sprawy z zachowania si tego Dworu: panuje tam powszechne
próniactwo; bezczynno ogólna, nikt nie chce

e

zajmowa si sprawami publicznemi, paac CaroRozprzenie
wej sta si siedliskiem intryg.
penpowszechne, kasy pastwowe próne,
sje niepacone, a w otoczeniu Carowej pijatyka
codzienna. Pastwem rzdz jeeli o jakichkolfaworyci fawowiek rzdach moe by mowa
rytyzm.
obec nierzdnego ycia, jakie panowao
Carowej
jakiemu Katarzyna I oddaDworze
na
waa si niepodzielnie, urozmaicajc je jedynie

od

—
—

W

i

i

i

6C'

rozpust wyuzdan, katastrofa bya
oczekiwan.
mier Carowej
zbliaa si. Skutkiem naduycia rozkoszy bachicznyci, jak utrzymuj, okazaa si puchlina
nóg, znamionujca blizki koniec. Otoczenie Cakielichem

i

nieuniknion

i

rowej, jej faworyci dawni

nowi poczli

i

aeby wpyw zabezpieczy

o tem,

czy

myle
Rozpo-

sobie.

która

si poktne intrygi wpywy na Carow,
miaa naznaczy nastpc tronu. Narazie

trzech

byo pretendentów: dwie

i

córki Katarzyny

Anna Elbieta mody Piotr Aleksiejewicz, syn
zamordowanego ojca, ledwie wychodzcy z lat
dziecicych. Ten mia najwicej szans, jako jedyny mski potomek Romanowych. De Vieur,
i

i

awanturnik portugalski, który za czasów Piotra I
dobi si zaszczytów wpj^wu na dworze petersburskim, doradza wybór Anny Petrowny, z tego
i

e

powodu,
miaa by bardzo podobn do ojca,
Tostoj poleca Elbiet, a Mieszj>kow zaleca
Piotra

Aleksiejewicza,

majc

nadziej,

e

dziec-

kiem bdzie móg kierowa dowolnie, a kierujc nim rzdzi
Rosj. Ciche jego plany

—

sigay

ca

Kada strona staraa si
na swój sposób
na
przez róne figury
opinj Carowej. Przemogy wpywy Mieszykowa: na tronie mia
Piotr II, a regencj
jeszcze

dalej!

wpywa

i

zasi

sprawowa Najwysza Rada, któr Mieszykow
móg kierowa wedug wasnej woli. Do I6-0 roku ycia nastpcy tronu, który zosta uznany za
wiek dojrzay, obie carówny, Anna i Eliebta,

miay otrzymywa po
z

900 tysicy rubli apanay
nadziej dziedziczenia tronu przy rónych ewen-

tualnociach.

III.

Anna loanówna.
(1730—1740).

Mieszykow widzia zwycistwo. Carem obwoano wprawdzie Piotra II, syna nieszczliwego
Aleksieja Piotrowicza, ale rzdy trzyma w rku
Mieszykow. Mody Carzyk bawi si na tronie

bd

kocha si, a sam by igraszk po kolei,
Mieszykowa,
Dogorukich, dwóch wielkich
intrygantów, którzy, przy pomocy kobiet, walczyli
o panowanie nad Carem
nad Rosj. Krótkie
jego rzdy byy okresem przejciowym niejako,
przygotowawczym poniekd do otworzenia drogi
i

bd

i

Annie loanównie, w czasie którego dwie niedosze Carowe pady ofiar intryg dworskich. Ta
sama atmosfera duchowa, co za Katarzyny I, otaczaa ycie codzienne modego Cara z t tylko
rónic,
tam rzdzili
faworyci, a tu faworyci przy pomocy stojcych za ich plecami

e

córek.

Sprzedawali

ycie

i

szczcie wasnych
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córek za honory
piany ambitne, które
litonie gruchota.
Krótkie panowanie Piotra II mona
za charakterystyczny dalszy cig tego
i

pastwowego

jaki

wa w

i

los bez-

uwaa
nieadu

W. zapanoczterdzieci lat wstrzsa
pastwem, wystawiajc je na igraszk dyplomatyczn Dworów Wiedeskiego
Berliskiego.
Jeli wówczas Rosja nie pada ofiar zaborczoci
Rosji

po mierci Piotra

przez

i

ssiadów, prowadzcych polityk niemieck, to
tylko dziki temu,
bya przedzielona od Berlina
i
Wiednia olbrzymim pasem Polski.

e

W

rzdu
tra

Rosji

panowanie, ale

istniao

nie

byo

ani administracji.

Kiedy Mieszykow wprowadza na tron PioII, wiedzia dobrze co robi.
Zna on na tyle

lizki grunt
grup,

aeby

dworski,
nie

intrygi

dopuci

do

niejszej partji, prócz swojej.

i

zamiary rónych

rzdów adnej
To te usun

sil-

od

aeby zrobi miejsce prawowitemu Carowi. Prawowitym nastpc Piotra W.
tronu córki Katarz5my,

tylko wnuk jego Piotr — dziecko wówTa wanie okoliczno, ale zgoa nie

móg by
czas.

ch

zadouczynienia krzywdzie, doznanej przez Aleksieja,
Mieszykow w okresie maoletnoci
Cara bdzie rzdzi pastwem, skonia go do
poparcia, kandydatury Piotra II. Ledwie go obwoano Carem, Mieszykow zabra go do siebie,
do swego paacii, aeby czuwa nad wj^chowa-

e

niem modego Cara.

Sam zamiar

wydawa si zoliw igraszk
sam

nie

tego

rodzaju

satyra: ten, który

mia adnego wychowania,

który,

pomi-
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wrodzonej bystroci umysowej, nie zna wartoci
miary nauki, którego cae ycie byo jednym nieprzerwanym szeregiem intryg, naduy,
kradzie}'^ publicznego grosza, którego posdzano
mia by wyclionawet o faszowanie pienidzy,
samej
kryy si za
za
rzeczy
wawc Cara. "VV
tern ambitne plany nienasj^conego niczem faworyta.
Mieszykow, umieciwszy Cara w swoim paacu, rozcign nad nim opiek ojcowsk. Mody Carzyk, zdawao si, przyzwyczai si do swe!ii<)

i

—

go opiekuna
nazywa go zwykle „papasz" (ojczulkiem).
Dziecko byo dobre, zdolne, ale wyciowywane niedbale. Nie umiano w nim obudzi cici do nauki, ale natomiast najblisze otoczenie starao si pochlebstwem i dogadzaniem
sabostkom, deprawowa jego miki i saby charakter.
Mieszykow nie spostrzega tego, a raczej nie chcia moe.
Ju z chwil powoania na tron Piotra U,
wysuna si sprawa babki jego Awdotji, a ony
Piotra W., któr Piotr po awanturze z synem,
zamkn w twierdzy Schliisselburskiej. Niepodobiestwem bjio, osadziwszy na tronie wnuka,
trzyma babk w wizieniu, ale te nie na
wnuka.
byo Mieszykowowi zblienie babki
i

rk

i

IStarobojarska partja

bya jeszcze

siln.

Niechcc

na miejscu, w Petersburgu, tworzy ogniska tajemnej agitacji, Mieszykow zdecydowa si Awdotj wysa do Moskwy, pod pozorem, aby mody Car nie odczuwa uszczerbku w nauce. Tymczasem Piotr nie tskni wcale ani do nauki ani
Kobiety na troni? Cjrów.

fi

b6

Ao babki.

wczenie

Ale rozbudziy si
instykty pciowe.

w

nim

natomiast

Mieszykow zmieni

wyciowawców
naznaczy Ostermana. By to
Niemiec ma.dry, przezorny
ambitny, jak wszyscy poszukiwacze szczcia na Dworze petersburgskim. Zastpi on poprzednicli wyciowawców,
Mawrina i Zajkina
jeden Moskal, drugi ucliodzi za Wgra, a musia by Sowakiem; Mieszykow obu zastpi Niemcem. Zrczny Westlalczyk mia swoje plany. Umia on podoba si
Garowi, ale nie zraa go. Car uczy si mao,
ale nabiera duo upodobania w yciu próniai

i

—
—

czem

wesoem.
Mieszykow, zadowolony,
moe gra rol
rzeczywistego Cara, rzdzi pastwem, pozwalai

e

jc Carowi — bawi si. Aeby jednak wadz
swoj utrwali na przyszo, postanowi przystpi do wykonania dawno obmylanego planu: oenienia Cara z córk swoj Marj.
Zbliy tycli
dwoje modycli ludzi do siebie, nie byo rzecz
trudn. Dla wieku, w jakim znajdowa si Car,
kada kobieta — koctiank. Zamiar ten uda si.
Nastpiy zarczyny Marji z modym Carem, narzeczona otrzymaa tytu „Wysoczestwa", a imi

w cerkwi, zaraz po imieniu
Ale Car nie zdawa si przypisywa do
tego aktu wikszej wagi, jak przywizywa do

jej

popi wykrzykiwali

Cara.

zwizków

któtkotrwaycli.

By

to szczyt

marze,

do jakici dosiga ambicja Mieszykowa.
Na drodze do urzeczywistnienia si dalszycli
zamiarów stany zarówno intrygi przeciwko Mieszykowowi, jak i nowy motylek na drodze Cara
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Motylkiem tym bya adna, moda, rozbawiona
bardzo ju wówczas, jak sdzono, swawolna na punkcie mioci, ciotka Cara Elbieta,
Katarzyny I. O tej miostce
córka Piotra W.
Cara bdziemy mówi póniej, gdy wypadnie
nam dotkn ycia Elbiety przed i po koronacji.
Nastpstwem rozmaitych wpywów na PioMieszykow pewnego poranku
tra II byo to,
obudzi si
w „nieasce", utraci wszystkie majtnoci
skarby, nabyte przekupstwem, rabowdarowiznami
znalaz si z
swoj
nictwem
spotkany.

i

—

i

—

e

i

ca

i

i

rodzin na Sybirze-— w Berczowie, gdzie ycie leNiedosza Carowa take
piej zakocz3' ni yt.
zostaa pogrzebana nad brzegami Soswy.
Piotr nie zdawa si odczuwa wiele zmartwienia nad tragicznym losem rodziny Mieszyko-

On si bawi, wyzbywszy si surowej opieju dawniej proponowa poczy obie gazie Piotrowe przez maestwo

wa.
ki.

Osterman, który

wyrozumiale
II z Elbiet, patrzy bardzo
na zblienie si dwojga modych ludzi
na nocne wycieczki Cara pod przewodnictwem modego
Iwana Dogorukiego, którego do boku Cara wyPiotra

i

—

znaczy by jeszcze Mieszykow, nieprzewidujc
nastpstw. Dogoruki nie tylko jedna dla siebie
ask Cara, ale j zwraca w stron rodziny.
Jakkolwiek Piotr II czu si w Petersburgu
bardzo dobrze, trzeba si b3'o std ruszy do
-

Moskwy — prawowitej

starej stolicy Carów. Nie
przewidzia moe jak wesoo bdzie mu czas
zbiega na tej wycieczce jak smutny bdzie konnj^liszego otoczenia. Tu przedeniec jego
i

i

i

6H

Wszystkiem nie mile by{o spotlcanie z babk,
Awdotj, która, zapomniawszy o grzechach swojej modoci, z surow admonicj zwrócia si do
wnuka o zbyt roztrzepane, wesoe wprost niemoralne ycie. Nie poprawio to zgoa ani trybu
i

ycia, do którego przyzwyczai si, ani lekkomylnoci z jak to j^^cie prowadzi. Unika jej
bawi si zapamitale, coraz bardziej przyzwyczajajc si do ulubionej w tamtoczesnej Moskwie
zabawy
pijastwa. Taczy, polowa, pi, nie
dostrzegajc zgoa rozstawionych koo niego side, w które chtnie wpada. Z jednej strony
pcha go los w objcia, równie jak on, rozbawionej carówny Elbiety, a z drugiej czyhali na
niego Dohorukowie, licznie rozrodzony klan stai

—

—

romoskiewskiego bojarstwa. Posiadali oni

w

po-

Moskwy posiado ziemsk Gorenki,
paacem urzdzonym z przepychem wschodz
nim, dokd zaprosili
modego Cara na polowanie.
Polowania te odbywa!}^ si z okazaoci, pomieszan z dzikiem, na poy wdrownem yciem. By to wielki obóz ruchomy mylibliu

adn

zwierzyn nie gardzono; strzelano
zajce, a nawet na niedwiedzia chadzano z rohatyn; szczwacze myliwi ryzykiem
wasnego ycia urzdzali widowisko dla Cara, ata-

wych.

wilki, lisy,

i

kujc rozwcieklonego

zwierza.

Po pewnym

cza-

wracano do Gorenki, aeby taczy, bawi si
pi.
trakcie tej zabawy, do uczestnictwa
w której sprowadzano jeszcze dwie carówny: Natalj, siostr Piotra, o rok tylko starsz od niego,
Elbiet, jeszcze bardzo mod, ale ju umiejsie
i

i

W
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c
e

si bawi.

w

Ani spostrzeg

—na

niego.

W

mody

siQ

zabaw odbywao

czasie tycli

majtnoci

siQ

Carzyk,

polowanie

starego Aleksieja

uoy

Do-

gorukiego
si plan oenienia córki jego,
Katarzyny, z Carem. Nie upatrywano w tern nic,
coby mogo uchybi wysokiej godnoci Carów,

gdy wedug starego zwjj^czaju Carowie brali sobie ony z poród wybitnych rodzin bojarskich.
Z Lopuchinówn oeni si Piotr W., brat jego.
Iwan — loan, z Soltykowówn. Dawao to nawet
pewn swobod Carom: w razie potrzeby wysyali swoje ony do monasterów, kazali przywdziewa im suknie zakonne, a w ten sposób, usuwajc

on

je

od intryg, miewali rce wolne do szukania

gdzieindziej, a pozbawiali

si

interwencji ob-

cych mocarstw na wypadek konfliktów domowych
czy politycznych.
domu Aleksieja Dogorukiego bya pikna i moda córka, Katarzyna, prav/ie równego
wieku z Piotrem, ale o wiele przewyszajca go

W

wyksztaceniem
rozumem. Posiadaa ona wyniosy i peen dumy bojarskiej charakter swojej
rodziny, ale równoczenie gadko towarzysk
i

wyksztacenie.
szawie w czasie
i

Jedno

i

drugie

zdobya

w War-

duszego pobytu tam Grzego-

rza Fedorowicza Dogorukiego jako carskiego
posa. Duma rodowa 1
kulturalna nie
pozwalaa jej myle o jakim bojarskim „enichu",
któryby
wprowadzi w redniowieczny terem
i zamkn
w nir" "-^ Na dworze Carskim bawi
w roli pomocnika ^^mbasadora jaki
Milesimo troch Woch, troch Niemiec, ale posiada-

wyszo

j

—

ksi
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—

i tytu.
Wspójacy wysokie rodowe stosunki
czeni powiadaj,
podobali sie sobie wzajem*
nie i pokociali w nadzieji ryciego pobrania si.
Tak rzeczy stay, gdy nagle w Gorenkach poja-

e

wi si mody Car
pomknli córce

o

do gustu dumnej
przed któr

Piotr

II.

Rodzice

moe

na-

swoim zamiarze, który przypad

dziewczynie.
Rola Carowej,
na kolana
ze czci capodan sobie
ci wszyscy, przed którymi dzi ona czoo uchyla musi, odpowiadaa
w"icej jej wyniosemu charakterowi, ni tytu
ony ksicia Milesimo. Jak wida byo, Katarzyna, bez wahania
zdecydowaa si powici mi-

bd

owa

o

dla

pada

i

rk

wysokiego stanowiska, a rodzice
gorco.

cay

ten plan popierali

Zanim zdoano wprowadzi modego Piotra
do Gorenki, odbya si koronacja jego (24 listo
pada 1728 r.) w Moskwie, tak,
do Gorenki
przyjecha ju w caym blasku carskiego majestatu.
Rok cay prawie odbywao si polowanie
na carskiego zwierza ród balów, zabaw i nieu-

e

stannej

wesooci.

Córka chtnie odchylaa dla

niego objcia, odbyway si potajemne schadzki,
na których kradzione causy byy wstpem od

mioci

platonicznej do bardziej

realnej.

Zako-

tego romansu nie tylko atwe byo do
Dogoprzewidzenia, ale ze strony rodziców
rukich podane, tembardziej,
stao si pierw-

czenie

e

szym krokiem do dania staego zwizku. Dogorukowie dopili swego celu, ale poowi-znie
tylko,

bo Katarzyna zestala

uznana jako

narze-
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czona Cara

acu

i

carskim.

wielk parad zainstalowana

z

(28 listopada 1729

Ale punkt zwrotny

w

pa-

ju
by natur nawskro

usposobieniu Cara

si by zaznaczy. Piotr
podatn, pozbawion

mik,

w

r.)

staoci

wszelkiej

uczu myli, by dzieckiem rozbawionem, kaprynem zepsutem, bo nabra nie tylko naogu
niemoralnego ycia, ale naogu pijastwa. Lubi si
i

i

i

bawi,

ale nie znosi przymusu, spostrzeg tedy
rycho,
pozbywszy si opiekuna w osobie Mieszykowa, zj^ska go w osobie ojca narzeczonej. Potedy zaniedbywa narzeczon, chmurzy si,
ucieka. Stao si to tak widocznem,
wszyscy
spostrzegli i przepowiadali taki koniec ask jaki
spotka w Berczowie rodzin Mieszykowa. Czy
te pogoski doszy do Cara, czy moe drgno
chcia zada kam tym
w nim sumienie, do,
pogoskom w sposób widoczny dla wszystkich.

e

cz

e

e

Okoliczno ta nastrczya si w czasie wita
— wicenia wody — kiedy caa nabona
Moskwa zwyka bra udzia w procesji.
takiej

Jordanu

W

uroczystoci nie

mogo

ani jego narzeczonej.

oczywicie

W

brakn ani

powrotnej

Cara
drodze, po

wicenia wody, Car w

tych samych
narzeczona, wróci do Kremlu, stojc,
niby na znak osobliwego uszanowania, na tylnej
aweczce za siedzeniem narzeczonej. By to akt
askawoci niezwykej dla patrzcych na to tu-

dokonaniu

saniach co

i

Ale te kosztowa ycia Carowi: zazibi
dosta gorczki; moda natura pokonaa jn.
jako rekonwalescent zazibi si powtórnie

mów.
sic

Ju
i

wreszcie umar.
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mier Cara staa si ciosem dla rodziny
Dogorukich, zwaywszy,
iirótkotrwaia
modego Cara nie pozostaa bez nastpstw, o czem
w tajemnicy wiedzieli wszyscy. Gdy Car dogorywa, rada familijna skonsternowana radzia na
temat: co robi? Wiadomo byo,
testamentu
Car nie robi. Troska bya nie maa
jak

e

mio

e

z tego

pooenia?

Carow?

on

Czy

nic

mona byo

ogosi

—

wyj

narzeczonej

posadzi,
jakiem prawem? Przedewszynarzeczone
stkiem sprzeciwibj' si cay Petersburg, który
sta zdaa od intryg Dogorukich
caa partja
przeciwna im. Iwan Dogorukij odezwa si z projektem sfaszowania testamentu
podpisania Piotra, a na dowód pokaza w jak niezachwiany sposób potrafi imitowa podpis Cara. Ale
w tem
bya trudno: Osterman, jak gdyby przeczuwajc co zego, ani na krok nie odstpowa od
chorego. Car umar. Umary z nim razem
wielkie nadzieje Dogorukich, a zrodziy si ich
nieszczcia.
Nie jest naszym zamiarem opisywanie dalszych intryg walk o tron carski. Do,
los
pad na Ann loanówn, córk starszego przyrodniego brata Piotra Iwana Joana. Tak, uchodzia
«R.:i
za córk Iwana, ale nie byo tajemnic
''..;
nikogo,
Car by impotentem, o umytA-i, na. poy
pomieszanym, niezdolnym do ycia
'iaeskiego. Wyrcza go w tym wzgldzie,
•ak powszechnie mówiono, Wasyl Juszkow, jako
ale

—

na

tronie

i

i

i

oa

e

i

—

e

adjutant z

tytuem

„spalnik",

dozorowania sypialnego

dajcym mu prawo

pokoju

Carowej.

Otó
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by córk tego Juszkowa Carowej
Parscewji Sotykówny.
chwili zgonu Piotra II
bya ona ksin Kurlandzk, wdow mieszkaa
w Mitawie. Nie wchodzimy wcale w rozwizanie
Anna miaa

i

W

i

pytania

— dlaczego

los

pad

na ni,

gdy w

szkicu

naszym postanowilimy kilkoma rysami jedynie
przedstawi charakter
moralno Dworu Carskiego w Petersburgu w czasie rzdów kobiet na
tronie.
Anna
w odosobnieniu, ale niezapoi

ya

przygód miosnych. Ubiega
Maurycy
jej
Saski, zwyky awanturnik,
który umia
modn galanterj towarzysk
z brawur wojskow; on te zwróci
swoje oczy
na niepocieszon wdow Kurlandzk. Matka nie
dla tajbya przeciwn temu maestwu zgoa
nego zbadania S3^tuacji wysiaa na dwór Mitawski
mniana

si

i

nie

bez

rk

o

czy

i

De

poszukiwaczy karjery
dostojestw, jacy si krcili na dworze
Piotra W. i w spadku pozostali Katarzynie I.
De Yier by Portugalczykiem i przyby na Dwór
Zetkn si
w Petersburgu jako
skorochód.
z Carem, który odkry w nim wcale inne zdolnoci militarne zapewne, bo wkrótce zrobi go
oficerem przybocznym.
Trudno okreli jego
istotne funkcje, ale by to czowiek zrczny, któ
ry atwo dostrzeg,
na dworze carskim do wysokich stopni dochodzi si przez kobiety. Zblisi przeto do jednej z córek ksicia Mieszykowa, a co waniejsza—owiadczy si o ni. Mieszykow, który ju zdoa nabra pretensji arystonie umii!
kratycznych, tak by tem zgorszony,
Vier'a, jednego z licznych
i

—

—

e

y

znale

innego

wyjcia — jak

e

kaza owiczy De
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Okrwawiony

niedoszy skorochód uda si wprost do Cara ze skarg. Jak si

Viera

rózgami.

e

skarga zakoczya, mao nas interesuje, do,
namitny Portugalczyk nie wyrzek si swojej miota

ci, a nawet

posun j

o krok bardzo

stanowczy na-

Zakochana para pewnego dnia owiadczyksiciu,
wypada zgodzi si na lub, aeby
unikn niemiej zwykle niespodzianki
i
lub
przód.

e

a

—

si odby.
Katarzyna I nie znalaza nikogo godniejszego do posania do Mitawy dla przekonania si
jak tam stoj sprawy z Maurycym Saskim, który
rozwin gorc agitacj w celu pozyskania rki
„grubej

Nany"

— jak j

inny kontroler,

wysany

nazywa. Obaj, zdaje
si, byli przychylni ks. Maurycemu, który udawa
zakochanego jak modzieniec, a gdy o swojej
Dulcynei mówi zy mia na oczach. Byy to zaze strony Carowej, Lefort,

—

zy

wewntrznego niepowstrzymanego
miechu, obytego ze wiatem tego czowieka, który na dworze Mitawskim poszukiwa nie mioci
„grubej Nany", lecz stanowiska. Wysannicy Capewne

Annie
rowej rzetelnie komunikowali Carowej
Saskiego,
a
zy
paday
o tej czuej mioci ksicia
na mikkie serca kobiece i jednay mu sympatj.
Doda naley,
wówczas ju na dworze Mitawskim w askach Carowej by Ernest Btihren, który
si z czasem przerobi na Birona, a tego stosunku nie móg nie dostrzedz ks. Maurycy, biegy
w podobnych sprawach, i^
Kto wie czy z
Anny nie byby pozyska
tytuu ksicia Kurlandji, gdyby
nie drobnostka.
i

e

rk

—

7S

Ks. Maurycy zamieszka w paacu ks, Anny, uprzedzajc niejako przysze swoje szczcie By to
czowiek który prónowa nie lubi. Na dworze
ksinej wpada mu w oko jaka nadobna dama
dworu, a
Dwór nie odznacza si zbyt cnotliwem yciem, dama nie okazaa si take surow.
Wizyta jej u ksicia odbya si w nocy i przecigna si nieco zapewne duej nad etykietalny
kwadrans. Dalszy cig rendez - vous mia wcale

e

podane

mie zakoczenie. Na
szczcie nieg pada, a dama bya zapewne w
nie

i

nie-

nie

lek-

kicli pantofelkach.
Maurycy, jako grzeczny kawaler,
niós przez dziedziramiona
niec.
Nagle na drodze ukazaa si stara kobieta

wzi j w

z

latarni

i

w rku. Obaczywszy,

dowcipnie

jak

powiada Waliszewski, jakie monstrum o dwóch
gowach, narobia krzyku. Maurycy, chcc zgasi
latarni,

kopn j

lizgn si

i

a co gorsza,

nog, ale przy tej operacji poTo skomplikowao sytuacj,
doszo naturalnie do uszu Anny jej
upad.

i

maestwa upada, chocia o tron w Mitawie po Kettlerach dugo
jeszcze dobija si awanturniczy syn Augusta.
urzdowych opiekunów. Sprawa

Pozbywszy si ksicia, którv okaza si niewiernym jeszcze przed lubem
gruba Nana"
take najmniej mylaa o cnocie, Jak moga wynie pojcie uczciwoci kobiecej z domu, w któtym choway si jej matka, Awdotja
wreszcie
-

,

i

Katarzyna

I?

