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Streszczenie. Powstanie litewskie 1831 r. zajmuje wa¿ne miejsce w dziejach powstania listopadowego lat 1830–1831. Powstañcy litewscy, chwytaj¹c za broñ przeciwko Rosji niepodzielnie
panuj¹cej na ziemiach litewskich, nawi¹zywali przede wszystkim do wielowiekowych zwi¹zków
Litwy i Polski, wspólnych walk z potêg¹ moskiewsk¹ po rozbiorach Polski, a tak¿e do tradycji
patriotycznych i pamiêci o niepodleg³ej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Artyku³ stanowi zarówno omówienie dotychczasowej historiografii polskiej i obcej prezentuj¹cej
powstanie listopadowe na Litwie, jak te¿ stara siê odtworzyæ organizacjê, wybuch i przebieg
powstania w powiatach litewskich, nawet tych najodleglejszych. Omówiona zosta³a tak¿e m.in.
istotna rola, jak¹ odegrali w powstaniu duchowni ró¿nych wyznañ. Tekst zamyka opis dzia³añ
korpusów regularnego Wojska Polskiego na Litwie i ich losy po upadku powstania. Autor stara³
siê zaprezentowaæ organizacjê powstania i przebieg dzia³añ zbrojnych na Litwie w odniesieniu
do ca³ego terytorium szeœciu guberni tzw. Kraju Pó³nocno-Zachodniego, a przede wszystkim
w odniesieniu do ca³ego terenu ¯mudzi, gdzie powstanie rozpoczê³o siê najwczeœniej i powstañcy
wykazali najwiêksz¹ aktywnoœæ. Podkreœlono tak¿e œcis³y zwi¹zek dzia³añ na Litwie z powstaniem
na terenach województw augustowskiego i czêœci podlaskiego w Królestwie Polskim oraz w obwodzie bia³ostockim.
S³owa kluczowe: powstanie listopadowe, Litwia, ¯mudŸ

Powstanie litewskie 1831 r., zajmuje wa¿ne miejsce w dziejach powstania
listopadowego. Powstañcy litewscy chwytaj¹c za broñ przeciwko Moskwie,
nawi¹zywali przede wszystkim do wielowiekowych zwi¹zków Litwy i Polski,
wspólnych walk z potêg¹ moskiewsk¹ po rozbiorach Polski, a tak¿e do tradycji
patriotycznych i pamiêci o niepodleg³ej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Powstanie litewskie stanowi³o tak¿e naturaln¹ kontynuacjê insurekcji rozpoczêtej
29 listopada 1830 r. w Warszawie, tak jak dzia³o siê to wczeœniej, w 1794 r.
w czasie powstania koœciuszkowskiego. Jako pierwsza stanê³a do walki w 1831 r.
¯mudŸ. Jak pisa³ w 10. rocznicê wybuchu powstania w tej czêœci Litwy Joachim
Lelewel: „¯mudŸ, niedostêpna zmianom politycznym jakim, uleg³a Litwa z Polsk¹, zachowa³a sw¹ pierwiastkow¹ narodowoœæ. Jej bogaci wieœniacy kochali
sw¹ Ojczyznê i swe zwyczaje, ale siê ³¹czyli dusz¹ i sercem ze swymi spó³braæmi
mieszkaj¹cymi w Polsce, byli szczerze przywi¹zani do jej bytu i wszystkiego
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spodziewali siê od wolnych instytucji Rzeczypospolitej, które siê rozwija³y same
przez siê dla wszystkich klas narodu. Zachowali swe uczucia narodowe, a¿ do
ostatniej klêski Rzeczypospolitej i los ich pogorszy³ siê dopiero po jej upadku,
kiedy razem z ni¹ dostali siê pod jarzmo Moskiewskie.
Trzydzieœci siedem lat ucisku i niewoli nie mog³o zgasiæ ich uczucia. Gdy
nadesz³a chwila, narody staro¿ytnej Polski usi³uj¹ce kilkakrotnie odzyskaæ niepodleg³oœæ, znowu siê zrywaj¹ i [...] wieœniacy ¯mudzcy przewy¿szyli swych
spó³braci. Pierœ ich rozdê³a siê na g³os odrodzenia i oswobodzenia Ojczyzny,
ich serce zaczê³o biæ mocniej, ich rêce bezbronne podnios³y siê czarodziejsk¹
si³¹ przeciw szeregom nieprzyjacielskim [...]”.1
W tym miejscu trzeba podkreœliæ istotny element, ¿e ju¿ wczeœniej groŸba
rozbiorów i reakcje na rozbiory Rzeczypospolitej powodowa³y umocnienie
zwi¹zków Korony i ziem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, wyrazem tego by³o
m.in., „Zarêczenie wzajemne Obojga Narodów”, uchwalone przez Sejm Wielki
obok Konstytucji 3 Maja. Potwierdza³o ono przekonanie o istnieniu dwóch
narodów zjednoczonych w obliczu wspólnego niebezpieczeñstwa, manifestuj¹ce
siê szczególnie w momentach zrywów patriotycznych i powstañ narodowych,
stanowi¹c tak¿e formê ³¹cz¹c¹ poczucie jednoœci politycznej ze œwiadomoœci¹
odrêbnoœci mieszkañców Litwy historycznej. W dobie powstania koœciuszkowskiego Rada Najwy¿sza Litwy, zwracaj¹c siê do mieszkañców Wielkiego
Ksiêstwa w manifeœcie z 22 maja 1794 r., pisa³a: „Obywatele! Bóg Wszechmog¹cy wyzwalaj¹c Naród Polski z okrutnego jarzma niewoli, uczyni³ ziemiê
krakowsk¹ kolebk¹ nowej wolnoœci Polaków i oto zes³a³ na tê œwiêt¹ ziemiê
naszego rodaka obywatela Litwy [...]. Cz³owiek ten [Tadeusz Koœciuszko]
przes¹czy³ podmuch swej odwagi do dusz walecznych Litwinów. Jemu zawdziêczamy nasz¹ Ojczyznê. Jemu zawdziêczamy odzyskanie naszej s³awy Polaków”.2
W tym duchu sejm powstañczy w lutym 1831 r. zwraca³ siê do mieszkañców Litwy znajduj¹cych siê w Królestwie Polskim w odpowiedzi na adres
Litwinów, odczytany w Sejmie przez Joachima Lelewela: „Bracia Litwini,
Wo³ynia, Ukrainy i Podola! Wy którzy jesteœcie z nami, bierzcie za orê¿, który
wam podajemy. Z polecenia naszego twórzcie bratnie hufce i spieszcie z nami
do ziem naszych, a¿eby ujarzmionych ziomków wyswobodziæ. Tem¿e jesteœcie
co i my upragnieniem wolnoœci i niepodleg³oœci przejêci; jednostajn¹ serca wasze
dzielnoœci¹ bij¹; jedno¿ uczucie na pole wojenne porywa. IdŸcie ziomkom
1

