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Depczcie t  krew, któr  ja za was gotów wyla … 

O yciu Tadeusza Rejtana 

S  postacie w historii, które swoim yciem na d ugo zapisuj  si  w pami ci 

narodu. Podejmowane dzia anie nie zawsze oznacza zwyci stwo, lecz sam gest 

patriotyzmu i moralna postawa stawiaj  ich w ród najlepszych. Na tle ponurych 

dziejów pierwszego rozbioru Polski tak  postaci  by  Tadeusz Rejtan1. W 1773 r. 

podczas Sejmu, który mia  zalegalizowa  I rozbiór Polski, próbowa  nie dopu-

ci  pos ów do sali obrad. Tym jednym gestem Tadeusz Rejtan przeszed  do hi-

storii Polski. Uwieczniony na s ynnym p ótnie Jana Matejki, opiewany przez 

Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu czy te  Jacka Kaczmarskiego w piosence 

Rejtan, czyli raport ambasadora – sta  si  symbolem tragicznych dziejów Pol-

ski, ale równie  bezkompromisowej postawy. O jego yciu niewiele wiadomo, 

a zachowane informacje s  zdawkowe. 

Tadeusz Rejtan urodzi  si  20 sierpnia 1742 r. w maj tku rodzinnym Hru-

szówce2 na ziemi nowogródzkiej (obecnie terytorium Bia orusi). By  synem 

Dominika, podkomorzego nowogródzkiego, i Teresy z W odkiewiczów3. Rodzi-

                                                 
1 J. Szujski, Cnota najwy szym rozumem, [w:] Niez omni, red. i oprac. M. Grychewski, Londyn 

1946, s. 9. 
2 Tadeusz Rejtan pochodzi  z zas u onego rodu szlacheckiego, usytuowanego na Pomorzu i Li-

twie. Heraldycy wywodz  ród Rejtanów z Niemiec. Wed ug wiadectw cz onków tej rodziny 

korzenie Rejtanów znajduj  si  w Szwecji. Szlachectwo otrzymali najprawdopodobniej w wie-

ku XVI. Przodkowie Tadeusza Rejtana s u yli Rzeczypospolitej w licznych wyprawach wojen-

nych. Dziad bra  udzia  w wyprawie wiede skiej. Ojciec Tadeusza Dominik, sekretarz ksi cia 

Micha a Kazimierza Radziwi a, wojewody wile skiego i hetmana litewskiego. Kilkakrotnie 

nadawano mu godno  pos a. Pod koniec ycia zosta  podkomorzym nowogródzkim. 
3 Siostrzenica metropolity unickiego F. W odkiewicza. 
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ce wychowywali go w duchu mi o ci do ojczyzny i szacunku do zasad moral-

nych. Pierwsze nauki pobiera  w kolegium jezuickim w Nowogródku. M ody 

Tadeusz ch on  patriotyczne wzorce. Mi dzy wychowankami kolegium zapa-

nowa y przyjazne stosunki. Rejtan potrafi  zjedna  sobie kolegów, jednak raz 

dosz o do ostrej k ótni mi dzy nim a W adys awem Oskierk , któremu Rejtan 

wytoczy  zarzut, e pradziad jego hetman Gosiewski wi za  si  ze Szwedami 

przeciw w asnemu królowi. K ótnia zako czy a si  bójk . Ksi dz rektor surowo 

ukara  Rejtana. Kaza  go zamkn  do „kozy” i przez kilkana cie dni trzyma  

o chlebie i wodzie4. Z czasów szkolnych Rejtana w Nowogródku na uwag  za-

s uguje pewne wydarzenie, które mia o miejsce w okresie, gdy istnia y zatargi 

mi dzy uczniami a ydowskimi kupcami. M odzie  niszczy a ydowskie straga-

ny i w zwi zku z tym jezuici postanowili zorganizowa  s d uczniowski, który 

wkrótce ukonstytuowa  si  w Nowogródku, jako dodatkowy s d grodzki. Sk a-

da  si  on z prezydenta, 4 s dziów i 2 pisarzy. S d szkolny rozwin  swoj  dzia-

alno , gdy Rejtan sta  na jego czele. W krótkim czasie usta y anty ydowskie 

ekscesy, a w mie cie zapanowa  ad i porz dek5. Rejtan po uko czeniu szko y 

jezuitów w Nowogródku dalsz  nauk  kontynuowa  u pijarów w Warszawie. 