Jako stay pocieszyciel po

Maurycym zaj miejsce

Biron.

ksiciu

Osobisto

to

zbyt popularna w historji Rosji, aby o niej duo
mówi. Syn koniuszego na dworze ksicia Kur-
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landzkiego, czowiek bardzo niskiego stanu, bardzo ograniczonego umysu
niesyclianej pychy,
zdoa zaskarbi ask modej jeszcze zna nie
bardzo wymagajcej pod wzgldem umysowym
wdowy. Anna Joanówna miaa jednak dusz rosyjsk, t dusz wiecznie zagadkow dla czowieka o kulturze zachodniej; mieciy si w niej leay
obok siebie najsprzeczniejsze uczucia idee; dzimiosierdzie, uczciwo i rozhukana rozpusta, bigoterja, posunita do granic ostatecznych,
do bezmylnego dziwactwa, które, wzorem tatarskim, chwali Pana Boga wybijaniem niezliczonej
i

i

i

i

ko

i

mnogoci pokonów, — obok zupenej niewiadomoci co to jest moralno. Sowem bya to, jak
inne Moskiewki, dusza pena sprzecznoci; lubia
nierzd,

wymagaa pozorów

uczciwoci.
Wszystkim wiadomo byo,
Biron by kochankiem ksinej Kurlandzkiej, ale ona kazaa
temu kochankowi oeni si i zdradza tem samem prawowit on. Nie miaa odwagi
za niego zara
zama przesdy kastowe, ale
nie zawahaa si przed czjmem wstrtnej obudy.
Tak rzeczy stay na dworze w Mitawie, gdy
w Moskwie w Gorenkach bawi si zapamitale
a

e

wyj

i

i

mody Carzyk Piotr
Od Piotra W. rozpoczo si
II.

rozpanoszenie
si na Dworze Petersburskim cudzoziemców,
a w szczególnoci Niemców: caa rodzina Lefort,
Lestoc, Szafirów, Henryk Osterman, Jan Krystyn Osterman, Jaguiski, De Vier, Weide, De

—

la

Croix,

Niemcy

Balck,

Gliik,

nie tylko stali

Biron,

na

czele

Eichler,

rzdu w

sowem
Peters-

n
sbufgu, aie wypeniali
wszystkie przedpokoje
ksiswoich rodaków i moskiewskich bojarów

t

i

z

jednak obojtnoci dosugujc si

jeneralskich, w)'sokich

kochanów

urzdów

on

jak

i

chlebodawców.

swoich
lud nienawidzi

Gdy w

szlil

stanowiska

rednia

pobytu Piotra II w Moskwie wszcz si poar na
tak zwanej Niemieckiej sobodzie, nikt nie ruszy
si aby ogie gasi, lecz gono krzyczano:
klasa

i

ich.

usmarzy Niemców! usmarzy

czasie

Cay

Niemców!

okres panowania Anny Joanówny,
nie Birona, nazywano ze strachem

a

wzlgd-

wstrtem:
i
Bironowszczyzn.
Gdy po mierci Piotra II okazao si,
niepodobiestwem jest osadzi na tronie jego narzeczone, stana na porzdku dziennym kwestja
jego nastpcy. Obecni w Moskwie przedstawiciele rzdu „wiercbowiki"
przewódzcy zebrali
si na narady. Mzkiego nastpcy tronu nie byo,

e

—

—

e mona si obej bez Cara, nikt nie
zamarzy nawet. Natalja, siostra Piotra II, ju
nie ya; nierzdne
swawolne ycie przepacia
a o tem,

i

mierci przedwczesn;

don;

Awdot'ja

bya star

Parascewja Iwanówna, najstarsza

i

z

nie-

có-

bya zaabsorbowana swoim romansem
z Dmitrijewym — Mamonowym; Katarzyna Iwanówna, uchodzia za kobiet rozumn, ale dziaajc

rek Joana

bez rozwagi, przytem nie tylko brzydka, bo niepomiernie gruba, ale lubica upija si, skonna
do miostek poktnych
bardzo atwa w wyborze
kochanków. Nowet Moskalom, przywykym do
patrzenia na nierzd na dworze carskim, takie
i
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przymioty wydawany sf mao wystarczaja.ceml
dla przyszej Carowej.
Pozostawaa tylko Anna
Joanówna.
Anny Leopoldówny w rachub nie
brano.
Testament Katarzyny I zlekcewaono,

wycignitej

z bota", a pogoski
skwalifikowano jako „sfaszowany". Na córki Piotra I nie zwracano uwagi,
traktujc je jako „pokurcze" (wybladki). Pozostawaa t3'^ko Anna Iwanówna, Wszyscy przyjli t
kandj^datur
tak dziwne
tak niewyrane byy
pogldy sfer najwyszych rosyjskiego spoeczestwa na godno kobiet}^
Carów. To czego nie
przebaczano jednej, przebaczano drugiej.
Nie
mogli przebaczy Mamonowa Parascewji, ale przebaczali Birona Annie,
Zdawao si,
pochodzenie od Katarzyny I, uwaali za bardziej poniajce
ni od Juszkowa.

jako

„kobiety

o testamencie Piotra

II

—

i

i

e

Ostatecznie zdecydowano si na Ann, ale
zdecj^dowano postawi jej rodzaj polit3'cznego
ultimatum.
„Znat'", „bojarstwo", ,wierchowiki",
obrzydziwszy ju sobie absolutne rzdy Piotra W.,
Katarzyny
wreszcie ostatniego Carzyka, którzy
cinali gowy, wj^sj^ali na Sj^bir, trzymali po wii

zieniach ludzi z

jednak atwoci

i

swawol

jak

obsypywali askami chwilowych ulubieców, zapragnli „uly" sobie troch. Std si zrodzi
projekt czego podobnego do konstytucji. Uoony on zosta w formie warunków za ofiarowan
koron. Jakkolwiek wszelka polityka wychodzi
po za ramy nasze, projekt ten w kilku sowach
strecimy:
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1.

Nie zawiera

zwizków maeskich

wyznacza sobie nastpcy;
Najwysza Rada (Wierchownyj
2.
ma si skada tylko z piciu osób;
Nie rozpoczyna
pokoju samowolnie;
4.
Bez uprzedniego

wojny

3.

i

nie

i

nie

Sowiet)

zawiera

porozumienia si nie
rozdawa adnych wyszych godnoci ponad pukownika; to samo stosujft si do urzdów dwornadawane cuskich bez wzgldu na to czy
dzoziemcom czy te ludziom rosyjskiej narodo-

bd

woci;
5.

ani

6.

dz

Nie obdarza nikogo

te czerpa

wasnoci ziemsk

pienidzj'^ z carskiej kasy;

Gwardja

i

armja

maj

pozosta pod wa-

kierunkiem Rady Najwyszej;
Szlachta (dworjanstwo) nie moe by karan bez sdu, ani te pozbawion godnoci swego stanu, ani swoich majtnoci;
i

7.

8.

Naród

nie

moe by obciony

nowymi

a Carowa na wszystko powinna zezwoli, co ma na celu dobro narodu.
Zakoczenie byo bardzo grone: „jeli zachowanie si moje nie bdzie odpowiada tym
zmuszona zrzec si
wszystkim punktom,

podatkami,

bd

tronu".

Nie wszyscy jednak

tyczn warto

zgodnie oceniali prak-

warunków. Wychodziy
ludzi, która ofiarujc
jednej
grupy
strony
one ze
sta
si moga w przyszoci
tron Carowej Annie,
kierowniczk jej polityki wogóle na niekorzy
innych.

takich

Jaguiski

pchn posaca

do Mitawy,

uprzedzajc, nby Anna warunków tych

nie podpi*

sywaa.

Posaniec przyby zapóno. Gdy goniec
„wiercliowików" wróci do Moskwy
zda spra-

w

i

dowiedziano si o akcji Jaguiskiego. Zawoano go na Rad, udowodniono jego zachowanie si
aresztowano go. Byo
to bezprawne usunicie niewygodnego czowieka.
Sytuacja jednak zmienia si, gdy przysza
Carowa przyjechaa do Moskwy. Tu zetkna si
z siostr swoj K^atarzyn Meklembursk, kobiet
energiczniejsz od niej
bardziej stanowcz, która doradzaa Annie obj wadz samodzieln bez
adnych ogranicze. Szy tymczasem pertraktacje.
Punkta zmieniano, agodzono, wyjaniano, ale
Carowa nie podpisywaa. Po licznych gadaniach
na ten temat, nie trudno byo domyle si,
w onie konstycjonalistów jeeli ich mona tak
nazwa nastpio take wahanie si. Wyrazio
si ono w sposób waciwej niestaoci przekoze wszystkiego,

i

i

e

—

—

na w

umysowoci.

Ci sami, którzy
wczoraj jeszcze ukadali projekt ograniczenia warosyjskiej

dzy Carowej, dzi zjawili si do
i

niej

w

komplecie

— samodzierawje, wzorem dawnych
W Rosji rozumiano tylko wadz — samo-

ofiarowali jej

Carów.

wadn. Komedja tej pierwszej
skiej ju bya ukoczona.

rewolucji

rosyj-

Po powrocie do Petersburga rozpocz si
sprawiedliwoci, po rosyjsku pojmowanej.
Laska obficie spadaa na tych, którzy stanli po
stronie „samodzierawnej Carowej".
Zwikszya
si liczba kamerjunkrów
jeneraów; Jaguiski
z wizienia powoany do senatu, Semen Sotykow
akt

i
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Lowenwolde
hrabia
Óberhoimejstrem,
ostai
obermarszalkiem Dworu, Biron otrzyma order
Aleksaadra Newskiego, przebiegy Osterman, który by cichym doradc Carowej, a okazywa si
zawsze chorym, ile razy chodzio o wypowiedzenie stanowczej opinji, otrzyma tytu hrabiowski
dobra w Liflandji. Ale na Dogorukich spada
i
nieaska Win ich byo — owe osiem punktów,
zredagowa dla Carowej.
które mieli
Aleksy i Iwan oskareni byli o zrabowanie paaz którego zabrano drogie kamiecu Carskiego
srebrne,
powozy, meble drogocenne,
nie, naczynia
Straty obliczono na lV2n3iljoa nawet gotówk.
na rubli. Iwan mia zabra nawet kosztownoci
Aleksie] powdrowa na Sybir do
cerkiewne.
Jakucka, inni rozmieszczeni po innych ktach.
Bezlitosny los spotka niedosz Carow, Katarzyn Dogoruk, za winy niepopenione. Teraz
moemy dokoczy naszego opowiadania o tym

miao
—

—

losie.

Pierwszym rysem charakteru nowej Caromciwo,
wej, jaki si objawi publicznie, bya
nastpczyni jej woln nie bya. Dzika
od czego

—

i

'Ch

zabezpieczenia

sobie

tronu, jaka

si

tylko

objawiaa u wschodnich wadców, którzy usuwali
ze swojej drogi kadego kogo tylko podejrzewa
mogli o wspózawodnictwo, bya cech i Anny*
Laska jej nie nagradzaa zgoa zasugi publicznej,
lecz

przysug

jej

wycznie,

jej

osobie

wywiad-

czon. Nie posiadaa przeto charakteru moralnego,
ale raczej stawaa si podnit najgorszych instynktów. Mona j byo zatem postawi na równej
Kobiety na tronie Carów.

6
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linji

to

ze

sprzeczn

wszake dwie

z

ni

pozornie

mciwoci. Byy
Usunw-

siostry jednego ducha.

szy tedy swoich domniemanj^ch wrogów w dalekie puszcze sybirskie, pooya
samowadn
na gowie Katarzyny Dogorukiej.
Jedyn win jej bya take ambicja wygórowana,
ale bez adnej
zoliwej premedytacji w obec
Carowej.
^
Katarzyna bya brzemienn
tak przynajmniej utrzymywano powszechnie. Po rozwizaniu wysano
natychmiast z rozkazu Anny do
Berczowa, skd, po krótkim pobycie przeniesiono
do Goryckiego monasteru na Biaem - jeziorze.
By to monaster o najsurowszej regule, w górach
—std moe i nazwa ród nieprzebytych puszcz
lenych pooony, ju z natury swojej mia co
dzikiego, gronego, ponurego. Przeszo tego
monasteru to karta cierpie narodu ros3^jskiego
pisana krwi
zami, to wiadectwo niebamowanej niczem woli Carów
obudowaa go ksina
Eufrozyna Starycka. Zaawao si,
ród puszcz
nieprzebytych, w tern miejscu, gdzie powsta mo-

cik sw

rk

—

j

—

—

i

e

naster,

ledwie

tkwi niewidzialny pierwiastek tragiczny:
zbudowany zosta, Iwan Grony zamnim, jako mnicha syna tej, której ofiarno-

kn

w

ci

monaster zosta

hindowany. Zamiast miejscem, powiconem Bogu dla modlitwy i nabonych rozmyla, sta si przytuliskiem gorzkich
alów i cierpie, jako miejsce, oznaczone znakiem
gwatu i przemocy. Syn Iwana Gronego, zamkn
w tych murach i odzia przymusowym kobu-

kiem

on

swoj

Parascewj

Soowiejow,

tu
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Wre2cie przemoc zamknit bya jako mniszka
w roku 1606 pikna Ksenja, córka Borysa Godunowa. Teraz przysza kolej na narzeczone Cara
Piotra II. Tkwia w tem nie tylko zoliwa bezi

litosna

zemsta kobiety nad

aeby si

obawa,

nie

powtórzyy

marzenia, ale
pretensje do

Kilka mniszek zaledwie

tronu Dogorukich.

w

inn — za

byo

wizieniu, w którem zamykano kilka „sekretnych" winiów kobiet (koodnic).
gbi klasztornego podwórza, ród ctilewów folwarcznych i krowiarni, by niewielki pawilon, z okienkami, opatrzonemi w kraty, gdzie
siedziay skazane kobiety. Nazwiska ich nie byy
znane nikomu, moe nawet przeoonej. Do tej
pustelni przywieziono narzeczone Piotra II z nader surow instrukcj niedopuszczania do niej
nikogo
oprócz przeoonej i usugujcej siostry - posusznicy, rodzaj sucej klasztornej bez

tym monasterze

-

—

W

—

wice,

ale odzianej

w sukni

Przeo-

mniszki.

ona lkaa si przyj winia, która nie bya
zgoa zakonnic, ale przyj musiaa. Pikna Katarzyna Dogorukówna zamknit zostaa w osobnym pawilonie, o którym wspomnielimy. W nieszczciu zachowaa dawny swój charakter wyniosy

i

dumny.

rozkazu-

Harda, nieprzystpna,

jca czua si w wizieniu nawet narzeczon Ca
ra

i

ksin.
ycie

takich „sekretnych"

równie, bez wzgldu na

sk przeoonych
(kara

w

i

winiów,

pe, byo

suby:

innych

zdane na a-

.straszczat"

i

asmirit'"

sposób dowolny co do stopni, od rózgi,

bicza do tortury)

byo we

zwyczaju.

Od grób

84
nie

j

bya woln narzeczona carska, ale chronia
nieprzystpno duma. Powiadaj, e razu
i

pewnego wizytujc wizienia, zjecha do monasteru Uszakow, synny naczelnik tajnej policji i kat
Dogorukiej
carski; kaza sobie otworzy cel
wszed do niej. Niedosza Carowa odwrócia
si do niego tyem. Obraony satrapa wyszed,
pogroziwszy kar, ale na tern podobno skoczyo
si. Nimb „carskiej niewiesty" osania j. Aeby
jednak zuciwao bya ukaran, przeoona ka*
zaa zabi deskami jedyne malutkie okienko wizienne, przez które odrobina wiata wdziera si
moga do celki ksinej. Dopiero wstpienie na
tron Elbiety przynioso jej wolno. Ale obawa
przed narzeczon Cara nie znika wcale. Elbieta
za ir.
prawie pod przymusem wydaa j
i

zam

e

myli,
maestwo zetrze wreszcie
z jej
nimbus carskiej narzeczonej ród
ciemnyci mas ludowych.

w tej
gowy

Bruse'a

Zgraja pochlebców, duchownych i wieckich,
na tronie witaa panegirykiem, nie

kad Carow

liczcym si zgoa z rzeczywistoci: nierzd nazywano mioci, dziko i zemst sprawiedliwo-

ci, marnotrawn rozrzutno

— dobroci,

—

W

nawet

takim
brzydota fizyczna stawaa si piknem.
duchu wita wstpienie na tron Anny Joanówny
synny spowiednik Carów, krasomówczy kaznodzieja dworski i poeta pseudo - klasyczny, wychowaniec niegdy Kijowskiej Akademji Mohylaskiej
odzie powitalTeofan Prokopowicz.

—

nej

woa:

W
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Precz ustpuj

Smutna nocy!

Sonce wschodzi
Prowadzi

Rado

wiato

rodzi.

Jak gdyby zapomnia o tem, e pod niebiosa
wychwala Piotra, e drog do tronu otworzy

e

syna tego, którego wrnz
Katarzyny I,
ojcem na mier skaza, na tron prowadzi,
by wiadkiem nierza.du, pijatyki na dworze panowania kliki faworytów, gospodarujcej w spu-

dla

e

z

i

cinie

Piotrowej,

sowem— jak

gdyby zapomnia

okruciestwach, tak niedawnych jeszcze
dzo wie3'ch, wola patetycznie:
o

Wielka panowaa u nas ciemnota
Ale zeszo soce
Anna

i

i

bar-

groza,

—

I

ród

jasny

dzie nam przyniosa.

tego „jasnego dnia" osadzono

Dogorukówn,

w wi-

na tronie, obok „soca"
jako
wszechwadny
Biron,
pan
rzdca
zasiad
Rosji, charakter o ponurej dzikoci, zrodzony na
intryganta, ograniczony pyszaek, który
tyrana
uznanego komia za sob tylko jedno prawo
zamiast
Birona
panowaa,
Carowej.
Obok
chanka
stanu, jak OsterAnny, klika niemieckich
man Miinich, którzy na dworze Carów rosyjskich prowadzili polityk niemieck, dopomagajc
do wzrostu potgi Prus, do zwenia samodzieldo utrzymania wreszcie
noci Rzplitej polskiej
na tronie polskim, tak szkodliwej dla nas, dynastji
Dworowi Petersburskiemu.
Saskiej, idcej na
zieniu

a

i

i

—

mów

i

i

rk
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Anna, usunwszy

z

carsk

widowni ycia

—

narzeczone, nie przestaa szerzy wiata dalej
po swojemu. Zabraa si do rodziny Dogorukici.
Niemcy gospodarowali w Rosji jak u siebie w do-

mu; oni nie tylko reprezentowali
wiastek
nie stali

w pastwie

pier-

postpowy niby reformatorski, ale gówsi narzdziem podpor tronu Carowej,
i

i

utrzymujc wpywowe stanowisko przypochlebiaintrygami. Ze sob arli si jak psy
niem si
o cudz ko, ale w obec Carowej wystpowali
zgodnie jako stróe i obrocy tronu carskiego.
Osterman, Lówenwolde, Biron
Miinich stali si
jedynymi doradcami Anny; Rosjanie, którym
zgoa nie brako zdolnoci, stali na uboczu, usunici niemal zupenie od wpywów na rzdy i na
i

i

osob carowej. Ci faworyci niemieccy usiowali
Dwór Petersburski zwiza z rónemi dynastjami
ksitek, aby przy ich pomocy nie tylko swój

wpyw

na Rosj utrzyma, lecz zrobi z niej pewnego rodzaju lenniczk polityczn Niemiec. Dla
nich usuwanie wrzekomych nieprzyjació Carowej
byo milczcym zwycistwem nad starobojarsk
niemieckim rzdom, dlatego te
ide, wrogr
utrzymywali liiedon Carow w tem mniemaniu,
spokojno i bezpieczestwo jej osobiste zaley od pokonania tajemnych nieprzyjació. Miinich i Osterman nie tylko trzymali w rku swem

e

wszystkie nici polityki zagranicznej, ale
bach swoici skupiali wadz pastwow
nistracyjn.
a

ostrony

i

w
i

oso-

admi-

Wojsko byo w rku Miinicha,
przebiegy Osterman dziaa pozór-

87
nie

zgodnie z

niedonym

ambitnym Bironem

i

pod przykrywk jego imienia. ^
Z jednej strony burzya si ciclia Opozycja
przeciwko rzdom faworytów ambitników, a z drugiej niesycliana mciwo Carowej, podtrzymywanej w trwoliwym nastroju przez klik niemieck, wietrzc wszdzie
zdrad, skutkiem
czego by moskiewskicli bojarów paday pod toporem kata, lub na samotne »ozmylania wysyi

i

—

ano

ich na Sybir.

Ledwie uprztnito carsk narzeczone,

ju

zbrodniarz w osobie
gubernatora Smoleskiego, ksicia Czerkaskiego,
przyrodzonego brata ministra, który by oskarony o
pov/oania na tron modego ksicia

w

r.

1733 znalaz

si nowy

ci

Holsztyskiego, póniejszego
Piotra III.
Ile
tem byo prawdy, nikt nie wiedzia; prawdopodobnie, jak czsto w takici razach, akt oskarenia by osnuty na plotkach, ale te to wystarczao
prawie zawsze.
Przywieziono ksicia w kajdanach dó Petersburga. Rzekomego winowajc skazano na mier, a rodzin jego na wygnanie.
Carowa „wskutek wroWyrok jednak gosi,
swojej wielkodusznoci i miosierdzia'*
dzonej
zmienia ten wyrok askawie i zesaa go na cae
ycie na Kamczatk, onie za pozostawiono dozapewne jak
wolny wybór miejsca wygnania
najdalej od Petersburga.
(1733 r.)
Czujni Cerberowie bezpieczestwa Carowej
przypomnieli sobie,
jednym ze stanowczych
przeciwników „samodzierawia**, w czasie pertraktacji z Anna o objcie tronu w Rosji, by Dy-

w

e

—

e
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mitr

Jakkolwiek nagle zmieni swój
dziki temu wówczas by uratowa sobie
ycie, nie przesta jednak by podejrzanym
niebezpiecznym. Mdry ten bojar mia opinj republikanina— to byo jego win. Niemieccy obrocy carskiego tronu byli wówczas bardzo lojalni.
Chodzio im gównie jedynie o to, aeby tego
Golicyn.

pogld

i

i

i

i

i

ma

politj^^cznego ubezwadni zupenie.
Skorzystano z prywatnego zatargu zicia jego
Konstantego Kantemira
brata z macoch, wpltano do tej sprawy Golicyna, skonfiskowano mu
majtek, a jego samego zamknito w SchlUsselburgu (1737 r.).

starego

i

Ledwie

wysuno si

to

jedno niebezpieczestwo

mino,

— znowu

sprawa ksit Dogorukich. Wprawdzie byli oni zuboeni, porozsyani na „ssyk" w róne kty Sybiru i pastwa, ale nie czuli si pokonani i nie zerwali
zwizków z opozycj, tlejc zawsze. Rzdy
Anny mogy zadowolni pochlebców dworskich,
ale nie zadawalniay narodu, reprezentowanego
jedynie przez szlacht (dworjanstwo)
„znat"'
stare moskiewskie bojarstwo. Partja Dogorukich
bya liczna i nieyczliwie dla Carowej usposobiodrugie

—

i

^Szukali oni potajemnie zwizku ze Szwecj,
która miaa wkroczy w granice pastwa z chwi-

na.

l

niepowodzenia kampanji Miinicha w Modawji.
Zamiary spiskowców polegay na tem,
z chwil wkroczenia armji szwedzkiej, miano rozpdzi
Dwór Petersburski, Carow zamkn w monasterze, zrobi jeszcze krótk rozpraw z Bironem,
ksin Ann Meklembnrska
kgici Bran-

e

i

89

schweigskiego posadzi na okrt i wysa do Niemiec, nastpnie niektórych Niemców mieli wypdzi, innych powiesi, a na tronie posadzi Carówne Elbiet i kochanka jej Naryszkina, który,
jak si zdaje, siedzc we Francji od lat dziesiciu,

porozumiewa si ze Szwedami. Z rónych stron
tu
Rosji cignito spiskowców do Petersburga
sd nad nimi zwoano. Sama idea spisku bya
zbyt wrog Niemcom, aeby odwaono si wyroi

ki

wykonywa w

Petersburgu.