J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej, Poznañ 1864, t. XX, s. 120–121 („Mowa na obchodzie
rocznicy powstania Litwy i Ziem Ruskich miana w Pary¿u 25 marca 1832 roku”).
2
W. Wielhorski, Litwini, Bia³orusini i Polacy w dziejach kultury Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego,
[w:] Dzieje ziem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. „Alma Mater Vilnensis”, Londyn 1951, t. II, s. 138
dokument 2; cyt., za: J. Bardach, O œwiadomoœci narodowej Polaków na Litwie i Bia³orusi w XIX i XX
w. Miedzy Polsk¹ etniczn¹ a historyczn¹, Wroc³aw 1988, s. 232–233 przypis 19 („Polska myœl polityczna
XIX i XX wieku” t. VI, red. W. Wrzesiñski).
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waszym powiedzieæ, ¿e wybi³a godzina wyzwolenia z niewoli. Pospieszajcie
z nami nieœæ im pomoc, aby powstali. Do broni! Do boju Bracia! Warszawa
3 lutego 1831 roku”.3
Pod pojêciem Litwy pos³owie sejmu powstañczego rozumieli ziemie
historycznie wchodz¹ce w sk³ad dawnego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego,
z³¹czonego z Polsk¹ œciœle od roku 1569. W XIX-wiecznych opracowaniach pod
nazw¹ Litwy rozumiano np. „w szczególnoœci tylko tê okolicê, która póŸniejsze
województwo wileñskie i trockie sk³ada³a, reszta zaœ ku wschodowi i po³udniowi
jest to ziemia S³owian przez Rusinów zajêta [...]. Litwa od sejmu unii lubelskiej
sk³ada³a trzeci¹ prowincjê w politycznym podziale dawnej Polski i sk³ada³a siê
z nastêpuj¹cych województw: wileñskiego, trockiego, nowogródzkiego, brzeskiego, miñskiego i ksiêstwa ¿mudzkiego [...]”.4 Leon Rogalski w Encyklopedii
Powszechnej w 1864 r. pisa³: „Litwa [to] ziemie na pó³nocnym krañcu l¹du
europejskiego, prawie od ujœcia Wis³y a¿ do DŸwiny zachodniej wzd³u¿ brzegów
Morza Ba³tyckiego, opasane w g³¹b rzekami: Wili¹, Niemnem i Bugiem [...]”.5
W S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego... czytamy natomiast, ¿e „pod
nazw¹ Litwy rozumiemy zarówno ziemie, które s¹ siedzib¹ szczepu litewskiego,
jak niemniej dawne posiad³oœci Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich, tworz¹ce niegdyœ
obszerne pañstwo co siê zjednoczy³o z Polsk¹ w roku 1386 i tworzy³o z ni¹
jedn¹ ca³oœæ pañstwow¹ a¿ do dni upadku polskiej Rzeczypospolitej [...]”.6
Zasadniczo Litwa, kraj w dorzeczu œrodkowego i dolnego Niemna w wyniku trzech rozbiorów Polski (1772, 1793 i 1795 r.) prawie w ca³oœci zosta³
zagarniêty przez Rosjê, tylko zachodni skrawek Litwy przejê³y Prusy. Wspó³czeœnie nazwa „Litwa” bywa u¿ywana w dwojakim znaczeniu. W wê¿szym
stosuje siê j¹ do kraju zamieszka³ego przez Litwinów (Pañstwa Litewskiego
w granicach z 1991 roku), jest to Litwa w³aœciwa. W szerszym znaczeniu „Litwa”
oznacza³a ca³e Wielkie Ksiêstwo Litewskie w granicach z 1569 r., tj. obejmowa³a
Litwê i Bia³oruœ, by³a to tzw. Litwa historyczna. Litwa etniczna jest kolejnym
pojêciem, które tu sprecyzujemy. Dzieli siê ona na Wielk¹ i Ma³¹. Litwa Wielka
(lit. Didjoji Lietuva), zwana Litw¹ w³aœciw¹ (³ac. Lituania propria), obejmuje
w zasadzie wspó³czesn¹ Litwê etnograficzn¹. Litwa Ma³a (lit. Maaji Lietuva)
to tzw. Litwa pruska, czyli wschodnia czêœæ dawnych Prus, niegdyœ zamieszkana
przez Litwinów.
Litwa Wielka dzieli siê na dwie krainy geograficzne: ¯mudŸ i Auksztotê.
Trzeci¹ krain¹ litewsk¹ powsta³¹ najpóŸniej jest tzw. Litwa Zaniemeñska (Zaniemenie), dawna ziemia jaæwieska (Suwalszczyzna). ¯mudŸ (lit. am aitis, ³ac.
3

J. Lelewel, dz. cyt., s. 76.

4

E. K., Litwa, [w:] Staro¿ytnoœci polskie, Poznañ 1852, t. 2, s. 36 i 76.

5

L. Rogalski, Litwa, [w:] Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, Warszawa 1864 t. 17, s. 179.

6

S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, Warszawa 1884 t. 5,
s. 330.
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Samogitia), od 1413 r. by³a prowincj¹ zaliczan¹ do Litwy Wielkiej jako starostwo
¿mudzkie z zachowaniem odrêbnych przywilejów. ¯mudŸ historycznie obejmowa³a powiaty szawelski, rosieñski, telszewski oraz zachodni¹ czêœæ powiatu
kowieñskiego do rzeki Niewia¿y (pod wzglêdem geograficznym ¯mudŸ tworzy
równinne i urodzajne Pojezierze ¯mudzkie o charakterze morenowym, do 230
m n.p.m.). Wa¿niejsze historyczne oœrodki miejskie ¯mudzi to Szawle, Telsze,
Taurogi, Jurbork i Kretynga.7
W ramach pañstwa rosyjskiego po rozbiorach Polski, Litwa podzielona
zosta³a na gubernie i zwana by³a Krajem Pó³nocno-Zachodnim (tak¿e Guberniami Pó³nocno-Zachodnimi lub Krajem Zabranym). Ziemie te podlega³y stopniowej rusyfikacji, zarówno pod wzglêdem stosunków administracyjnych, jak
i prawnych (m.in. 1840 r. zast¹piono Statut Litewski, prawodawstwem rosyjskim), religijnych (m.in. 1839 r. nastêpuje likwidacja Koœcio³a unickiego na
rzecz prawos³awia), kulturalnych i spo³ecznych. Polityka ta nasila³a siê zw³aszcza
po upadku kolejnych polskich powstañ narodowych (1794, 1830–31,
1863–1865). Po rozbiorach Litwa podzielona zosta³a na 6 guberni, tylko w jednej,
tj. kowieñskiej, Litwini stanowili wyraŸn¹ wiêkszoœæ, w guberniach wileñskiej
i grodzieñskiej natomiast przewa¿ali Polacy a w trzech pozosta³ych Bia³orusini.8
Terytorium objête przez dzia³ania powstañcze w latach 1830–1831 na
Litwie – to zasadniczo obszar ca³ej guberni wileñskiej, czêœæ guberni miñskiej
i guberniê grodzieñsk¹, szczególnie obszar Puszczy Bia³owieskiej oraz powiaty
nowogródzki i s³onimski. Taki zasiêg dzia³añ powstañczych, tj. „powstanie Litwy
[...] i wszystkie tego rodzaju wypadki [...]”, zaprezentowa³ jako pierwszy Feliks
Wrotnowski w wydanym Zbiorze pamiêtników do powstania Litwy w roku 1831.9
W naszej ocenie przebieg dzia³añ zbrojnych na Litwie w roku 1831 nale¿y
zaprezentowaæ w odniesieniu do ca³ego terytorium 6 guberni litewskich tzw.
Kraju Pó³nocno-Zachodniego, a przede wszystkim ca³ego terytorium ¯mudzi,
gdzie powstanie rozpoczê³o siê najwczeœniej i powstañcy wykazywali najwiêksz¹
aktywnoœæ.10 Podkreœliæ tak¿e nale¿y œcis³y zwi¹zek dzia³añ na Litwie z powstaniem na terenach województwa augustowskiego i czêœci woj. podlaskiego
Królestwa Polskiego oraz w obwodzie bia³ostockim.

7 Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1927, t. 5, s. 1223; J. Ochmañski, Historia Litwy, Wroc³aw 1982, s. 13–14.
8

Ilustrowana encyklopedia, dz. cyt., t. 3, s. 162.

