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MODLITWA ŁUKASIŃSKIEGO.

TELEGRAM Y.
RZEZIE W KURDYSTANIE.

Zamach bandytów włoskich. —  
Reformy ustawy robotniczej 
we Włoszech. —  Wypadek kró
la belgijskiego. —  Bandyci w 
Meksyku.

Konstantynopol, 28 listopada. 
— Kurdowie w małej Azyi przy
sparzają coraz to większych kło
potów rządow i tureckiemu. Z po
selstw różnych państw napływa
ją nieustannie skargi na straszli

we stosunki, panujące w Kurdy- 
stanie, gdzie rzezie chrześcian są 
na porządku dziennym. Aby u
trudnić interwencję mocarstw i 
aby nie wyglądało, że rzezie te 
skierowane są przeciw Chrześcia- 
nom, Kurdowie od czasu do cza
su napadają także wsie Muzuł
manów, nic czynią im jednak 
wielkiej krzywdy i napady te wy
glądają raczej teatralnie. Nato
miast wsi chrześciańskie stają się 
przedmiotem rabunku i placem 
mordów.

W ostatnich tyogdniach splą
drowali Kurdowie 16 wsi w okrę

gach Diarbekir, Jezirek i Ibu fe
nian a 8 wsi w okręgu Scxt. Wsi 
te zostałjr zburzone.

Na okropne te stosunki patrzy 
gubernator Kurdystanu Ibrahim 
Pasza przez palce i z tego powo
du panuje w Armenii ogólne o
burzenie przeciw rządowi turec
kiemu i wśród mieszkańców Ma
łej Azj i rośnie ruch feu oderwa
niu się od Turcyi. Niedawno od
był się w miasteczku Van maso
wy mityng, w którym wzięło u
dział 25,000 Chrześcian, i Tur
ków. W rezolucjach napiętnowa

no przekupnych urzędników tu
reckich i zażądano natychmiasto
wego odwołania Ibrahima Paszy, 
grożąc w przeciwnym razie oder
waniem się Małej Azyi od sułta
natu.

ZAMACH BANDYTÓW  W ŁO 
SKICH.

Neapol, 28 listopada. —  Ban
dyci, dotąd nie wyśledzeni, por
wali jednego z najwybitniej
szych arystokratów włoskich, 
markiza Cilo. Zawlekli go do ja
skini i tam torturami wymogli na
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nim napisanie listu do żony, w 
którym żądał wypłacenia $500
oddawcy. Bandyci, otrzymawszy 
pieniądze, uciekli. Gdy nieszczę
śliwego markiza znaleziono był 
on na pół zmarznięty i bliski jest 
śmierci.

W RZENIE W PERSYI.

Teheran. 28 listopada. —  W 
całej Persyi wzmaga się ruch re
wolucyjny. Gabinet podał się do 
dymisji, ale szach jej nie przj’- 
jnł.

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘ
ŚCIU.

Bruksela, 29 listopada. —  Po
ciąg którym jechał do Paryża 
król belgijski Leopold, wykoleił 
się. Królowi nic się nic stało, choć 
wagon jego został znacznie u
szkodzony.

REFORMY ROBOTNICZE.

Rzym, 29 listopada. —  Rząd 
włoski wnió&ł do parlamentu 
przedłożenie, dotyczące reformy 
ustawy robotniczej. Między in- 
nemi żąda projekt, aby piekarzom
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zakazano nocnej roboty. Ktokol
wiek w tej mierze pogwałci usta
wę. skazany będzie na kary pie
niężne, które składać się będą na 
fundusz ubezpieczeń dla robotni
ków starych i niezdolnych do 
pracj’.

Miasto Meksyk, 29 listopada 
Policja tutejsza śledzi bandę zło
czyńców’, której specjalnością 
jest wykradanie dzieci. W  ostat
nich dwóch miesiącach znikło w 
mieście 49 dzieci w wieku od 2 
do 12 lat. Niema żadnych po
szlak, co się z temi ofiarami ban- 
d\ t w* siało.