Nast pnie wybra  zawód wojskowego i zaci gn  si  do wielkiej bu awy litewskiej. 

W pa dzierniku 1763 r. zmar  August III. Po wst pieniu na tron Stanis awa 

Augusta Poniatowskiego i podj ciu przez Czartoryskich prób reform pa stwa 

polskiego, nad Rzeczpospolit  pojawi o si  widmo zagro enia. Rosja, chc c spa-

rali owa  dzia alno  reformatorsk  Familii i zerwa  wi zi mi dzy królem a na-

rodem, roznieci a konflikt wyznaniowy. Konsekwencj  tego by a konfederacja 

radomska i oddanie praw kardynalnych6 pod gwarancj  rosyjsk 7. 

Rejtana w okresie m odo ci szczególnie interesowa y dzieje ojczyste. Bij c 

si  dla zabawy z kolegami palcatem, traci  zr czno  i si , ilekro  przychodzi o 

mu odegra  rol  Moskala. Wycofa  si  te  z ma e stwa z córk  ziemianina, 

u którego w domu spostrzeg  portret Piotra Wielkiego8. W 1768 r. wzi  on 

udzia  w konfederacji barskiej, która by a swoistym krzykiem przebudzonego 

sumienia narodu, bohatersk  walk  z przemoc  rosyjsk  i manifestacj  d e  

niepodleg o ciowych9. Rejtan w województwie kijowskim zebra  zast p Koza-

                                                 
4 Tadeusz Rejtan. Pose  na sejm 1773 r., Wydanie Uczczenia Pami ci Tadeusza Rejtana w No-

wogródku, Nowogródek 1937, s. 3–4. 
5 Tam e, s. 4. 
6 Do praw kardynalnych zaliczano: wspóln  elekcj , liberum veto, zasad  wypowiedzenia kró-

lowi pos usze stwa, w adz  dziedziczn  pana nad ch opem itd. 
7 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 4–5. 
8 L. Wegner, Tadeusz Rejtan. Na sejmie warszawskim z roku 1773, Pozna  1873, s. 11. 
9 Szerzej: T. Cegielski, . K dziela, Rozbiory Polski 1772–1793–1795, Warszawa 1990, s. 102–107. 
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ków i na ich czele, pod has em konfederacji, rozpocz  ruch zbrojny. Po kilku 

utarczkach, otoczony przez przewa aj ce si y moskiewskie, musia  szuka  

schronienia na terytorium tureckim10. Konfederacja barska zrodzona z najczyst-

szych pobudek patriotycznych upad a. W ród os abionego i przera onego ogro-

mem kl sk spo ecze stwa polskiego zacz y kr y  wie ci o nadchodz cym 

rozbiorze Polski11. Gdy Rejtan us ysza  o zwo aniu sejmu, uda  si  do Nowo-

gródka, gdzie w 1773 r. zosta  wybrany pos em12. 

W styczniu 1771 r. do Berlina dotar y wie ci o przychylnej reakcji dworu ro-

syjskiego na propozycj  rozbioru Polski. Pertraktacje dyplomatyczne trwa y kil-

ka miesi cy. Korespondencja z tego okresu zawiera wzmianki o pa stwie pol-

skim jako przedmiocie prowadzonej gry. Pertraktacje prowadzone na prze omie 

1771/1772 r. szybko przynios y oczekiwany skutek. Austria jako pierwsza po-

stawi a warunek, by w rozmowach na temat podzia u trzyma  si  zasady równo-

ci w nabytych terytoriach. Zasada ta zosta a zaakceptowana przez Fryderyka II. 

W Wiedniu nie wiedziano, e w po owie sierpnia 1772 r. w Petersburgu Prusy 

i Rosja zawar y mi dzy sob  dwie konwencje. W pierwszej postanowiono, 

uwzgl dniaj c panuj cy w Polsce zam t, e obydwa pa stwa w cz  do swych 

ziem „niektóre powiaty tego królestwa”, przyrzekaj c sobie pomoc przeciw Au-

strii. Drugi dokument wyja nia  kwesti  austriack . Dalsze naciski na Mari  Te-

res , wywierane przez Wenzla Antoniego von Kaunitza i Józefa II, spowodowa-

y, e 19 lutego 1772 r. zdecydowa a si  na z o enie podpisu pod deklaracj . 