9

Zbiór pamiêtników do powstania Litwy w roku 1931, wyd. F. Wrotnowski, (cz. I i II) Pary¿ 1833.

10

Gubernie litewskie to: wileñska, grodzieñska, kowieñska, miñska, mohylewska i witebska; zob.
A. Jelski, Gubernie litewskie [w:] S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego, dz. cyt., t. 5, s. 343;
Tereny tych guberni przed III rozbiorem Polski stanowi³y województwa: wileñskie, trockie, nowogródzkie
i ksiêstwo ¿mudzkie.
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POWSTANIE LISTOPADOWE NA LITWIE
W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ I OBCEJ

Powstanie listopadowe na Litwie w 1831 r. doczeka³o siê dot¹d kilku
opracowañ historiograficznych. Pierwsze i jedyne jak dot¹d opracowanie prezentuj¹ce dorobek historiografii polskiej do roku 1939 dotycz¹cy powstania listopadowego na Litwie wysz³o spod pióra Jana Skarbka.11 Kolejne opracowania
prezentuj¹ powstanie na Litwie w historiografii litewskiej (Rimantas Miknys)
i obraz powstania listopadowego, w tym i litewskiego w historiografii bia³oruskiej (Dmitry Karev).12 Dwa ostatnie artyku³y stanowi¹ najnowsze i najpe³niejsze prezentacje dorobku historiograficznego litewskich i bia³oruskich historyków, odnosz¹cego siê do ca³okszta³tu zagadnieñ zwi¹zanych z powstaniem
listopadowym w szerszym kontekœcie roli polskich powstañ narodowych dla
Litwinów i Bia³orusinów w XIX i XX w. Oczywiœcie w kontekœcie powy¿szych
uwag nie trac¹ aktualnoœci tak¿e i wczeœniejsze opracowania historiograficzne
odnosz¹ce siê do powstania litewskiego mimo pewnej przypadkowoœci w doborze
opracowañ omawianych przez ich autorów.13
Zakres terytorialny powstania litewskiego 1831 r., którego dotycz¹ omówione
opracowania i artyku³y, przyjêty zosta³ zgodnie z opini¹ wyra¿on¹ jeszcze w XIX
stuleciu przez Feliksa Wrotnowskiego. „Do powstania Litwy w³aœciwie liczyæ
nale¿y wszystkie tego rodzaju wypadki, które mia³y miejsce w ca³ej guberni
Wileñskiej w kilku powiatach miñskiej, w województwie augustowskim oraz
w niektórych okolicach obwodu bia³ostockiego i guberni grodzieñskiej, to jest
w Puszczy Bia³owieskiej, póŸniej w powiecie nowogródzkim i s³onimskim”.14
Za F. Wrotnowskim taki zasiêg powstania litewskiego 1831 r. przyjêty zosta³
w Bibliografii historii Polski XIX wieku.15
Rozpoczête w latach 30. XX w. badania nad udzia³em Litwy w powstaniu
listopadowym przerwane zosta³y przez wybuch II wojny œwiatowej. Zmiany
11 J. Skarbek, Powstanie listopadowe na Litwie w historiografii polskiej (1831–1939), [w:] Pañstwo.
Koœció³. Niepodleg³oœæ, red. J. Skarbek, J. Zió³ek, Lublin 1986, s. 55–72.
12 R. Miknys, Powstania XIX w. w Polsce i na Litwie w historiografii litewskiej, [w:] Polskie
powstania narodowe na tle przemian europejskich, red. A. Barañska, W. Matwiejczyk, J. Zió³ek, Lublin
2001, s. 467–480; D. Karev, Polskie powstania XIX wieku w historiografii Bia³oruskiej, [w:] tam¿e,
s. 505–517; zob., te¿: O. Gorbaczowa, Z historii powstania listopadowego na Bia³orusi, „Przegl¹d
Historyczno-Wojskowy”, R. IV(LV) 2, 2003, s. 35–74.
13 J. Skarbek, dz. cyt., s. 55 przypis 1; S. P³oski, Powstanie listopadowe w historiografii ostatniego
dwudziestolecia 1918–1939, „Przegl¹d Historyczno-Wojskowy”, R. X, 1938, z. 2, s. 264–273; J. Dutkiewicz, Historiografia powstania listopadowego, [w:] Wiek XIX, Warszawa 1967, s. 211–224; Bibliografia historii Polski XIX wieku, Wroc³aw–Warszawa 1958, cz. I, 1815–1831, s. 536–542.
14 Zbiór pamiêtników do powstania Litwy w roku 1831, wyd. F. Wrotnowski, Pary¿ 1833, cz. 1–2,
s. IX, (wyd.1); Pary¿ 1835 (wyd. 2), cyt., za: J. Skarbek, Powstanie listopadowe na Litwie w historiografii
polskiej..., dz., cyt. s. 55, przypis 3.
15 Has³o: XIII. Powstanie na Litwie i Bia³orusi. Bibliografia historii Polski XIX wieku, dz. cyt.,
s. 536–542.
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o znaczeniu historycznym dla Polaków z ziem wschodnich, bêd¹ce skutkiem
wydarzeñ wojennych lat 1939–1945 oraz zmiany granic powojennej Polski,
a przede wszystkim dominacja historii w ujêciu marksistowskim, której przedstawiciele domagali siê m.in. zakwestionowania pogl¹du, wed³ug którego tradycja
powstañcza mia³aby stanowiæ istotê polskiego procesu dziejowego w czasach
porozbiorowych, stanowi³y przeszkodê w badaniach nad dziejami powstañ narodowych. Historycy „nowej powojennej Polski” ¿¹dali zast¹pienia dotychczasowej wiedzy now¹ interpretacj¹, zgodnie z któr¹ powstania polskie mia³y byæ
rozumiane przede wszystkim jako przejawy „walki spo³ecznej, stanowi¹cej
ogniwa prawid³owego procesu kszta³towania siê kapitalistycznego spo³eczeñstwa
i bur¿uazyjnego narodu”. W ten sposób tradycja powstañcza mia³a dostarczyæ
genealogii nowej polskiej rzeczywistoœci.16 W tych warunkach reinterpretacji
tradycji powstañczej nie by³o miejsca na rozleg³e badania nad powstaniami
narodowymi na ziemiach wschodnich dawnej Polski. St¹d tak¿e lata
1945–1956/1958 nie przynios³y praktycznie ¿adnych powa¿niejszych opracowañ
na ten temat, z wyj¹tkiem kilku biografii uczestników powstania litewskiego
1831 r., zamieszczonych w kontynuowanej po wojnie edycji Polskiego S³ownika
Biograficznego. By³y to prace poœwiêcone: gen. Henrykowi Dembiñskiemu
(E. Wawrzykowicza),17 gen. Antoniemu Gie³gudowi (Z. Zarembianki),18
W³odzimierzowi Gadonowi (H. Moœcickiego),19 Józefowi Giedroyciowi
(W. Schmidta),20 Józefowi Stefanowi Giedroyciowi (J. Pachoñskiego).21
Wyk³adni¹ stanowiska historiografii marksistowskiej w Polsce Ludowej w odniesieniu do wydarzeñ powstania listopadowego na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie
by³ odpowiedni rozdzia³ Historii Polski (zbiorowe pod red. Tadeusza Manteuffla), opracowany przez Tadeusza £epkowskiego,22 w którym w odniesieniu do
powstania listopadowego na Litwie czytamy m.in. „[...] Dla prawicy podjêcie
walk na terenie Cesarstwa mia³o zgo³a inn¹ wymowê. Magnateria nastawiona
wrogo do mas ludowych tzw. ziem zabranych, chcia³a przy³¹czyæ do Królestwa
prowincje zabu¿añskie, by wzmocniæ tam w³adzê polskiej szlachty obszarniczej
[...]. Powstanie na terenach Cesarstwa rozpoczê³a ¯mudŸ. Ch³opi litewscy chwycili za broñ, wystêpuj¹c pod wodz¹ szlachcica Borysewicza i ch³opa Gedrimasa
przeciw w³adzom carskim oraz rosyjskim i polskim obszarnikom [?!]. Ruch ten
nosi³ charakter ludowy, ch³opski, gdzieniegdzie antyfeudalny. Wybuch³ on pod
has³em uw³aszczenia, wbrew zamierzeniom czynnego potajemnie w Wilnie
16

