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Powstanie listopadowe na ziemiach zabranych
Powstanie listopadowe,
zwane w historiografii również
wojną polsko-rosyjską 18301831
wybuchło w Królestwie
Polskim (Królestwie Kongresowym) 29 listopada 1830 r., a
zakończyło się 21 października
1831 r.
Początkowo zasięgiem
swym obejmowało ziemie Królestwa Polskiego, a następnie
ogarnęło północną i zachodnią
część ziem zabranych (Litwę,
Żmudź, Polskie Inflanty, Wołyń
i Ruś). Ziemiami zabranymi
nazywano przedrozbiorowe
wschodnie województwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, inkorporowane w wyniku
rozbiorów do Imperium Rosyjskiego.
Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego
było nieprzestrzeganie przez
kolejnych carów, Aleksandra I
Romanowa i Mikołaja I Romanowa, postanowień zawartych w
akcie końcowym kongresu wiedeńskiego z 1815 r. oraz konstytucji Królestwa z 1815 r. Spór
polsko-rosyjski dotyczył głównie enigmatycznego zapisu w
traktacie, pozwalającego carowi
na „wewnętrzne rozszerzenie
Królestwa, jakie uzna za stosowne”. Powszechnie rozumiano to
jako zapowiedź przyłączenia do
Królestwa Kongresowego ziem
zabranych. Aleksander I, mimo
wielokrotnych ponawianych
zapewnień nigdy swoich obietnic nie spełnił, a jego następca
Mikołaj I wyraźnie stwierdził, iż
póki żyje, nie pozwoli „aby idea
ponownego zjednoczenia Litwy
z Polską była w jakikolwiek

sposób ośmielana”. W 1819 r.
ukaz carski zniósł wolność prasy
i wprowadził cenzurę prewencyjną, a w 1823 r. zawieszono
wolność zgromadzeń i zakazano działalności masonerii. W
1827 r. nastąpiły aresztowania
członków Towarzystwa Patriotycznego. Sąd sejmowy, wydając
łagodne wyroki na podsądnych
i oczyszczając ich z zarzutu
zdrady stanu, pośrednio stwierdził, że działali w dobrej wierze

Józefa Jeżowskiego i Franciszka Malewskiego. Towarzystwo
utrzymywało bliskie kontakty z
Towarzystwem Patriotycznym
oraz rosyjskim dekabrystami.
Nocą z 23 na 24 października
1823 r. zostali oni aresztowani na polecenie kuratora
wileńskiego okręgu szkolnego
Nikołaja Nowosilcowa i skazani
za „szerzenie nacjonalizmu
przez pośrednictwo nauki”, na
deportację w głąb Rosji.

Na zdjęciu: Kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP w Lejpunach na Litwie. Fot. Stefan Pastuszewski
przywrócenia przestrzegania
zapisów konstytucji.
Również na ziemiach zabranych nasiliły się represje
wobec środowisk patriotycznych. Dotknęły one między
innymi członków Towarzystwa Filomatów i Filaretów,
założonego w 1817 r. przez
studentów Uniwersytetu Wileńskiego – Tomasza Zana, Adama
Mickiewicza, Jana Czeczota,
Onufrego Pietraszkiewicza,

W 1828 r. podchorążowie
warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach
pod kierownictwem podporucznika Piotra Wysockiego, zawiązali sprzysiężenie skierowane przeciwko wielkiemu księciu
Konstantemu Romanowowi,
naczelnemu wodzowi wojsk
Królestwa Polskiego, bratu cara
Rosji i króla Polski Mikołaja I.
Był on znienawidzony za drakońskie i sadystyczne pastwie-

nie się nad polskimi oficerami
i żołnierzami, publiczne ich
poniżanie oraz za stworzenie
systemu tajnej policji i donosicielstwa.
W 1830 r. zaczęły nasilać
się nastroje rewolucyjne w
Europie. W lipcu i sierpniu
wybuchły zwycięskie rewolucje
we Francji (obalenie rządów
Burbonów) i Belgii (dążenia
niepodległościowe), które doprowadziły do podważenia
systemu Świętego Przymierza.