Kto był. jak służył krajowi, jak 
cierpiał i zginął Łukasiński? — o tein 
niebawem jak najszczegółowiej zdaną 
będzie sprawa ogółowi polskiemu *). 
Będzie to skromne i spóźnione wywią
zanie się z długu wdzięczności, jaki 
na kilku już z rzędu pokoleniach cią
ży względem tego nieszczęśliwego, 
znanego prawie tylko z imienia, mę
czennika sprawy narodowej. Albo
wiem. jak pięknie wyrażał się Rząd 
Narodowy, podejmując w 1831 r. da
remne usiłowania celem uwolnienia 
Łukasińskiego, “należy mieć w naj- 
większem uczczeniu czyny i usługi pa- 
tryotyczne, aby do nich zachęcić; i 
któżby służył gorliwie niewdzięcznej 
Ojczyźnie, któraby zapomniała naj
wierniejszych synów swoich w wię
zach?" * )

Na tem miejscu starczy przypom
nieć parę dat i szczegółów najgłów
niejszych. Major IV pułku piechoty 
wojska polskiego, Waleryan Łukasiń
ski, założycie) Wolnomularstwa Naro
dowego (1819 r.) i pierwszy naczelnik 
Towarzystwa Patriotycznego (od 1821 
r .). aresztowany został na rozkaz w. 
ks. Konstantego (w 1822 r.), skazany 
wyrokiem Sądu Wojennego Armii (w 
1824 r.), zatwierazonym i nieco złago
dzonym przez Aleksandra I, na siedrn 
lat twierdzy, i zrazu zamknięty w Za
mościu. Następnie, skutkiem uczestni
ctwa w próbie ucieczki, miał sobie (w 
1823 r.) termin uwięzienia zdwojony 
przez w. księcia, i więziony był odtąd 
kolejno w Górze Kalwaryi, oraz w 
Warszawie w areszcie przy mennicy, 
potem w koszarach rosyjskich. Wre

*) Rzecz o "Waleryanie Łukasiń
skim" w 2 tomach, znajduje się w 
druku we Lwowie.

**) Rząd Narodowy do Naczelnego 
Wodza, Warszawa, 3 marca 1831 r.; 
proponowaną tu była wymiana dwóch 
wziętych do niewoli jenerałów rosyj
skich za Łukasińskiego.

szcie, po wybuchu rewolucyi listopa
dowej, zabrany przez uchodzącego z 
Królestwa w. ks. Konstantego, został 
na osobisty rozkaz Mikołaja I zam
knięty w podziemiu twierdzy schlues- 
selburskiej i tu w bezwględnem odoso
bnieniu cclkowem trzymany aż do swe
go zgonu (w r. 1SG8 r.). W ostatnich 
latach tej bezprzykładnej, czterdzic- 
stosześcioletniej tragedyi więziennej 
(1822—18GS r.), Aleksander II , trzeci 
z kolei panujący, pod którego berłem 
widzieć dnia dziennego nie było da
liom Łukasińskiemu, na skutek wsta
wiennictwa miłosiernych dostojników 
rosyjskich, między innymi samego ko
mendanta twierdzy schluesselburskiej, 
oraz jenerała - gubernatora petersbur
skiego, ks. Suworowa, zaprzyjaźnione
go z wieloma Polakami, a zwłaszcza 
z oficerem sztabu Sierakowskim, acz
kolwiek nie uznał za możliwe zgo
dzić się na przywrócenie wolności Łu
kasińskiemu, zezwolił przecie na pew
ne przynajmniej folgi, na niejakie zła
godzenie okropnej jego doli pod wzglę
dem fizycznym i moralnym. Odtąd też 
litościwi a wpływowi Rosjanie trafiali 
nieraz do samotnej celi więźnia, udzie
lali mu wiadomości ze świata żywych, 
od którego dotychczas był odcięty, ni
by w grobie, przynosili wieści o kraju, 
którego losy od lat kilkudziesięciu by- 
ly dlań zgolą tajemnicą, dostarczali 
mu trochę lektury, pióra, papieru.