Oznacza o to zamkni cie przygotowa  do rozbioru Rzeczypospolitej. Proces 

uzgodnienia deklaracji przebieg  szybko13. Rezydent rosyjski w Warszawie Ka-

sper von Saldern poda  si  do dymisji, a jego miejsce zaj  Otton Magnus Stac-

kelberg14. 

18 wrze nia 1772 r. pos owie: Stackelberg – rosyjski, Carl Reviczky – au-

striacki i Gedeon Benoit – pruski z o yli rz dowi polskiemu wspóln  deklaracj , 

w której dali zwo ania sejmu dla zatwierdzenia rozbioru15. Podpisany w Pe-

tersburgu traktat rozbiorowy rozpoczyna  si  od s ów: „W imi  Przenaj wi tszej 

Trójcy. Duch stronniczy, podtrzymuj cy anarchi  w Polsce, ka e obawia  si  

zupe nego rozk adu pa stwa, co by mog o zaszkodzi  interesom s siadów tej 

Rzeczypospolitej, narusza  dobre stosunki mi dzy nimi, przywróci  porz dek 

                                                 
10 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 5–6. 
11 Tam e, s. 6. 
12 L. Wegner, Tadeusz Rejtan..., s. 12. 
13 W.A. Serczyk, Pocz tek ko ca, Warszawa 2000, s. 61–62. 
14 Tam e, s. 63. 
15 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 6. 
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w Polsce i nada  temu pa stwu stan polityczny bardziej zgodny z interesami je-

go s siadów”16. 

Król przez d u szy czas opiera  si  zwo aniu sejmu. Wysy a  noty dyploma-

tyczne z b aganiem o pomoc. Niestety neutralne pa stwa nie zdoby y si  na pro-

test wobec zaistnia ego aktu przemocy17. Gazety na zachodzie Europy informo-

wa y o podziale Polski, jako o sprawie ca kowicie przes dzonej18. W tym czasie 

skoncentrowano pod stolic  wojska, mno y y si  tak e gro by zaj cia Rzeczy-

pospolitej w razie oporu19. Komendantem miasta by  genera  austriacki Richecour, 

prusk  brygad  dowodzi  Lentulus, rosyjsk  natomiast Bibikow. Król Polski tra-

ci  swoj  pozycj . Szlachta, zachowuj c pozory dawnej wielko ci, zad u a a si , 

organizowa a huczne bale i stara a si  nie zauwa a  widma zbli aj cej si  tragedii20. 

Na sejmiku nowogródzkim, który odby  si  na Górze Zamkowej21, wybrano 

dwóch pos ów: Tadeusza Rejtana i Samuela Korsaka22. Przybyli oni do War-

szawy na dwa dni przed rozpocz ciem sejmu. Zobowi zali si  przestrzega  ci-

le okre lonych instrukcji23. Nakazywa y one pos om sprzeciwia  si  decyzji 

podzia u kraju: „broni  ca o ci Polski z nara eniem ycia i mienia”. Po dotarciu 

do stolicy ujrzeli wojska trzech zaborców, kolaborantów, osoby pochodzenia ro-

syjskiego, pruskiego i austriackiego, które d y y do podzia u Polski. Skupiali 

si  wokó  Adama Poni skiego24. Do wiadomo ci pos ów dotar a równie  z o-

wroga wie , która odnosi a si  do zawi zanej tu  przed rozpocz ciem sejmu 

konfederacji. Obowi zywa o liberum veto, wpisane przez Fryderyka II do praw 

formalnych prawodawstwa polskiego, nadaj ce mu tym samym moc prawn . Je-

den lub kilku pos ów mog o zerwa  sejm lub nie dopu ci  do przyj cia uchwa . 