A. F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznañ 2000, s. 203.
E. Wawrzykowicz, Dembiñski Henryk, [w:] PSB t. 5, Kraków 1939–1946, s. 65–71.
18 Z. Zarembianka, Gie³gud Antoni, [w:] PSB, t. 7, Kraków 1948–58, s. 438–440.
19 H. Moœcicki, Gadon Wlodzimierz, [w:] PSB, t. 7, Kraków 1948–58, s. 204–205.
20 W. Schmidt, Giedroyæ Józef, tam¿e, s. 429.
21 Pachoñski, Giedroyæ Józef Stefan, tam¿e, s. 429–430.
22 Historia Polski, t. II 1764–1864, cz. II, 1795–1831, red. S. Kieniewicz, W. Kula, Warszawa 1958,
s. 423–484.
17
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nieudolnego komitetu szlacheckiego. Ju¿ w kwietniu szlachta doprowadzi³a do
upadku ten ruch ch³opów litewskich, u¿ywaj¹c niekiedy przemocy [?!] [...]”.23
Takie wypaczone ujêcie wypadków powstania litewskiego funkcjonowa³o praktycznie do 1981 r., w latach 70. i 80. XX w. w z³agodzonej, pozbawionej wtrêtów
ideologicznych, formie.
Opracowania wnosz¹ce istotnie nowe elementy do badañ nad powstaniem
1831 r. na Litwie, powstawaæ zaczê³y w latach 60. i 70. XX w., najliczniejsz¹
spoœród nich grupê stanowi¹, co prawda, przede wszystkim kolejne biogramy
uczestników dzia³añ zbrojnych na Litwie, umieszczone w PSB24, oraz opublikowane na ³amach „Studiów i Materia³ów do Historii Wojskowoœci” i innych
czasopism specjalistycznych25, a tak¿e wydawnictwo poœwiêcone cz³onkom
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.26
Osobn¹ grupê opracowañ stanowi¹ edycje wspomnieñ i pamiêtników
uczestników powstania litewskiego oraz biografie uczestników powstania bêd¹ce
wynikiem rozleg³ych badañ naukowych nad losami uczestników wszystkich
polskich powstañ narodowych w XIX w.27 oraz opracowania poœwiêcone bohaterom powstania litewskiego 1831 r.28
Biogramy uczestników powstania na Litwie w 1831 roku zawieraj¹ tak¿e
kolejne zeszyty PSB, wydawane w latach 70. i 80. XX w. Autorzy którzy je
opracowali to m.in.: Roœcis³aw Skrêt (biogram Leona Potockiego), Robert
Bielecki (biogram Maurycego Prozora), Zbigniew Zacharewicz (biogramy An23