Wybrano na

ten

cel Nowogród, tu te barbarzyski wyrok wykonano.
Wasylowi Lukiczowi, jakote Iwanowi
Siergiejowi Dogorukim ucito szyje. Nastpnie zncano si nad Iwanem Aleksiejewiczem,
niegdy ulubiecem Piotra II
najprzód torturowano go, amic koci na kole, poczem dopiero
ucito mu gow. Wasyl i Micha Dogorukowie
i

—

cae ycie do wizienia. (1738 r.)
z zagranicy.
Naryszkin nie d.a si
Elbieta wymkna si szczliwiez tej matni, dziki
temu,
wezwana do Carowej dla wytumaczenia
si, zaprzeczya oczywicie wszystkiemu
z:«przeczenie popara zami, które rozczuliy niiki.serce Carowej.
atwo dostpna do suchania wszelkich moliwych plotek donosów, nieznajca si zupeni,
na wartoci
poytecznoci ludzi, otaczajcyci:

skazani na

cign

e

i

.

i

i

j, nie umiaa zgoa znale rónicy midzy
czywist zbrodni stanu, a intr3'^g ukut dla
lenia

nienawistnego

bicja Birona

ministrów,

nie

przeciwnika.

pozwalaa

yjcych

ze

jej

sob w

rzeol a-

Zoliwa am-

nigdy mianowa
przyjaznych sto-

90

e

walczc ze sob
tem przekonaniu,
kócc si, stan si najlepszym rodkiem do
wykrycia wszelkich spisków. Skutkiem tego Dwór
Petersburski by kotem, wrzcym intrygami,
a jeli si znalaz czowiek, który przejrzawszy
t polityk, stara si jej przeciwdziaa, natrafia
koczy ycie trana zwarty szereg dworaków
gicznie. Jednym z najciekawszych pod tym wzgldem by upadek Artema Woyskiego, ministra
Dworu. By to czowiek niezwyky pod wzgldem zdolnoci, zamiarów wad, jakie posiada.
Karjera Woyskiego jest zadziwiajca z wiePostpujc od prostego onierza
lu wzgldów.
do najwyszych godnoci pastwowych, czy
w sobie uporczyw energj rosyjskiego chopa

sunkach,

w

i

i

i

z

W

wadami,

poniajcemi

charakterze

niedajcego si
pospolity,

oszust

i

godno

umysowoci

jego

czowieka.

byo

co

zrozumie:

prawie

polityczny,

zbrodniarz
zdzierca i apowstanu, rozumie-

m

równoczenie wybitny
jcy potrzeby swego pastwa. Pod tym wzgldem z jednym tylko Mieszykowem móg si
równa. Rosja jedynie w ówczesnym wiecie
nik, a

politycznym wydawaa takie jednostki. Szlachcic,
zgoa nie rosyjskiego pochodzenia, by peen dumy rodowej, a ród swój wywodzi nie od Romanowych, ale od Rurykowiczów woyskich.

Akt oskarenia Woyskiego — to akt oskarenia administracji Rosji jej ycia politycznego.
Có robi waciwie Woyski czem zawini?
Zarzucano mu oszustwa, kradzie, naduycia sui

i

bowe, nieuczciwo osobist, zasaniajc si urz^-

§1

dowem stanowiskiem. O to mona byo oskarkadego general-gubernatora, schodzc niej

y

—a

do najniszego policpo drabinie urzdniczej
janta. Ale winy Woyskiego w oczacli wspóczesnego rzdu byy wiksze: on
do usunicia

dy

rzdów
wzgldem denia
Niemców

i

niemieckicli z Rosji.

Pod tym

jego byy zgodne z yczenarodu,
niem caego
który nie móg nie widzie,
faworyci i najwysi urzdnicy pastwa robi
co si im podoba: oni prowadz wojny, oni zawieraj pokój, oni sadzaj na tronie Carów, oni

e

s

ulubiecami Carowych, a chop rosyjski daje
podatek na opacanie rozpusty Catylko krew
rowych. Tam, gdzie móg tylko, usuwa z rónych stanowisk Niemców
tu tkwi rdze jego
i

W

—
zoy

roku 1739
on na rce Caromemorja
po
rosyjsku,
wej
a tej samej treci po
niemiecku Bironowi, wyjaniajcy w jaki sposób
wprowadzi w pastwie spokój porzdek, a obudnych niewiernych urzdników usuwa ze stanowisk. Byy to przystosowane do okolicznoci
idee Machiavella, ale czego innego w nich doszukano si. Wszyscy byli oburzeni na Woyskiepodburzali Carow, która niezdolna do zrogo
zumienia, tkwicej w memorjale idei, pytaa jego:
kogo ma na myliP Nie trudno byo domyli
cios by wymierzony w Biróna
si,
Osterraana przedewszystkiem; w obec tego Carowa czua
si osobicie dotknit, a stosunek Woyskiego
zaogni si do tego stopnia,
ambitny Niemiec
wrcz powiedzia swojej ukoronowanej kochance:
zbrodni.

—

i

i

i

e

i

e

albo on niech zostanie mJnistrera, albo ja

ustpi.

^2

w

tych sowach zawiera si wyrok potpienia
n^ Woyskiego.
Uderzajcera jest.
w kampanji, jak rozpocz Woyski przeciwko Nienrcom, praw jego
i
powiernikiem by Eichler, take Niemiec,
sekretarz gabinetowj^ Anny.
Oprócz win, które monaby nazwa polityczne-

e

rk

obciono Woyskiego rónemi winami: e
mciwoci swoj w Kazaniu zrujnowa jakiego fabrykanta, który mu nie chcia da 20.000 rubli
mi,

e

kubana,
w Astrachaniu ukrad {bogat „ryz"
najakiego biskupa, wartoci 100,000 rubli,
win
Piotra
rodzaju
mówi
W. do wojny z Persj. Tego
bez dowodów mona byoby naliczy wiele, ale w takim razie naleao zamkn w wizieniukadego gubernatora, prawie wszystkich ministrów. Najwiksz

e

zbrodni byy zdolnoci, któremi przewysza
kolegów: „on umia piknie mówi piknie pisa"
jego

i

Do tych zbrodni
przyczya si niepowcigliwo w mowie.
(krasno gawarit'

i

krasno

pisat').

1 740 r. Anna ulega nareszcie namokazaa aresztowa Woyskiego. Papiery jegQ
zabrano tam znaleziono dowody winy: pragn usuprzedewszystkiem Birona, nastpnie Ostermana, marszakaMiinicha, mistrza Dworu Lówenwolde,
a wogóle wszystkich Niemców wygna z Rosji. Do
kategorji tej zalicza take ksin Meklembursk
Ann, od roku prawie ju zamnza ksiciem Antonim — Ulrychiem Braunschweig-Brewen, wsadzi j
razem z maonkiem na okrt wysa do domu.
Podrzucano mu nieraz zbrodnie humory-

24 kwietnia

wom

i

n

i

i

styczne:

e

chcia

zmusi

Ann

aby

wysza

^5

iaiH, W przeciwnym

e

razie

zamkna.

jw

mona-

zamiary mia take wzgldem
Biron nie mogli tego przeElbiety. Carowa
baczy. Torturami wymuszono na nim zeznanie
wszelkich win, jakie mu tylko przypisywano. Woyski zniós je ze stoicyzmem niesychanym: bito
kocu
go, cignito na koo, amano koci.
usuprzeczytano mu wyrok; zdrada stanu,
publicznego
nicia Carowej, sprzeniewierzanie
grosza
wiele innych zbrodni zarzucono mu, a za
to wszystko postanowiono: uci Woyskiemu
wsajzyk, odrba praw rk, a tuów i
dzi na pal, ale „Carowa brzmia wyrok z wrodzonego miosierdzia swego raczya zmikczy
sterze;

takie

i

W

ch

i

gow
—

—

wyrok— kazaa

tylko

uci gow

Wspólnikom jego Jeropkinowi
ucito tylko

gow, Samojow

i

i

praw rk."

Chruszczewowi,
Eichler poszli na

i

cae ycie na Sybir. Kiedy pop odmawia przed
wykonaniem wyroku „Ojcze nasz" z Woyskim,
przy sowach „i odpu nam nasze winy, jako
my"
Woyski przerwa: „nie trzeba dalej —
ja nigdy nie przebaczaem moim wrogom. Zasu-

—

i

yem

mier

na

zato,

e

zamach

Krwawo zabezpieczaa

sobie

uda si."
Annajoanówna

nie

panowania, nie przeczuwajc zazblia si koniec jego. Wkrótce po
Woyskim Dogorukimi, zdrowie

spokój swego

e

pewne,
rozprawie
jej

nagle

z

i

poczo szwankowa. Sprawio

to wiel-

trosk caemu otoczeniu, którego wpywy,
czsto los, zalene byy od umiechów Carowej. Z krewnych Carowej na dworze bya tylko
Anna Meklemburska, od roku 1733 ju jako Annu

ka
a

i

H
przyczona do kocioa wschodniego.

niezamn

i

wisiaa na

asce

Bya

Otta

Petersburskiego
który dugi czas
na ni. Poczto

Dworu, a osobliwie Birona,
nieyczliwem okiem spoglda
mówi o wyborze dla niej ma. Najpowaniejszym kandydatem by Antoni — Ulricti
BraunAle moda ksiniczka odsciweig - Bewern.
pychaa t propozycj, popieran gorco przez

ksi

Dwór Wiedeski.

Biron, który

pocztku

z

bar-

dzo nieprzychylnie by uspasobiony dla ksiniczki Anny, nagle zmieni ton; chtnie widzia

j

w

obsypywa askawociabardzo przychylnem okiem spoglda na za-

gronie swojej rodziny,

mi

i

W

tem te tkwia
S5ma swego Piotra.
usposobienia
ulubieca Carowej.
przyczyna zmiany
Tymczasem zdrowie Carowej Anny pogarlecanki

sza si poczo. Majc wybiera midzy dwoma
wstrtnymi sobie ludmi, zdecydowaa si wyj

zam

Antoniego Ulricha i zamiar swój do
skutku doprowadzia, a 23 sierpnia 1740 z maestwa tego urodzi si syn Iwan Atnonowicz.
Najniespodzianiej Carowa wzia dziecko do siebie, tu obok swojej sypialni przeznaczya pokoje
dla niego i troskliwie zaja si modym krewza

W

krya

powietrzu
dziczy tron po mierci

nj'^m.

zagadka: kto odzie-

Carowej
cicho cieray
Ostermana i Birona. Biron
niepodejrzewa Ostermana o nieyczliwo
szczro, Osterman rozczula si, a zy mia
zawsze na zawoanie
upewnia Birona o yczliwoci,
a obaj okamywali si, a trzeba przy/;naj
Biron okazywa wicej szczeroci, cho-

si

ze

sob

i

partje

i

—

—
e

—

i

9S

w

swoich odezwaniach si zbj't pyszakoPozornie Carowa pogodzia obu ambitnych Niemców, wezwawszy do siebie cay dwór
nastpc po niej bowiadczya publicznie,
dzie Iwan-Joan Antonowicz.
Z t wol trzeba
si byo zgodzi, ale powstao" inne pytanie: kto

ciaby

watych.

e

i

bdzie rzdzi pastwem
Iwana?

rowa bya tego

zdania,

cj, ale manifestu
jeszcze.

nicha

w

czasie

Grupa dygnitarzy dworskich

Ksina

zaja

niby

aeby

Biron

maoletnoci
sama Cai

obj

regen-

w

tym wzgldzie nie podpisaa
Anna w obec Ostermana i MiiStanowisko

bierne,

ale odbie-

e radaby sama Regencj obj,
tego, e manifest nie by jeszcze

rao si wraenie,

W

obec
podpisany przez

Carow, a mierci mona byo
spodziewa si rycho, Bestuew zaproponowa
aeby prosi Birona o przyjcie na siebie regencji^
Osterman, swoim zwyczajem, waha si
mówi,
jest obcym poddanym,
ma skurcz w rku,
ale nacinity — podpisa si. Za przykadem jego

e

—

e

w

sposób na Regenta wybrali
powszechnie, przez
tych przedewszystkiem, którzy go na Regenta
powoali.
28 padziernika Carowa zakoczya ycie.
grubem cielsku Carowej
pospolita
dusza i dziwnie elastyczna moralno. Jako gowa pastwa bya niczem. To co ona nazywaa
prac, byo przeuwaniem cudzych myli i planów
biernem ich akceptowaniem, Jako kobieta, przy
i
caej swojej mciwoci i dzikoci charakteru—
chciaa uchodzi za
czego objawy widzielimy
poszli inni

i

ten

czowieka znienawidzonego

W

ya

—

uczciw.

Odsuna

nie tylko pozostaa

starania ks. Maurj^cego,

wiern

ate

Bironowi, lecz zachowywaa najprzyjaniejsze stosunki z jego
rodzin. Podzielia si
maeskim z o-

oem

i

n

on

objawiajc w tern nic zdronego.
Nie bya pijaczk, wprawdzie, jak jej ukoronowana poprzedniczka, Katarzyna I, ale raz na rok
pozwalaa upija si w paacu swoim w rocznic
koronacji.
Lubia przepyci
chtnie widziaa
Birona, nie

—

i

Dwór

j

naladuje, a szlachta rujnuje si, ale
nie razio to jej zgoa, gdy na Dworze mieszaa
si pstrokacizna najrozmaitszych i najmniej gustownych ubiorów.

jak

Z nadzwyczajnem upodobaniem suchaa paskich niemieckich

i

woskich interludjów,

a

ulubion

rozrywk byo przypatrywanie si zabawom
dworskich baznów przysuchiwanie si ich dowcipom. Caa kolekcja baznów krcia si na jej
jej

i

ksi

Dworze: Lacosta, Pedrillo,
Golicyn, Wokoskij, Apraksin, Baakirew. Przypatrywanie si
jak si bij po twarzy lub okadaj si kijami sprawiao jej najmilsz roziywk i w najlepszy hu-

mor wprawiao j Dwór cay.
Gra w paacu na bardzo wj^sokie stawki by
a rzecz powszedni. Zgrywano si doszcztnie.
Sama Carowa czsto trzymaa bank w Faraona
sama do gry zapraszaa. Przegrywajc pacia
gotówk, wygrywajc — nie braa pienidzy. By
i

i

to

obraajcy sposób wynagradzania kogo

nidzmi,

pie-

ale Carowa nie spostrzegaa tego.
Jeeli suszny wzrost surowa prawie zawsze
twarz imponoway ludziom niekiedy, to Anna
i

97

moga uchodzi

za

osob powan, by

wszake umys nawskro

nie kulturalny, jak

Joanówna
to

W

nieociosany wielki kloc drzewa.
twarzy jej
przebijaa si dziwna surowo, moe z tego po-

wodu nazywano
Pospolita

jej

j

Iwanem

dusza

poda

nawet

Gronym w spodniej'.
w mioci nie miaa

idealnych: w Mitawie najpierw zadowalniaa si Bestuewym, swoim opiekunem, a póniej
wystarcza jej Biron. Spoywszy obiad obfity

a

la

russe z rodzin

wysyaa

bez

spoczynek

Birona,

ceremonji, a

on

jego

i

dzieci

sama udawaa si na

Bironem.

Brudna, niechlujna, nie
nigdy, tylko roztopionem masem
nacieraa twarz swoj i brwi farbowaa. Mózg
jej, niezdolny do
adnego wysiku umysowego,
zadowalnia si najblahszemi rozrywkami, stosownemi dla wieku dziecinnego: lubia szamotanie
si ze sob baznów, bajki, okazywaa niekiedy
upodobania mzkie
jedzia konno, strzelaa
przez okno do ptaków, a gdy si jej sprzykrzyo,
kazaa dziewcztom z frauc3'^meru piewa. Nic
z

umywaa si

—

chodzio, lecz o si gosu. Im gozadoniej wrzeszczay, tem Carowa bya wicej
wolon, a biada tej, któraby okazaa zmczenie.
o

melodj

jej

Karabanow zebra cay tom anegdot, charakteryzujcych t Carow, nie domylajc si moe, jak
pospolit przedstawia kobiet. Najwikszej wagi
dokumenty
papiery podpisywaa nie czytajc,
a po dokonaniu tej czynnoci
dnia spdzaa
w maneu Birona, majc tam nawet swój pokój
tfudencjonalny. Wicej troszczya si o to,
i

cz

e

Kobiety na

triMiie

Carów.

7
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ni

sprawy pastwowe. Zajmoway j plotki babskie kto si z kim oeni, kto
co robi, jak si bawi, co mówi, jak si odbyo
pod tym wzgldem
wesele tej lub innej osoby

zbyt grubieje,

o

—

i

daa

szczegóowych relacji od gubernatora
Moskwy, a gdy zasyszaa o jakiej kobiecie,
umie piknie bajki opowiada wnet kazaa j
przysya do Petersburga na raciunek rzdu.
Piosnki szynkowne lubia tak samo jak poszturkiwanie si i bicie si po twarzy baznów. „Szczi*
z baranin smakoway jej zapewne lepiej ni gigót.
W wyborze potraw miaa smak rosyjski, jak
prawdziwa „barynia", a gdy kucharz mia jej raz
poda jjbliny" z masem zjeczaem, kzaaa przed
swoimi oknami powiesi kucharza.

e

Pisarz francuski powiada,
ta o skali

umysu

charakter

saby

e

bya

to

kobie-

bardzo niedue], zupenie bez
wyksztacenia, ale obdarzona jasnym pojciem
nie lubujca si w pochlebi zdrowym sdem,
stwie, nie posiadajca adnych wyszych aspiracji, adnej ambicji do stworzenia czego wielkiego, do dania narodowi nowych praw. Jeeli to
suszne, to inne jej zalety mogy by tylko iluzoryczne, bo niepodobna przypuci, aeby bya
skonna do suchania dobrych rad, a popeniaa
w yciu codziennem czyny, kwalifikujce j jako
i

lekkomylny.

rzdczyni wielkiego pastwa, nie
posiadaa zgoa adnych przymiotów. Bya to
na tronie — córka Juszkowa w caem tego sowa
Jak na

znaczeniu.

Regencja

IV.

i

Elbieta Piotrówna.

(1741

Ju

— 1761),

Katarzyny I nie
niemiecka partja przy
trudno byo spostrzec,
Dworze wzmaga si w siy, a pomocnicy Piotra W.,
uniesieni ambicj, ze wspópracowników w papo wstpieniu na

tron

e

stwie coraz wybitniej przybierali na si
cznych kierowników jego polityki

rol wyi

losów.

wzmagaa si
partja niemiecka rosa
stanu nie brak byo
Rusyjskim
zgoa zrcznoci sprytu, ale prawie zawsze brako gruntownego wyksztacenia, którym górowali
tacy ludzie jak Miinici, Osterman, Lówenwolde,
a nawet Biron.
Wpyw niemiecki wzrasta tedy coraz wyZ czasem

w

i

mom

siy.

i

bitniej, a

w

okresie

rzdów Anny Joanówny

panowa w zupenoci.

za-

Jakkolwiek Biron, jako

urz"dowy kocianek „grubej Nany" mia carsk
wadz w rku, obok niego wyrastao dwie potgi ~ Mi^nich
Osterman. Kady z nich mia
i

lOC

swoich adherentów przyjació. Stanowisko Birorii
byo silnem wyniosem, ze wszech stron starano si
podkopa je zmniejszy, ale zwali go narazie byo niepodobiestwiem. Po mierci Anny zdoa on
tyle zrobi,
z obawy przed jego wszechwadz
obrano go Regentem pastwa w zastpstwie maoletniego Iwana Antonowicza. Ale to nie zmniejszyo zgoa nienawici. 'A^rzaa przeciwko niemu
zoliwa intryga.
samej rzeczy byo to nic
innego, jak walka Niemców midzy sob o wa*
dz w Rosji. Ledwie Biron zdoa obj regencj,
uknuto przeciwko niemu spisek. Na czele jego
stan zimnj^ wytrawny, ambitny wódz armji rosyjskiej, który jedn
wyciga po Krym,
a drug po Moldawj i Wooszczyzn, gdzie, jak
sobie szeptano na ucho, gotowa tron dla swojej
dynastji.
Pycha jego nie moga znie koo siebie równie ambitnego, ale szczliwszego od niego Birona.
Jakkolwiek rzdy Regenta trway
jeszcze krótko, ju jego despotj^czna rka zacinad Ann Leopoldówn, matk Carewicza.
Miinich wiedzia o tem. Matka kilkomiesicznego
Cara, któremu los przeznaczy, zamiast tronu,
wizienie przez cae ycie, gorzko uskaraa si
przed Feldmarszakiem na Birona. „Jeli Wasza
Wysoko ycz)'- sobie, moemy go si pozby
w cigu jednej godziny". Idea bya bardzo pontna, a zrczny Miinich nie bez namysu poruszy ten temat. Anna nie wiele miaa do wyboru: albo wszystko postawi na jedn kart, albo
by przymusowo zamknit na reszt ycia
w wizieniu lub klasztorze. I jakkolwiek z pewi

i

i

e

W

rk

ya
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nem przeraeniem suchaa

Miinicha,

wykonanie planu zgodzia si.

jednak na

Nastrój publiczny

odczuwa t cich walk, jaka si wioda midzy
Paacem Regenta, a Ann Leopoldówn. Przeczuwano burz jaka powszechna trwoliwo
niepewno panoway w miecie. Obawiano si
owego niewiadomego, które prz^^j miao. Tymczasem midzy nieprzyjaciómi panowa najwiki

i

e

szy wysiek grzecznoci.
Szeptano o tem,
przygotawia si rewolucja na korzy rodziny
Brunszwickiej, a suchy te dochodziy nawet do
Birona. Pyszny potomek Mitawskiego koniucha
puszcza je mimo uszu, bo lada dzie mia wsadzi na okrt
rodzin Bawernów i wysa
\o Niemiec.
MUnich take mia plan gotowy. Kto pospie-

ca

Oczywicie, wykonanie
ozy, ten W3'gra spraw.
spisku bez udziau wojska nie mogo si odby.
Biron mia do dyspozycji puk Izmajowski, którego dowódzc by syn jego konny puk gwardji. na
i

czele którego sta brat jego

Gustaw.

wybra

Na wyko-

kiedy stra
paacow obj puk Preobraeski, którego
on sam by pukownikiem; na ten puk zatem
pewnoci. Rewolucja miaa
móg liczy z
ogosi Resi dokona na korz3' Anny, aby
gentk pastwa ^ Do spisku wmieszan bya pannanie zamachu Miinich

czas,

ca

j

na przyboczna
Julja

ja,

Mengden.

i

przyjacióka Anny Leopoldówny,
przyNawiasem doda naley,

e

sucej, budzia

popodejrzenie o niaprawidowe stosunki
ju Carowa
seksualne, do te^o stopnia,

zbyt

szczera, pani

i

wszechne

e

Ann
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Joanówna zwrócia na to uwag kazaa zbada
organa pciowe Mengdenówny. Wiwisekcja pewnego rodzaju uspokoia Carow
Julja Mengden
pozostaa nadal przy Annie Leopoldóv/nie, jako
Z ostronoci nie cliciaa
wierna przyjacióka
bra czynnego udziau w wykonaniu zaraaciiu,
maonków
ale o dniu wykonania wiedziaa
uspokajajco do snu zaclicaa. Anna Leopoldówna take bezporedniego udziau nie wzia,
poprzestaa na zaclicaniu spiskowców do posuszestwa wiernoci.
Do wykonania zamactiu by wtajemniczony,
oprócz Julji Mengden, przyboczny adjutant MUnicia Manstein. Tego dnia stra paacow trzymali „Preobraecy". Bya to typowa paacowa
rewolucja, któr zainaugurowali Niemcy, walczcy
i

i

i

i

na Dworze Petersburskim o wadz, a która pówszelkich rosyjskicli
niej staa si prototypem
której
pad ofiar Mido ostatniej,
rewolucji,

a

przed wykonaniem zamachu Miinich
kilku wtajemniczoWieczorem tego samego dnia
nych oficerów
Miinich by z wizyt u Birona i rozstali si po

koaj

II.