17 października car rozkazał
przeprowadzenie mobilizacji
alarmowej wojska polskiego
i rosyjskiego, z zamiarem wysłania ich do Francji i Belgii
w ramach interwencji. Rozkaz
ten wywołał w wojsku polskim,
szczególnie wśród oficerów z
okresu napoleońskiego powszechne oburzenie i wzmógł
nastroje patriotyczne. Jednocześnie 23 listopada członkowie
sprzysiężenia ze Szkoły Podchorążych oraz oficerowi należący
do spisku zostali ostrzeżeni o
ich dekonspiracji i mających
nastąpić aresztowaniach. W
tych warunkach konspiratorzy
uznali, że nadszedł dogodny
moment do wzniecenia powstania, gdyż dalsza zwłoka
spowodowałaby rozbicie sprzysiężenia.
Sygnałem do wybuchu powstania miał być pożar browaru
na Solcu i kamienicy przy ulicy
Długiej. Powstanie wybuchło
wieczorem 29 listopada 1830
r., gdy podporucznik Piotr
Wysocki wszedł do budynku
Szkoły Podchorążych Piechoty, przerwał zajęcia z taktyki i
wymachując szpadą wygłosił

mowę: „Polacy! Wybiła godzina
zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba. Idźmy, a piersi
wasze niech będą Termopilami
dla wrogów”. Następnie wyprowadził podchorążych na miejsce zbiórki, pod pomnik króla
Jana III Sobieskiego, skąd poprowadził ich pod Arsenał. W
międzyczasie grupa spiskowców
zwanych później „belwederczykami” zaatakowała Belweder
- siedzibę wielkiego księcia, z
zamiarem schwytania bądź też
zabicia Konstantego. Jednakże
wielki książę zdołał ukryć się w
jednym z pomieszczeń pałacu,
a następnie uciekł w przebraniu kobiety i przyłączył się do
wojsk rosyjskich.
W nocy do powstania przyłączyła się większość oddziałów
wojska polskiego oraz został
zdobyty Arsenał, przy czym
część broni została rozgrabiona
przez tzw. „niższe klasy”. Doszło
jednak do aktów bratobójstwa.
Część polskich generałów usiłowała powstrzymać powstańców,
co sześciu z nich przepłaciło życiem z rąk zdesperowanych powstańców. Wśród nich był żołnierz kościuszkowski Stanisława
Potocki, legionista i weteran z
San Domingo Ignacy Blumer,
Stanisław Trębicki – uważany
za najzdolniejszego polskiego
generała, Józef Nowicki – pomylony ze znienawidzonym
gubernatorem warszawskim Lewickim, Tomasz Siemiątkowski
i Maurycy Hauke.
Następnego dnia oddziały
powstańcze wraz z uzbrojoną
ludnością cywilną opanowały
całą Warszawę. W ten sposób
spisek wojskowy przekształcił
się w powstanie. Wielki książę
Konstanty wraz z wojskami
rosyjskimi i częścią wojsk polskich ewakuował się z Warszawy
do Wierzbna, nie podejmując
działań przeciwko powstańcom. Pozwolił także na odejście
pozostających przy nim oddziałów polskich. 1 grudnia wprowadził stan wojenny na terenie
całego Królestwa Polskiego, po
czym wycofał się z Królestwa.
Zmarł 15 czerwca 1831 r. koło
Witebska, najprawdopodobniej
na przywleczoną przez wojsko
rosyjskie cholerę.
Ukazem z dnia 13 grudnia
car nakazał mobilizację korpusu ekspedycyjnego pod dowództwem feldmarszałka Iwana
Dybicza w sile 100 tys. żołnierzy
i 336 armat. Królestwo Polskie
mogło przeciwstawić armii
rosyjskiej 30 tys. żołnierzy i 96
armat.
25 stycznia 1831 r. Sejm na
wniosek posła Romana Sołtyka
podjął uchwałę o detronizacji
cara Mikołaja I, co było równoznaczne z zerwaniem unii
personalnej i aktem niepodŒwiat Inflant
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ległości Królestwa. Wybuchła
wojna polsko – rosyjska.
13 grudnia car zarządził
wprowadzenie stanu wojennego w guberniach wileńskiej,
grodzieńskiej, mińskiej i w
obwodzie białostockim, zamierzając w ten sposób odciąć
Królestwo od potencjalnego
zaplecza powstańczego. Aresztowano również potencjalnych
przywódców powstania na tych
terenach, a osoby podejrzewane o przygotowanie wystąpień
zbrojnych zesłano na Syberię.