Historia Polski, dz. cyt., s. 457.
Z. Ciechanowska, Gorecki Antoni, [w:] PSB, t. 8, Wroc³aw 1959–1960, s. 306–309; H. Wiêckowska, Gru¿ewski Juliusz, tam¿e, t. 9, Wroc³aw 1960–1961, s. 66–67; J. Dutkiewicz, Jacewicz Onufry,
tam¿e, t. 10, Wroc³aw 1962–1964, s. 264–265; T. £epkowski, Ko³yszko (Ko³ysko) Adam, tam¿e, t. 13,
Wroc³aw 1967–1968, s. 366–367; A. Lewak, Januszkiewicz Eustachy, tam¿e, t. 10, Wroc³aw 1962–1964,
s. 595–597.
25 W. Bortnowski, 2 Korpus w powstaniu listopadowym (22 sierpnia–18 wrzeœnia 1831 r.), Studia
i Materia³y z Historii Wojskowoœci, [dalej SMHW] t. 9; 1963, cz. 1, s. 179–236; H. Kocój, Losy ¿o³nierzy
z oddzia³ów Ch³apowskiego, Rohlanda i Rybiñskiego po przekroczeniu granicy pruskiej w 1831 roku,
SMHW, t. 14; 1968, cz. 2, s. 183–192; J. Zió³ek, Oddzia³y partyzanckie w powstaniu listopadowym,
„Rocznik Bia³ostocki”, t. 12, 1974, s. 211–231 (Litwa: s. 224–228).
26 M. Tyrowicz, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832–1863. Przywódcy, kadry cz³onkowskie.
Przewodnik biobibliograficzny, Warszawa 1964.
27 N. Kicka, Pamiêtniki, oprac. i wstêp J. Dutkiewicz, T. Szafrañski, Warszawa 1972; J. Radziejowski,
Pamiêtniki powstañca 1831 roku, Warszawa 1973; S. Konarski, Dziennik z lat 1831–1834, oprac.
B. £opuszañski, A. Smirnow, Wroc³aw 1973; J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku
i pierwszych lat emigracji, oprac. E. Sawrymowicz, Kraków 1964 (wyd. drugie, Kraków 1967);
W. Zwierkowski, Rys powstania, walki i dzia³añ Polaków 1830 i 1831 roku, oprac. W. Lewandowski,
Warszawa 1973.
28 B. Cygler, Pu³kownik Ludwik Oborski szermierz wolnoœci 1789–1873, Gdañsk 1976; M. Stolzman,
Powstanie listopadowe na WileñszczyŸnie w œwietle pamiêtnika Micha³a Pe³ki-Poliñskiego, „Biuletyn
Biblioteki Jagielloñskiej”, R. 27; 1977, nr 1–2, s. 85–120; tej¿e, „Nigdy od ciebie miasto...” Dzieje
kultury wileñskiej lat miêdzypowstaniowych (1832–1863), Olsztyn 1987, s. 17–18; E. H. Nieciowa, Ze
wspomnieñ Adama Buækiewicza, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, R. 34, 1978–1979.
24
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toniego Przeciszewskiego, Stanis³awa Radziszewskiego, Karola Franciszka Rohlanda, Dominika PrzeŸdzieckiego), Stefan Kieniewicz (biogram Emilii Plater),
Grzegorz B³aszczyk (biogram Adolfa Przeciszewskiego), Hanna Kurde-Banowska-Lutzowa (biogram Micha³a Lisieckiego), Danuta Kamolowa (biogram
Jana Edwarda Romera).29 Lata 80. XX w. przynios³y szereg istotnych opracowañ
w czêœci lub w ca³oœci, dotycz¹cych powstania listopadowego na Litwie w 1831 r.,
zarówno artyku³y w wydawnictwach rocznicowych w 1980 r.,30 opracowania
biograficzne oficerów walcz¹cych na Litwie w 1831 r.,31 jak i opracowania
ogólne.32
Od lat 90. XX w. badania postêpuj¹ w dwóch zasadniczych kierunkach,
po pierwsze przedstawienie ca³oœci dzia³añ organizacyjnych powstania i dzia³añ
zbrojnych, zarówno wojsk regularnych, jak i partyzanckich na Litwie, po drugie
studia nad biografiami uczestników powstania litewskiego w 1831 r. w kontekœcie odtworzenia losów uczestników powstañ narodowych XIX w. na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Pierwszy z kierunków reprezentuj¹, obok
pierwszej w historiografii polskiej próby syntezy powstania listopadowego na
Litwie autorstwa Jana Zió³ka, prace W. Zajewskiego i Norberta Kasperka,33
29 R. Skrêt, Leon Potocki (1799–1864), PSB, t. 28/1, Wroc³aw 1984, s. 91–94; R. Bielecki, Prozor
Maurycy, tam¿e, t. 28/3 Wroc³aw 1985, s. 540–541; Z. Zacharewicz, Przeciszewski Antoni, tam¿e,
t. 28/4, Wroc³aw 1985, s. 671–672; Ten¿e, Radziszewski Stanis³aw, tam¿e, t. 30/1, Wroc³aw 1987,
s. 130–131; Ten¿e, PrzeŸdziecki Karol Dominik, tam¿e, t. 29/1, Wroc³aw 1986, s. 56–57; Ten¿e, Rohland
Franciszek, tam¿e, t. 31; S. Kieniewicz, Plater Emilia, tam¿e, t. 26; G. B³aszczyk, Przeciszewski Adolf,
tam¿e, t. 28/4, Wroc³aw 1985, s. 670–671; H. Kurde-Banowska-Lutzowa, Lisiecki Micha³, tam¿e, t. 17,
Wroc³aw 1972, s. 457–458; D. Kamolowa, Romer Edward Jan, tam¿e, t. 31.
30 M. Tarczyñski, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1980; H. Kocój, Prusy wobec
powstania listopadowego, Warszawa 1980, s. 165–174; J. Zió³ek, Partyzantka w powstaniu listopadowym
[w:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnêtrzne. Militaria. Europa wobec powstania,
Warszawa 1980, s. 254–269.
31 Z. Grot, Dezydery Ch³apowski, Warszawa–Poznañ 1983; J. Tupalski, Gen. Dezydery Ch³apowski
1788–1879, Warszawa 1983, s. 168–253; Ten¿e, O udziale gen. Dezyderego Ch³apowskiego w wojnie
na Litwie w 1831 roku, „Kwartalnik Historyczny” R. XCIII, 3, 1987 (1986), s. 831–838; B. Szyndler,
Henryk Dembiñski 1791–1864, Warszawa 1984, s. 109–160; M. Tarczyñski, dz. cyt.
32 J. Ochmañski, Historia Litwy, Wroc³aw 1982, s. 205–207; D. Wawrzykowska-Wierciochowa,
Sercem i orê¿em ojczyŸnie s³u¿y³y. Emilia Plater i inne uczestniczki powstania listopadowego 1830–1831,
Warszawa 1982, s. 177–182; B. Zakrzewski, Palen dla cara, Wroc³aw 1979, s. 14–22; S. Szostakowski,
Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830–1865, Olsztyn 1987; T. £epkowski, Powstanie
listopadowe, t. III, Warszawa 1987, s. 34–36; D. Beauvois, Powstanie listopadowe a szkolnictwo na
ziemiach litewsko-ruskich, [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Geneza. Uwarunkowania. Bilans.
Porównania, red. J. Skowronek, M. ¯migrodzka, Wroc³aw 1983, s. 45–54; Ten¿e, Inteligencja bez
wyjœcia: Wiedza a przywileje spo³eczne w Wileñskim Okrêgu Szkolnym (1803–1832), [w:] Inteligencja
polska pod zaborami, red. R. Czeputis-Rastenis, Warszawa 1978.
33 J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831, (wyd. 2),
Warszawa 1990, s. 391–412; W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–1831 [w:] Trzy powstania
narodowe, red. W. Zajewski, Warszawa 1997, s. 224–229; ten¿e, Powstanie listopadowe 1830–1831,
Warszawa 1998, s. 125–134; ten¿e, Powstanie listopadowe 1830–1831. Polityka–Wojna–Dyplomacja,
wydanie 2 uzup. i popr., Toruñ 2002, s. 159–169; N. Kasperek, Listopadowi ¿o³nierze w Prusach
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drugi natomiast – opracowania s³ownikowe R. Bieleckiego i W. Œliwowskiej34
oraz opracowania M. Jackiewicza, Mieczys³awa Paszkiewicza i Anny Barañskiej.35 Z opracowañ obcych dotycz¹cych zagadnieñ powstania listopadowego
na Litwie wyró¿niaj¹ siê wczeœniejsza praca historyka litewskiego F. Sliesoriunas’a oraz opracowanie badacza bia³oruskiego A. R. Radzuka.36 Najnowszym
opracowaniem syntetycznym historii powstania listopadowego na Bia³orusi
w powi¹zaniu z wydarzeniami powstania w powiatach litewskich jest studium
autorstwa Olgi Gorbaczowej37, badaczki z Uniwersytetu Miñskiego.
WYBUCH POWSTANIA

29 listopada 1830 r., wybuch³o w Królestwie Polskim powstanie przeciwko
Rosji. Pierwsze wiadomoœci o insurekcji w Warszawie dotar³y do Wilna ju¿
30 listopada 1830 r. W³adze rosyjskie, w obawie o szybkie rozszerzenie siê
powstania na gubernie zachodnie, 1 grudnia wprowadzi³y na Litwie i Bia³orusi
stan wojenny.38 Przeprowadzono tak¿e aresztowania wœród potencjalnych przywódców powstañczych. Mia³y one odstraszyæ ogó³ spo³eczeñstwa od podej-