Stackelberg wiedzia , e nie wszyscy pos owie chc  uczestniczy  w przeprowa-

dzeniu rozbioru, dostrzeg , e ustawa, która mia a doprowadzi  do wewn trzne-

go rozpadu pa stwa, mo e sta  si  jedynym rodkiem obrony. Przygotowuj cy 

sejm zaborcy oraz ich poplecznicy w ród szlachty i magnaterii pomy leli o wszys- 

tkim. Zawi zana zosta a konfederacja generalna oraz podj to dzia ania prowa-

dz ce do uniewa nienia liberum veto. Zgodnie z prawem na sejmach skonfede-

rowanych decyzje zapada y wi kszo ci  g osów. By  to jedyny sposób, by uchy-

                                                 
16 W.A. Serczyk, Pocz tek ko ca, s. 64. 
17 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 6. 
18 W.A Serczyk, Pocz tek ko ca, s. 63. 
19 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 6. 
20 L. Wegner, Tadeusz Rejtan..., s. 12. 
21 Sejmiki w Nowogródku odbywa y si  na Górze Zamkowej lub w ko ciele parafialnym. 
22 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 6–7. 
23 L. Wegner, Tadeusz Rejtan..., s. 12. 
24 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 7. 
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li  veto i wytr ci  or  odparcia przemocy. Metoda wykorzystania wi kszo ci 

g osów okaza a si  nie tylko atwiejsza do przeprowadzenia, ale równie  sku-

teczna. Wi kszo  pos ów da a si  zastraszy  i przekupi , co stawia o Rejtana 

i jego zwolenników na straconej pozycji25. 

Marsza ek konfederacji, wybierany ze stanu rycerskiego, sprawowa  najwy -

sz  w adz  wojskow , s downicz  i skarbow . Posiada  wi c szerokie kompe-

tencje. W momencie powo ania i pe nienia przez niego funkcji w adza królew-

ska by a ograniczona26. Marsza kiem konfederacji zosta  skorumpowany Adam 

Poni ski. By  kuchmistrzem koronnym, obdarowanym niegdy  przez Augusta 

III starostwem babimoskim, pobiera  nadto o d z Moskwy. Okre lany jako: 

„cz owiek […] bez czci i wiary, szuler, rozpustnik, zbrodniarz wielkich rozmia-

rów, który miliony otrzymane od Moskwy i miliony wydarte ojczy nie i wspó -

ziomkom w krótkim czasie roztrwoni  […], uda  si  jeszcze przed sejmem do 

Petersburga, gdzie ofiarowa  Moskwie us ugi swoje przeciw w asnej ojczy -

nie”27. Z polecenia Katarzyny II zosta  op acony i po powrocie do kraju zacz  

stara  si  o godno  poselsk . Nie znalaz  jednak poparcia, zarówno w woje-

wództwie pozna skim, jak i w kilku innych powiatach. W akcie desperacji, wy-

korzysta  informacj  o powtórnych wyborach na Litwie, gdzie przyby  wraz 

z oddzia em wojska moskiewskiego, i gro b  zmusi  obywateli ziemi litewskiej 

do wybrania siebie pos em. Oferuj c w Petersburgu swoje „us ugi”, publicznie 

z o y  przysi g , w której wezwa  Boga na wiadka i przyrzek  stawa  w obro-

nie praw, swobód i ca o ci narodu. Jego chwiejna osobowo  by a odpowiednim 

narz dziem do przeprowadzenia zaborczych planów28. 

Stackelberg poszukiwa  senatora, który podj by si  równie niegodnego za-

dania jak Poni ski. Poplecznikiem Moskwy i zdrajc  ojczyzny okaza  si  An-

drzej Stanis aw M odziejowski, biskup pozna ski i kanclerz wielki koronny29. 

Razem z Poni skim gorliwie realizowa  plany zaborców. Cz  pos ów, przy-

chylna Moskwie, zgodzi a si  na zawi zanie konfederacji. Zaborcy starali si  

bowiem zachowa  pozory praworz dno ci i zdecydowali si  na powo anie sejmu 

konfederackiego. 

Po nieoficjalnych przygotowaniach, M odziejowski zaprosi  pos ów i senato-

rów do swojego pa acu kanclerskiego. Celem obrad by o opracowanie szczegó-

                                                 
25 L. Wegner, Tadeusz Rejtan..., s. 13. 
26 Tam e, s. 14. 
27 Tam e.. 
28 Tam e, s. 14–15. 
29 By  p atnym agentem ambasady rosyjskiej. Ju  po koronacji Stanis awa Augusta Poniatowskie-

go w roku 1764 Rosjanie wyp acili mu 80 000 rubli nagrody. Oskar any by  o sprzeniewierze-