Skonfiskowano także wszelką
broń pozostającą w rękach
prywatnych.
Już w pierwszych dniach

oręż, który wam podajemy. Z
polecenia naszego twórzcie
bratnie hufce i spieszcie z
nami do ziem waszych, ażeby
ujarzmionych ziomków wyswobodzić”. W uzupełnieniu
tego aktu, 19 maja Sejm podjął
uchwałę „O reprezentacji Litwy
i Rusi”, mocą której przyznał
reprezentację parlamentarną
mieszkańcom ziem zabranych.
Odezwę odczytał w Sejmie Joachim Lelewel.
Na Żmudzi po ogłoszeniu 9 lutego ukazu carskiego
o poborze rekruta do wojska
rosyjskiego (służba trwała 25
lat) wybuchło wrzenie wśród
drobnej szlachty i chłopów.

Na zdjęciu: Rynek w Kłajpedzie. Fot. Stefan Pastuszewski
powstania wielu oficerów sztabowych bezskutecznie domagało się od dyktatora gen. Józefa
Chłopickiego wkroczenia z wojskiem na Litwę, by w ten sposób
wyprzeć wojska rosyjskie z ziem
zabranych oraz sparaliżować
działania wojsk rosyjskich w
Królestwie. Opór dyktatora
uniemożliwił rozbicie VI Korpusu gen. Grigorja Rosena i
przeniesienia powstania na
ziemie zabrane.
W styczniu 1831 r. w Wilnie powołany został tzw. Komitet Główny, zwany także
Rządem Polskim Tymczasowym
na Litwie lub Centralnym Komitetem Wileńskim. W jego
skład weszli: Antoni Gorecki,
Stanisław Szumski, Ludwik
Zambrzycki, Edward Romer,
Justyn Hrebnicki, Michał Baliński i Leon Rogalski. Komitet
rozpoczął przygotowania do
wybuchu powstania organizując tajne komitety powiatowe,
starając się także utrzymywać
kontakty z władzami powstańczymi w Warszawie.
Sejm powstańczy po przyjęciu w dniu 25 stycznia uchwały o detronizacji Mikołaja I
wydał odezwę do mieszkańców
ziem zabranych, która głosiła
m.in.: „Bracia Litwini, Wołynia,
Ukrainy i Podola! Wy którzy
jesteście z nami, bierzcie za

Zagrożeni poborem masowo
ukrywali się w lasach, tworząc
powstańcze oddziały zbrojne.
26 marca powstańcy pod dowództwem Ezechiela Staniewicza opanowali Rosienie, gdzie
powołano Rząd Tymczasowy,
na którego czele stanęli: Juliusz
Kruszewski, Józef Rymkiewicz,
Ignacy Staniewicz. Ezachiel
Staniewicz został mianowany
naczelnikiem powiatu rosieńskiego. 28 marca powstańcy
opanowali Telsze, Szawle i
Poniewież, 2 kwietnia Janów, a
7 kwietnia Wiłkomierz.
Na wyzwolonych terenach
tworzono własne struktury
administracji oraz ogłoszono
pobór jednego piechura z
dwóch dymów i jednego konnego z dziesięciu dymów. W
powiecie upickim powołano
Rząd Tymczasowy z siedzibą
w Poniewieżu. W powiecie wiłkomirskim walczyły oddziały
powstańcze Michała Lisieckiego (utworzył własnym kosztem
szwadron jazdy), Ferdynanda
Grotkowskiego , Jana Horodeńskiego oraz utworzony własnym
kosztem oddział Cezarego
Platera i jego kuzynki Emilii
Plater. W powiecie kowieńskim na czele powstania stanął
Maurycy Prozor i na czele
swojego oddziału 29 kwietnia
stoczył zwycięską bitwę w obro-

nie Kiejdan, jednakże wobec
przewagi wroga zmuszony był
wycofać się z miasta. W powiecie święciańskim powstał
Tymczasowy Rząd Powstańczy
pod przewodnictwem byłego
powstańca kościuszkowskiego
Wincentego Bortkiewicza, będącego również dowódcą wojsk
powstańczych w powiecie.