Wschodnich i Zachodnich w latach 1831–1833. Wspomnienia i relacje..., Olsztyn 1992; Ten¿e, Marszruta
oddzia³ów polskich na Litwie ku granicy pruskiej (9–15 lipca 1831 roku), SMHW, t. 36; 1994, s. 79–96;
Ten¿e, Wejœcie wojsk polskich z Litwy do Prus Wschodnich w lipcu 1831 roku [w:] Powstaniec Polski
w Prusach Wschodnich i na Emigracji. Z dziejów wychodŸctwa polskiego i myœli politycznej po roku
1831, red. S. Kalembka, Olsztyn 1995, s. 11–55.
34 R. Bielecki, S³ownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Warszawa 1995–1998 t. 1–3;
W. Œliwowska, Zes³añcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej po³owie XIX wieku. S³ownik biograficzny, Warszawa 1998.
35 M. Jackiewicz, Wileñska Rossa, Olsztyn 1993; M. Paszkiewicz, Eustachy Kajetan [Sapieha] [w:]
Dom Sapie¿yñski, oprac. E. Sapieha, Warszawa 1995, s. 565–567; Ten¿e, Sapieha Eustachy, PSB, t. 34/4,
Warszawa–Kraków 1993; A. Barañska, Kobiety w powstaniu listopadowym, Lublin 1998, s. 302–304,
(poœwiêcone Emilii Plater).
36 F. Sliesoriunas, 1830–1831 metu sukilimas Lietuvoje, Vilnius 1974; A. R. Radzûk, Paustanne
1830/1831 gg na Grodzenšèyne, „Kraâznauèyâ Zapiski” Vypusk 4, Grodna 1997, s. 98–102 („Grodzìnski
Dzârauny Gistoryka-Arhìolagièny Muzìj”).
37 O. Gorbaczowa, Z historii powstania listopadowego na Bia³orusi, „Przegl¹d HistorycznoWojskowy” R. IV(LV), (Warszawa) 2003, 2, s. 35–74.
38 O. Gorbaczowa, Z historii powstania listopadowego na Bia³orusi, dz. cyt., s. 39; Polnoje sobranije
zakonov rossijskoj imperii, zbiór 2, t. 7, nr 5096; Stan wojenny wprowadzono w guberniach: wileñskiej,
grodzieñskiej, miñskiej i obwodzie Bia³ostockim. Podporz¹dkowano region g³ównodowodz¹cemu wojsk
rosyjskich feldmarsza³kowi Iwanowi Dybiczowi Zaba³kañskiemu. Kwatera g³ówna I. Dybicza od
29 XII 1830 r. do 30 I 1831 r. mieœci³a siê w Grodnie. W³adze rosyjskie planowa³y skupienie rosyjskich
wojsk przeznaczonych do interwencji w Królestwie do 15 I 1831 r. na linii: Grodno–Bia³ystok–Brzeœæ.
Na pocz¹tku kwietnia 1831 r. z czêœci wojsk rozlokowanych na tym terenie oraz jednostek pochodz¹cych
z g³êbi Rosji sformowano specjalna armie rezerwowa gen. To³stoja. Jej zadaniem by³o st³umienie
powstania w guberniach miñskiej i wileñskiej oraz niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia siê na
pozosta³e tereny d. Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego; zob. Rossijskij Gosudarstviennyj Vojenno-Istoriczieskij Archiv [dalej: RGWIA] fond 1, opis 1., die³o 3908; J. Or³owski, Grodnienskaja Starina,
Grodno 1910, s. 246; cyt., za: O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 39, przypis 22 i 23.
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mowania dzia³añ antyrosyjskich. Aresztowano wtedy m.in. ksiêcia Józefa Giedroycia, by³ego genera³a napoleoñskiego, Józefa ChodŸkê, porucznika in¿ynierów. W nastêpnych dniach wydalono z Litwy wielu wybitnych obywateli
litewskich, np. Micha³a Romera, by³ego prezydenta miasta Wilna, Józefa Billewicza, by³ego marsza³ka powiatu rosieñskiego, Ignacego Zawiszê, by³ego marsza³ka powiatu kowieñskiego, Kaliksta Dani³owicza, marsza³ka powiatu telszewskiego.39 W³adze rosyjskie konfiskowa³y tak¿e broñ pozostaj¹c¹ w rêkach
prywatnych, wiêziono i zsy³ano na Syberiê podejrzanych o przygotowywanie
wyst¹pieñ zbrojnych, objêto obserwacj¹ policyjn¹ m.in. m³odzie¿ akademick¹
Wilna i pracowników naukowych tamtejszego uniwersytetu.
Na wieœæ o wybuchu powstania w Królestwie Polskim, rozpoczêto w poszczególnych powiatach Litwy organizacjê powstania. W Wilnie powo³ano
komitet powstañczy, tzw. Komitet G³ówny, zwany tak¿e Rz¹dem Polskim
Tymczasowym w Litwie lub bardziej powszechnie: Centralnym Komitetem
Wileñskim.40 W jego sk³ad weszli: Stanis³aw Szumski, Antoni Gorecki, Ludwik
Zambrzycki, Edward Romer, Justyn Hrebnicki, Micha³ Baliñski, Leon Rogalski
oraz Walerian Pietkiewicz. Instrukcjê dla Centralnego Komitetu przywióz³
z Warszawy emisariusz Jakub Grotkowski.41 Nie wiadomo dok³adnie, kto sta³
na czele Centralnego Komitetu Wileñskiego. Najprawdopodobniej funkcjê tê
pe³ni³ marsza³ek powiatu wileñskiego Stanis³aw Szumski. Cieszy³ siê on du¿ym
autorytetem jako marsza³ek, a ponadto przez ca³y czas przebywa³ w Wilnie.
Dzia³ania Centralnego Komitetu cechowa³a daleko posuniêta ostro¿noœæ, co –
jak stwierdzaj¹ badacze – by³oby trudne do osi¹gniêcia, gdyby na tym stanowisku
39

J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 393; J. Ochmañski, Historia Litwy, dz.
cyt., s. 205.
40

J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 393; J. Tupalski, Genera³ Dezydery
Ch³apowski 1788–1879, Warszawa 1983, s. 170; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 36 (Autorka okreœla tê
strukturê powstañcz¹ jako Komitet Centralny).
41 J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt.; J. Tupalski, dz. cyt., s. 356 przypis 70;
Centralny Komitet Wileñski mia³ za zadanie przygotowanie i kierowanie powstaniem w guberniach
wileñskiej i miñskiej oraz zachodnich powiatach guberni witebskiej; E. Gulczyñski, Rok 1830–1831
w Wilnie, Wilno 1933, s. 40; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 36; Na temat Centralnego Komitetu Wileñskiego
i jego sk³adu osobowego zob. te¿: S. Rabinowiczówna, Wilno w powstaniu roku 1830/31, Wilno 1932;
A. L. Niewiarowicz, Ze wspomnieñ, w: Zbiór pamiêtników do historii powstania polskiego z roku
1830–1831, Lwów 1882 s. 463; J. Szczapiñski, Powstanie w Puszczy Bia³owieskiej, [w:] Pamiêtniki
polskie, t. 2, Przemyœl 1884, s. 241–256; S. Szumski, W walkach i wiêzieniach. Pamiêtniki z lat
1812–1848, Wilno 1931 s. 62; H. Moœcicki, Powstanie listopadowe na Litwie, [w:] Powstanie 1831 r.
na Litwie. Wspomnienia uczestników, Wilno 1931, s. V–X; W sk³adzie Centralnego Komitetu Wileñskiego
wymieniane jest tak¿e nazwisko Pol. A. Niewiarowicz podaje, ze by³ to Wincenty Pol, za nim tak¿e
powtarzaj¹ to D. Ciepienko-Zieliñska, (Emilia Plater, Warszawa 1966 s. 194) oraz J. Tupalski (Genera³
Dezydery Ch³apowski, dz. cyt., s. 356 przypis 70); H. Moœcicki natomiast wspomina, ze w Centralnym
Komitecie znajdowa³ siê Pol ale w póŸniejszym czasie. Nie okreœla on bli¿ej czy by³ to Wincenty Pol
czy Justyn Pol (H. Moœcicki, dz. cyt., s. V) kolejny z autorów E. Gulczyñski zaprzecza jakoby w Centralnym Komitecie uczestniczy³ Pol (E. Gulczyñski, dz. cyt., s. 31–40).
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znajdowa³ siê np. Antoni Gorecki, poeta, znany z radykalnych pogl¹dów.42
Posiedzenia Centralnego Komitetu odbywa³y siê w œcis³ej konspiracji w domu
profesora Uniwersytetu Wileñskiego, Waleriana Pietkiewicza, naprzeciwko koœcio³a œw. Jana w Wilnie. Miejsce to mia³o równie¿ znaczenie symboliczne,
albowiem zbierali siê w nim przed laty filareci, a po powstaniu listopadowym
da³o ono schronienie Szymonowi Konarskiemu.43
W ocenie historyków Centralny Komitet Wileñski nie odegra³ powa¿niejszej roli, mimo ¿e zgodnie z instrukcj¹ Rz¹du Narodowego z Warszawy opracowa³ plan powstania i postanowi³ powo³aæ tajne komitety powiatowe, maj¹ce
na celu przygotowanie powstania na w³asnym terenie. Ka¿dy powiat mia³
w Centralnym Komitecie swego przedstawiciela, który informowa³ o zarz¹dzeniach i uchwa³ach organu centralnego. Jednak dziêki staraniom cz³onków Centralnego Komitetu powsta³a fabryczka broni pracuj¹ca na potrzeby powstania
oraz kasa gromadz¹ca pieni¹dze na potrzeby powstañcze. Centralny Komitet
stara³ siê tak¿e utrzymywaæ kontakty z Warszaw¹ i przede wszystkim z tworz¹cymi siê komitetami powiatowymi.44 Centralny Komitet nie posiada³ jednak
do koñca jasno sprecyzowanego planu dzia³ania i z czasem nie panowa³ ju¿
tak¿e nad sytuacj¹ na Litwie oraz nie podejmowa³ decyzji w sprawie wybuchu
powstania ogólnego.45 Centralny Komitet Wileñski by³ tak¿e inicjatorem
wys³ania do Warszawy przedstawicieli Litwy. Wys³añcy ci przyjêci zostali przez
gen. Józefa Ch³opickiego – dyktatora powstania. Przedstawili sytuacjê na Litwie,
i ducha, jaki o¿ywia spo³eczeñstwo litewskie, oraz zapewnili o gotowoœci do
powstania, dodaj¹c, ¿e tylko has³a i broni oczekuj¹. Delegacja spotka³a siê jednak
z ch³odnym i nieprzychylnym przyjêciem przez gen. J. Ch³opickiego.
Opinia publiczna Królestwa Polskiego by³a jednak ¿ywo zainteresowana
przy³¹czeniem ziem zabranych, równie¿ w myœl rozszerzenia powstania za Bug
i Niemen by³a podnoszona przez krêgi wojskowe i wœród tej sfery bardzo
popularna. Po objêciu dyktatury przez gen. J. Ch³opickiego wzros³y naciski na
niego i Rz¹d Tymczasowy, aby czym prêdzej ruszyæ z wojskiem na Litwê.
Zamiarem g³ównym mia³o byæ rozbicie wojsk Wielkiego Ksiêcia Konstantego
42 E. Gulczyñski, dz. cyt., s. 47; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 36; A. Gorecki w koñcu kwietnia 1831
roku opuœci³ Wilno.
43