nie maj tku skasowanego zakonu jezuitów i otrucie w roku 1767 nieprzychylnego Rosji pry-

masa W adys awa ubie skiego. 
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ów zwi zanych z konfederacj  sejmu. G ówn  p aszczyzn  sporu by o zapo-

cz tkowanie haniebnego czynu. Pos owie nie zgadzali si  ponosi  pe nej odpo-

wiedzialno ci, dlatego chcieli, by inicjatywa dzia ania wysz a od senatu. Senat 

tak e stara  si  uchyli  od podpisania aktu konfederacyjnego. Spór ten toczy  si  

na kilku posiedzeniach. W ko cu pos owie i senatorowie doszli do porozumie-

nia. Akt konfederacji spisano w dwóch egzemplarzach, z innym wst pem, by 

pos owie i senatorowie mogli z o y  podpisy na osobnych dokumentach. Po za-

atwieniu wst pnych formalno ci, trzy dni przed rozpocz ciem sejmu, tj. 16 kwie- 

tnia, Poni ski i M odziejowski wspólnie zwo ali posiedzenie pos ów i senato-

rów, w celu zawi zania konfederacji i z o enia podpisów. Akt konfederacji za-

wiera  g ówne jej za o enia: potrzeb  utrzymania sejmu, utrzymania religii 

rzymskokatolickiej, zachowania w adzy króla oraz wolno ci i praw narodu. Po-

t piono w nim konfederacj  barsk  jako ród o wszelkich nieszcz  ojczyzny. 

Na zebranie przyby o 63 pos ów i 9 senatorów. Po przeczytaniu aktu pos o-

wie przeszli do wyboru marsza ków konfederacji generalnej. Wed ug zalecenia 

Stackelberga marsza kiem Korony Polskiej zosta  Adam Poni ski, natomiast 

z Litwy obrano ksi cia Micha a Radziwi a. Nast pnie pos owie i senatorowie 

z o yli podpisy pod dokumentami. Marsza kowie z o yli oficjaln  przysi g  

przed Kazimierzem Raczy skim (pisarzem koronnym i pierwszym pos em wo-

jewództwa pozna skiego), wed ug roty zapisanej w akcie konfederacji. Kiedy 

ju  wst pne formalno ci zosta y za atwione, dosz o do incydentu, który móg  

doprowadzi  do uniewa nienia zawi zanej konfederacji. Senatorowie spalili 

swój egzemplarz, oznajmiaj c, e senat nie widzi konieczno ci, by akt tego typu 

podpisywa . Pos owie oburzeni stanowiskiem senatorów opu cili pa ac kancler-

ski. Poni ski i M odziejowski nie chc c, aby misterny plan run , po dwóch 

dniach sk onili senatorów do uleg o ci. W miejsce zniszczonego dokumentu 

podpisano zast pczy. Senatorowie zobowi zywali si  przyst pi  do konfederacji 

na sejmie. Poni ski prowadzi  dzia alno  agitacyjn . Gro b  i przymusem na-

k ania  przyby ych do stolicy polityków do podpisania dokumentu30. 

Tadeusz Rejtan przedstawi  niektórym pos om swój plan dzia ania, którego 

g ówne za o enia sprowadza y si  do bezwarunkowego protestu wobec konfede-

racji, niedopuszczenia Poni skiego do kierowania obradami sejmu oraz sprowa-

dzenia jak najwi kszej liczby niezale nych obserwatorów. Sesje sejmowe, od-

bywaj ce si  w dniach 16–22 kwietnia 1773 roku, zapisa y si  szczególnie 

w dziejach Polski31. 

                                                 
30 L. Wegner, Tadeusz Rejtan..., s. 15–19. 
31 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 7. 
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Traktat rozbiorowy u wiadomi  ostatecznie obywatelom Rzeczypospolitej 

tragizm ich sytuacji. Odosobniona Polska nie by a w stanie odeprze  zamachu 

na jej suwerenno . Rozlokowane oddzia y wojskowe trzech mocarstw przypo-

mina y o s abo ci kraju. Naród popad  w dziwne odr twienie. Dopiero danie 

uprawomocnienia traktatu uchwa  sejmow  wywo a o fal  patriotyzmu. Protest 

króla pozosta  bez echa w Europie32. Bezsilny wobec gró b i przemocy Stani-

s aw August Poniatowski ust pi  zaborcom33. 