Zryw powstańczy ogarnął również powiat wileński,
Oszmianę, Święciany, powiat
brasławski. W guberni mińskiej
do rewolty przyłączył się powiat
dziśnieński, a powstańcom udało się przejściowo opanować
Wilejkę.
W guberni grodzieńskiej
ośrodkiem koncentracji sił
powstańczych była Puszcza
Białowieska, gdzie oddziały
partyzanckie atakowały linie
komunikacyjne wojsk rosyjskich, przechwytując transporty
broni i zaopatrzenia.
W augustowskim działał
oddział majorów Karola Szona
i Antoniego Puszeta w sile ok.
4 tys. powstańców, rozbity 22
kwietnia w bitwie pod Mariampolem oraz oddział Michała
Godlewskiego liczący ok. 1
tyś. ludzi. Na Kurpiach działał
oddział podpułkownika Józefa
Zaliwskiego. Klęska pod Ostrołęką spowodowała osłabnięcie
walk partyzanckich.
Naczelnikiem sił zbrojnych powstania litewskiego
mianowany został Karol Załuski. Na czele dużego, liczącego ok.7 tys. ludzi oddziału,
skoncentrowanego w okolicach
Wilna przeprowadził dniach
17-18 kwietnia nieudaną próbę
zdobycia miasta.
10 – 13 maja polskie oddziały pod wodzą Onufrego
Jacewicza liczące ok. 4 tyś,
powstańców i 2 armaty wielokrotnie podejmowały nieudane
próbę zdobycia Połągi. Opanowanie tego miasta otworzyłoby
powstańcom dostęp do Bałtyku
i odbiór broni transportowanej
z Wielkiej Brytanii.
Ostatecznie wojska powstańcze porzuciły zamiar przejęcia pełnej kontroli nad większymi ośrodkami oraz liniami
komunikacyjnymi i przeszły do
działań typowo partyzanckich,
atakując mniejsze garnizony
i oddziały rosyjskie praz ich
transporty.
Opanowanie na okres kilku miesięcy Żmudzi przecięło
armii rosyjskiej strategiczne
drogi z Petersburga do Tylży i z Dyneburga do Kowna,
będące liniami zaopatrzenia
dla operujących w Królestwie
wojsk rosyjskich. Partyzantka
powstańcza związała ponad 30
tys. żołnierzy rosyjskich, przerzuconych przez Dybicza z terenów Królestwa, odcinając także

zaopatrzenie dla jego armii.
Tym samym powstanie litewskie
wiążąc znaczne siły rosyjskie
i pogarszając ich położenie
doprowadziło do równowagi
strategicznej w Królestwie.
Władze rosyjskie z całą
bezwzględnością zwalczały partyzantkę na ziemiach zabranych, uznając powstańców za
buntowników. Powoływali się
przy tym na encyklikę papieża
Grzegorza XVI potępiającego wybuch powstania jako
zbuntowanie się przeciwko
„legalnej władzy cara”. Oficerów powstańczych ujętych na
polu walki rozstrzeliwano bez
sądu. Szlachtę uczestniczącą
w powstaniu bądź sprzyjającą
zrywowi lub udzielającej powstańcom pomocy, oddawano
pod sądy wojenne i skazywano
na zesłanie oraz konfiskatę
majątków. Zaścianki i wsie
sprzyjające powstańcom palono. Chłopów karano chłostą i
zsyłano do batalionów syberyjskich. Za namową i przy poparciu władz rosyjskich starowierzy
napadali na dwory i rabowali
je, co również miało miejsce w
powstaniu styczniowym w 18631864. Władzom pomagała także
liczna na tych terenach ludność
żydowska.
W nocy z 9 na 10 maja na
Grodzieńszczyznę wkroczył
korpus regularnego Wojska
Polskiego pod dowództwem
gen. Dezyderego Chłapowskiego, kierując się na Lidę i 6
czerwca połączył się oddziałami
powstańczymi powiatu trockiego, w tym z oddziałem Emilii
Plater. Wówczas to w Gabrielowie, gen. Chłapowski w uznaniu
jej wcześniejszych zasług nadał
jej stopień honorowy kapitana
i powierzył jej dowództwo 1
kompanii 1 Pułku Piechoty
Litewskiej. Zasługi Emilii Plater
dla powstania były niemałe.