Ju

mia w puku Preobraeskim

W

sowach.
domn Feldmarszaek kaza si rozbudzi o godzinie 3-ej rano wraz z Mansteinem udali si do paacu. Przed
stranic kaza wywoa dyurnego oficera, a po
krótkiej rozmowie z nim, jako szef puku, wzi
ze sob trzydziestu onierzy, z którymi do paacu Birona uda si, Biron mieszka w t. z. letnim paacu, który póniej zdemolowano. Gdy
owiadczy
Mnnich ustawi onierzy pod bro

bardzo przyjacielskich
i

i

103
ira yczenie Jej Wysokoci, wsz5'^scy przyrzekli
posuszestwo caa grupa, skadajca si z blisGdy si ju
ko 40 osób, wyruszya do paacu.
znaleli na miejscu, Manstein z 12 onierzami
i

bez przeszkody dotar
rona.

do

sypialnego pokoju Bi-

Wszystko odbywao si

tak cicho,

e

Re-

gent nie obudzi si nawet, Manstein, wszedszy
do pokoju, szarpn kodr od
gono
i
krzykn: gdzie regent? ona Birona, ujrzawszy
go, krzycze pocza, a Regent, zerwawszy si
z
o stra pocz woa. Manstein przytrzygo, a po chwili wbiegli onierze i rzucili
si na niego. Biron nie dawa si
kua-

óka

óka
ma

kowa onierzy,

wzi —

bi,

kopa nogami

Aeby

i

krzycza.

go ubezwadni, musiano mu zwiza rce
chustk od nosa usta zatka.
takim stanie
Manstein wsadzi go do karety Feldmarszaka,
posadzi przy nim oficera, a kareta w otoczeniu
onierzy odjechaa do paacu Zimowego. Tak
zakoczy swe rzdy ieden Niemiec; na placu,

W

i

jako zwycizca, pozosta drugi. Natychmiast zwoano Wielk Rad (Wierchownyj Sowiet), Senat,
Synod i jeneralicj, która z wielk radoci przywiadomo o upadku Birona Nazajutrz te

—

ja

ukaz, nakazujcy przysig Carowi
Iwanowi Antonowiczowi
Wielkiej Ksinie Annie, jako Regentce do czasu penoletnoci Cesarza.
Po poudniu w dzie dokonania zamachu,

ukaza si

i

ona jego, syn Karol córki byli wysani
Petersburga i osadzeni w twierdzy Schliisselburgskiej. Faktyczne rzdy obj Miinich. Anna
I^eopoldówna bya kobiet niezdoln do adnej
Biron,
z

i

i 04

pracy, a tembardziej do

dwigania ciarów

kie-

rownictwa pastwem, charakter miaa saby, wyksztacenia adnego, a fantazja, rozbudzona czytaniem francuzkici romansów, wyrobia w niej

lubieno miko.
Rzdy takiej kobiety nie mogy by trwae,
Wkrótce zato te w trwao nikt nie wierzy.
stpi i miaa „carówna" Elbieta, córka Piotra
i

I

i

Katarzyny.

Zakoczenie walki dwócti zapaników

zakoczyo zgoa

walki

dwócti

prdów

nie

politycz-

panujcych na Dworze Petersburskim: Biron cign do Prus, Anna Leopoldówna podzielaa sympatje austryjackie. Mieszay si w tym
sporze take wpywy francuzkie
szwedzkie,
a rej wiedli w pastwie ambitnicy niemieccy.
Dworowi Szwedzkiemu chodzio o pozyskanie dla
siebie Carów moskiewskich. Birona ju nie byo.
Mona si byo ubiega tylko o pozyskanie Anny
Leopoldówny lub w razie jej usunicia, jako osoby zupenie niedonej, Elbiety. Ale w takim
razie trzeba byo Ann Leopoldówn zastpi
Elbiet. Ambasador szwedzki Nolken zdecydowa si popiera Elbiet
do wspólnej pracy
zaprasza ministra Francji na Dworze Carskim,
La Chaterdi. Nie bdziemy ledzi tej caej intrygi politycznej, która wkocu zdoaa osadzi na
tronie Elbiet.
nycti,

i

1

Ale któ
kiego pastwa,

bya

to

ta

przysza wadczj^ni wiel-

yjcego w bezadzie

jach tak wielkich,

e

i

niepoko-

niepodobna sobie gorszego

10!)

Stanu wyobrazi.
ter,

zdolnoci

Wogóle

bya umysowo,

Jaka

charakkobiety?
bya to mieszanina starobojarstwa

tej

pkoostem cywilizacji europejskiej, nabonoci
z rozpust, prónoci kobiecej z ambicj wadzy,
pospolitoci umysowej z wysokiem stanowiskiem.
Posiadaa ona duo przymiotów zewntrznyci,
które j czyniy atw
dostpn w stosunkach
codziennych. Nie odznaczaa si piknoci nigdy,
chocia zdawao si jej,
jest pikn i o ten
przymiot swój bya nawet zazdrosn. Nos miaa
tatarski spaszczony
dlatego nie pozwalaa nigdy
portretowa si inaczej jak z profilu, a gdy jeden
z malarzy
obdarzy j nosem takim jaki miaa
w rzeczywistoci, kazaa go wyprostowa zregulowa. Mimo to miaa nadzwyczajny urok pocigania mczyzn ku sobie. Przyczyniay si
do tego adne, ywe i bardzo lubiene oczy,
pikna biaa pe, caa posta ywa, noga maa
jak si wyrazi pisarz franatoujours en Tair"
z

i

e

i

—

i

—

Z

cuski.

eveille*

rk, a
chtn

aa j

wo

i

temi przymiotami, jako dziewczyna „trop
wczenie rozpocza ycie na

wasn

pod wzgldem
niewybredn,

przecign.

uycia mioci bya

tak

U

zdo-

e

tylko Katarzyna

Gdyby

mona ca umyso-

rozoy

na pierwiastki, to skadaaby si ona z dwóch tylko: z niesychanej lubienoci równie niezwykej bigoterji. Jak si te dwa
sprzeczne ze sob pierwiastki czyy w tej kobiecie,
trudno odgadn, a jednak z wybitn wyrazistoci
przebijaj si one przez cale jej ycie: oddawaa
tej

kobiety

i

•si

miostkom

z

entuzjazmem

I

budowaa

cerkwie,
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—

z których jedna
w. Andrzeja w Kijowie naley
do najpikniejszych.
Nawet wybór kochanków
odbywa si u tej kobiety w cerkwi, gdzie poznaa
Razumowskiego.
Excentryczno przebijaa si

nietylko

w

jej

postaci

i

ruchach,

lecz

w

czy-

jej

nach
miostkach. wiczenia gimnastyczne, konna jazda
polowanie byy jej ulubionemi rozrywkami. Jej
temperamentu, jej oczy ponce
i

i

ywo

namitnoci, jej jasne wosy, wpadajce w rudawy odcie pocigay ku niej mczyzn z tak saatwoci, z jak ona dya do nich.
Jeszcze jako moda dziewczyna próbowaa
siy swoich wdzików na równie modym, a skonnym do wesoego rozwizego 5'^cia, Piotra II.
Kto wie czy w owej chwili nie byoby doszo do
maestwa midzy Elbiet a modym Carzykiem,

m

i

gdyby

opiekun

Sdzc

wicej odwagi, a jego
nauczyciel Osterman wicej zrcznoci.

Piotr
i

II

posiada

co mówi bdziemy na
z tego,
kartach nastpnych, posdzenie modej pary byo
moliwe o zblienie si na samotnych lenych

jednak

przechadzkach lub rozmylnych bkaniach si
w puszczach lenych, gdzie oboje modzi
Car
i
carówna wyjedali na polowanie. Ale zbyt

—

kapryn)'^
szukajcy coraz nowych wrae miosnych temperament obojga, by moe przeszkodo zawarcia staych zwizków,
Elbieta ju w czasie panowania Anny rzadko
si pokazywaa na Dworze, a jeli si pokazywaa to staraa si nada sobie sztuczn powag robi wraenie ofiary
kobiety nieszczliwej, zai

d

i

—

pon^ninej,

cierpicej

w

samotnoci nad niedol
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Pragna

swoj.

W oczekiwaniu stosownej

ostki,

czc w sobie

wygórowan

i

lkaa si

tronu, ale

go zdoby.

bawia si w mi-

chwili

wygórowan dewocj

niewybredn rozpust

równie
do

Dc
i

panowania nad Rosj, do tego stopnia nie umiaa
poddawaa si pierwszemu
panowa nad sob,
wraeniu z bezbronnoci samicy. Nigdy jeszcze

e

adna

kobieta na

wina

tyle

Dworze petersburskim nie roznierzdu co Elbieta. Pod tym wzgldem przewyszaa nawet Katarzyn II, która mieniaa czsto kochanków, ale zachowywaa pozory

e

otye
wymagaa od nich bodaj jakiego-takiego
wyksztacenia, a gdy spostrzega w swoim wybraca zdolnoci bez wyksztacenia, staraa si je porozwin. Elbieta oddawaa si roz-

gbi

i

kadym, w kim tylko wzajemne chci
spostrzega — bez adnego wyboru. To te kolekcja kochanków Carowej bya nietylko liczna,
pucie

z

nader urozmaicona. Po mierci Katarzyny I,
hamowane jako-tako namitnoci swawola wzgldami przyzwoitoci, a moe lku wobec samowadnego Mieszykowa, rozptay si z ca swoboale

i

i

d.

Zdawao

si,

e

mody

Car, Elbieta, siostra

Cara Natalja, niemiay adnych innych celów przed
sob, jak tylko zabawy Elbieta znalaza w Piotrze II duo modzieczej, niewiadomej wyrozumiaoci obok zawsze chtnego towarzysza zabaw. Wysawszy do Berezowa narzeczone swoj
Marj z ojcem i rodzin Piotr II, zdawao si,
-

e

zabaw pragn uspokoi

o

tak

niezwyk

nieczu-

swego charakteru a moe sumienia. To te
pobyt w Moskwie
Gorenkach by nieprzerwf^i

i
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cigiem rozrywek — bez miary
granic.
Car taczy, polowa, pi
romansowa na
przemiany. Elbieta staa si dla niego pewnego
rodzaju rodkiem podniecajcym — pod kadym
wzgldem. Staa si w Moskwie wszdzie nieodstpn jego towarzyszk Rozjedali (katali)
moskiewskim zwyczajem po ulicaci miasta, a po-

nym

i

Mody

i

i

— powiada wiadek naoczny — skadali wizyt Iwanowi Dogorukiemu, paziom, kucharzom,
Bóg wie komu... Paace w Kremlu stay si
tem
i

miejscem prawie jawnego nierzdu, a szambelan
Cara robi pod tym wzgldem niesyciane uatwienia.
Car dawa niedwuznaczne dowody swoicii
sympatyj do namitnej i niepowcigliwej Carówny Elbiety, która po za nim szukaa rozry-

wek

—z

Iwanem Dogorukim. Rozswawolony

jej

Miostki
znosi jednostajnoci.
z Carem i Dogorukim nie wystarczay jej. Wkrótce
zjawi si nowy wybraniec
Aleksander Borysowicz Buturlin,
Miciaa Golicyna, czowiek
zatem onaty,
ale te wzgldy nie miay adnego dla Carówny znaczenia Aeby si z nim styka czsto, zrcznie bardzo wprowadzia go w koo znajomoci Piotrowych. Ale to jej nie wystarczao.
Pewnegopiknego dnia znika niepostrzeenie z horyzontu moskiewskiego niewiadomo co si z ni
stao. Po duszej niebytnoci zjawia si w swoich
w towaapartamentach
chora. Okazao si,
podró
rzystwie Buturlina
odbywaa
pokojówki
tak sobie
pieszo po rozmaitych monasterach
uszkodzia nogi,
si do óka
musiaa
czas duszy. Eskapada ta miaa dwa pikne

temperament

nie

—

—

zi

i

—

e

i

i

n

e

pooy
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mio

cele przed sob! grzeszn
i równoczenie
expiacj w monasterach.
mier Piotra II, wstpienie na tron Anny
loanówny, absolut5'^styczne rzdy Biroa, a nawet

Anny Leopoldówny usuny

krótki czas Regencji

Elbiet

na czas

Pamita

duszy w

przykroci

ninym,

na
Biron

dalsze perspektywy.

Biron

tylko o niej

najdraliwszym

by skpy

i

nie

szczdzi

punkcie

—

dla wszystkicli z

jej

pie-

wy-

oszczdza take,
a Carówna lubia duo wydawa. Wtedy to odosobnia si od Dworu prawie zupenie, udajc
jtkiem

ofiar

siebie.

losu,

Elbiety

ale tylko

nie

na

w domu

recepcjaci dworskich;

u siebie prowadzia ycie rozwize nie
tym
bez dalekici marze o koronie carskiej.
celu

knuy si w

W

jej

paacu

spiski, które nie

day

adnycli rezultatów, zarówno w czasacli panowaregencji Anny Leopolnia Anny loanówny, jak
dówny. Oba razj'^ zostay przedwczenie ujawnione, a Elbieta zdoaa wykupi si zami, które,
obok sów, byy zawsze brane za dowody jej
niewinnoci.
ycie, oddalone od Dworu, Elbieta urozmaicaa sobie miostkami, w ten sposób przygatawiado panowania.
ic si
Jednym z pierwszycli jej faworytów, zanim
si zetkna jeszcze z Piotrem II, by prosty
ciop, onierz Szubin. Historja nie zanotowaa
nawet jego imienia
miejsca pochodzenia. Za
ycia matki Elbiety
on w wojsku, co mu
nie przeszkodzio wystpi w roli urzdowego
kochanka carówny. Nieokrzesany chop nie móg
i

—

i

suy
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w aden

sposób

dosuy

za stopie sieranta nie
mioty osobiste mogy

si awansu

posun

czy

tajemnic mioci, któr

si.

Szubina

i

dalej,

po

Jakie przyz

Elbiet

mógby

do pewnegostopnia rozwiza Sen nocy letniej Szekspira.
Elbieta kochaa tego nieokrzesanego chopa,
który korzysta ze swoich przywilejów na dworze
Carówny w sposób waciwy jego sferze spoecznej: upija si, aja naipospolitszemi sowami
a czsto i bija Carówn. Romans ten rozpocz
si podobno ju w roku 1726. Litociwa Carowa
Anna loanówna pozbawia go przyjemnoci bijania Carówny
zesaa na Sybir bezimiennie, tak,
zdawao si, przeznaczony by na mier w zapomnieniu.
Ale Elbieta daa dowód pamici
susznoci przysowia: ou revient toujours k ses
premiers amours
o czem mowa bdzie dalej
jest to

Do,

e

i

e

i

—

nieco.

w

Trudno zachowa porzdek chronologiczny
jakim kochankowie Elbiety nastpowali po so-

bie, tembardziej,

zmianie, ale

kobiet

wom

i

e

te

urzdy

akumulacji.

zmysow,

nietylko

Elbieta

która podlegaa

podlegay

bya

nietylko

nagym wpy-

pragnieniom, ale w dniach tak zwanej
chway, to jest kiedy zostaa Carow, przypominaa sobie minione szczcie i opuszczonych przymusowo lub dobrowolnie kochanków staraa si
odszuka przywoa do siebie. Jako kobieta
impulsywna, Elbieta wybieraa najchtniej kochanków ze sfer najniszych, moe dlatego,
nie
miaa czem tak hojnie ich wynagradza jak to robia jej najblisza nastpczyni na tronie carskim
i

i

e

Iii

Katarzyna
od jednego

II.

sta si jej kochankiem
spotkaa go na ulicy, za-

Lalin np.

spojrzenia:

kociaa si piorunowe,
poprzestajcy

a

e
na

rosyjski,

to

by

ciop

prosty

maem, wzia

sucego

go za
zupenie z tego

do siebie. Lalin by
zadowolony i na urzdzie kamerdynera pozosta
do wstpienia na tron Carówny, potem dopiero
zosta Kamerlierem
obdarowany majtkiem

a

i

ziemskim.
Niezadawalniajc
z

si zgoa

mioci

naiwn bezpretensjonalnoci wybieraa

kocianków najcitniej

Lalina,

sobie

—

najniszej sfery
wedug przysowia: je prends mon bien ou je le
trouve. Sentymentalne jej spojrzenie, które tak
dranio spokojnych obserwatorów ycia póniejszej
Carowej, pado raz na furmana Carowej
Anny, którego imi, jak tyle innych, nie doszo do
nas, a poniewa fachem jego byo trzymanie lejców (wozi), std otrzyma nazwisko Woziskij.
Posuwany bardzo powoli w godnociach dwór*
skich, po wstpieniu na tron Elbiety otrzyma
dobra ziemskie
zosta urzdownie mianowany
Kamerherem. Wikszych jeszcze godnoci dostpi inny szczliwiec, syn furmana Ermoaj Skworcow, bo zosta równie Kamerherem, a do majtnoci w ziemi , -^.uszach" otrzyma order Aleksandra Newskiego.
si
cieszyy
Nietylko
sfery
furmaskie
z

i

i

szczciem

wyboru z poród nich kochanków
Elbiety, cenia ona take talenty choreograficzne,

Czohokow
z przymiotami fizycznemi.
tancmistrzem z profesji.
Jakkolwiek pocho-

poczone

by

wyszy od Skworcowa, oddany zosta do korpusu kadetów, ale nie mia widocznie rycerskiego usposobienia, bo zosta tancmistrzera. Byo to zajcie
przyjemne
poydzeniera nie o wiele

i

teczne,

zwaywszy,

e

i

w

owe czasy wszystkie
bojarynie
bojarówny zaczy si uczy taczy
mówi po francusku, a Carowa Katarzyna I naj«
pilniej pod tym wzgldem ksztacia swoje córki.
i

I

taców mia wstp do domów
zamonyci parweniuszów, oeni si z cioteczn
siostr Elbiety hr. MarjHenrdykow, co mu nie
Jako

nauczyciel

przeszkadzao

by

„przyjacielem" póniejszej Ca-

rowej.

Niekiedy niedoceniany zwykle talent stawa

si przewodnikiem do tak zwanego w ówczesnem
spoeczestwie rosyjskiem „szczcia" czowieka.

Czukow by prostym sug Carówny. I byby
pozosta do koca ycia, gdyby Carówna Carow nie zostaa. Otó Czukow, nie
odznaczajcy si ani piknoci, ani wzrostem,

moe sug

rozumem, przeciwnie, nieokrzesany chop roby brzydki, ale posiada nadzwyczaj czujny sen, a carowa bya trwoliwego usposobienia.
zamachy odbywaj si w noWiedziaa o tem,
cy
w nocy pad ofiar Biron, w nocy pozba*
noc dla
wiono regencji Ann Leopoldówn
Carowej krya zawsze pewnego rodzaju niebez*
czujny sen
pieczestwo. Zdawao si jej,
Czukowa mógby j uratowa, kazaa mu przeto
sypia, a raczej drzema w fotelu w pobliu jej
pokoju. Przez dugie lata Czukow nie sypia
W óku, a talent ten blizko pokoju Carowej
ani

syjski

—

e

—

e

i

11^

e

zosta Kamerherem urzdo\v3-m otrzysprawiy,
ma bogate posiadoci ziemskie.
Jako osoba bardzo pobona od modoci,
Elbieta pozostrJa ni przez cae ycie, ale to jej
nie przeszkadzao w cerkwi nie zawsze myle
o zbawieniu duszy. Lubia nawraca zbkane
owieczki na prawdziw drog i bywaa ctitnie
matk chrzestn modycli oficerów, przyczajcycli si do „prawosawja**, którzy potem z jej
szczodrobliwej rki otrz^^mywah „szczcie", jak
i

umiowaniem przysuctiiwa si piewom cerkiewnym, osobliwie gdy piewacy oprócz piknego gosu, posiadali take pikne przymiot}^ ciaa.
Takimi wybracami losu byli dwaj ciopcy ukraiscy, ze sfery wociaskiej: jeden Potoracki
dosta si do kapeli dworskiej, a std znalaz sobie drog wprost do Carowej, u której wypiewa
wysokie urzdy.
sobie wielki majtek ziemski
Szczliwsz3'm i goniejszym od niego by inny
Ukrainiec, take syn prostego chopa, take piewak cerkiewny
Aleksy Razumowski. Przechodzi on róne stopnie, zanim dostpi godnoci
kochanka Carowej. Najprzód piewa na kryosie
w lichem maem miasteczku na Rusi za Dnieprem; jaki pukownilc Wiszniewski przyj go
do swojej suby, a potem poleci hr. LOwenwolde. Marszakowi Dworu, który go umieci
z

—

i

—

i

piewaka carskiego chóru. Elbieta, jeszcze
jako Carówna, poznaa go tutaj, a zachwycona,
zarówno postaci jak gosem, wyprosia go sobie u hr. Lówenwolde.
Zbliony do Carówny,
jako

i

Kobiety na tronie Carów

8
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j

najprzód piewem, a gdy gos potraci
gr na bandurze. Cichy, skromny,
chitreki chopek ukraiski bardzo dyskretnie korzysta ze swego „szczcia". Nie bija Carówny,
jak Szubin, ale na bandurze przygrywa i, nie
troszczc si o honory dworskie, któreby go pl-

rozwesela

—

cz

tay w róne intr3'gi, ciua sobie pienidze majtnoci. Razuraowski wszystkim si podoba,
wszystkim pochlebia, a skromnoci swoj zasunawet pochwa}'^ Anny Joanówny, która nie
i

y

bya przeciwn temu, aeby Razumowski oeni
si z Elbiet, — mylaa, e w ten sposób usunie

j

e

od tronu. Powiadaj,
para
czasem zwizkiem maeskim

ta

—

poczya si

potajemnym.
Zdaje si wszake,
byo to zmylone w obronie zaszarganej sawy Carowej.
Po mierci Anny Joanówny Razumowski zosta Kamerjunkrem,

z

e

a

w

dniu

koronacji

tytu hrabiowski

otrzyma za zasugi swoje

.oberhofmejstra". Tak
cnota cierpliwoci i skrom.noci.
Nowy hrabia nie narzuca si rodowej
arystokracji, a na wybryki koronowanej przyjacióki by wyrozumiay bardzo. To mu pozwo-

si

lio

tron

i

urzd

wynagradzaa

zgromadzi majtek tak wielki, ze kiedy na
wstpi Piotr 111, Razumowski podarowa mu

miljon rubli.