Ośmdziesięcioletni przeszło starzec, 
żywcem pochowany od blisko pół wie
ku, pod koniec swej męki ciężko za
pad! na zdrowiu, a nawet, jak wynika 
z niektórych dochowanych w Archi
wum schluesselburskieni, a teraz do
piero szczęśliwie odnalezionych, naj
późniejszych pism jego własnoręcz
nych, kreślonych przed samą śmiercią, 
jtopadi w stan umysłowy szczególny, 
naipoly dziwnie jasnj', napoły przery
wany cichem, zrezygnowanem obłąka
niem. Aliści zawsze, czy to przypływy, 
czy odpływy świadomości w tej wyni-

szczałej, wymęczonej duszy dokonywa
ły się pod przemożną siłą przyciągają
cą jednej idei naczelnej, kołatającej 
się aż do ostatniego tchnienia w tym* 
bez końca konającym żywym trupie: 
niepokonanej, nawet nieoslablej miło
ści ojczyzny. Wstrząsnęły go zwłasz
cza. wytrąciły z agonii, powołały do 
przebłysków odrodzonej myśli i czu
cia. a wreszcie znownż rozpacznej od
dały depresyi, dochodzące go zdalcka 
odgłosy wybuchu i zgniecenia powsta
nia styczniowego 18G3 r

Wtedy to, w miarę, jak do jego 
cmentarnej ccii wpadały tamte burz
liwe echa, zrazu zwiastując pomyśl
ność, naostatek klęskę doszczętną. Łu
kasiński za kratą więzienną rzucał na 
papier drżącą ręką starczą gorączko
we, nieporządne przypomnienia, roz
myślania, widoki, zapowiedzi, nadzie
je, jęki i modlj', jakie tłoczyły się na 
przemiany w jego zbiedzonej, stroska
nej, mącącej się głowie. “Ja nie jis 
słem już — pisał tutaj — z tego świa
ta... Przeszłość jest moje stanowisko, 
w którem gotuję się do dalekiej po
dróży w nieznane kraje przyszłości... 
Usposobiony wkrótce stanąć przed 
tronem Wszechmocnego, poniosę... akt. 
oskarżenia przeciw niesprawiedliwości 
i tyranii”. Tak powstał wówczas, po
czynając od września 863 r. szereg 
pism przedśmiertnych, skreślonych w 
Schluesselbiirgu własnoręcznie przez 
Łukasińskiego: rodzaj ' Pamiętników", 
“Testament polityczny". "Modlitwa” 
i inne. Z tych szanownych, drogocen
nych pamiątek wyjmujemy na razie 
jedną, nie najmniej wzruszającą, w 
mniemaniu, że szersza publiczność 
polska chętnie •islyszj' ten glos zagro- 
bowy Łukasińskiego:

MODLITW A.

“Boże Wielki! Ty podzieliłeś ziemię 
między narodami i językami, żeby ka
żdy naród żył w oznaczonym mu miej
scu i skropiwszy tę żien?‘ą, na której

się uroaził, potem swoim za życia, po- 
mięszał po śmierci swoje popioły i 
przydał jej płodności. Z tej przyczyny 

- koczujące a nawet dzikie Indy szanu
ją i kochają tę ziemię, na której mo
dlili się i wzrośli i na kiórcj żyli i 11- 
nuirli ich przodkowie. Narody osiadłe 
jeszcze więcej mają przyczyn kochać 
swoją ojczyznę 1 poświęcać jej swoje 
istnienie, gdyż od dzieciństwa praco
wali nad jej polepszeniem i zostawili 
tam w wielu miejscach ślady swoich 
trudów i często broniąc ją, skropili 
krwią swoją. Stąd więc pochodzi, że 
straciwszy swoją ojczyznę, człowiek 
przestaje prawie hyc człowiekiem, źli, 
chciwi i niesprawiedliwi, mieszają ten 
przyrodzony porządek, tak jak miesza
ją go codziennie we wszystkich społe
czeństwach złoczyńcy.

Wzrastają i kwitną społeczeństwa, 
skoro Twoja opatrzność daje im jed
ność. zgodę i dobrą radę. i oddalając 
^straszne porywy ludzkich namiętności. 
Chylą się i upadają, jeżeli im usuniesz 
swojej pomocy, odbierzesz im radę i 
jedność, wystawiając ich na igrzysko 
żywiołów i namiętności ludzkich. To 
się stało z nieszczęsną ojczyzną moją! 
Twoja opatrzność zesłała na ziemię 
wielkiego bohatera, który nam wskrze
si! część ojczyzny i razem oddal nam 
króla życzeń naszych w osobie mądre
go i cnotliwego Fryderyka Augusta. 
Takowe dobrodziejstwa wlały w ser
ca nasze nadzieje, że cierpienia nasze 
wkrótce skończą się i zacznie się po
myślna przyszłość. Niestety, niedługo 
trwało to omamienie. Straciwszy mo
cnego protektora, zostaliśmy sierota
mi wobec naszych dawnych nieprzyja
ciół, nic wiedząc, gilzie zwrócić obłą
kany wzrok nasz.