Była jedną z pierwszych inicjatorek powstania na Polskich
Inflantach i własnym sumptem
sformowała oddział powstańczy
liczący 280 strzelców, 60 kawalerzystów i kilkuset kosynierów.
Początkowo planowała zająć
Dyneburg, ale wobec zmienionej sytuacji militarnej (nie
doszło do opanowania twierdzy
od wewnątrz) zrezygnowała z
tego zamiaru i skierowała się
na Litwę. 29 marca wkroczyła
do Dusiatów, 30 marca zajęła
Daugiele, a 2 kwietnia stoczyła
zwycięską potyczkę rozbijając
kompanię rosyjską pod Ucianami. 30 kwietnia po bitwie
pod Oniksztami, na skutek
dużych strat w zabitych i rannych oddział uległ rozproszeniu i Emilia przyłączyła się do
oddziału Karola Załuskiego.
Następnie walczyła w oddziale
Karola Parczewskiego w bitwie

pod Mejszagołą. 25 czerwca na dział. Zdobycie Wilna wraz z zmuszone zostały do przejścia
czele swojej kompanii zdobyła arsenałem pozwoliłoby uzbroić w rejonie Kłajpedy granicy KróRosienie, a 6 lipca uczestniczyła napływających do Wojska Pol- lestwa Prus. Po przekroczeniu
w nieudanej próbie zdobycia skiego powstańców litewskich. granicy, już na terytorium Prus,
Szawle. Jej dalsze losy były tra- Mimo zwycięstwa pod Rajgro- koło wsi Schnaugsten gen. Giełgiczne. Po rozbiciu oddziału dem Giełgud nie wierzył we gud został w akcie desperacji
podjęła próbę przedarcia się własne siły i zwlekał z atakiem zastrzelony przez podległego
do Warszawy, jednakże będąc na Wilno. W międzyczasie gen. mu kapitana Stefana Skulskiechorą i wyczerpaną znalazła Ocken-Sacken zdołał powięk- go z 7 pułku piechoty. Generał
schronienie w dwopochowany został we wsi
rze Ignacego AbłaKisin w odległości 10 kimowicza w Justialometrów od Kłajpedy.
nowie. Zmarła tam
Z wyprawy liteww dniu 23 grudnia
skiej ocalał jedynie
i została pochowa4-tysięczny korpus gen.
na na cmentarzu
Dembińskiego, który
w Kopciowie a jej
zdołał przebić się przez
mogiła istnieje
linie rosyjskie i 3 sierpdo dzisiaj. Ostatnia dotarł do Warszanie chwile Emilii
wy.
Plater przedstawił
Oddziały powstańAdam Mickiewicz
cze utrzymywały się do
w wierszu „Śmierć
jesieni w Puszczy Nalipułkownika”, oddabockiej i oszmiańskiem.
jąc zarazem hołd jej
Do listopada wytrwał na
poświęceniu i boŻmudzi oddział Marcehaterstwu na polu
lego Szymańskiego.
walki.
Na początku kwiet26 maja pod
nia 1831 r. gen. Józef
Ostrołęką doszło
Dwernicki na czele lido bitwy głównych
czącego ok. 5 tys. żołniesił polskich w sile
rzy korpusu przekroczył
45 tys. żołnierzy doBug i rozpoczął marsz na
wodzonych przez
Wołyń. Dwernicki licząc
gen. Jana Skrzynecna wybuch powstania
kiego, z korpusem
wydał odezwę do mieszarmii Dybicza w sile
kańców Ukrainy, Woły30 tys. żołnierzy.
nia i Podola wzywając
Mimo liczebnej
ich do wspólnej walki.
przewagi, na skuOdzew był niewielki, do
tek nieudolności
Na zdjęciu: Kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej korpusu Dwernickiego
gen. SkrzyneckieMiłosiernej w Narwiliszkach (Norviliškes) na Litwie. dołączyło zaledwie 2 tys.
go bitwa pozostała
Fot. Stefan Pastuszewski ochotników, głównie
nierozstrzygnięta.