Zadowolony ze swego „szczcia" powoa
brata swego modszego, Cyryla, którego

ze wsi

i

dla edukacji

wysano do

Wróci po

Berlina.

kil-

koletnim pobj^cie tam, zupenie ju usposobiony
do ycia, w 19-m roku ycia zosta Hetmanem
Ukrainy, siedzia

w

Petersburgu

i,

jak

mówiono,
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Zastpi

w

faworach obok Carowej, a po
spokojnej mierci Aleksieja odziedziczy olbrzymi jego majtek, stawszy si najbogatszym „wielw Rosji.
ten sposób powstawaa nobrata

W

mo"

wo3'tna arystokracja rosyjska.
Elbieta nie przestaa romansowa na serjo
do mierci, a jeli nie jest
ski

oeni si

chwila,

z

ni

tajemnie,

to

mem

e Razumowbya

mylaa o
móg bj^ ju

sama

kiedy ona

przyszym jej
starzay Maurycy

prawd,

Saski. Nie

zdaje

tem.

si

Tym

dobrze pod-

zdobywszy rki

„gru-

Nany", nie przesta mimo to myle o zrobiewietnej karjery na dworze petersburskim,
dokd od czterdziestu lat nie przestaway zwraca si spojrzenia ambitnych poszukiwaczy godnoci stanowiska za porednictwem mioci. Takim niezmordowanym szermierzem na polach
szczcia by Maurycy Saski.
roku 1742 Elbej

niu

i

W

bieta

ju bya Carow, a ksi Maurycy

bohaterem, uwieczonym laurem kilku wietnych zwycistw. Oczy jego zwróciy si ku Elbiecie, która
po koronacji bawia w Moskwie. Przez ambasadora
Francji La Chatrdi zachcony, zjecha do stolic}bojarskiej Carów.

terj,

W

majc

Elbieta powitaa go

z

kokie-

wszake pozory chci zwycistwa.

dzie samego przybycia Carowa wita go

nie-

mal po koleesku
conz miejsca zaprasza do
Gdy Chatrdi we dwa dni potem daje
u siebie bal na powodzenie gocia, Elbieta zjawia si na nim w kostjumie mzkim, wprost
z wycieczki konnej.
By to jej sposób kokietowania mczyzn
prezentowaa w ten sposób
i

tredansa.

—
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wydatn budow

bardzo
dni

potem

— niadanie

swojej
a la

W

tigiiry.

par

russe u Woroncowa,

dziewi godzin, a po niadaniu
towarzystwo wsiada na konie
galopuje przez
iluminowane ulice miasta
Ulewa zapdza ich
do Kremla; ledwie ustaa znowu na koil
dalej.
Icie zawrotne wycigi ludzi upojonych swawol
swobod. Rozbawiona Carowa sama proponuje
La Chaterdi: czyby nie chcia zaprosi j na
obiad? Grzeczny Francuz zgadza si
przyspoktóre trwa przez
cale

i

—

i

i

i

wspaniae przyjcie: paac iluminuje, na uliurzdza fontanny biaego czerwonego wina,
tryskajce bezpatnie dla przechodzcych
zgromadzonych tumów. Carowa zjawia si dopiero
sabia

cy

i

i

odjeda o 10-ej rano, „wstydzc swoj piknoci wschodzce soce". KsiMaurycy by obecny na tych przyjciach, bawi si, taczy, ale te spostrzeg, e tron zdoo 1-ej

po pónocy,

a

musiaby dzieli z innnymi.
czowiek zgoa nie cnotliwego ycia

Jakkolwiek

byty

i

niezbyt wy-

zdecydowa si jednak zrezygnowa
z konkurów
opuci Moskw.
Carowa bawia si po koronacji wykwintniej
troch ni w okresie swojej finansowej zalenoci
bredny,

i

od dworu Petersburskiego, a nawet w wyborze
kochanków bya nieco wybredniejsz. Starzy pozostawali jeszcze w askach, ale modzi ju si
nie rekrutowali zawsze z kuchni, przedpokoju
lub stajni.
Iwan Szuwalow by szlachcicem rosyjskim
„dworianin"
jakkolwiek z rodziny
zuboaej pochodzi. Bystre oko Elbiety spoczo
na nim: zosta najprzód paziem, ale ju w r. 1750

—

—
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awansowa na kamerjunkra, potem zosta kamerierem
orderatem rónych odznacze, które nie
tylko ze strony Elbiety, ale innych dworów sypay si na ulubieca Carowej. Mody uchodzcy za bardzo skromnego
Szuwaow, przykrzy
jaksobie widocznie rol urzdowego kochanka
i

i

i,

kolwiek stanowisko to bardzo ceni, jednak „swawoli" czasem.
Ale w^spanialomylna i dobra
„matuszka" przebaczaa mu w tem przekonaniu,
stao si to nie z wasnej jego winy, lecz,
inni namówili go do zego.
Taki idyliczny stosunek trwa
do mierci Carowej, a opija publiczna przypisuje mu liczne potomstwo; midzy
innemi córk jego miaa by ksina Tarakanówna, któr tragiczny los uczyni bardzo gon.

e

e

a

Mówi

o niej wypadnie nam w okresie panowania
Katarzyny, kiedy los Tarakanówny rozstrzygn si.
Przy caej swojej nabonoci, Elbieta bya
kobiet mciw, pozbawion poczucia sprawiedliwoci, a nawet wdzicznoci za okazane usugi.

Ch

wadzy bya

u

niej

równoznaczn

z

chci

uywania, a zdobywszy raz tron carski, strzega
elazem Wszelkie nieliczne przego ogniem
byski szlachetnoci, jakie w jej yciu odszuka
mona, nie wypyway z pobudek moralnych, ale
z obawy
pieka, które wyobraaa sobie z ogniem
ze smo koniecznie'. Panowanie jej byo dugim szeregiem okruciestw
osobistej mciwoci,
i

—

i

i

za

pomoc

którzy

si

których
jej

usuwaa

z

drogi swojej

ludzi,

wydawali niebezpiecznymi. Najwy-

pod wzgldem umysowym ludzie Rosji,
odznaczajcy si zdolnociami
zasugami w obec

bitniejsi

i

118

pastwa,

trwoliwoci

padali ofiar

tej

ambitnej

Carowej.

Niemcy niewtpliwie rzdzili tamtoczesn
Rosj. Jakkolwiek byli to ludzie ambitni, cliciwi
wadzy walczcy ze sob o t wadz, byli niewtpliwie ludmi, którzy pooyli podwaliny pod
nowoytn Rosj; jeli Piotr W. miewa plany reformatorskie, to oni, od jego mierci poczwszy,
byli jedynymi prawie wykonawcami tycii planów,
zabawami towarzyskierai,
a nie tylko ubiorem
ale polityk zbliali Rosj do Europy, zmuszajc
pastwo Carów moskiewskich do czynnego udziai

i

u w

tej

Miao

polityce.

niewtpliwie

to

i

ze

rzdów

niemieckich utrwado najnowszych
liwszy si w polityce Rosji
czasów, bya dla pastwa szkodliw, jako nawskro
niemiecka. Powoli na dworze petersburskim usta-

nastpstwa, bo tradycja

a

la si poczy wpywy
z

Kurlandji

tak

i

Liwonji

niemieckie, a baronowie

obsadzali

urzdy dworskie

samo, jak od Piotra W. róni cudzoziemscy

przybysze.

Wspominalimy ju nieraz o tern, e Elbiebya pod wzgldem charakteru typem skomplikowanym, w którym wystpoway róne ujemne
ta

cechy ludzkiego ducha,

By

ale

brako zupenie rysu

typ zwyrodniay, jak i jej
Przekonana o swojej rzekomej
poprzedniczka
piknoci, biorc pochlebstwa za prawd na serjo,
w dziwny sposób,
zazdrosna bya o t

szlachetnoci.

to

pikno

bo karaa rozmaicie a ostro kobiety, które miapikniejsze od Carowej.
gono mówi,
Ale to byoby tylko prónoci kobiec- Odnaj-

y

e— s
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doway si w
niewdziczno

moralne wady, jak
moralna,
poczona
z tchórzostwem.
Draa wiecznie o swoje ycie,
wahajca si, niestaa, lubia gra komedj szlachetnoci.
chwili zamachu na Regentk
Leopoldówn, wzia na rce, w koysce bdcego
gorsze

niej
i

obuda

W

Ann

Iwana Antonowicza
z czuoci w obec sadatów przemawiaa do nich: nieszczsne dziecko,
ono niewinne,
ale to nie przeszkodzio zgoa
zamkn to dziecko, prawie nazajutrz po dokonanym zamachu, w Schlusselburgu trzyma \e tam
do chwili, kiedy na tron carski wstpia o wiele od niej zoliwsza, ale rozumniejsza awanturnica Katarzyna II, która potajemnie kazaa go zamordowa, jako moliwego pretendenta do tronu.
Dugo wahajca si co do zamachu stanu,
który mia jej przynie koron carsk, Elbieta
midzy strachem by zamknit w raocigle
i

—

i

a

ya

nasterze, a
nia.

Nawet

chci
z

bezgranicznej wadzy
uywaPanem Bogiem wchodzia w pewnei

e

jeli jej dopomogo rodzaju ukady, lubujc,
do wstpienia na tron, nigdy na nikogo kary
Dotrzymaa sowa Panu
mierci nie podpisze.
Bogu, ale po swojemu: nikogo z wyroku sdowego nie pozbawia wprawdzie ycia, ale adna
z poprzednich Carowych nie dopucia si tylu
okruciestw, tyle zncania si nad oskaronymi
Z jej aski Sybir zaludnia si
najniewinniej.
pocz, bo wysyaa tam kadego, kogo tylko po-

e

dejrzewaa o spisek lub zbrodni z donosicielstwa
zrodzon. Jej Tajny Pri^az sta si równie straszznienawidzonym jak Bironowszzyzna. Na
nym
i
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czowiek • zwierz, jeden
tym czasie tylko ju Rosja
jenera Uszakow. Cay szereg takich
morderców, takich chleptaczy krwi

czele tego Prikazu sta
z tycli ludzi,

wydawaa —
typowyci

któryci

wydaa

w

Gronego,

a

do
mniejszych
zbrodniarzy, którzy z rozkazów Carów posugiwali si mieczem dla wykonania sprawiedliwoci,
po swojemu rozumianej.
Panowanie swoje Elbieta rozpocza od
zbrodni popenionej na Iwanie Antonowiczu, a porem na szeregu ludzi, niewtpliwie zasuonych

ludzkiej

Rosja od Iwana

Murawjewa — Wieszatiela,

nie

liczc

Rosji i pracujcych dla jej chway. Byli to
dzie Niemcy, ale ambitna rywalizacja ich

wpraw-

midzy

zawsze na celu wielko i potg pastwa. Jedne Carowe obdarzay ich wysokimi tytuami hrabiów i godnociami pastwowemi, nalenemi ich talentom, a drugie skazyway na
mier. Suchajc plotek przedpokojówych pochlebców, Elbieta kazaa aresztowa hr. Ostermana, jenera Feldmarszaka Miinicha, kanclerza
hr. Goowkina, Marszaka Dworu br. Lówenwolde, prezydenta barona Mengdena i in., obwinionych o zdrad stanu.
Przewodniczcym sdu
komisji ledczej by jenera Uszakow. Wszystkich aresztowanych osadzono w twierdzy, zanim
jeszcze akt oskarenia sformuowanym zosta.
Akt to by dugi, nie dowodami poparty, lecz
chci zemsty i oczywicie rzekomej nielojalnoci
w obec Carowej. Z dugiej litanji win wybierze-

sob miaa

1

..

my

kilka tylko, jeli

stycznych,

to

nie

najmniej

najbardziej

charaktery-

popartych

dowodami.
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e

po mierci Piotra II
Ostermanowi zarzucano,
na tron nie powoano Elbiety z jego porady,
przyczyni si do mierci ksia.a.t Dogorukich,
rozmylnie doprowadzi flot do upadku, aeby
Rosja zmuszon bya do zalenoci od innych
pastw,
radzi Elbiet zamkn w klasztorze
i
t. p.
Miinichowi zarzucano,
w czasie areszwstpieniem
towania Birona straszy onierzy
na tron Elbiety. Gówne oskarenie innych polegao na tem,
pragnli, jakoby, zrobi Carow

e

e

e

e

—

e

Ann

LeOpoldówn. Waciwy akt oskarenia
i proces spoczywaj dotd w
archiwum pastwa.
Na poparcie oskarenia nie zaniedbano zwykle
uywanej w takich razach metody: samowoli
faszywych wiadków. To te gdy Ostermanowi przedoono dugi szereg jego rzekomych
zbrodni i zarzdano odpowiedzi, powiedzia miao,
jest to zupenie zbyteczne: niech sdziowie
napisz, co si im podoba, a on przyrzeka podpisa to jako wasne zeznanie, nieczytajc. Mtlnich z godnoci pogard odrzuci zeznania opaconych wiadków.
Wszelkie usprawiedliwianie si byo zupei

e

i

w

e

przypodobaniem

obec tego,
ukaranie ich byo
si Elbiecie. Dla Uszakowa

równie byo

podanem.

nie zbyteczne

to

Wyrok miano przeczyta oskaronym

dopie-

ro na miejscu tracenia (lobnoje miesto).

Elbieta 28 stycznia 1742 roku wyjechaa do
Carskiego -sioa; czule jej nerwy nie zniosyby
moe paczu rodziny mordowanych dygnitarzy.
Uroczysto urzdzono z wystawnoci. Przy

122

odgosie tarabanów zwoywano ludno na miejsce tracenia, aeby si przypatrywano ukaraniu
wrogów Carowej. Plac wypeni si ciekawymi

krwawego widowiska, które miao si odby —
parad. Na podwyszeniu wznosi si pie
(pacha), na którym gowy ucinano, a w pobliu
z

elazny, gdzie zasiada obwiniony i skazany
Puk Astraciaski tworzy zamknity czworobok.
fotel

dla wysucliania wyroku.

Wkrótce ukaza si orszak. Wszyscy byli
Osterman, ju od
razem, otoczeni onierzami.
dawna cliory, nie móg i. Osabionego nie
i

chodzenia starca posadzono na
powózk, w jednego konia zaprzon.

zdolnego

zwyk

do

pieciot szli inni. Osterman mia
na sobie lisi szubk, Miinich szed w szubie
czapce sobolowej. Przystpiono najprzód do
Ostermana. Czterej onierze wzili go na rce
Odczytano mu
posadzili na fotelu elaznym.
amanie
wyrok, skazujcy go na ucicie gowy
nieZdjto
czonków ^ju po mierci— na kole.
jego uoono
ruchomege starca z fotelu
na pasze. Osterman zdj czapk i obok gowy
wycign rce. Kat krzykn: rce precz! Osterman usun rce. Ju tylko pozostaa ostatnia
czynno: uderzenie mieczem w szj^j zbrodnia-

Obok

niego

i

i

i

—

i

rza.
i

W

tej

gow

ciwili sekretarz senatu

Carowa daruj

ci

ycie!

zawoa: Bóg

Osterman

o

wasnej

podnie si nie móg. Dwignito go, drcego na caem ciele,
znowu na sanie pooono.
Inni byli take skazani na mier, ale im

sile

i

oszczilzono przedmiertnych wzrusze. Litociwa
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Carowa pozwalaa im

pdzi

po Sybirach

Laska

ta

i

y,

ale

kazaa

to

ycie

innych miejscach wygnania.

równaa si przedueniu mczarni.
z wyniosoci
lekcewaeniem

nicha, który

i

Mii-

za-

si, odwieziono w karecie dworskiej
do twierdzy w asystencji onierzy. Goowkin
burzy si; twarz jego wzrok wyraay wciek-

chowywa

i

o.

Lówenwolde udawa spokój lekcewaenie.
Mengden okazywa najmniej siy ducha — paka.
Demidow nie okazywa adnego wzruszenia. Zdaze wschodni obojtnoci ocenia
wao si,
i

e

warto

ycia.
Takiem barbarzyskiera widowiskiem zaznaczya Elbieta swoje wstpienie na tron.
Miinicha wysano do Peymia, tam gdzie

przesiadywa Biron.
Powiedzielimy ju,
ty

e w charakterze

Elbie-

brako najpikniejszego rysu — szlachetnoci.

Nigdy jaskrawiej nie wystpi ten rys jak w stosunku jej do Lestocq'a. By to nadworny lekarz
carówny, a póniej Carowej, czowiek niezwykle
utalentowany, bystry, miay
ostrony równoczenie, a oddany zupenie Elbiecie. ^ Kto wie
czy, obok yczliwoci, nie czyy go z przysz
Carow blizkie stosunki. Rzecz to moliwa. Do,
Lestoc pracowa gorliwie nad wyniesieniem
gdyby nie on, który ostateczElbiety na tron
nie zdecydowa Elbiet na ryzykowny krok zamachu, nigdybj - ona nie zasiada na tronie cari

e

i

skim.

On zawiza

skim La Chaterdi

i

z

stosunek z posem francujego kasj;- czerpa fundusz

na zjednanie ludzi do tego zamachu niezbdnych.
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—

Ostatecznie on go uskuteczni
Elbiet na tron
posadzi. Czowiek mi}^, atwy, szczery, bystrego umysu i szczerze jej oddany, mia prawo do
wdzicznoci Ale zna on dobrze lekkomylny
ciarakter Carowej i w przystpie szczeroci móprzyjdzie chwila, gdy ona
wi jej otwarcie,
zapomni o tem, co dla niej uczyni,
wyda go
kiedy w rce jego wrogów. Carowa upewniaa
go o swojej niewzruszonej wdzicznoci, a gdyby
zapomniaa kiedy, upowania,
bodaj tylko
kilkoma sowy przypomni jej o tem, a z pewnoi

e

i

e

ci

nie

dozna zawodu.

Pikne te przyrzeczenia nie sprawdziy si
Lestocq mia suszno.
Pocztek by bardzo wietny. Jako lekarz
przyboczny Carowej otrzymywa olbrzymi pensj,
a za kadorazowe puszczenie krwi pobiera 2000
Obdarzony tytuem hrabiowskim by niezmiernie poyteczny Carowej nawet w sprawach
pastwowych. Wtrcanie si jego do rzdu pastwem zbudzio czujno ludzi zazdrosnych jego
powodzeniu. Dwór Petersburski wicej od innych
rubli.

syn

intrygami.

Lestocq'a

Nic

e

dziwnego,

byo sol w oku

powodzenie

wielu dworakom.

Po oenieniu si Piotra III z Katarzyn, Lezosta ulubiecem modej pary
chtnie
przebywa w towarzystwie piknej, wyksztaconej
stocq

i

i

Z tego zblienia
Bestuew Riumin feld-

dowcipnej nastpczyni tronu.

skorzystali kanclerz hr.

-

i

marszaek Apraksin Zdoali oni przekona Elbiet, trwoliw, jak zawsze, podejrzliw bardzo sabo orjentujc si w intr3'^gach dworskich,
i

125

e

Lestoc zamierza usun ja. na tionie osadzi mod wielko
par, e ju przed
wstpieniem na tron Elbiety mia zamiar powoPiotra III,
konspiruje z dworem pruskim
i

ksic

a

e

berliskim. Tyle zbrodni nie moga znie nabona dusza Elbiety, kazaa aresztowa biednego Lestocq'a w r. 1748
w twierdzy petersi

—

i

burskiej

zamkn.

pewny swojej nic*
pocztku cay sd nad nim ze
Lestocq,

winnoci, bra z
strony prawie liumorystycznej, bo nie uwaa za
moliwe przyznawa si do zbrodni, którycli nie
popeni. Ale oskarycielom zeznanie dobrowolto by jeden
ne byo niezbdnie potrzebne.
wymusi je inkwizycj. Nieprzytylko rodek
znawanie si jego uwaano za upór, który mona
byo przeama tylko tortur knutem. Lestorcq

a

—

i

nie

mia

twardej

czli od knuta.

Oprawcy ZoOczywicie, biedny Lestocq nie
rosyjskiej natury.

przyzna si do zbrodni, któryci nie popegotów by przyznawa si do wszystkieczego mogli tylko zada od niego oprawcy

tylko

ni, ale
go,

Ale

i

to nie

wystarczao.

W tak

wanej

sprawie^
byy powody, a tych
ich szuka. Szukanie wymagao

jak zdrada stanu, potrzebne

Naleao
duszego czasu. Oskaryciele
brako.

sdziowie trzymetody
przewlekania sprawy,
gdy tym sposobem jeszcze materjalnie niszczyli
oskaronego, co tern atwiej uskuteczni moyli,
proces odbywa si na koszt oskaronego. Dla
skrupulatni sprzykadu powiedzie naley,

mali

si

znanej

i

—

i

e

e

atrament
dziowie w cigu roku wydali na pióra
800 rubli sum, za któr w owym czasie mona
i

—

byo kupi wcale adny

folwark.

e

Sd

ten

by

tak

oskaryciel jego Apraksin nie wawstrtny,
ha sic-^zapewne w nagrod swego czynu otrzypo Lestocq'u jego kamienic. Wyrokiem zosta Lestoc skazany na knuty, które mu wymierzono w twierdzy, a po zagojeniu ran, wysano
do Uglicza, gdzie siedzia do roku 1753, potem

—

ma

w

Wielkim Ustiugu, skd dopiero Cesarz
uwolni go.

W

Piotr

III

sposób pamitaa Elbieta znsugi
chocia, litujc si nad kochankiem,
który
bija, Szubinem, wysaa osobnego adjutanta, aby go szuka po wszystkich tiurmach Sybiru.
Odnalezionego z trudem, do aski swojej
wrócia.
Ku kocowi swego panowania Elbieta oddaa si najbrutalniejszemu nierzdowi: ju nie
wybieraa kochanków, lecz w chwili podniecenia
padaa w ramiona pierwszego lepszego. Nierzd
przybra charakter choroby pewnego rodzaju.
chwilach wolnych od rozpusty, oddawaa si
bigoterji dziwnego rodzaju: godziny cae spdzaa
klczc przed obrazami rónych witych, rozmawiaa z nimi, jak gdyby z ywymi ludmi, radzia
si ich w rónych sprawach i, wstajc z klcznika, sza wprost do
nierzdu. Zmysowo
rozwina si w niej do stopnia bezwstydu. Cae
ycie Carowej ukadao si wedug tej normy,
taki

Lestocq'a,

j

W

oa

byo w wysokim stopniu bezadne wykoszlawione. D adnej pracy w sprawach pastwowyci mowy by nawet nie mogo — Carowa
panowaa, to jest bawia si uywaa w sposób
a

ycie

to

i

i
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lekkomylny. Po bezczynnym dniu o jedenastej w nocy zjawiaa si
do teatru lub na bal maskowy, aranowany w asystencji najwaleczniejszych onierzy, potem zasialub

fiajbardziej prostacki

5-ej godziny rano
odpoczynek.
sza do
nie zawsze na
Zmysowo rozwina.a si w niej do tego

daa do

stou, a dopiero

okoo

óka—

e

sukni
gwatownie i niepohamowanie,
kazaa dla siebie szy, ale je upina tylko

stopnia
nie

e

ci

fastrygowa, tak,
kilka
czao, aby ^Carow pozostawi*'
i

noyc

w

wystar-

koszuli tylko.

Na pó wyczerpan
czsto pijan ukadano j
w óku, gdzie pokrzepienia si szukaa w objciaci
i

jakiego dzielnego grenadjera.
Skonna do uywania alkoholów, powoli staa si naogow pijaczk, a pod koniec ycia upi-

jaa si coraz bardziej.
likiery, a

maa

je

eby

w

je

szafce

Lubia przedewszystkiem

mie zawsze pod rk, trzywe wasnym sypialnym pokoju,

Odziedziczya ten przymiot po matce.
Bya to kobieta
zupenie zwyrodniaa, od wczesnej modoci zdea klucz

przechowywaa pod poduszk.

prawowana

i

nierzdna,

pospolita

i

nieumiarko-

wana.

Wkrótce zastpi j miaa
nowana nierzdnica, o kulturze
zumna, bystra, ambitna,

mciwa

bardziej wyrafieuropejskiej, ro-

—

Katarzyna

II.

V.

Katarzyna

II.

(1762-1796).

