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Napoleon w Łomży w 1812 roku 

(Pk1 1898, Dz. IV, s. 272–276) 

Jest to autentyczna opowieść, zapożyczona z gazety francuskiej „Revue 

Hebdomadaire”, którą  na szpaltach „Wiadomości Historycznych” opublikował w 1897 r. 

znany historyk L. K. Szylder. Powstała na podstawie listu łomżyńskiego prefekta Łazockiego, 

wysłanego do jednego z przyjaciół w grudniu 1812 r. i zachowanego wśród rodzinnych 

dokumentów Łazockich. Opowiadanie to, niepozbawione wartości historycznej, wiąże się  

z historią naszego miasta. Cytujemy je dosłownie. 

Po pięciotygodniowym pobycie w Moskwie imperator wraz z wojskiem, załamanym 

z wycieńczenia i zmęczonym, skierował się na Smoleńsk, ale po otrzymaniu wiadomości, że 

nieprzyjaciel zajął Mińsk i Wołkowysk, próbował uciec przed nim traktem wileńskim i podjął 

tragiczne przejście przez Berezynę. Ci dwaj przeciwnicy: i imperator, i Kutuzow,  zimą 

okazali się dowódcami bez wojska. Napoleon nie pożegnał się z wojskiem, jak czynił to  

w okresie zwycięstw, tylko potajemnie opuścił je 6 grudnia w Smorgoni. Trzy dni później 

przybył do Łomży i zatrzymał się na dziedzińcu poczty. 

Prefekt Łazocki otrzymał wiadomość, że Kolenkur, obermasztalerz imperatora, 

przyjechał do Łomży i chce natychmiast się z nim widzieć. Życzy sobie także, by Łazocki 

przyniósł mu dwie butelki dobrego wina. W mieście jeszcze nie wiedziano o klęsce 

Napoleona. Francuscy maruderzy, spotykani na wszystkich drogach, starannie ukrywali 

prawdę, żeby nie podrywać autorytetu Napoleona. Wiadomość o przybyciu Kolenkura 

wydawała się nieprawdopodobną i prefekt polecił dać odpowiedź, iż nie ma go w domu.  

(Pk 1898, Dz. II, s. 272) 

Kiedy jednak powtórnie przysłano rozkaz natychmiastowego stawienia się, Łazocki 

postanowił dowiedzieć się, o co chodzi i wysłał Wiczkowskiego dla zdobycia informacji. Ten 

spotkał na ulicy oficera o nazwisku Wąsowicz, zmierzającego do prefekta. Wąsowicz 

przebywał przy Napoleonie  w charakterze tłumacza i doskonale znał Łazockiego. 

Bezowocnie namawiał go do pójścia i przedstawienia się oficerowi Kolenkurowi. Prefekt 

odmawiał, twierdząc, iż nie miał rozkazów dotyczących witania Kolenkura. Wówczas 

Wąsowicz wyznał tajemnicę, że pod tym nazwiskiem ukrywa się sam imperator i to on 

rozkazuje mu przyjść i wysłać do Warszawy kuriera z rozkazami, aby przygotowano 

trzydzieści osiem koni rozstawnych na drogach do samej stolicy. Łagocki skrajnie zdziwiony 

natychmiast ubrał się i pospieszył na pocztę. (Pk 1898, Dz. II, s.273) 

Ponieważ w tym czasie imperator przyjmował komendanta i wojskowego komisarza, 

musiał czekać w przedpokoju w towarzystwie generała dywizji Lefewra, adiutantów  

i mameluka Rustana. 

W końcu wprowadzono go do „małego kaprala”. Tego dnia imperator był  

w mundurze strzeleckim i nie miał innych orderów oprócz gwiazdy z krzyżem. Był ogolony, 

miał świeżą bieliznę, ale mundur znoszony. 

                                                 
1 Памятная книжка Ломжинской Губерни на 1898 год, Łomża. 
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Prefekt podszedł i zatrzymał się w odległości trzech kroków od niego. Imperator 

nerwowo zapytał go o nazwisko, pochodzenie i, przypomniawszy sobie nagle o czasie 

strawionym na jego poszukiwania, zapytał, gdzie go znaleziono. Łagocki postanowił 

wymigać  się z trudnego położenia za pomocą pochlebstwa i tym sposobem zakończyć 

nieporozumienie. Bez skrępowania odpowiedział: 

- Znaleziono mnie w urzędzie prefektury, gdzie zarządzałem sprawą rozstawnych 

koni i wysłaniem kuriera, by przygotowano konie w wielu miejscach. 

- Skąd wiedzieliście o przyjeździe imperatora? – zapytał Napoleon. 

- Nie wiedziałem, ale otrzymałem informację o przejeździe obermasztalerza, oficera 

Waszej Wysokości, i w tym momencie dowiedziałem się, że pod tym nazwiskiem jedziecie 

Wy. Bardzo mnie krępuje fakt, że w Waszej obecności jestem bez munduru. (Pk 1898, Dz. II, 

s. 273) 

To pytanie dało mu kolejną możliwość ucieczki ku pochlebstwu i prefekt z niej 

skorzystał.  

- Panie, wszyscy, którzy przebywali w pobliżu Waszej Wysokości, natychmiast Was 

poznawali, a i ja sam, chociaż nigdy Was osobiście nie widziałem, poznałem natychmiast 

dzięki portretom Waszej Wysokości, które znajdują się w każdym domu. 