Przygotowany zamach stanu spotka  si  z protestem T. Rejtana i S. Korsaka. 

Poza instrukcjami, których mieli kategorycznie przestrzega , zobowi zani byli 

tak e przedstawi  danie wyrzeczenia si  cz ci ziem Rzeczypospolitej. 19 kwie- 

tnia 1773 roku sesj  sejmow  rozpocz  Stanis aw towski. Poinformowa  on 

zebranych o zawi zanej konfederacji i chcia  przekaza  lask  marsza kowsk  

Adamowi Poni skiemu. Na wie  o skonfederowaniu sejmu Rejtan wraz z Kor-

sakiem protestowali. Rejtan o wiadczy , e sejmiki nie wypowiedzia y si  w spra- 

wie jego skonfederowania, w zwi zku z czym obrady maj  charakter bezpraw-

ny. da  tak e legalnego wyboru marsza ka. Rejtana i Korsaka wspiera o kilku 

pos ów litewskich i koronnych. Powsta o wielkie zamieszanie. Poni ski by  

zdezorientowany. Przej  lask  marsza kowsk  z r k towskiego, jednak nie 

zdo a  powstrzyma  Rejtana przed przej ciem drugiej, przeznaczonej dla Ra-

dziwi a. Rejtan o wiadczy , e mo e by  równie dobrym marsza kiem, jak Po-

ni ski. Ten ostatni, nie mog c prowadzi  obrad, zamkn  sesj , prze o y  posie-

dzenie na dzie  nast pny i opu ci  sal . Rejtan próbowa  zatrzyma  pos ów, aby 

doprowadzi  do wyboru marsza ka. Rozpocz  spór ze skorumpowanymi zwo-

lennikami konfederacji, którzy chcieli go przekona , e dalszy opór jest zby-

teczny i doprowadzi do represji ze strony zaborców. Antoni Su kowski t uma-

czy , i  oporem ci gnie na kraj jeszcze wi ksze nieszcz cie. Rejtan o wiadczy , 

e jego celem jest ujawnienie pozorów dobrowolno ci zgody Rzeczypospolitej 

na rozbiór34. 

Nieoczekiwana opozycja wywo a a konsternacj  w ród przywódców konfe-

deracji i przedstawicieli mocarstw zaborczych. Przez kolejne dni próbowano 

zmusi  Rejtana do uleg o ci. Proponowano, by król poprosi  o interwencj  wo-

jewod  nowogródzkiego Niesio owskiego. Stanis aw August Poniatowski wy-

stosowa  odpowied , e Niesio owski nie ma wp ywu na Rejtana, i radzi , aby 

misji tej podj  si  biskup wile ski Massalski. Akt konfederacji zosta  20 kwiet-

nia wpisany do akt grodzkich. Rejtana wezwano przed s d konfederacki, wraz ze 

swoimi stronnikami. Przyby  on do sali poselskiej i nie próbowa  kontynuowa  

                                                 
32 W.A. Serczyk, Pocz tek ko ca, s. 66. 
33 Tadeusz Rejtan. Pose …, s 6. 
34 W.A. Serczyk, Pocz tek ko ca, s. 67. 
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roli samozwa czego marsza ka. Inni pos owie wyst pili z daniem, aby tow-

ski zagai  sesj . Po tym jak odmówi  stanowczo, Korsak skrytykowa  prorosyj-

sk  konfederacj . Pozostali pos owie spierali si  o przyj cie najrozs dniejszego 

modelu post powania. Rejtan, korzystaj c z okazji, oskar a  Poni skiego o po-

pe nienie przest pstw, lecz zgie k i zamieszanie uniemo liwi y mu wyst pienie. 