Katarzyny II nie mona sdzi tylko z tego
co ona zrobia poytecznego w znaczeniu pastwowera, dla Rosji, lecz miar dalsz tej polityki zapoudniowych,
borczej na kresach zachodnich
i

która stworzya

zudn potg

i

w

ostatecznym

przyniosa dla pastwa rosyjskiego nieobliczalnie szkodUwe nastpstwa. Byo to rozpanoszenie si ambicji politycznych, zainaugurowane
przez Mdnichów i Ostermanów, a prowadzone
przez innych Niemców,
do chwili zakoczenia
klsk, której my ju jestemy wiadkami. Niewtpliwie Katarzyna II podniosa kulturalnie Rosj,
zbliya do Europy, zwizaa
z polityk ogólno - europejsk, wprowadzia stare W. Ksistwo

rezultacie

a

j

Moskiewskie, jako parwenjusza, do rodziny

pastw

narodów kulturalnych, ale utrzymaa w cae]
peni na Dworze swoim ten zarazek moralny, któ-

i

m
zatruwa ^'?rganizm spoeczny:
ona nierza na Dworze, równie
wstrtny jak jej poprzedniczki na tronie, ale sama
bardziej od nich wyksztacona, umiaa tej rozpucie nada pozory gadkie mie tem gorsze, bo
naladowane przez innych. Dwór Katarzyny, równie jak jej najbliszej poprzedniczki Elbiety, by
wielkim domem publicznego nierzdu, w którym
rej wioda sama Carowa. Bya to rozpustnica wyksztacona, gadka, ambitna, próna, a tyle od poprzedniczek odmienna,
potrafia nieraz kochanków swoich przerobi i uksztaci na
sta*
j[ju w duchu swojej penej pychy polityki.
iy

niewidzialnie

pielgnowaa

—

i

e

mów

i) By to umys nawskro kosmopolitj-^czn)'-, ale
umiejcy si przystosowa do charakteru rosyjskiego.
Kochankami jej, z wyjtkiem naszego

Poniatowskiego, byli wprawdzie tylko Rosjanie,
ale pomocnikami w rzdzie bywali Niemcy, FranNajchtniej posugiwaa
cuzi, Hiszpanie nawet.
si zmoskalonymi Niemcami Stackelberg, Siwers,
Kaizerling i inni, ale w te] licznej gromadzie dwo»
raków nie brak byo Panina, De Ribas'a, Richelieu,
a nawet ksicia de Nassau.
Mówic o Katarzynie, pominiemy zupenie, jak
przy jej poprzedniczkach, prace pastwowe
i
rezultaty tych prac, zajmiemy si tylko chara*
i
seksualna bya
kterem kobiety, dla której
orodkiem ycia od najmodszych lat,
do pó-

—

mio

a

nej staroci.

Czy to bdzie moe kronika skandaliczna jej
kto zapyta moe. Tak nie. To co
ycia?

—

Kobiety ns (ronie Carów.

i

9
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wicej

— to

cae ycie

tej

kobiety,

ukrywane

do

przezroczycie, a jednak dominujce ponad wszystkiem.
lubiena, i polityka wewntrzna
zewntrzna przepoawialy to ycie.
Wydana zam, bardzo wczenie zetkna
si z tym domem rozpusty jaki panowa na Dworze Elbiety. Czy moga o tem nie wiedzie, nie

Mio

i

sysze?

ywy

i

zmysowy temperament

przewag, tembardziej

e mem

jej

wzi

zosta czo-

Mem

wiek gupi, pytki i nie bez wad innyci.
by czowiek, który po mierci Elbiety zasiad na tronie jako Piotr III. Bya to „krew Piotra"
nieosobliwego gatunku. Syn malutkiego ksitka niemieckiego Holstein Gottorp, z tych ksitek, które zawsze szukay karjery na Dworze
Petersburskim; z wychowania
z duszy Niemiec
o minimalnem
wyksztaceniu, natura pospolita
pytka, zapatrzony w Fryderyka W. i mapujcy
go, zapomnia,
mia by Carem nie w Berlinie zgoa. Z maymi brakami w budowie organów pciowych, nie móg podoa swoim funkcjom
maeskim, moe to byo przyczyn wstrtu

tym

—

i

i

e

—

i

modej

ony

pchno

j

drog rozpusty
Katarz)'na wczeniej oddaa si kochankowi
ni mowi. Pierwsz5'm, który pad ofiar wdzików modej Niemki by adjutant przyboczny Wieli

na

-

^

Romansowo usposobiona jak kada Niemka, a zalotna,
nieraz przerzucaa si spojrzeniem z Sotykowemj
od spojrze przyszo do pósówek, od pósówek
wprost do czynów,
Sotykow, skosztowawszy
nwocu z drzewa dobrego
zego, wkrótce prztkiego Ksicia, a póniej Cara, Sotykow.

i

kona si,
Trzeba

si

e

byo

Wielka I^sina bya brzemienn.
z

popieciem przygotowa zblienie

maeskie modej

aeby

zapobiedz kaLekarze zalecali nastpcy tronu
operacj, po prostu obrzezanie, które miao otworzy mu wrota szczliwoci.*^ Aeby tern silniejszy nacisk na niego zrobi, wcignito Carow
do tej caej afery. Piotr podda si operacji i sytuacja bya uratowana. Nie dugo W. Ksina
kochanka.
dzielia szczice
a
midzy
pary,

ma

tastrofie.

ma

Wkrótce maonkowie

poszli

kade swoj drog.

Nastpstwem zwizku Katarzyny z Sotykowym by syn — Pawe, którj% jako nastpca po
Carowej, osiad

na

tronie

moskiewskim,

Mia

w sobie krew Anhalt— Zerbsk prawdziwego potomka moskiewskicti bojarów, lecz ani
przeto

i

kropli krwi Piotrowej.

Jakkolwiek ukrywane bardzo, zblienie si
Wielkiej Ksinej
Soltykowa stao si dla otoczenia widoczne
dla modej pary niebezpieczne:
knut,
dla Katarzyny
monaster, dla Soltykowa
tortury i topór kata. Oboje chwycili si taktyki
i

i

—

—

czsto

es

w

podobnych wypadkach uywanej:

udali,

niesusznie zniesawieni, oburzeni i na czci
Sprawa
nieposzlakowanej skrzywdzeni.
wytoczya si przed Carow, zanim jeszcze doswojej

konano operacji W. Ksicia. Carowa rozwizaa
j prosto i atwo: zadaa aby jej, gdy maestwo bdzie consumatum, pokazano skrwawio-

n

koszul Katarzyny. Nic nie byo atwiejszego.
expozycj
Siemionówna urzdzia zrcznie
niewinnoci, która zadowolnia Elbiet. Odtd

ca

Sotykow ju by
kunów, którzy
kach Wielkiej

przerwa

bezpieczniejszy,

szeptali

ale

ima

tpie-

Carowej o dalszych zwiz-

Ksinej

z

Sotykowem-

ten romans, Elbieta

Aeby

wysaa Sotykowa—

w misji dyplomatycznej zagranic. Zastpi go
wkrótce inny— Stanisaw Poniatowski.
Nie chodzi nam bynajmniej o wyliczanie po
kolei kochanków Katarzyny JI; byby to szereg
i
dugi i charakteryzujcy tylko namitne usposobienie Carowej.
Kochankowie Katarzyny nie
zawsze byli kochankami tylko; byli to nieraz wybitni

mowie

wykonawcy
nicy jej

jej

pomocnicy

stanu,

w

jej polityce,

wspó-Umiaa ona po-

ambitnych planów, nieraz

okruciestw

i

zbrodni.

sugiwa si

sztyletem, trucizn, wizieniem, ale
tak zrcznie, z takimi pozorami kultury towarzyskiej

e

obudnej niewinnoci,
rzadko wina
spadaa na ni bezporednio.
Có to bya za osobisto, ów nastpca Sokowa, Poniatowski? Zgoa nie bkitnej krwi.
Ojciec jego suga rkodajny w rodzin Mycielskich podobno, zbliy si do Karola XII, a nastpnie do Stanisawa Leszczyskiego, którego,
jak powiadaj, zdradzi, wykradajc mu abdykacj
Augusta II, aeby póniej Augustowi w Warszai

W

wie wrczy.
nagrod za to Król uatwi mu
oenienie si z Czartorysk. Z tego maestwa
urodzi si Stanisaw Poniatowski. Matka, szczy-

cca si swoim pochodzeniem

od Jagiellonów,

daa wietne wychowanie przyszemu Królowi,
który w Paryu zetkn si z ludmi wybitnymi
w nauce, literaturze, polityce wygadziwszy tam
i,
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swój umys, a wyksztaciwszy lekkomylno,
przyjecha do Warszawy szuka karjery. Pikny,
pytki, dobry
gadki, atwy, wymowny, próny
mao nadawa
bardzo
ale
salonowego,
na
Iwa
by
si na Króla.
Zanim do Warszawy na stay pobyt wróci,
bawi czas jaki w Londynie, gdzie zetkn si
z przyjacielem warszawskich wczasów, kawalerem
Williams, który otrzyma nominacj na ambasadora przy Dworze Petersburskim. Wyjecha tedy
i

z nim razem i zosta niby sekretarzem "Williams'a.
Miy, wesoy, atwy, towarzyski mody sekretarz
wpad w oko nastpczyni tronu. Podobali si sobie.
Dworacy spostrzegli to rycho i nie omieSurowa bardzo dla
szkali zawiadomi Elbiet.
innych. Carowa kazaa mu opuci Petersburg,

tembardziej,

e

nie

mia urzdowego

Paniatowki wyjecha,

stanowiska.

postara si wkrótce
charakterze. Briihl wyproale

wróci w urzdowym
stowa mu drog do Katarzyny

Po rónych

II.

wróci nareszcie do Peterszwizki miosne odnowiy si. Przysze-

staraniach Poniatowski

burga;

mu

Królowi pol. z aski przyszej Carowej, nie
przypisywano wielkich zdolnoci, ale raczej pozbyt
wierzchowne: mówi on atwo i duo, ale
obec
po literacku, raczej piknie ni dobrze.

—

W

wielkie powodzenie. Odznacza si On szablonow galanterj fausse galanterie jak mówi pewien wspóczesny, która po-

kobiet jedynie

mia

—

—

e

legaa na tem,
pewn ilo frazesów z owiadczynami w mioci umia na pami przed kakobiet powtarza to 5mo. Panie, zaszczycone
i

d
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w cichoci temi frazesami, powtarzay je sobie
gono miay si, Katarzyna widocznie jeszcze
i

e

poznaa. Powiadaj,
przysza
Król byli bardzo zakociani,
a Katarzyna miaa jakoby ojcu Poniatowskiego nasyn jego moe dostpi wysokicli godpisa,
noci. Czy miaa ju wówczas ;samiar posadzi
go na tronie w Petersburgu lub Warszawie?
Rzecz moliwa, bo spisek o detronizacj Piotra III
bardzo wczenie w jej umyle nabiera pocz
coraz bardziej wyranych konturów.
o miostkach Katarzyny wieWielki
dzia, ale je traktowa lekcewaco, tembardziej,
stosunek miosny z jedn
i sam ju nawiza
O schadzkach
z córek kanclerza Woroncowa.
zakochanej pary od dworaków wiedzia, a zadomóg na rendez-vous zoliwie
walnia si tem,
pewneDowiedziawszy si raz,
nie pozwoli
parku
Oraw
schadzk
naznaczono
wieczora
go
ofikrzepkich
tam
kilku
menbaum, Piotr wysa
cerów i, opisawszy wygld Poniatowskiego kaza
do siebie przyprowadzi. Poniatowski
go
oczekiwa przyjcia Katarzyny, przechadzajc si
w parku, gdy zosta przytrzymany. Zapytany ktojest krawby by i co tu robi, odpowiedzia,
miar na
cem, Niemcem, który przyszed
Odprowadzono
mundur oficera holsztyskiego
go przemoc do W. Ksicia, który oczywicie pozna Poniatowskiego i zadowolni si wymówk,
zrobion oficerom za zatrzymanie go. Wtpi naley czy równie gadko wywin si przyszy

si na tem

Carowa

nie

przyszy

i

e

—

Ksi

e

e

uj

e

i

e

wzi

—

Król polski ze spotkania

si

z oficerami

w

parku,
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publiczna przypis5'waa temu zwizkowi
Katarzyny z Poniatowskim urodzenie si córki
Anny, która niebawem po urodzeniu si umara.
Opinja

Wkrótce

mio

musiaa

ustpi

miejsca

przed rzeczywistoci, Katarzyna górowaa niewtpliwie nad
rozumem, wyksztaceniem,
ambicj i wczenie zamarzya o tronie Carskim.
'

mem

przybray konkretniejsz form z ciwimierci Elbiety gdy zostaa Carow, a raczej
Cara tylko. Tego pyszakowatej Niemce byzamao: ona chciaa by samowadn Carow,

Marzenia

l

te

—

on

o

jak byy

poprzedniczki,

jej

Poznaa dobrze

e

te-

za pomoc
wiedziaa,
opanuje tron carski dla siebie wycznie.
Poznaa charakter narodu rosyjskiego przekonaa si,
naród ten umie tylko znosi posuszestwo niewol (le Russe est fait pour robei-

ren dworski
z

i

zamachu

atwoci

i

e

i

ssance et servitude).

Myl

detronizacji

Piotra

III

dojrzewaa w jej umyle. Zjednaa sobie dla niej
grono ludzi szczerze oddanych; jednych kupo-

waa umiechem,

drugich

— mioci.

Nie bdziemy wchodzi w szczegóy tej rewolucji paacowej, która zakoczya si mierci
Piotra III, a wstpieniem na tron Katarzyny II.
Ksina Daszkowa, dwaj bracia Orowy, Grzegorz i Aleksy, kilku podrzdnych oficerów wystarczyo, aby zjedna, za pomoc pienidzy
wódki troch wojska
przy ich pomocy z tronu
usun Piotra. Musiaa si spieszy, bo Piotr
ju kaza dla niej przygotowa pawilon w twierdzy Schlusselburskiej. Katarzyna uprzedzia go.
i

Piotr

i

zrzek si wprawdzie tronu formalnie

i

pro-
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si tylko, aby go odesano do Niemiec, ale to
wszystko wydawao si tylko poowicznem zaatwieniem sprawy detronizacji. Piotr mia swoicli
przyjació i zwolenników, którzy z czasem mogli
wywoa kontrrewolucj osadzi go ponownie
na tronie. Katarzyna patrzya w przyszo. Ami

e

bicja jej nie moga zaspokoi si tem,
zdetronowany Car bdzie przesiadywa w Holsztynie
lub Sciliisselburgu. Podoba si jej rodek bardziej radykalny.

aeby w

Nie ciciaa,

Schliissel-

ju przesiadywa

burgu, gdzie

jeden pretendent
do tronu, mody Iwan Antonowicz, siedzia take
drugi— Piotr III. Obaj byli dla niej jednako groni.
Na to bya tylko jedna rada mier.
Ta Niemka, wychowana na mrozacli pónocy,
miaa w sobie zbrodnicz krew Borgiów. Gono rozsiewaa dokoa siebie umieciy, dary mio, a w cichoci swego gabinetu obmyliwaa plany potwornych zbrodni, za pomoc których usuwaa z drogi
swojej kadego szkodliwego jej lub gronego
czowieka. Przy niezwykym czarze lubienej mikoci, jakie roztaczaa przy tronie swoim, miaa
dusz przewrotnej i zoliwej okrutnicy, która
swoje okruciestwo umiaa zawsze przerzuci na

—

i

i

inne barki

innego
swoim.

—

i

sumienie.

Sztylet, trucizna,

pozostawiaa do

Panowanie
pospolitszych

i

jej

wyboru

byo szeregiem

lub

co

kochankom

zbrodni

— naj-

wykonywaa
bezwzgldnoci. Nie

politycznych,

które

z jednakim rozmysem
miay one tego brutalnego charakteru, jakiem odznaczay si zbrodnie Anny lub Elbiety, ale miay
i

sam

ten

lami

cel

i

w

Dokonywane

pokrywane zawsze nie lc
szczcia potgi Rosji.

skutek,

osobistemi,

—

ale

i

obc rk,

nabieray
w obec tumów cech przypadkowoci i nie raziy
„Wielich oczu.
Historycy rosyjscy nazwali
k" ze wzgldu na czyny, jakich (pokonano w okresie iej panowania dla wrzekomej potgi
wielkoci Rosji
moe miano suszno, chocia to
byo dla ludzi wspóczesnych tylko materjaln
wielkoci pastwa, atwo zdobyt na doprowadzonej do niedostwa przez Sasów Polsce, na
cichoci,

j

i

—

Krymie Turcji, których potg przez dwa wieki
podkopaa Polska. Ta zewntrzna wielko, zapastwa — Rosji, jednym
równo Carowej, jak
imponowaa, drugim bya gron, ale z umysem
Katarzyny miaa niewiele wspólnego.
i duchem
i

i

Dusza

tej

kobiety

bya

ma, zoliw

a jej charakter moralny nie
ni,

rozpusty

i

mia

i

ambitn,

granic dla zbrod-

pychy.

zamachu na Piotra III, majcego
na celu pozbawienie go tronu na wasn korzy,
Katarzyna bya tylko nierzdnic, ale od wstpienia na tron, nierzd sta si dla niej rodkiem
do wyszych szczebli, zanim si stal naogiem
zamiast
tylko rónic,
kobiety z lupanaru, z
pobiera pienidze za nierzd, sama opacaa kochanków z kasy pastwa.
Po przerwaniu amorów z Poniatowskim, Katarzyna pocieszya si wkrótce. Nie chcc narasi w obec Dworu na róne domysy, rozwipotajemny nierzd przy pomocy zrcznej
panny pokojowej, która do jej mieszkai usunej

Do

chwili

t

a

na

e
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wprowadzaa przygodnych goci, ukrywajc
Katarzyn pod zmylonem nazwiskiem lub nawet
bezimiennie
iako amatork wzrusze seksualtakiej roli by wprowadzony do sypialni
nych.
W. Ksinej, Grzegorz Orów.
on w artylerji, a dwaj je^o
bracia, Aleksy
Wodzimierz,
byli
prostymi onierzami gwardji.
Grzegorz
Orów w sprawie zamachu na Piotra III oddawna
nia

—

W

Suy
i

ju by w

porozumieniu

z

innymi, nie

domylajc

kochank jego bya — Katarzyna.
Grzegorz Orów by adjutantem Piotra Szuwoo-

si

jeszcze,

wa, jeneraa
Kurakin,

n

e

artylerji.

kochank

Zawiza

on romans z
swego zwierzchnika

ksii

z te-

go powodu usunity zosta. Awantura nabraa
rozgosu, a skutkiem tego zainteresowaa si piknym adjutantem W. Ksina pewnej nocy znalaz si on w jej óku, niewiadomy jeszcze, jak
mówiono na rosyjskim Dworze, swego „szczcia".
Przyszed nareszcie dzie wybuchu zamachu.
i

Orowowie

usposobili wojsko, na czele jego po-

Katarzyn

—

i wyruszono
na zdobycie tronu.
Manifest do narodu uderza zrcznie by zredagowany przez Piemontczyka Odart, który si kr-

stawili

—

ci na dworze Petersburskim
spisku
w stron bardzo dla

—

wplta si do
tumów moskiew-

i

e

draliw. Gosi on,
religja grecka jest
ma
przez Piotra III zagroona, a ratowa
Katarzyna II. Tak wic Niemka i nierzdnica,
która si wasnego wyznania wyrzeka dla uzyskania tronu carskiego, miaa by obronicielk
skich

j

kocioa wschodniego w

—

Rosji.

Ostatecznie aresztowano Cara, jego kochank,

W9
jego adjutanta Gudowicza, poddano rewizji Piotra, rozebrawszy go do koszuli, odebrano od niego brylanty i drogie kamienie, któremi ponapycha kieszenie, majc zamiar ucieczki i zostawiono go pod stra.. Tego dnia jeszcze Car podpisa zrzeczenie si tronu na korzy ony. By
to pewnego rodzaju wyrok mierci.
Nazajutrz
zwyciska Katarzyna, ju jako samowadna Carowa, wrócia w tryumfie do Petersburga, rozsypu-

jc dokoa

poclilebstwa

i

aski.

na krótko przed swoim upadkiem,
przeniós do Petersburga Iwana Antonowicza
niewtpliwie z litoci tylko nad losem modzieca.
Katarzyna kazaa go odszuka, a pierwszym jej
czynem byo odesanie z powrotem do Scilusselburga biednego pretendenta do korony carskiej.
pocza wynaNastpnie dopiero szcZQdx
gradza naczelników przewrotu: Orowom nadaa
tytu hrabiowski, a Grzegorz odrazu awansowa
na jenera-porucznika i ozdobiony zosta orderem
Aleksandra Newskiego, 24 oficerom gwardji naziemsk, Panin zosta pierwszym
daa
ministrem. Ale w zaodze petersburskiej nie panowa jednolity duch sympatji ^jedni drugim posprzedali swego prawowitego
czli wyrzuca,
Piotr,

—

rk

wasno

—

e

monarch

za

wódk

i

piwo.

Moe

to

dao powód

Carowej i spiskowcom do rychego pozbycia si
Piotra, aby w ten sposób usun z drogi ostatni
przeszkod najpowaniejsz.
Poprzedniczki Katarzyny II na tronie usuway swoich prawdziwych lub domniemanych
wrogów jawnie, zwoywano sd krzywpprzysiski.
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posuszny

oskara

nie

prawu

publicznie

i

lecz

woli

publicznie

carskiej,

który

wyrok wykony-

wano: ucinano gowy, bito knutem, konfiskowano
majtek, wysyano na Sybir. Starano si zaciopozory sprawiedliwoci i prawa. Jedni upokarzali si przed
sil samowoli carskiej,
drudzy
potpiali. Kara i nagroda wykonywane byy w sposób barbarzyski, ale widoczny

wa

potn

j

dla

wszystkicli; kata

nazywano katem, sdziego

krzywem sumieniu — niesprawiedliwym,
okrutnym sdzi. Katarzyna do tych poj

o

mitywnej

moralnoci

lub

pry-

pozornej sprawiedliwoci,
sobie
kropl krwi moskiewskiej, wprowadzia niemieck
przebiego, ukryt bezlitosn
i niedocig pych, usuwajc wszelkie przeszkody
do jej nieograniczonej wadzy. Zamiast jawnie
i

jak posugiway si Carowe, majce w

mciwo

usuwa
na

jej

swoich nieprzyjació, lub ludzi stojcych
drodze, Katarzyna robia to skrycie, przy

pomocy najemnycli zbirów. Cudzemi nazwiskami pokrywaa straszne zbrodnie, przeplatajc je
hojnoci ask, "rozsiewanych dokoa siebie, które
wiadczy miay o jej niezrównanej dobroci.
Przebiegoci pozorami agodnoci oszukiwaa
i

najbystrzejszych

dyplomatów;

drapieno

ger-

mask

swego charakteru pokrywaa saw Rosji;
depczc wszelkie prawa moralne midzynarodoi

we

zuchwaoci

kobiety nieodpowiedzialnej
przed nikim, rozga'szaa przez patnych chwalców
z

w Paryu,

e — cywilizuje

Rosj tworzy nowe
si otaczaa, kupionym
udzia, otaczajcy j tum midzy-

prawa; przepychem, jakim
^a zbrodnie,

i

Ul
harodowych

e

—

Mesjest wielk.
pochlebców,
duszy Borgiów, posugiwaa

salina o sumieniu

i

si skrj^tobójstwem, kamstwem obud z umieciem obud niewinnoci na twarzy ze sowa*
mi mikiemi na ustach.
i

i

i

mowi

e

go
lekkomj^lny
gupiec uwierzy
prosi, aby, zanim wyjedzie,
prz)'sano mu ulubionego murzyna, psa i skrzypce.
bkao si dobrego w tej duszy, zdeprawowanej otoczeniem, w jakiem
musia. On litowa si nad Iwanem Antonowiczem, kocha muzyk, obrzydzi ycie, jakiem y, ale nie pozna
duszy wasnej ony
wierzy jej sowom, w tej
wanie chwili, gdy w paacu nowej Carowej, siedzcej od kilku dni zaledwie na tronie, radzono
kochannad tern, co z nim zrobi. Pochlebcy
kowie Katarzyny wiedzieli w jaki sposób wyrówna jej drog do spokojnego wadania. Zamiast
do Niemiec, wywieziono Piotra 111 do samotnego
zameczku wrzekomego hetmana, nie istniejcej
ju Kozaczyzn}^ znajdujcego si w pobliu Pepodrzdny oficer,
tersburga.
Aleksy Orlow,
stanowisko
wysokie
zaj
Tepow, który póniej
majtzosta
w administracji hojnie obdarzony
nociami, zjawili si w mieszkaniu Piotra z dobr nowin rychego wyjazdu jego do Niemiec.
Czas upywa przy wesoej rozmowie. Towarzystwo byo godne. Gocinny Car zaprosi ich
wino. Gdy Tepow
na obiad. Podano jado
bawi Cara rozmow, Orów wsypa do kieliszka

Zdetronizowanemu

wyle do

Holsztyn]

przysiga,

Ten naiwny

i.

i

i

Co

y

—

i

i

i

—

i

%

winem,

przeznaczonego

dla

Cara,

trucizn.