W tej niepewności zjawia się nam 
Aleksander, ofiarując nam pomoc i po
tężne swoje ramię. Podobny cud uwa
żając, dobry Boże, jako znak Twojej 
litości, składaliśmy Tobie dzięki, że 
skłoniłeś na naszą stronę serce mo-

narchy narodu, który byl odwiecznym 
i strasznym naszym nieprzyjacielem. 
Ujrzeliśmy później, że ten monarcha 
nie zasłużył być naszym protektorem i 
ojcem, i dlatego odmówiłeś mu swojej 
mądrości, wytrwałości w dobrem i bło
gosławieństwa. Twierdzono nam o 11- 
miarkowaniu i rozsądku Mikołaja i. 
Lecz w samej rzeczy on pokazał, że 
podobnych monarchów dają niebiosa 
na ukaranie narodów. Zadziwiające 
dzieła, które zaczął dokonywać, wie
dziony mądrością i ludzkością Aleksan
der II.. obiecywały nam pomyślną 
przyszłość. Jednak pod panowaniem 
jego zlały się na nas największe klę
ski, jakich tylko mogliśmy kiedyś do
świadczać.

Zgrzeszyliśmy nmze, że aż nadto po
kładaliśmy nadziei w ludziach, z któ
rych chociaż niektórzy z nich są potę
żni i mądrzy, jednak nie przestając 
być ludźmi, .są tylko ślcpemi narzę
dziami Twej woli. Doświadczywszy aż 
nadto niestałości ludzi i straciwszy 
w nich zaufanie, obracamy serca i 11- 
mysły nasze do Ciebie. Hoże powszech
ny! Twoja opatrzność, która nie za
pomina o najmniejszem Twojem stwo
rzeniu i która słyszy głos malej w 
gnieździć ptaszyny, wołającej o żyw
ność, I zadowalnia ją. usłyszy głosy 
milionów biednych ludzi.

Błagamy Cię. miłosierny Boże! Od
dal od nas ten kielich, z którego z 
obrzydzeniom i wstrętem lak diugo pi
jemy, lub daj nam odraza wypróżnić 
go aż do dna i uleczyć nasze boleści. 
Lecz jeżeli zechcesz jeszcze doświad- 
ści naszych, przedłużając boleści na
sze. wiej w serca nasze ufność w To
bie. a ta ufność da ufność, da nam od
wagę, wytrwałość i cierpliwość i ra
zem zachowa nas od rozpaczy.

Uzbrojeni ufnością w Tobie, my nie 
boimy się rad i chęci naszych prześla
dowców, z których jedni chcą nam 
wydrzeć religię ojców naszych, a dru
dzy zetrzeć nas z powierzchni ziemi.

Jęki i plącz żyjących, krew drogich o
fiar wylana i poświęcona dla dobra 
ojczyzny, modły dusz poległych jej cno
tliwych synów, które są już przed o
bliczem Twojem :ają nam nadzieję, 
że koniec cierpif naszych zbliża się. 
Jeżeli będzie w< Twoja, to podnie
siesz z prochu wy bawiciela, dasz mu 
mądrość i potęgę jego słabej ręce, i 
011 uzbrojony pójdzie w imię Twoje 1 
zawstydzi możnj'ch i zmusi ich do 
wyznania, że jeszcze jest cos wyższe
go w górze, które mięsza zamiary’ 
śmiertelnych. II y a nuelque chose en 
haut que derange les desseins des 
mortels".