Sytuacja Rejtana stawa a si  coraz trudniejsza. Wobec nieprzyj cia przez 

niego pozwu s d konfederacji skaza  go wyrokiem zaocznym tzw. kondemna-

t 35, jako „wzburzyciela pokoju powszechnego i buntownika przeciw ojczy nie”, 

na konfiskat  dóbr. Prusacy chcieli aresztowa  pos a nowogródzkiego, ale Stackel- 

berg odmówi  wspó dzia ania, by nie zaognia  sytuacji. Zgodzi  si  natomiast na 

zapewnienie ochrony Poni skiemu. By  to widoczny znak protekcji ze strony 

mocarstw zaborczych. Postawa Poni skiego wywo ywa a coraz wi ksz  krytyk  

opinii publicznej. Rejtan 22 kwietnia uda  si  do króla, szukaj c jego poparcia, 

jednak bezskutecznie. Stanis aw August Poniatowski nie rozmawia  z nim oso-

bi cie, lecz poradzi  zwróci  si  do M odziejowskiego i Massalskiego, co Rejtan 

z oburzeniem odrzuci , a zw aszcza propozycj  pogodzenia si  z Poni skim. 

Niebawem „gniewem zapa a  i o wiadcza , i  na niego, eby by  marsza kiem 

sejmowym nigdy nie pozwoli, i od tego, co uczyni  i mówi  w izbie poselskiej 

nigdy nie odst pi”36. 

Bohaterski protest Rejtana sparali owa  nielegaln  dzia alno  sejmow  

w pierwszym i drugim dniu. W obawie, e Poni ski opanuje sal  sejmow , po-

s owie postanowili nie opuszcza  jej nawet w nocy. Gdy w trzecim dniu zebra a 

si  w sali sejmowej znaczna liczba pos ów, Rejtan namawia  ich, aby zacz li ob-

rady w ramach sejmu zwyczajnego i przyst pili do wyboru nowego marsza ka37. 

Dosz o wówczas do najbardziej dramatycznych wydarze . Scena „z rejtanow-

skim gestem”, uwieczniona po latach na p ótnie przez Jana Matejk , rozegra a 

si  21 kwietnia 1773 roku na Zamku Królewskim w Warszawie38. 

Pos owie mocarstw rozbiorowych we wspólnej nocie za dali od w adz pol-

skich opró nienia sali poselskiej i umo liwienia przeprowadzenia obrad konfe-

deracji generalnej. Marsza ek wielki koronny Stanis aw Lubomirski wczesnym 

ranem postawi  stra  przy wej ciu do sali. Mimo to, na zamku zjawili si  niektó-

rzy zwolennicy Rejtana. Kilku z nich przesz o na stron  Poni skiego, ulegaj c 

ró nego rodzaju naciskom. W po udnie król przyj  na audiencji delegacj  kon-

                                                 
35 Kondemnata ( ac. condemnatus ‘skazany’), w dawnym prawie polskim wyrok s dowy skazuj -

cy zaocznie w sprawach karnych i cywilnych; powodowa  m.in. zawieszenie praw szlacheckich 

a  do chwili poddania si  wyrokowi przez pozwanego. 
36 W.A. Serczyk, Pocz tek ko ca, s. 67. 
37 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 7. 
38 W.A. Serczyk, Pocz tek ko ca, s. 67. 
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federacji. Oznacza o to jej uznanie. Skonfederowani pos owie nie reagowali na 

wezwanie Rejtana i ruszyli ku drzwiom. Wówczas zdesperowany pose  nowo-

gródzki stan  na progu, rozkrzy owa  r ce i zaklina  zbli aj cych si  do niego, 

by nie zdradzali interesów ojczyzny i nie opuszczali jej w potrzebie. Próbowa  

ich zatrzyma , krzycz c: „Nie odchod cie na mi o  Boga i ojczyzny”. Nast p-

nie, rzuci  si  na ziemi  wo aj c: „Depczcie t  krew, któr  ja za was gotów wy-

la , depczcie te piersi, które si  zastawiaj  za cze  i swobody wasze”. Niestety 

adne apele i pro by nie pomog y. Arbitrzy z s siedniej sali st oczyli si  u drzwi 

do sali poselskiej. Do akcji wkroczy a warta marsza kowska i kolbami utorowa a 

drog  wchodz cym. Stanis aw August Poniatowski dwukrotnie próbowa  inter-

weniowa  przez swoich wys anników, jednak Rejtan o wiadczy , e nigdy nie 

ust pi sprzedajnym konfederatom. W sali obrad pozosta o wraz z Rejtanem tyl-

ko dwóch pos ów. Byli to Samuel Korsak i pose  ziemi mi skiej Stanis aw Bo-

huszewicz. W nocy z 21 na 22 kwietnia Stackelberg przys a  do nich sekretarza 

i oficera, zapraszaj c na rozmow  i gwarantuj c im nietykalno . Korsak i Bo-

huszewicz udali si  do rezydencji Stackelberga. Rejtan nie chcia  opuszcza  sali. 