142

w iormie boleci
domyla si, e jest otruty woaeby zneutralizowa trucizn, woa

Wkrótce objawiy si nastpstwa

odka.

a

Piotr

o mleko,

i

iednak bezskutecznie. c Zjawi si trzeci zbrodniarz
Boriatyski. Trucizna wszake nie
bya widocznie w
mocnej dawce wsypana
do wina, bo Car wi si tylko w bólach, ale y.
Trzeba byo z nim przecie skoczy, po to przy-

— ksi

do

—

Orów, jako. najsilniejszy, powali Cara
ziemi, kolanem nacisn mu piersi, a Tepow
Boriatyski zacignli mu chustk na szyj poi
zadrasn skór
czli dusi. Car szamota si
na czole Boriatyskiego, który ten widoczny lad
szli.

o

i

i

zbrodni

Cara

dugo nosi. Ostatecznie zbiry pokonali
wiadkiem tej sceny by kamerdyner Pio-

Francuz, ale nie zdoa obroni swego pana.
Car nie yje, Orów
Gdy si przekonano,
konno polecia do Petersburga zawiadomi Katatra,

e

Carowa postanowia odegra jeszobudy," Nazajutrz zarzdzia obiad dworski, na który kazaa sprosi liczne towarzystwo
w czasie obiadu kazaa zawiadomi siebie
o mierci ma. Udaa nadzwyczajne wzruszenie.
rz3'^n o tera.

cze akt

Wstaa natychmiast od

poegnaa

ministrów

przez kilka dni

n.

W

by
Po

stou, ze

zamknita

okazywaa

tym smutku

Grzegorz

cie

i

tj'lko

pocieszali

zami w oczach
w swoim pokoju,
twarz zasmucotylko kolejno

j

Orów, gdy obaj mieli szczi Aleksy
kochankami Carowej.

kilku dniach

wydaa

obwieszczajcy o smutku,

manifest do narodu,

jaki

j dotkn

z

powo-
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du mierci

ma,

który

oddawna

zmar od cierpie

kolki

ju

dowiadczanych.
Bardzo uroczysty pogrzeb Piotra mia chwile
schodzi
grone: ludno szemraa,
z Carem
do grobu ostatnia kropla krwi Piotrowej i gono
obwiniano o to gwardj.
Do wybuchu jednak
nie przyszo.
pogrzebie uczestniczyli HolsztyByli
scy onierze z oznakami wielkiego alu.
to wcale nie podani wiadkowie ostatnich wypadków i nierzdnego ycia Carowej. Postanowiono wprawdzie wysa ich do ojczyzny, ale
od czegó wypadki? Wsadzono ich wprawdzie
w Kronstacie na okrt, ale okrt zaton. Kilku
onierzy zdoao uratowa si na skaach nadmorskich, ale
pozwolono im umrze, nie dajc
adnego ratunku.
ten sposób aden ywy
wiadek nie dotar do Holsztjmu.
himoroidalnej,

e

W

—

—

—

W

Te pierwsze zbrodnie staraa si Carowa
zaagodzi ask; powoaa z wygnania Bestuewa
innych, a Bironowi wrócia ksistwo Kurlandzkie.
Z niesychan zrcznoci reklamowania si
i

W

najrozmaitszy sposób, Katarzyna potrafia nie
tylko zaciera swoje zbrodnie, ale znale chwalców swego rozumu, dowcipu, polityki, a usuwa
zrcznie niezbyt przychylnie usposobionych dla

W

nieask wpada ksina Daszkowa,
stopnia pukownika
która pragna koniecznie
w puku 'reobraeskim.^ Zbyt to byo niebez-

niej ludzi.

pieczne stanowisko dla Carowej, która znaa awan*
turniczy charakter swojej przyjacióki; ofiarowaa
prezesur w Akaderaji umiejtnoci.
jej przeto
Zupenie po rosyjsku. Ale, gdy Daszkowa zbyt

—

gono wyraaa
Katarzyna
opiek.

swoje niezadowoienie z Carowej,
wysaa
do Moskwy pod czujn

j

Pomimo wszystko,

najniebezpieczniejszy czonajbliszem otoczeniu,
to
wspózbrodniarz
kocianek.
Sodat pospolity, przyzwyczajony do koszarowego
ycia, liulaka, pijak i brutal, swoj ukoronowan
kochank traktowa jak ulicznic. Nie tylko
w obecnoci jej upija si, ale, upiwszy si, gro-

wiek by
Grzegorz

—

—

i

tak sam atwoci zrzuci
jak posadzi. wiadek wspólnik

zi,
z

e

w jej
Orów

z

i

j

z tronu,

jej

zbrodni,

odznacza si cisoci w dochowywaniu tajemnicy swego stosunku z Carow, ale rozwin
nie

agitacj, aby
strony Polski

skoni

j

do

upomina si

polubienia go.
o jej

rk

dawny

Od
ko-

chanek Stanisaw Poniatowski, bagajc, aby mu
Moskwie
pozwolia przyjecha do Petersburga,
wichrzya Daszkowa, w Petersburgu formalny
bunt przeciwko niej podniosa
zaogi. Powoli usuway si trudnoci z jej drogi. Orowa
zdoaa ugaska, nie zraajc; wiedziaa bowiem

W

cz

dobrze,

e

ród onierzy ma duo

towskiemu obiecaa,
zdaleka

i

e

miru; Ponia-

e go bdzie zawsze

bdzie pamita

o

nim;

kocha
onierzy

skazanych na mier za bunt przeciwko sobie,
uaskawia Sybirem, a oficerów kazaa zdegradoi, na
znak haby, spoliczkowa publicznie,

wa

nawiasem powiedziawszj?^, nie byo dla nich
bo sami midzy sob policzkowali
si zbyt czsto; Daszkow z czasem przywrócia
do aski. I tak droga do panowania wyrównywaa
co,

adn hab,
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ji.
stan

Szczcie prytem sprzyjao jej. Nawet swój
odmienny zdoaa ukrywa przed wzrokiem

ciekawym, a parotygodniowa wrzekoraa niedyspouatwia jej szczliwe rozwizanie. Syn sodata Grzegorza Orowa Katarzyny otrzyma tytu
hr. Bobriskiego.
Odziedziczy on po ojcu cia-

zycja,

i

rozwizy, ^tóry rozwin si

rakter

w

czasie po-

w

pijack rozpust, która nawe:
Katarzyn gorszya. Usuna go przeto zupenie
od Dworu w Petersburgu.
Poktne amory nie przeszkadzay jej zgoa

bytu

zagranic

wnika w
tyciczas

interesy

byy

pastwa
obce.

jej

które dotedy kocianków

polityki,

i

O

ile

wybieraa najchtniej midzy onierzami Moskalami, o tyle w pierwszyci latach panowania skaniaa ucho do Niemców: Biron wykada jej polii

tyk dworów

europejskich, a Miinich

swoje sze-

wypdzenia Turków z Europy. Maprzyszoci, roztaczaa dokoa siebie lask

rokie plany

rzc

o

przebaczenie, jednajc

w

sposób, jeli nie
zbrodni, to szerok popularzagodzenie win
dobro. Nie miaa litoci, godzc si na otrucie zaduszenie
ale wiernych sug jego, Gudowicza, Mielgunowa, Wokonie zdawa sobie sprawy
wa uaskawia, i
win ich byo czyste sumienie wierz tego,
ne spenianie obowizków bez krzywdzenia innych.
Pierwsze lata panowania Katarzyny byy
bardzo niepewne. Na dworze Petersburskim pa-

i

ten

i

no — mdro

i

i

ma,

Tum

e

nowa cigle

i

ten duch intrygi,

zosta przez ambicj Niemców,
Kcbiety na tronie Carów.

jaki

zaszczepiony

rzdzcych Rosj.
|0
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Byli

znienawidzeni

oni

przez wszystkie

niemal

warstwy ludnoci, jako spryna cigycli niepokojów barbarzyskiego panowania kobiet, ulegajcych faworytom. Katarzyna o tyle bya zrczi

niejsza od

swoich poprzedniczek,

e

na kochan-

ków braa wycznie Rosjan, ale pamitano dobrze, e bya Niemk
e przez zbrodnie tron
opanowaa. Bez wzgldu na to, jakim by Piotr III,
i,

ludno uwaaa

go za prawowitego monarch,
nastpstwem ambitnych zamiarów
Carowej. Musiaa przeto Katarzyna wszelkiemi
pozorami agodnoci przystosowywaniem si do
a

mier

jego,

i

zwyczajów narodowych zasugiwa sobie na pobaliw popularno. Aby zatrze wszelkie poudawaa Rosjank, nie tylko
zory niemickoci

—

publicznie

uywajc jzyka

rosyjskiego, odwie-

dzajc monastery, ale nawet noszc suknie ludoprzystpwe. Pod tymi pozorami agodnoci
noci krya dusz mciw,
sawy, panowania wadzy, a nie wahajca si przed skrytobójstwem, którem w czasie swego panowania posugiwaa si ze zrcznie zaaranowan przebiegoci.
Usunwszy od tronu ma, S3^na oddaa pod
opiek Panina. Ale po za synem, który milczco
znosi uzurpacj wadzy przez matk, jeszcze
w wizieniu Schliisselburskiem by zamknity

dn

i

i

e

mody

Iwan Antonowicz. Obawiaa si,
nie
zabraknie w Rosji jakiego fanatyka, który
nia zechce na tron powoa, a nie byo to dla
niej zgoa tajemnic,
do zmiany tronu w Rosji
wystarczao kilku oficerów i kilkunastu onierzy.
Wolaa przeto Schliisselburskiego pretendenta

wi-

e
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ra

na

awse

od

tronu

usun.

Zgodnie

z

du-

chem swego przewrotnego charakteru wybraa
drog podstpu i wyrafinowanej przebiegoci.

Tem si rónia od swoich poprzedniczek, e tamte mordoway
torturoway, zasaniajc si prawem robiy to jawnie, gdy ona dopuszczaa si
i

i

rk

kogo trzeskrytobójczych zbrodni zawsze
ciego i w ten sposób w obec cudzoziemców, urzdowo niejako unikaa posdze.
Ohydnego morderstwa dopucia si ona na
Iwanie Antonowiczu. W tym wypadku narzdziem
jej zbrodni sta si podrzdny oficer Wasyl Mirowicz, pochodzcy z rodziny kozackiej, z której
jeden z czonków wraz z Mazep przyczy si
do Karola XII. Bya to rodzina bez znaczenia
bez godnoci na Rusi, a dziad prawdopodobnie
Wasyla Mirowicza, jako konfident Orlikowj'^ tua
i

si w Krymie czas duszy z pijastwa ycie
zakoczy. Wasyl Mirowicz widzia w jaki sposób
robiono karjer na Dworze Petersburskim — trzeba
si byo czem odznaczy. Kochankiem Carowej
zmian fawotrudno byo zosta; dostarczaniem
rytów zajmowali si ludzie z najbliszego otoczei

i

nia Katarzyny.

w

nie

Piknoci

odznacza si,

ale

zapewne siln budomia ambicj dorobienia
i

si majtku, który jakoby utraci dziad jego za
jego ambitn chciwo wyzyzdrad Cara.

T

uy

jako narzdzie w spraskano zrcznie, aby go
Iwana
Antonowicza. Ajenci
wie zamordowania
Katarzyny poszukiwali wanie czowieka zuchwaego ambitnego, gotowego na wszystko dla poi

zyskania

majtku.

Wmówiono w

niego,

e

dla
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„spokoju pastwa" Carowa yczy sobie uwolni
Iwana i wywie go do Niemiec, ale yczeniem
jej jest, aby to si stao, jakkolwiek z jej wol,
lecz za jej plecami. Mirowicz przyj te motywy
prostodusznie, bez wzgldu na
ich nielogiczno. Gdy Mirowicz ju zosta pozyskany
dla uskutecznienia
zamachu, dwaj
oficerowie
Uujew Szczekin otrzymali rozkaz nocowania

ca

i

we wspólnej

izbie z Iwanem Antonowiczem
tajemne poruczenie zamordowania winia, gdyby
spostrzegli zamach na uwolnienie go. Mirowicz
oczywicie o tym rozkazie powiadomionym nie
by. Ze swej strony przeto zgodzi si na uwolnienie winia w oczekiwaniu wysokiej nagrody
i przyrzek uskuteczni to w czasie gdy wypadnie
i

mu mie tygodniow wart w

W

Schiusselburgu.

tym czasie Katarzyna wyjechaa do Liwonji,
aby tem atwiej pokry zbrodni nieobecnoci
swoj; kazaa jednak zawiadomi siebie gdy ju
plan bdzie
wykonany.
Mirowicz w ostatniej
chwili zawaha si
tydzie jego min. Naciskany przez agentów Carowej, aby nie by posdzonym o tchórzostwo, zdecydowa si zosta niewiadomym narzdziem zbrodni. Do wykonania
wrzekomego uwolnienia Iwana zdoa namówi
garstk onierzy
w nocy uda si do wizienia.
drodze spotka komendanta twierdzy, chocia
to bya druga godzina nad ranem; wydawao si
jakby umylnie na niego czeka. Mirowicz, zapytany co znaczy ten nocny ruch, zasoni si ukazem Carowej.
Mimo to warta stawia opór.
Z obu stron przyszo do wymiany str7aów, ale
i

W

i
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ku podziwieniu wszystkich nie

byo

ani

rannych,

Wkrótce wyjania si ta zagadka:
onierzom byy rozdane patrony bez kul. Wizie, sysza.c strzay, obudzi si. Obudzili si
równie obaj opiekunowie jego. Na rozkaz dany
przez Mirowicza, aby drzwi do wizienia wywali,
oficerowie, dozorujcy Iwana, rzucili si z broni
na niego. Wizie broni si rozpaczliwie. Jeden
z nich pchn go z tyu bagnetem i trupem pooy. Rozpacz ogarna Mirowicza, gdy ujrza trupa tego, którego mia uwolni, bo z tym trupem
ani zabitych.

upady take jego nadzieje. Radosn wiadomo
wysano do Katarzyny kurjerem. Mirowicza i jego wspólników aresztowano, ale Mirowiczowi dano do zrozumienia,
cay sd jest tylko formalnoci, a jego czeka niechybna nagroda. To te
w czasie przesuchania zachowywa si nie jak
obwiniony, lecz jak zwycizca. Wyroku, skazujcego go na kar mierci, wysucha z umiechem,
a na miejsce stracenia szed bez trwogi, pewnym
bdc,
po przeczytaniu wyroku Adjutant Carowej, jak zapewniano, obwieci mu przebaczenie,

e

e

a

aska

tant

zacki

nie minie z

nie

zjawia si

pewnoci. Tymczasem
i

adju-

lekkomylny potomek ko-

pooy gow

domylajc

swoj pod miecz kata, nie
si moe, e sta si narzdziem

oiiar zbrodni.
ten sposób Katarzyna II pozbya si jednoczenie i pretendenta do tronu, który jej mdo rozkoszy miosnych dorzuca ziarnko
ci sen
trucizny
jedynego wiadka tej intrygi, na którego dyskrecj nie mona byo liczy z pewnoci.

i

W

i

i
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wspówinni, którzy

Inni

ju

tylko dziaali na

so-

wa obietnice Mirowicza, otrzymali potn porcj knutów zesani byli na Sybir. Katarzyna
zbrodni swoj pokrya pozorami sprawiedliwoci,
i

i

a

uaskawiajc wrzekomych winowajców,

waa w

obec

narchini.

tumów imi

Umiejc

z

zyski-

litociwej mozrcznoci pa-

dobrej

i

niesychan

nowa nad sob, ukazywaa si Dworowi swemu
z agodn
umiechnit twarz, jak gdyby na
i

sumieniu jej nie ciya krew cudza.
Zbrodnie przeplataa mioci, a prz.echodzc
z jednych ramion do drugich, zdawaa si marzy
sawie. wietny Dwór, jaki
tylko o wielkoci
i

stworzy, dziki swemu wyksztaceniu
zdolnociom towarzyskim, dodawa jej blasku,
i
faworytów, tuczca si kosza zgraja amantów
tem jej rozrzutnoci, któr kupowaa sobie wzglchwa.
gdy otoczenia, gosia jej geniusz
potrafia

i

i

bi

jednak duszy

ros5'jskiej

si uczucie nienawici do
ostatnie krople

cik

rk,

zrcznej Niemki na

tej

tronie Carów, której ambicja

raa

nie

W

mogo wygadzi

i

ch

wadzy

zacie-

krwi Piotrowej. Car ten po-

posiada take dobr dusz rosyjskiego chopa i to go czynio czowiekiem z krwi i koci „swoim" Std te obok
chwalców Carowej byli take ludzie, którzy nienawidzili tej chytrej Niemki; tu i ówdzie pow^stawa zamiar zgadzenia jej przez zemst za mier
innych. Zamiar taki powzi take jeden z przybocznych jej oficerów, Czogokow. Czatowa na
ni w korytarzu ze sztyletem w rku, ale szczciem Katarzyna nie przechodzia w tem miejscu,
siada!

ale

—
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Innym razem, gdy czatowa na nit

jak zwykle.

Orowowie uprzedzeni, aresztowali go,
wa Carowa wysaa go na Sybir tylko.

a litoci-

W

ycie tej sodkiej moskiewskiej Carowej
bya wpltana take intryga, jedna z najwstrtniejszych, o jakich

si ona take

mona

tylko

Wie

pomyle.

Katarzyny domniemanej pretendentki do tronu Carów. Bya
to ksina Tarakanówna. Bya ona córk Elbiety
i Aleksieja Razumowskiego.
Mieszkaa w ukryciu
w Petersburgu, skd
mia wywie do Rzymu
z

usuniciem

z drogi

j

jaki Radziwi w r. 1767. Wedug daty sdzc,
jakote z toku dalszego opowiadania, wypadaoby,
by to Panie Kochanku. Nie chcemy wchodzi

e

w to o ile ta wersja jest prawdziw, gdy
udzia, jaki w sprawie Tarakanówny, mniej lub
wicej susznie przypisuj Katarzynie II, nic na
swoim moralnym charakterze nie traci. Otó Radziwi mia si zaj
Rosjank, osadzi

mod

oy

i

w tej
Rzymie, ksztaci
na utrzymanie
myli,
w swoim czasie bdzie moga zgosi
przerwie w ten
pretensje do tronu carskiego
sposób zbójeck polityk Katarzyny II wzgldem

w

i

e

i

prawdy? Nikt nie wie. Do,
Katarzynie Tarakanówna wydawaa si niebezpieczn, jako wrzekoma pretendentka do carskiew sposób
go tronu. Postanowia zatem usun
Polski.

Ile

w

tera

e

j

przebiegy,
rakterowi.

zbrodniczy,
Jak zawsze,
a

waciwy

tak

wybraa do

obc

jej

tego

cha-

czynu

rk^. I tym razem nadawa si najlepiej
podoci nie zbyAleksy Orów. Na odwadze
wao mu, a w zbrodni mia wpraw: on to dusi!
i
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Piotra III. Odznacza si on natur „szerok",
bezwzgldn, samochwalcz do pewnego stopnia szczer.
Popenia zbrodnie w tern przekonaniu, e spenia tylko — rozkaz\% nawet wówczas
gdy nie byy wydane jawnie
wyranie. Umia
i

i

domyla

si, aby protektorce swojej dogodzi.
Wanie odniós by wietne zwj^cistwo,
zniszczywszy flot tureck pod Czesm. Carowa
pragna uwieczni to zwycistwo w obrazach,
ale Petersburg i caa Rosja nie posiaday jeszcze
wasnych malarzy; trzeba ich byo szuka we
Woszech. Dla zamówienia kogó posa? Najlepiej nadawa si ten, który zwycistwo odniós.
Wyjecha tedy Aleksy Orów z misj urzdow
zamówienia czterech obrazów, a z nieurzdow

wyszuka

ksin

Tarakanówn

i

przywie do

Za pomoc patnych agentów wyszuka j. Mieszkaa tylko z towarzyszk swoj
w bardzo cikich warunkach materjalnych. O pocliodzeniu swojem wiedziaa. Wysaniec pocz
jej mówi o bogatym „wielmou" rosyjskim, który jej losem zainteresowa si
gotów jest pretensje jej do tronu popiera » Wydawao si to
wszystko wprawdzie jak bajka czarodziejska, ale
Rosja uchodzia za kraj, w którym wszystko moPetersburga.

i

liwe.
i

Katarzyna

suc,

a córki

I,

bya przecie pomywaczk

jej,

a

nawet Katarzyna

II

tylko

drog paacowej rewolucji tron zdobyway. Orów
zetkn si z Tarakanówn; olni j przepychem
piknemi sówkami. Powiadaj nawet, e si
z ni oeni, aby tem atwiej celu dopi.
To
byo w stylu Orowa. Cze eskadry, któr do-

i

153

wodzi staa na kotwicy w

j

tam

Orów

porcie Liworno. Czy
zwabi, czy zawióz jako on, to

istoty rzeczy nie zmienia,

znalaza si

w Liworno,

do,

gdzie,

e

Tarakanówna

równie

w

jak

Rzy-

j

Orów otacza
wszelkiemi oznakami uszanowania wzgldów, jak dla osoby koronowanej.
Pod pozorem zwiedzenia okrtu wojennego, którego Tarakanówna nie . ogldaa nigdy, Orów
mie,

i

j

na swój okrt i tu dopiero moda kobieta spostrzega,
wpada w puapk. Rola
Orowa zmienia si: z nadskakujcego kawalera
Ludno dowiedziaa
sta si zwierzchnikiem.
si,
Tarakanówna zostaa uwizion bardzo
Toskaski
losowi jej wspóczua. Wielki

zwabi

e

e

i

ksi

take by oburzony

zapewne,
i, przypuszczajc
dziaa na wasn rk, interweniowa
Ale Carowa czua
na Dworze Petersburskim.
si zbyt mocn, aby z takimi maymi ksitkami
liczy si potrzebowaa. Tarakanówna, osadzona
w twierdzy Piotra i Pawa zakoczya tam mode

e

Orów

ycie pogrzebaa nadzieje o tronie. To tego
wypadku byo prawdziwe, ale wyobrania ludzka
citnie je ubarwiaa romantycznymi dodatkami.
Z Tarakanówna usuna si ostatnia preteni

r-

dentka do tronu, ale usunicie jej dugo jeszcze
nie dao spokoju ukoronowanej ambitnicy. Protest przeciwko uzurpowaniu przez ni tronu carskiego, wyraa si dugi czas niezadowoleniem
duchowiestwa, klasy mieszczaskiej i szlachty,
ale

pomruk szerzy si midzy ludem

n jawnym
pjaczow,

buntem, na czele którego

jako

wrzekomy

Piotr

fU,

i

wybuch-

stan

Pu-

upominajcy
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o
tron,
odebrany mu przez
Katarzyn
krzywdy ludu, doznawane od bojarów rzdu.
Wprawdzie Pugaczow by niezaprzeczenie samo-

si
i

o

i

zwacem,

ale

ideowo

by

protestem ludu przeciw

nieprawnym rzdom Katarzyny. I t przeszkod
Carowa szczliwie dla siebie pokonaa, karzc
okrutn mierci Pugaczowa.
By to ostatni gony protest. Zuciwale
szczcie Niemki zwyciyo; blask jej panowania

pocz olniewa

Carowa,
powoli wszystkich.
pochlebców,
i
w aureoli wielkoci; w Paryu potrafia sobie
zjedna darami, niestety, grono przyjació, a korespondencja jej z Grimem, d' Alambert, z Diderot'em jednaa jej
Minerwy na tronie, która
w cigu kilkunastu lat zdoaa ucywilizowa na
otoczona

ya

gronem dworaków

—

saw

pó

Jak tamci otoczeni byli „przyjaciókami*, tak Katarzyna z dworu swego uczynia miejsce rozpusty, a w paacu, zamieszkaym
przez ni by wykwintny lupanar, w którym koustpujc
chankowie Carowej
zamieszkiwali,
mieszkanie swoje w paacu Katarzj'ny szczliwym
nastpcom. Po za kochankami przygodnymi, sprowadzanymi w nocy do jej gabinetu, stali wybracy zajmowali górne pitro w jej paacu i tylko
ukrytemi schodami czyli si z sypialni Carowej.
Oprócz przyjemnoci, byli oni dla Katarzyny
nieraz powodem zmartwie. Szczególne kopoty
miaa z Orowymi. Rubaszni ci Moskaliska, bez
wzgldu na koron carsk, traktowali
jak kodzikie kraje.

chank — nieraz

j

brutalnie.

wie, przypominali

jej

Niepowcigliwi

w

mo-

zbrodnie, o których radaby

15
zapomnie.