H. Moœcicki, dz. cyt., s. V–VI; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 36.

44

Centralny Komitet Wileñski kierowa³ swoich emisariuszy m.in. do Grodna, na Oszmiañszczyznê,
Witebszczyzê i do guberni miñskiej. Na Bia³orusi dzia³ali m.in. Józef Zienkowicz, Józef Szczepañski,
Ignacy Klukowski, Justyn Pol i Ignacy Jankowski; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 37.
45 Centralny Komitet Wileñski oczekiwa³ na wskazówki z Warszawy, ale te, które nadesz³y nie
pochodzi³y jednak od Rz¹du Narodowego, ale jak ocenia O. Gorbaczowa: „w wiêkszym stopniu mieli
na nie wp³yw cz³onkowie Towarzystwa Patriotycznego”; zob. O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 37; J. Tupalski,
dz. cyt., s. 170; zob. J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt.; Powstanie listopadowe na
Litwie, wyd. H. Moœcicki, Wilno 1931, s. VI; E. Gulczyñski, Rok 1830–31 w Wilnie, Wilno 1933,
s. 42–43; S. Rabinowiczówna, Wilno w powstaniu roku 1830/31, Wilno 1932; L. Mieros³awski, Powstanie
narodu polskiego, Pary¿ 1847, t. 2, s. 145.
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i Korpusu Litewskiego wojsk rosyjskich. Koncepcje takiego dzia³ania wysuwali:
Roman So³tyk, Ludwik Kicki i por. W³adys³aw Zamoyski46, a tak¿e p³k Dezydery
Ch³apowski, gen. Wojciech Chrzanowski i p³k (póŸniej genera³) Ignacy Pr¹dzyñski. P³k D. Ch³apowski w memoriale do gen. J. Ch³opickiego z grudnia
1830 r. proponowa³ wys³anie 8 oddzia³ów partyzanckich nad granicê w celu
zbierania ¿o³nierzy przybywaj¹cych z Litwy i Wo³ynia. Wed³ug Pu³kownika:
„oddzia³y te nale¿y rzuciæ na ty³y armii rosyjskiej dla wywo³ania powstañ m.in.
na Litwie, a g³ówne si³y Wojska Polskiego mia³yby równolegle zaj¹æ wa¿ny
strategicznie Brzeœæ Litewski”.47 Gen. Wojciech Chrzanowski w po³owie grudnia
1830 r. projektowa³ skoncentrowanie armii polskiej miêdzy Bugiem a Narwi¹,
uderzenie na Bia³ystok, rozbicie Korpusu Litewskiego, a nastêpnie opanowanie
Wilna. Dalej rozwa¿a³ koniecznoœæ skorzystania ze wszelkich zasobów kraju
i nastêpnie stosownie do rozwijaj¹cej siê sytuacji proponowa³ dzia³ania zaczepne
przeciwko nadchodz¹cym korpusom rosyjskim lub, przy niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach, cofniêcie siê armii do Bielicy, a stamt¹d przez S³onim do Brzeœcia
Litewskiego. Plan ten oceniany by³ przez specjalistów jako racjonalny, œciœle
precyzuj¹cy cele dzia³añ polskich (rozbicie Korpusu Litewskiego i zajêcie
Wilna). Przenosi³ on dzia³ania wojenne poza granice Królestwa Polskiego i dodawa³ mo¿liwoœæ korzystania z zasobów Litwy, a co najwa¿niejsze rozszerza³
dzia³ania powstañcze na ziemie litewskie korzystne zarówno pod wzglêdem
zaci¹gu ochotników i formowania nowych oddzia³ów, jak i prowadzenia wojny
partyzanckiej. Plan W. Chrzanowskiego odznacza³ siê œmia³oœci¹ i stanowczoœci¹
dzia³añ, w ocenie teoretyków wojny „wymaga³ jednak energicznego wprowadzenia w wykonanie i to nie póŸniej jak w pierwszych dniach stycznia 1831
roku [...]”.48 Trzeci z oficerów, p³k Ignacy Pr¹dzyñski, swoje uwagi co do
rozszerzenia powstania na Litwê zawar³ w projekcie z grudnia 1830 r., stano46