Pertraktacje, w których uczestniczyli równie  pos owie austriacki i pruski, do 

niczego nie doprowadzi y. Bohuszewicz i Korsak stanowczo odmówili uznania 

konfederacji. Gdy powrócili na zamek, zastali drzwi do sali poselskiej zamkni -

te. Postanowili przenocowa  w s siednim pomieszczeniu. Rano król rozkaza  

otwarcie drzwi i uwolnienie Rejtana. 

22 kwietnia do przebywaj cych w sali poselskiej Rejtana, Korsaka i Bohu-

szewicza zacz li si  przy cza  inni pos owie. Gdy jednak król i senat, ulegaj c 

namowom Stackelberga, przyst pili do konfederacji, wi kszo  z nich opu ci a 

sal  poselsk  i z o y a akces do konfederacji. Trzech protestuj cych pos ów 

przetrwa o w sali poselskiej ponad dob , odmawiaj c w tym czasie przyjmowa-

nia posi ków. Pos owie opu cili sal  obrad dopiero po interwencji marsza ka 

nadwornego litewskiego W adys awa Gurowskiego. Stawianie dalszego oporu 

okaza o si  bezcelowe. Otrzymali na pi mie gwarancj  od pos ów mocarstw 

rozbiorowych, e nie b d  represjonowani. Otrzymali te  zapewnienie, e nie 

musz  przyst powa  do konfederacji i mog  pozosta  w Warszawie b d  wróci  

do domów39. 

Post powanie Rejtana i jego zwolenników uznane zosta o za wyraz bohater-

skiego patriotyzmu i niez omnej obrony prawa. Sporz dzane diariusze sejmowe, 

listy i gazety rozs awi y Rejtana w ca ej Rzeczypospolitej i poza jej granicami. 

Poni ski, jak powszechnie utrzymywano, zaproponowa  Rejtanowi 2 tys. duka-

tów za akces do konfederacji, a ten ostatni ofiarowa  mu 5 tys. dukatów, je li 

                                                 
39 Tam e, s. 68–69. 
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zrzeknie si  uzurpowanej godno ci marsza ka40. Rejtan sporz dzi  te  spis swego 

maj tku, aby represje spad y wy cznie na niego, a nie na tych, którzy wybrali 

go na pos a41. 

Cho  swoim zachowaniem dzielny pose  z Polesia zyska  rozg os i sympati , 

to jednak sejmowy incydent odbi  si  na zdrowiu Rejtana. W 1775 r., wed ug 

rodzinnych przekazów, dozna  pomieszania zmys ów. Przez ostatnie pi  lat y-

cia trzymany by  w odosobnieniu w rodzinnej Hruszówce. Wed ug tych e prze-

kazów, w przyp ywie sza u rozbi  szyb  i od amkiem szk a rozpru  sobie brzuch, 

wypowiadaj c dramatyczne s owa: „Tak b dzie si  wlók  los mojej Ojczyzny, 

jak w tej chwili wlok  si  po ziemi moje jelita”. Niektóre relacje podaj , e ju  

podczas sejmu rozbiorowego Rejtan wykazywa  dziwn  nerwowo , która si  

nasili a po wydarzeniach kwietniowych. 8 sierpnia 1780 r. zako czy  ycie. Po-

chowany zosta  niedaleko Hruszówki pod „Grabem”. Odszed  cz owiek, który 

swoj  patriotyczn  postaw  wykaza , e Polska nigdy nie uzna ha by rozbioru42. 

Po odzyskaniu niepodleg o ci, w 1918 r. zosta y odnalezione szcz tki Rejtana, 

które z o ono w specjalnie wybudowanej kaplicy43. 

 

 

                                                 
40 J.Z.S., Tadeusz Rejtan. Wspomnienia historyczne, Londyn 1944, s. 24. 
41 J. Szujski, Tadeusz Rejtan na sejmie 1773 roku, Warszawa – Kraków – Lublin – ód  – Pary  – 

Pozna  – Wilno – Zakopane, [b.r.w.], s. 27. 
42 Tadeusz Rejtan. Pose …, s. 8. 
43 Tam e, s. 8. 