1

dla najbliszego otoczenia

podani,

nie byli to towarzysze

—

Carowej

si

mieszali

do rzdów w spos<5b zbyt grubiaski, samowolny
i chepliwy.
Aeby si ich pozby podsuwano
Carowej coraz nowych faworytów, którymi, jako
protektorowie, mogliby atwo kierowa. Nieraz
zdoano wymódz na Carowej,
pod pretekstem
jakiej misji, wysyaa lego lub innego z Petersburga, ale wracali do opuszczonych stanowisk
rycho. Wkocu jednak pozbya si ich, wysyajc na stae mieszkanie do Moskwy, gdy zaczli

e

jej

zbyt

gono

przypomina

Piotra

III

i

jego

mier.
ci

Grzegorz zmar wczeniej, Aleksy strazmysy, a w przypadkach jasnoci kaja si

popenionych zbrodni.
Wyszeskij Wasilczykow prdko zmienili
stanowisko uprzywilejowanych kochanków. Miejz

i

sce ich

mia zaj czowiek,

który

straciwszy

czasem stanowisko kochanka, umia zachowa
przyjaciela
do mierci stanowisko doradzcy
Carowej. Czowiekiem" tym by Grzegorz Potemkin.
Syn ubogiego szlachcica z Województwa
Smoleskiego, wstpi do wojska rosyjskiego.
Energiczny i zapalona gowa zwróci uwag na
z

a

i

mod, pikn, mi starajc si o popularno Wielk Ksin, która, pomimo rónych kochanków — miaa ju za sob Sotykowa
równie

i

Poniatowskiego, nie liczc mniej gonych lub
zalotnem okiem
nieznanych wcale z nazwiska,
i

szukaa innych. Ale
wówczas niedocig.

—

ta

wyyna zdawaa mu si

Zanosio si na rewolucje

paacow, która miaa na celu detronizacj

Piotra

III,

\66
a

wyniesienie na tron Katarzyny. Poterakln

w

wzi

ry

póniej zaraaciu. Jako cioIzmajowskiego puku spiskowiec, znalaz

si w

orszaku Katarzyny,

udzia

spisicu, a

i

oddziau do Oranienbaum.

ma

podajcej
Wówczas

na

to

czele

odda

jej

przysug — uzupeni

brak jakiego drobiazgu w jej wojskowym mundurze. Wtedy wanie
spojrzenia ici
spotkay si po raz pierwszy.
Wprawne oko póniejszej Carowej dostrzego
pikn
twarz modego ciorego, ale na
tem spojrzeniu na razie skoczyo si. Potemkin
znik w tumie adoratorów, poctilebców dworaków Carowej. Pierwsze miejsce zajmowali Grzegorz Orów, a obok niego brat Aleksy, którzy obaj

msk

i

spojrze Carowej dla siebie tylko,
Potemkin z Orowymi zna si dawno i

Ale,

strzegli

e

a

nale-

do grona iulaszczej oficerskiej modziey,
towarzystwa tego nie wyrzek si. Idc wszake
za popdem swojej impulsywnej natury, w obec-

noci Orowych,

nie

tylko

wyraa si

entuzja-

stycznie o Katarzynie, nie jako poddany, ale jako

zbyt gorcy adorator; sta si przez to samo podejrzanym. Przy swoim charakterze niepotiamowanym móg by atwo niebezpiecznym dla nici
wspózawodnikiem. Ci, którzy dusili Cara, nie
mogli zawaha si usunicia ze swojej drogi Potemkina.

Chodzio im

aeby go omieszy w

przedewszystkiem o

to,

oczach dworaków
Carovvej; postanowiono
tedy osmaga go rózgami.
Potemkin nie podejrzewa podejcia. Orowowie
zaprosili go do siebie na hulank, jak to si czsto
zdarzao, tym razem w zamiarze wywoania kótni
i

I

rV7

w Icocu osmagania go. Ód kJótni oczywicie
przyszo do bójki, podczas której Potemkin straWieci oko. Ale awantura staa si gon.
dziano o tem,
Potemkin wystpowa jako wielbiciel Katarzyny,
do starcia przyszo z powodu
zazdroci, w ten sposób awantura nabraa zabarPotemkin ród kobiet
wienia romantycznego.
dworskici, zblionyci do Katarzynj% urós na
i

e

e

pewnego rodzaju boiatera. Katarzyna nie moga
Nie bya zwolenniczk staoci
o tem zapomnie.
w kocianiu. Oddana bezwzgldnej zmysowej
mioci uywaniu, zmieniaa kochanków z tak
sam atwoci, jak swoje sarafany. Po licznej
kolekcji wybraców, po usuniciu ze dworu liui

laków o
kolej

w

na

szerokiej

Orowycti, przysza
Carowa podwyszya go

naturze,

Potemkina.

wysyajc jako kurjera do Szwecji;
na tem na razie skoczyo si. Nie spuszczaa
go jednak z widoku, dajc mu dowody swojej
pamici: mianowaa kapitanem gwardji, a wreszZbliaa zatem powoli do siecie szambelanem.
stopniu,

Tytu szambelana by ju wysokiem bardzo poszukiwanem odznaczeniem: zblia go nie
tylko do osoby Carowej, ale dawa sposobno
brania udziauczestniczenia w jej towarzystwie
lubia
Katarzyna
umiaa
w jej zabawaci. A
Potemkin spostrzeg,
si bawi wytwornie
w jej otoczeniu nie by
na Dworze Carowej
ostatni figur; Carowa sama czsto zwracaa si
do niego. Pikny, jako mczyzna, gadki, atwy,
dowcipny, wesoy, mia wszystkie przymioty, aby
si podoba. Serce Katarzyi^y nie byo zbyt oporne
bie.

i

i

u

i

e

i
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dla
z

mioci,

Orowy

ale

rk wadzy

i

nie

wypuszczali jeszcze

pewnego rodzaju terrorem pano-

nad Katarzyn. Potemkin górowa jednak
nad nimi, jeli nie ambicj, to niewtpliwie rozumem. Spostrzeg on,
Katarzyna jest dla niego
przychylnie usposobion. Trzeba byo tylko wyczeka.
t umiejtno wyczekiw^ania Potemkin
posiada. Opuci Dwór
uda si do armji nad
Dunajem, Da do zrozumienia,
dozna zawoszuka mierci. Uwaa si to za
du w mioci
niezawodny rodek do zwycistwa.
*>
Tymczasem Panin zdoa, zamiast coraz bardziej przykrego Orowa, podsun Carowej Wasilczykowa, ale
ten dobieg koca swoicli zaszczytów. Potemkin postanowi wróci na Dwór.
Rumiancow, jako gówno - dowodzc}^ posa go
Carowa przyja Potemkina z niez depesz.

wali

e

1

i

e

i

i

zwyk

uprzejmoci,

ale,

jeeli nie

jej

serce, to

ou

byo jeszce zajte przez Wasilmiejsce na
czykowa. Mimo wszj^^stko, Potemkin nie wróci
Poznawszy
do armji; pozosta przy Dworze.
postanoKatarzyny,
charakter
lubieny
i
próny
nagle
utraci swoj
wi spróbowa innej metody:
wesoo, spospnia, rzadko odzywa si, udawa
roztargnionego, pokazywa si na Dworze coraz
Zwrórzadziej, w kocu znik zupenie prawie.
intrygowa.
Popoczo
Carowej
i
uwag
cio to
pogosk,
temkin przez zaufanych rozpuci
wstpuje do monasteru. Jako istotnie zamkn
si w monasterze Newskim w zamiarze zostania

e

mnichem.
schodzi si

W
z

tym wypadku zrczny manewr
pewnego rodz-aju powoaniem. Po-
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temkin rozpocz swoj karjer od ksztacenia si
na popa. Mao co brako do wywicenia si,
gdy nagle postanowi ewangelj zamieni na
szabl. Zosta mu wszake grunt dawny, podkad
upodobanie w dyskusjacti polena cae ycie:
micznyci na tle religijnem. Nie mona mu byo
sprawi wikszej przyjemnoci, jak sprowadzi
rozmow na pochodzenie Ducha witego lub

—

inne teologiczne tematy.
Manewr uda si.

Katarzyna

wzruszona

podraniona w uczuciu mioci wasnej, kazaa
przywoa rozpaczajcego kochanka, a Wasilczykowa wysaa zagranic w podró. Walka Orowych z Potemkinem zakoczya si zwycistwem
nowego ulubieca.
i

o

bdziemy

dalej

gdy

o

opowiada dziejów tej
nam chodzi, lecz
charakterystyk treciw Dworu PetersburskieNie

mioci,

nie

romans

W

obec zmiennego usposobienia Katarzyny
na punkcie podozmianu w mioci, Poterakin
utraci z czasem stanowisko urzdowego kochanstanowisko wpywowe. - Nie
ka, ale zatrzyma
si temu dziwi zgoa: poród biernej zgrai
kochanków, ^ czyhajcych na prz^^podobanie si
go.

mom

starzejcej

si,

lub

w kocu

starej

zalotnicy,

mio

sprzedajcych swoj
za „pomiest'ja", ordery
ruble, Potemkin wyrónia si umysem
rozlegym, miaym, nieraz fantastycznie nastro-

i

i

m

jonym, ale ze stanowiska
to

pastwowego

W

Rosji

by

naturze jestanu o szerokich planach.
si skoncentrowany charakter rosj^j-

go odbija

skiego narodu:

yw

ostatecznociach,

zarówno

I6d

w

dziedzinie

idei

i

planów

pastwowych

jajc

w

codziennera yciu. Roztacza koo siebie mistyczny zbytek, lubi przepych próny byszczcy; zjawia si strojny w gwiazdy, w ordery,
w brylanty, któremi go obsypywaa Carowa, lub
i

i

y po oniersku,

próniaczy, a lec niedbale
caemi dniami w szlafroku lub kouszku na kanapie, przyjmowa dostojników rosyjskich
obcych.
i

Ambitn}^ jak Carowa, bystrzejszym okiem od niej
patrzy w przyszo Rosji, a z tego powodu tworzy na Dworze przeciwwag polityce podjudzania Carowej przeciwko Polsce.
Jego polityka
zwracaa si cakowicie na poudnie: pragn on
przez wypdzenie Turków z Europy 1 opanowanie Konstantynopola, rodek cikoci Pastwa
przenie na poudnie, a potg Rosji stworzy
przez poczenie Sowian poudniowych, a przez
nich zapanowa na morzu ródziemnym.
Dla
tego celu potrzebn mu bya Polska przyjazna
silna.
Ale na Dworze Petersburskim zwyciya polityka pruska, która dla swoich ambitnych
aspiracji nie miaa innej drogi na wschód, jak
tylko przez Polsk. Krótkowzroczno pochlebstwa Bezborodków i Kaizerlingów, ludzi przebiegych, ale nie gbokiego umysu, zwyciya,
wielkim lupanarze Piotrowego grodu zmieniali si cigle kochankowie Carowej, wytwarzajc wstrtn atmosfer niewolniczego pochlebstwa i intryg poktnych. Kada grupa dworaków,
kada wybitna osobisto w "zdzie usiowaa
narzuci Katarzynie kochanka ze swego ramienia,
i

i

W

aeby

za jego

porednictwem wywiera

wpyw
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namitn Carow

obawia si jej askami.
Katarzyny w wyborze Icocianków
bya tak wielk,
iistorja notowaa t5iko nazwiska, tak
zwanychi urzdowych koclianków, bo
przygodni przesuwali si tylko w nocy przez jej
na

i

Rozwizo

e

pokój sypialny.
Po Potemkinie obejmowali bero w carskim
lupanarze Zawadowskij, Zorycz, Lanskoj, Jermoow, Mamonow, dwaj bracia Zubow, na których,
jak si zdaje, zakocz5' si szereg kochanków.
Szczególniejsze upodobanie miaa do rasy sowiaskiej: wybieraa sobie ulubieców ród Polaków, Serbów, Moskali
tylko na Niemców pod
i

tym wzgldem

nie

bya askaw.

wjnyyszana przez dworaków dla
Lubiana
atwoci towarzyswojej hojnoci, uprzejmoci
i

i

cae otoczenie umiaa zjedna

skiej,

zarówno przedstawicielstwo
cych pastw,

dla siebie

—

dyplomatyczne ob-

swoje

najblisze otoczenie.
Lud jednak, po za urzdowemi manifestacjami,
nie okazywa jej wielkiej sympatji, najprzód z tego tytuu,
bya dla obc, a nastpnie nie
jak

i

e

móg

przebaczy mierci Piotra III. Niech
ta wyrazia si nie tylko buntem Pugaczowa, ale
uporczyw pogosk,
otrua swoj synowe
czyhaa na mier wasnego syna, aeby Niemcom odda panowanie nad Rosj.
Dla potgi pastwa zrobia niewtpliwie wiejej

e

i

wzgldu na podboje, ale dlatego, e
uporzdkowaa wewntrzne administracyjne stole

— nie

sunki,

ze

przystosowujc

Kobiety n« tronie Carów.

swoje

mae

do

reformy
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wzorów

europejskich. Do polityki Rosji przyniosa i odwieya ducha zaborczoci, zaszczepionego niegdy na organizmie sowiaskim przez

Warego — Rusów

najchtniej suchaa
do zaboru Krymu,
Turcji, Polski. Okazaa tu chciwo rasy germaskiej, jej uporczywo, jej
panowania. Prowadzia politj^k rabunkow w obec ssiadów,
pokrywajc
celami humanitarnemi, chocia, zai

dla

tego

podszeptów, skaniajc3'ch

j

ch

j

w

równo

motywach

.polityki,

tej

jak

i

w

jej

wy-

leay chciwo, zaborczo, pycha, ambicja
bezwzgldno, przewyszajce zwyk
miar. W obec jednostek wysuwaa idee humanitarne,
któremi jakoby bya przeniknita, ale
narodów obcych humanitarne
w obec pastw
niesprawiedidee Carowej nosiy cechy gwatu
liwoci. Na dwik tych idei wabia, jak syrena,
encyklopedystów, a kupujc bibljotek Voltaire'a
d'Alambert'a pysznia si w obec Europy, chocia naród rosyjski nie umia jeszcze czyta pisa we wasnym jzj^ku.

konaniu
i

i

i

i

i

Stara lubienica stworzya

metod w wybo-

Przygldaa si im jak ogieromna jarmarku, zanim zdecydowaa si wprowadzi
przy zoconym obie
ich do swojej
stajni
rze kochanków.

i

ustawi.

Jakie byy obowizki faworytów?

Odpowiemy na

to pytanie

sowami czowie-

ka wspóczesnego. Gdy Carowa zrobia ju wybór kochanka, mianowaa go wówczas swoim
przybocznym adjutantem, który z tytuu obowiz-

ku

musia

jej

towarzyszy wszdzie.

Od

tej
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otrzymywa on odrbny apartament w tym
paacu, który zamieszkiwaa Katarzyna, zajmujc
pitro po nad ni, komunikujce z jej apartamenchwili

tem ukrytemi wsctiodkami.

Pierwszego dnia po

otrzymywa on w prezencie sto
tysicy rubli, a co miesica znajdowa na swojem
biurku 12.000 rs. jako pensj — adjutanta. Marszaek dworu mia polecenie zaopatrywa stó jego
we 24 nakrycia dziennie dostarcza wszystkiego,
swojej instalacji

i

co do utrzymania domu na tej stopie potrzebnem
byo. Obowizki faworyta nie byy zawsze przyjemne: nie wolno mu byo opuci paacu bez
pozwolenia Carowej, nie wolno byo rozmawia
z
inn kobiet oprócz Carowej, a jeeli
by proszony na obiad do kogokolwiek, gospody-

adn

ni

domu

nie

razy

Ile

moga by

obecna przy obiedzie.

Carowa zwrócia

uwag

na

kogo

jej faworytem, która z jej przyjacióek zapraszaa wówczas przyszego wybraca na obiad do siebie, a Carowa niby niespodzianie zjawiaa si wtedy. Zaszczycaa go rozmow,
starajc si wybada o ile bdzie odpowiada jej
smakowi pojciu o godnoci. Jeeli zblienie
si wypado pomylnie, Carowa nieznacznie dala

kto

mia zosta

i

poj

owiadczaa
szczliwemu wj'bracowi, e — podoba si Je]
Cesarskiej Moci. Nazajutrz zjawia si u niego
lekarz dworski, który bada stan jego zdrowia.

to

swojej

konfidentce,

która

wieczora towarzyszy Carowej do
paacu obejmowa w posiadanie przeznaczone
dla niego apartamenty. •

Tego samego
i

104

Trudno

o

wicej metod3'cznego cynizmu

dla

poczenia mioci z rozpust.
Gdy faworyt si sprzykrzy lub okaza si
niezdolnj^m do penienia obowizków adjutanta,
otrzymywa bez ceremonji rozkaz podróowania
zagranic. Od tej cliwili widywanie si z Carobyo mu wzbronione. Dymisja bya równie
poczona z darami. Z poród liczn3'^ch, uwolnionych „w lasce" kochanków Katarzyny II, jeden
tylko Potemkin po dymisji zjawi si na pokojach
Carowej
usiad naprzeciwko niej. To jej zaimponowao. Widziaa w tem co wicej ni pogodzenie si z losem kochanka w dymisji. Powitaa go swoim zwyczajem z najwiksz uprzej-

w

i

moci

zaprosia do kart w swojem towarzyPrzywileju tego nie utraci Potemkin
dó mierci.
i

a

stwie.

Do koca ycia Kutarzyna

—

II

nie

pozbya

niewieciej
chciaa by pikn
robia wszystko, aby ni zosta jak najduej.
Aeby
ciaa utrzyma, bya nadzwyczajnie wstrzemiliw w jedzeniu i piciu, ale gdy
twarz pokrj^wa si pocza zmarszczkami, pokrywaa te brózdy bielidem i róem. Pod tym
wzgldem nie przewyszaa adnej ze swoich poprzedniczek. Elbieta przecigaa
mocno, bo
kobietom, które omielay si utrzymywa,
pikniejsze od Carowej, kazaa ucina jzyki.
yciu prywatnem o tyle bya lepsz od Katarzyny I, Anny Joanówny
Elbiety Piotrówny,
nie upijaa si codziennie, nie bia kochanków
po kieszeni i nie pytaa "^zy ma cukierki, wybie-

si

kokieterji

i

wieo

j

W

i

e

es
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raa na urzdowych kochanków
cej

ludzi mnie]

wi-

godnoci hrapozwalaa im bija siebie we-

okrzesanych, podnosia ich do

ksit: nie
dug reguy Domosiroja

biów

i

—

ksika

stara

rosyjska,

regulujca ycie domowe, w której zasada: „rózg
duch boy dziateczki bi kae" bya gorco pro-

pagowan.

mier

Katarzyny bya godnem zakoczeniem
ycia nierzdnicy: po wesoo spdzonym poranku
zakoczya je w waterklozecie. Suba znalaza
tam rozcignit na ziemi, prawie nieyw.
Udar krwi by ostatnim ciosem jaki otrzymaa
po yciu nierzdnem.
Aby da poj rozrzutno Katarzyny dla
swoich kochanków, przytoczymy tu w ogólnych
cyfrach warto jej darów tylko dla tych, których
urzdownie za kochanków uznawano. Wymienimy ich w porzdku chronologicznym.

j

Piciu
45,000,
i

a

braci Oroiuych

w

pienidzach

ziemi,

—

w

otrzymao poddanych

paacach,

w

biuterjach

17,000,000 rs.

miesice urzdowania
miesice otrzyma:
poddanymi rs. 600,000

Wiszenskij za trzy

300.000

,

WasihzyTcow za 22

w
w

ziemi

z

pienidzach

„

biuterjach
naczyniach

„

paacach

„

i

60,000
50,000

meblach

„pensji
Potemkin otrz^^mal

100,000

100,000

200,000—1,110,000

w cigu

9 lat 9 mil.

w caposiada dobra w Polsce
ej Rosji, paace, szafy wypenione
rubli,

i
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zotem,
biuterje,
brylanty,
sumy
bankach w Londynie, Amsterdamie,
Wenecji, razem na sum

w

Zawadowski)

w

dusz,

w

Polsce

otrzyma

50,000,000

2,000

Rosji 6,000, na Ukrainie 1,800

wartoci

rs.

1,000,000

gotówk otrzyma

150,000

w

130,000

naczyniach

biuterjach

i

Zorycs oprócz

rozmaitych

—

1,280,000

—

1,420,000

odznacze

w

cigu roku otrzyma:
posiadoci w Polsce
Liwonji
dochodach z Polski
srebrach i biuterjach
y,

w
w

500,000

W

100,000
120,000

700,000

w cigu 14 mie. otrzyma:
Paac kupiony od Wasilczykowa 100,000
majtek ziemski 4,000 dusz 400,000

Korsaków

i

w

biuterjach

i

zocie

160,000

zapacono dugi jego
na oporzdzenie si do podróy
gratyfikacje (za

anskoj

—

w

dobr

sub)

posiadociach

dzach

w

100,000

70,000

—

930,000

pieni-

3.000,000

brylantach

na zapacenie

w

i

100,000

80,000

dugów

paacach

50,000
100,000

—

3,260,000

Nie liczy si tego co otrzymaa jego
najblisza rodzina od Katarzyny.

Jermoow za 16 miesicy otrzyma:

w
w

majtnociach ziemskich

400,000

zocie

150,000

i

gotówce

—

550,000
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—

Mamonom w cigu 26 miesicy:
w majtnociach ziemskich
600,000

w

zocie

i

brylantach

280,000

—

880,000

Posiadoci darowane
Rosji, Kurlandji wyniosy

Platon Ziiboto.

w

Polsce,

2,500,000

ruchomoci biuterje
200,000
Walerjan Zubow
w majtnociach
kosztownociach
i

—

—

2,700,000

i

W

800,000

przyblieniu tedy wydaa Katarzyna na kochanków
rs, 80,230,000
Dodajmy do tego roczne utrzymanie
kochanków w sumie 250,000 rocznie
przez 34 lata szczliwego panowania
Katarzyny
8,500,000

otrzymamy ogóln

A

ile

sum

wydatków

warto
wiksz od

Przyjmujc
szeciokrotnie

ogromn sum

tamtoczesnego

rubla

otrzymamy
okoo 540 miljonów wydanych lub
dzisiejszej,

z dóbr pastwa
wasnemu nierzdowi.

rozdarówanych
dzenie

rs. 88,730,00(^

innemi drogami?

jedynie na dogo-

e

Niepotrzeba dodawa,
przykad rzucony
góry by naladowany przez warstwy, otaczajce
Carow,
obec tego ycie Dworu Petersburskiego przedstawiao si jak wykwintnie urzdzony lupanar, w którym nierzd odbywa si
w najpikniejszych obsonkach, a by obsugiwany
przez parlujcych po francusku kuplerów i kuplerki.
Carowe Moskiewkie zadowalniay si podoficerami, palaczami, furmanami, a wyksztacona

z

W

Niemka pokrywaa

ten

nierzd

powok cywilizacji.
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Tamte popeniay zbrodnie

publicznie, ta

— skry-

tobójczym sposobem; tamte Icady wybryk swojej
dzikiej duszy w formie oiydnej zbrodni usprawiedliwiay zdrada, pastwa, interesem pastwonie waiaa si przed trucizn stryczwym, ta
'kiem z obcej, zapaconej przez ni rki, ale uda-

—

waa,

!?

e

i

pacze

msrca 1919

r

—

zami krokodyla.

DK

Gavrrol?ski,

^^'^
•4-

Franciszek
Kobiety na tronie carów
moskiewskich
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