spośród drobnej szlachStrona polska straty. Początkowo Dwernicciła ok. 6 tyś, żołnierzy, w tym szyć garnizon wileński do 25 ki odnosił sukcesy. 11 kwietnia
dwóch generałów: Ludwika Kic- tys. żołnierzy i przygotować po- pod Poryckiem pokonał odkiego i Henryka Kamieńskiego, zycje obronne na Górach Pona- dział rosyjski majora Fiodora
wobec ok. 5,7 tys. zabitych rskich, na zachód od Wilna. 19 Rydygiera, biorąc do niewoli
i rannych Rosjan. Po bitwie czerwca licząca 11 tyś, żołnierzy 150 jeńców i zdobywając tabor
gen. Skrzynecki wycofał się do dywizja gen, Giełduga wraz z z bronią i amunicją. 18 kwietnia
Warszawy. Pod Tykocinem po- korpusem gen. Chłapowskiego podczas przeprawy prze Styr w
została licząca 12 tys. żołnierzy przypuściła nieudany szturm okolicach Boremla doszło do
i 10 armat 2 Dywizja Piechoty na pozycje rosyjskie, tracąc ok. bitwy korpusu Dwernickiego z
gen, Giełguda, mającego za 2 tys. żołnierzy, podczas gdy liczącą 11 tys. żołnierzy dywizją
zadnie osłanianie od strony Rosjanie jedynie czterystu.
rosyjską, w której obie strony
wschodniej głównych sił SkrzyRezygnując ze zdobycia straciły po ok. 500 poległych
neckiego.
Wilna Wojska Polskie rozpo- żołnierzy. Pomimo odniesionePo bitwie ostrołęckiej wo- częły odwrót poprzez Kowno na go zwycięstwa Polacy nie zdołali
bec odcięcia od sił głównych, Żmudź celem opanowania por- przeprawić się przez Styr. Po tej
Giełgud wspólnie z niewiel- tu w Połądze, dokąd miała do- bitwie Dwernicki skierował się
kim korpusem gen. Henryka trzeć drogą morską zakupiona na Podole, przeprawiając się
Dembińskiego otrzymał rozkaz w Anglii broń. 8 lipca Giełgud przez Styr pod Beresteczkiem.
marszu na Litwę i rozbicia zaatakował bez powodzenia Po kilku drobnych utarczkach,
stacjonującej tam rosyjskiej garnizon rosyjski w Szawlach. okrążony przez przeważające
gwardii oraz zdobycie Wilna. Po tej porażce Giełgud podjął siły rosyjskie i wobec groźby
29 maja pod Rajgrodem stoczył niefortunną decyzję wydziela- rozbicia, w dniu 27 kwietnia
zwycięską bitwę z korpusem jąc z podległych mu oddziałów Dwernicki przekroczył pod
Fabiana Ocken-Sackena, otwie- trzy odrębne korpusy: gen. Klebanówką granicę z Austrią,
rając sobie drogę na Wilno. Na Chłapowskiego (3.000 żołnie- gdzie korpus został internowaLitwie połączył się z korpusem rzy), Dembińskiego (4.000 ny. Jedynie Pułkowi Jazdy WoDezyderego Chłapowskiego i żołnierzy) i gen. Rohlanda łyńskiej dowodzonemu przez
pod jego naciskiem zdecydował (5.000 żołnierzy). W połowie majora Karola Różyckiego udasię podjąć marsz na Wilno. lipca liczące ok. 15 tys. żołnie- ło się dotrzeć spod Żytomierza
W mieście stacjonował liczący rzy regularne oddziały polskiej do Zamościa.
ok. 5 tys. garnizon rosyjski, a w armii (w tym korpusy ChłaW pierwszej połowie lipca
arsenale miejskim znajdowało powskiego i Rohlanda) pod 1831 r. nowy dowódca armia
się 60 tys. karabinów i kilkaset dowództwem gen. Giełguda rosyjskiej gen. Iwan Paskiewicz
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(objął dowództwo po zmarłym
na cholerę Dybiczu) rozpoczął
ofensywę z zamiarem obejścia Warszawy od północy, W
tym celu jego wojska przeszły
wzdłuż granicy pruskiej przez
Ostrołękę i Płock w okolice
Osieka. Tam po zbudowanym
przez saperów pruskich moście
Rosjanie przeszli na lewy brzeg
Wisły i wkrótce dotarli do Warszawy od strony zachodniej.
W dniu 6 września wojska
rosyjskie w sile ponad 70 tys.