Pochlebstwo miłościwie przyjęto. Imperator uśmiechnął się i okazał czarującą 

pogodę ducha. Analizując położenie z wojskowego punktu widzenia, zrozumiał znaczenie 

miejscowej łomżyńskiej gwardii. Dowiedziawszy się, że jest słabo uzbrojona, zarządził 

dostarczenie broni z Grodna. Łomża w tym czasie mocno ucierpiała z powodu przemarszu 

wojsk. Co nie wpadło w ręce Francuzów – było zabrane przez Kozaków. Magazyny świeciły  

pustkami, mieszkańców pozbawiono koni i większości bydła. Nie było czym handlować  

na rynku, piekarze i restauratorzy nie mieli zapasów, wszystkie wozy znajdowały się  

w rękach żołnierzy. Kiedy Rosjanie rozłożyli się na biwak w trzech liniach od Łomży, 

wystraszeni mieszkańcy dbali jedynie o to, jak uratować własne mienie i życie, uciekając  

na terytorium pruskie. I nawet nie pomyśleli o obronie, bojąc się pożarów i mordów.  

Ponad pół godziny rozpaczliwie poszukiwano jajek i chleba dla imperatora, 

zgłodniałego i tracącego cierpliwość. Wreszcie pojawił się Wąsowicz, który z dumą przyniósł 

dwie butelki madery, znalezionej, jak twierdził, w piwniczce prefekta. Otwarto wino i 

Napoleon wypił kieliszek. Napełniwszy drugi, namoczył w nim precla i powiedział: „O tak”.  

Łagocki nakazał przygotować w swoim domu kolację, ale z powodu mrozu – 

trzydzieści stopni w skali Romera – żywność i wołowina przemarzły. Wreszcie niejaki 

Wierzbicki ulitował się nad Jego Wysokością i przysłał kotlet. Wkrótce kucharz prefekta 

przygotował ciepłą zupę, befsztyk, parówki i kapłony. Napoleon zaprosił Lefewra 

 do wspólnego stołu i cała trójka jadła z apetytem. Rustan, nie zapominając o sobie, odkładał 

połowę dań na bok, dogadując głośno: „To dla pana, a to dla ulubieńca”. Mameluk, syn 

pustyni, przerzucony na zachód, zrzucił z siebie muzułmański fanatyzm, przywiązał się  
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do Napoleona i służył mu jako kamerdyner i żartowniś. (Pk 1898, Dz. II, s. 274)  On sam 

nazwał się ulubieńcem Napoleona, umiał połączyć udawanie klauna ze wschodnim sprytem. 

Kiedy jedzący kolację, zaspokoili głód, Rustan odstawił na bok pieczonego indyka, 

butelki z niedopitym winem i na uwagę, że jest ono przeznaczone dla imperatora, 

odpowiedział: „Jestem młodszy od mojego pana i mam większą niż on potrzebę 

rozkoszowania się starym winem”. Łagocki zaprzeczył, żartując:  

- A co powie Mahomet zobaczywszy, że pan pije wino? 

- On zamknie oczy – odpowiedział Rustan z typowym wschodnim grymasem. 

Po trzygodzinnym odpoczynku w Łomży Napoleon nakazał przygotowania  

do odjazdu i zostawił na stole w charakterze zapłaty 30 luidorów.  

Pokryta lodem droga była śliska, w blasku księżyca skrzył się śnieg, niebo było 

czyste. Attyla wieku wsiadł do sfatygowanej karety, zainstalowanej na starych saniach, 

usadowił się w niej i odwrócił do Łazockiego, żeby podziękować. Otulił się zielonym 

aksamitnym futrem, podbitym wspaniałymi sobolami i ozdobionym srebrnymi wzorami.  

Rustan oprócz tego nakrył go czerwonym płaszczem i wsunął jego nogi w futrzany worek.  

Z lewej strony imperatora usadowił się oficer obermasztalerz. Przy koniach stał jeździec 

wybrany spośród dziewięciu żandarmów departamentu. Ostatni raz mignęła sroga, wygolona 

twarz o przenikliwym wzroku. Ruszyli w drogę do Warszawy. 

W drugich saniach usadowił się Wąsowicz, a w trzecich generał Lefewr i mameluk, 

który zakopał się w słomie i powtarzał  machinalnie: „No, ruszajcież. No!” 

Łagocki towarzyszył  imperatorowi do Miastkowa, granicy swego departamentu. 

Tam chciał pożegnać Napoleona, ale ten smacznie spał i nikt nie ośmielił się go zbudzić. 

Dlatego też prefekt poprosił Wąsowicza, by usprawiedliwił go przed imperatorem i wrócił  

do Łomży, dziękując Bogu, że tak łatwo uwolnił się od wielkiego monarchy. (Pk 1898, Dz. II, 

s. 275) 

Wieści o wojnie z Rosjanami, przynoszone przez Francuzów, były na tyle 

pozytywne, iż sam Łazocki był pewien, że widział przed sobą zwycięzcę Aleksandra. 

Ponieważ obieg informacji w tym czasie był skrajnie ograniczony, minęło dużo czasu nim 

prawda stała się znana, a póki co mieszkańcy prowincji z wiarą spoglądali w gwiazdę 

Korsykanina. Francuzi wykorzystywali to, opowiadając, że pobili Rosjan nad brzegami 

Berezyny, wzięli do niewoli dziewięć tysięcy ludzi, przejęli sześć sztandarów i dwanaście 

armat. Wszyscy cieszyli się ze zwycięstwa wyzwolicieli Polski. Sam Napoleon, niezmiennie 

spokojny, niepokazujący wstydu ani troski w czasie przejazdu do Warszawy, budził zaufanie.  

W Warszawie dopiero przyznał: „Popełniłem dwa błędy: po pierwsze – ruszając na Moskwę,  

a następnie – pozostając tam nazbyt długo, ale od wielkości do śmieszności prowadzi 

zaledwie jeden krok. (Pk 1898, Dz. II, s. 276) 

Tłumaczenie na podstawie Pamiatnych kniżek: Ewa Kamińska 