To jest. jak się zdaje, osiatnie, 
przedzgonne pismo Łukasińskiego. 
Mieści się ono bowiem, nakreślone 
własną jego, widocznie osłabłą już 
lęku. na końcowych kartach poszytu, 
jaki z laski został mu udzielony przed 
śmiercią. Sam on na tych kartach po
łożył nadpis: “Modlitwa". Zapewne 
więc odmawia! ją sam sobie, póki za
chował przytomność w dniach jmiwol
nego konania. Szczególniejsza to zai
ste modlitwa, prośba i skarga zara
zem, nieomal obrachunek z Bogiem. 
Szczególniejsze to skojarzenie kornej 
wiary chrześcijańskiej z wypoininają- 
ez prawa i krzywdy narodu argumen- 
tancyą historyezno-polityczną, to po
łączenie błagalnego jęku bezsilnej, u
mierającej istoty ludzkiej z mocnym 
głosem Polaka, schodzącego z tej zie
mi w ciężkiej trosce o Polskę. Łuka
siński. rozmodlony w godzinę zgonu, 
kiedy z głową podniesioną, a ośmdzie- 
sięcioletnią. półobląkaną. zbielałą, znę
kaną niewysiowionem cierpieniem, w 
okropnem osamotnieniu śród milczą
cych murów schluesselburskich, taką 
ostatnią rozmowę prowadzi z Bogiem, 
— to niezrównane wyobrażenie i świa
dectwo uiepożytej iiotęgi ducha naro
dowego, którego żadna moc ludzka 
skruszyć niezdolna.

Po raz sicdmdzicsiątj- szósty 
powtarza się dziś bolesna roczni
ca bohaterskiego powstania Na
rodu.

Obchodzimy ją 7. pietyzmem 
wszędzie, gdziekolwiek dzwoni 
mowa polska,w rozpamiętywaniu, 
w skupieniu ducha, z czcią i po
dziwem dla bohaterów.

I czujemj’ wszyscy, że olbrzj’- 
mic wysiłki acz chwilowo bezsku
teczne. nie były daremne, żc po
toki krwi ofiarnej nie popłynęły 
w morze zapomnień, żc posiew

męczeństw narodowych wzej
dzie kiedyś na ziemiach i w ser
cach polskich plonem niezawod
nym', obfitym.

Dziesiątki lat minęły, lal zmę
czeń i zwątpień okropnych, w 
trzydzieści dwa lata po Grochó
wie trj’snął raz jeszcze z rany na
rodu strumień krwi i znowu przy
szły lata straszne.

Przyszła noc bólów serdecz
nych, złowroga, grobowa, czar
na.

Ale na widnokręgu świta.

W całej Polsce rośnie świado
mość narodowa, wzmaga się na
rodowa praca.

Na czele narodu stanął lud, 
zerwał się z wiekowego uśpienia 
z wiekowych krzywd w Króle
stwie i na Litwie, w Wiclkopol- 
scc i w Galicjo i na Szląsku.

• I tu u nas w Ameryce on dźwi
gnął wysoko sztandar narodowy. 
Ogromne, wspaniałe Obudze
nie !

Rocznicę Belwederu, rocznicę 
Grochowa obchodzimy dziś z

serdeczną wiarą w przyszłość na
szej Wolności.

Po olbrzymich przestrzeniach 
Stanów Zjednoczonych, kędy 
rozsiały się osady naszych wy
chodźców; wszędzie odbywają się 
dziś i w dniach najbliższych ob
chody listopadowe.

Posyłamy tym palryolycznic 
manifestującym braciom naszym 
polskie pozdrowienie. I życzymy 
im. abj- z obchodów tveh czer
pali i naukę dziejową i ukocha
nie Ojczyzny i pokrzepienie serc.

Bodaj rozpamiętywanie świę
tych chwil, bodaj przypomnienie 
męczeństwa Narodu rozbudziło 
w ich sercach serdeczne zapały i 
zrozumienie potrzeby solidarno
ści.

Bodaj poczuli się oni w szyscy 
dziećm i jednej M atki i zrozum ie
li, że ty lko  w spólną pracą, że ty l
ko ogrom nym  w ysiłkiem , bez
w zględnym  zaparciem  egoi/.mow, 
przyczynić się po trafią  do odbu
dow ania gm achu W olności.

W bolesną i dostojną Rocznicę

listopadowa przesyła Wani. Bra
cia Polacy, “Dziennik Narodo
wy" uroczyste pozdrowienie, ja
ko Wasz Brat i razem z Wami 
sługa Narodu.

Redakcj’a umieszcza poniżej ,
wspaniałą modlitwę męczennika 
narodowego, Łukasińskiego.

Jest ona tak wspaniałym wy
razem miłości Ojczyzny, taka 
wielka jest i taka święta, że są
dziliśmy. iż ogłoszeniem jej uczci
my najgodniej świętą Rocznicę.