żołnierzy rozpoczęły szturm
Warszawy, bronionej przez ok.
40 tys. żołnierzy polskich. 7
września pokonane, ale nierozbite Wojsko Polskie liczące jeszcze 32 tys. żołnierzy wycofało
się do Modlina i Zamościa.
5 października 1831 r. w
okolicach Brodnicy, ostatni
duży oddział armii polskie
(20 tys. żołnierzy) przekroczył
granicę Prus, gdzie został internowany. 9 października skapitulowała twierdza Modlin, a 21
października twierdza Zamość.
Ta ostatnia data uznawana jest
za koniec powstania listopadowego.
Do przegrania wojny, a
zatem i upadku powstania listopadowego w dużym stopniu
przyczynili się niewierzący w
możliwość zwycięstwa, nastawieni lojalistycznie wobec cara
arystokratyczni polityczni przywódcy: Adam Jerzy Czartoryski
i Bonawentura Niemojewski
oraz dowódcy: generałowie
Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki i Maciej
Rybiński.
Nie bez znaczenia była też
przewaga militarna Imperium
Rosyjskiego i brak oczekiwanej
pomocy z zewnątrz, a rządy
większości państw zachodnich
napiętnowały powstańców jako
„wichrzycieli” i „buntowników”.
Powstania nie poparli też masy
ludowe.
Wraz z upadkiem powstania rozpoczęły się represje
władz carskich. Szczególnie
ostre represje miały miejsce na
ziemiach zabranych: konfiskata
ok. 3 tys. majątków szlachty
polskiej, przesiedlenie ok. 50
tys. rodzin szlacheckich w głąb
Rosji, pozbawienie tytułów
szlacheckich i sprowadzenie do
stanu chłopskiego szlachty zaściankowej, skutkujące przymusowym wcielaniem młodzieży
szlacheckiej na 25 lat do armii
carskiej, zamknięcie większości
klasztorów katolickich i przekazanie obiektów Cerkwi prawosławnej, likwidacja kościoła

unickiego (grekokatolickiego)
i włączenie go do Cerkwi.
W Królestwie Polskim zniesiono Konstytucję z 1815 r. zastępując ją Statutem Organicznym znoszącym likwidującym
autonomię. Rozwiązano Sejm
i armię Królestwa Polskiego,
wcielając jej żołnierzy do armii
rosyjskiej i wysyłając ich do pułków stacjonujących na Syberii
lubna Kaukazie.
Nałożono na społeczeństwo Królestwa obowiązek
utrzymania stutysięcznej okupacyjnej armii rosyjskiej. Społeczeństwo obciążono również
kosztami budowy Cytadeli warszawskiej, twierdzy w Dęblinie
oraz kosztami rozbudowy twierdzy Modlin.
Zamknięto Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Wileński i Liceum Krzemienieckie,
wprowadzono język rosyjski
jako dodatkowy do szkół średnich, ograniczono liczbę szkół
elementarnych, zawieszono
działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauki.
Na podstawie ukazu cara
Mikołaja I w Królestwie wprowadzono z dniem 26 czerwca
1833 r. stan wojenny, który
obowiązywać miał przez 25
lat. W nagrodę za stłumienie
powstania car nadał feldmarszałkowi Iwanowi Paskiewiczowi
tytuł kniazia warszawskiego i
mianował go namiestnikiem
Królestwa Polskiego. Jego autorytarne, brutalne i represyjne
rządy w Królestwie nazwano
„nocą paskiewiczowska”.
Po upadku powstania car
Mikołaj I wypowiedział słowa:
„Nie wiem, czy będzie jeszcze
kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już
Polaków”.
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Bliskość na wyciągnięcie ręki (1)
– Ludzie powinni być osobni, ale odlegli od siebie na
wyciągnięcie ręki. Trudno żyć
w tłoku, w samotności jeszcze
gorzej… Pamiętam, gdy w 1944
roku linia frontu przesuwająca
się od wschodu zajęła nasze
miasto…
Lubię bliskość starszej znajomej na wyciągnięcie ręki,
wtedy jej rozważania o tym,
co dawno minęło, trafiają dokładnie w moje uszy i układają
się w przegródkach pamięci
tworzących się samoistnie. W
półmroku pokoju mającego
okna zwrócone ku północnej
stronie, zarówno ona jak i ja,
widzimy jednakowo barwnie i
żywo wydarzenia rozgrywające
się ponad siedemdziesiąt lat
temu
– W nocy 22 lipca 1944
roku Sowieci rzucili bombę na
browar Lewiusza; ucierpiały
sąsiednie budynki. Wtedy podmuch złożył ściany naszego
domu. Przenieśliśmy się do
zachowanej części obory. Uratowaliśmy się dzięki uporowi
matki, która wymusiła na ojcu
wykopanie schronu za stodołą.
Siedzieliśmy w ziemnej podłużnej jamie, przykrytej uniesionym lekko stropem z desek,
z wierzchu łęcinami z ziemniaków. Mieścili się tam moi
rodzice, babka – Weronika Zaskowska, siostra Elżbietka, która
urodziła się na cztery miesiące
przed wybuchem wojny i przygarnięta kuzynka – Marta Szczęsnowiczówna, gimnazjalistka z
Grodna, której udało się uciec
z transportu wyruszającego na
Syberię. Gdy już nastała całkowita cisza, ona, najbardziej z nas
wyrywna, wybiegła z kryjówki.
– Ile tu odłamków, o, jakie
wielkie w łęcinach i wszędzie dookoła! O, domu nie ma! – dziwiła
się. Wkrótce Niemcy zabrali
ojca do robót przy okopach
pod Rajgrodem. Mama moja
była zabiegana i zatroskana, bo
spodziewała się rozwiązania. Gospodarstwo pozbawione koni,
zarekwirowanych przez okupantów, i męskiej ręki, trzymało się
jakoś dzięki sąsiedzkiej pomocy.
Wielu krewnych i przyjaciół zostało już za pierwszego Sowieta
wywiezionych do zagospodarowywania Syberii. Pogodne

lato pełne było niepewności i
dramatów. Rozkaz o ewakuacji
ze strefy frontowej nadszedł 15
sierpnia. Mama ociągała się z
wyjściem.
– Jak stąd odejść i rodzić dziecko na obcej ziemi? – wzdychała.
Dwa dni później ulicą Nowomiejską przeszedł niemiecki
żandarm.
– Ihr műsst weggehen! Ich
werde nicht schießen, aber die, die
nach mir kommen, ja. (Musicie
odejść! Ja do was strzelać nie będę,
ale ten po mnie – tak).
Matka dobrze znała język
niemiecki, a wystrzał, który
usłyszałyśmy od sąsiadów, nie
pozostawił żadnych wątpliwości.
Jak się okazało, sąsiadka dostała
w nogi.
Rzuciłyśmy się do pakowania niezbędnych rzeczy. Złożyłyśmy wszystko na wóz, sąsiedzi
pomogli zaprząc do niego krowę. Krasula podjechała kawałek
ulicą, za ruinami browaru stanęła. Żadne prośby nie skutkowały,
a jak tu grozić jedynej żywicielce
rodziny?… Ja - ośmiolatka wzięłam w ręce tyle tłumoków, ile
zdołałam udźwignąć, kuzynka
i babka trochę więcej. Matka
jedną ręką trzymała rzeczy dla
noworodka, drugą postronek
od krowy. Pochód zamykała
pięcioletnia Ela z nocnikiem w
ręku. I tak szłyśmy wraz ze słońcem na zachód. Grzało, Krasula
to tu to tam zgarniała jęzorem
soczystą trawę. Zatrzymałyśmy
się nad Neckiem u wodopoju
nabrać sił i napić się. Gdy po kilkunastu kilometrach dotarłyśmy
do siedliska kuzynów Milanowskich, wywiezionych na Syberię,
zapadał zmierzch. W ich domu
było już tylu uchodźców, że
trudno było pomieścić się. Zakwaterowane wcześniej kobiety
zdecydowały: Spać położysz się
na stół, gdy porobimy obrządki i
nakarmimy dzieci. Ocieraliśmy
się wszyscy o siebie, ale matki
rodzin porozdzielały tak role, że
każdy w tym tłoku znalazł swoje
miejsce. Nasza krowa została
przeniesiona z obory do obszernej sieni, bo była obawa, że
może ją kto ukraść, wszak linia
frontu przesunęła się i przebiegała bardzo blisko od nas.
cdn.
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