J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt.; J. Nowak, W³adys³aw Zamoyski. O sprawê
polsk¹ w Europie (1848–1868), Poznañ 2002, s. 26: „[...] W. Zamoyski przekonany, ¿e zatrzymanie
powstania jest ju¿ niemo¿liwe, sta³ siê rzecznikiem podjêcia zdecydowanych i szybkich dzia³añ wobec
nieprzyjaciela. Pierwszym przejawem nowej postawy m³odego porucznika by³a chêæ poœcigu za Wielkim
Ksiêciem Konstantym, a gdy to zosta³o zaprzepaszczone, obmyœli³ plan orê¿nej rozprawy z Rosj¹.
Zdawa³ sobie sprawê, ¿e jedynym ratunkiem dla trwaj¹cego ruchu jest jak najszybsze zmobilizowanie
wszystkich si³ i œrodków z obszaru zaboru rosyjskiego i w rezultacie stworzenie silnej armii przy pomocy
pozosta³ych ziem polskich – prowincji zabranych [czyli Litwy, Podola, Wo³ynia i Ukrainy – przyp.
J. F.]. Domniemywa³, ¿e Polska ma kilka miesiêcy czasu na zorganizowanie obrony i trzeba ten krótki
okres maksymalnie i niezw³ocznie wykorzystaæ. Stosunek gen. J. Ch³opickiego, ówczesnego wodza
powstania, do koncepcji W. Zamoyskiego, który pe³ni³ przy nim funkcje adiutanta (od 8 XII 1830 r.),
by³ pe³en »ojcowskiego« pob³a¿ania dla rojeñ m³odego podopiecznego”.
47 C. Bloch, Gen. Ignacy Pr¹dzyñski 1792–1850, Warszawa 1974, s. 230; J. Tupalski, Gen. Dezydery
Ch³apowski 1788–1879, dz. cyt., s. 128–134; J. Zió³ek, Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej w strategii
powstañ narodowych XIX wieku, [w:] Europa Nie-prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej (Bia³oruœ, Litwa, £otwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej
Polskiej) w latach 1772–1999, red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 1999.
48 A. K. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska 1831 r., Warszawa 1899, s. 52–53; zob. L. Mieros³awski,
Powstanie narodu polskiego, Pary¿ 1847 t. 2.
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wi¹cym ca³oœciowo jego pierwszy plan operacyjny przestawiony w czasie powstania i zaprezentowany gen. J. Ch³opickiemu. Pr¹dzyñski w celu przyspieszenia
wybuchu powstañ na ty³ach wojsk rosyjskich proponowa³ wys³anie natychmiast
dwóch silnych oddzia³ów partyzanckich: jednego z augustowskiego za Niemen
na Litwê, a drugiego z twierdzy zamojskiej na Wo³yñ. Pr¹dzyñski podkreœla³,
¿e powstanie na tych ziemiach trzeba traktowaæ jako ³¹czne z Królestwem.49
Wszystkie powy¿sze plany dyktator gen. J. Ch³opicki odrzuci³, nie chc¹c podejmowaæ ¿adnych kroków zaczepnych.50
Równolegle z propozycjami przeniesienia dzia³añ zbrojnych na ziemie
zabrane, w tym na Litwê, kierowanymi pod adresem gen. J. Ch³opickiego, sprawê
rozszerzenia powstania na Litwê silnie akcentowano w Sejmie powstañczym
i na ³amach prasy Królestwa Polskiego. Sejm od pocz¹tku swych obrad (pierwsze
posiedzenie od wybuchu powstania odby³o siê 18 grudnia 1830 r.), akcentowa³
pragnienie przy³¹czenia do Królestwa przedrozbiorowych obszarów Rzeczypospolitej, wcielonych do Rosji. Istotne znaczenie w pocz¹tkowej fazie powstania
mia³y dwa dokumenty: wniosek skierowany do Sejmu przez kpt. Henryka
Dembiñskiego z 20–21 stycznia 1831 r., (w którym czytamy m.in.: „Naród polski
[...] oœwiadcza, ¿e z cesarzem rosyjskim a by³ym królem polskim ani pokoju ani
rozejmu nie bêdzie zawiera³ dopóki Litwy, Wo³ynia, Podola i Ukrainy nie
odzyska, ¿e zaœ powsta³ przeciwko narodowi rosyjskiemu oœwiadcza”)51, i adres
skierowany przez Litwinów obecnych w stolicy, odczytany na forum Izby
sejmowej przez Joachima Lelewela 22 stycznia 1831 r.: „Litwa, Wo³yñ, Ukraina
i Podole zawsze nieodstêpne powszechnej sprawie i dziœ obracaj¹ swe oko na
Polskê”. Lelewel odczyta³ tak¿e „Akt solidarnoœci obywateli” tych ziem z narodem polskim i jego sejmem. „Akt” ten wzorowany by³ na „Akcie Litewskim”
z 1794 r. W przed³o¿onym przez J. Lelewela dokumencie czytamy: „Obwieœæmy
œwiatu, ¿e wola nasza i sprawa nasza do DŸwiny i Dniepru jest jedn¹ i nierozdzieln¹, ¿e wszyscy sk³adamy jedn¹ Polskê i ¿e reprezentacja narodowa jedn¹
49 ród ³a do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831, wyd. B. Paw³owski, Warszawa 1931, t. 1,
s. 165 [dalej: r ód³a]; C. Bloch, dz. cyt., s. 201; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt.,
s. 391; J. Feduszka, Twierdze Modlin, Serock, Zamoœæ w planach strategicznych powstania listopadowego,
Lublin 1999, s. 51–52; Równolegle I. Pr¹dzyñski wyra¿a³ swoje opinie o rozszerzeniu powstania na
ziemie zabrane do gen. Józefa Mroziñskiego, ówczesnego szefa Sztabu Glównego Wojska Polskiego.
Biblioteka Uniwersytecka KUL [dalej: BU KUL] Papiery po gen. I. Pr¹dzyñskim, Rkps. nr 61, k. 128;
cyt. za: J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 410 przypis 2.
50 W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–1831. Polityka–Wojna–Dyplomacja, Toruñ 2002, s. 82
i 87: „Ch³opicki rozumowa³ logicznie, a z tej logiki jasno wynika³o, ze wkroczenie na Litwê lub nawet
wys³anie tylko ochotników i instruktorów oznacza³oby spalenie mostów do ugody z carem Miko³ajem...”;
zob. te¿: M. Brzozowski, La guerre de Pologne en 1831, Leipzig 1833: „Ch³opicki zajmuj¹c Brzeœæ
Litewski przecina³ Korpus Litewski, ³atwo móg³ rozbroiæ Korpus Wielkiego Ksiêcia Konstantego i rzucaj¹c tylko ochotników w kierunku Bia³egostoku, Grodna i Dubna, móg³ bez trudu zdezorganizowaæ
Korpus gen. Rosena. Opanowuj¹c Brzeœæ Litewski, Grodno, mo¿e nawet Wilno, Ch³opicki wzmocni³by
powa¿nie rezerwy mobilizacyjne strony polskiej”.
51

Zob. W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–1831, dz. cyt., s. 160–162.
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jest i nierozdzieln¹ a Sejm j¹ tylko prawnie stanowi”.52 Wszystkie te wnioski
kierowane do Sejmu i tam przedstawiane, bezpoœrednio poprzedzi³y sejmowy
akt detronizacji Romanowów z 25 stycznia 1831 r. i uchwalenie ustawy o Rz¹dzie
Narodowym (29 stycznia 1831 r.).53 Odpowiedzi¹ Sejmu na te akty by³o oœwiadczenie Marsza³ka Izby Poselskiej W³adys³awa hr. Ostrowskiego, ¿e „na nowo
i na zawsze nast¹pi unia Polski, Litwy, Wo³ynia, Podola i Ukrainy”,54 oraz
odpowiedŸ Sejmu m.in. w s³owach – „Bracia Litwini, Wo³ynia, Ukrainy i Podola!
Wy którzy jesteœcie z nami, bierzcie za orê¿, który wam podajemy. Z polecenia
naszego twórzcie bratnie hufce i spieszcie z nami do ziem waszych, a¿eby
ujarzmionych ziomków wyswobodziæ [...]”.55
Kolejnym aktem sejmowym zwi¹zanym z rozszerzeniem powstania na
ziemie zabrane by³a uchwa³a z 19 maja 1831 r. „O reprezentacji Litwy i Rusi”.
Sejm postanowi³, ¿e senatorami z mocy prawa s¹ ci, którzy zasiadali w senacie
Rzeczypospolitej w 1792 r. oraz biskupi z tych ziem. Innych senatorów wybieraæ
mia³ sejm spoœród podwójnej liczby kandydatów przedstawionych przez senat.
Pos³owie mieli byæ wybierani po jednym z ka¿dego powiatu, deputowani zaœ po
jednym z ka¿dego miasta wojewódzkiego, wyj¹tkowo Wilno mia³o wys³aæ trzech
deputowanych. Mimo ¿e uchwa³a przewidywa³a wybory dopiero po oswobodzeniu omawianych obszarów, w praktyce wybory te odbywa³y siê z regu³y
w Warszawie. W ten sposób w Izbie Poselskiej zasiad³o 30 pos³ów reprezentuj¹cych województwa wileñskie, miñskie, grodzieñskie, bia³ostockie, wo³yñskie, podolskie i kijowskie.56 Od koñca stycznia 1831 r. aktywnie dzia³a³a tak¿e
grupa deputowanych ziem litewskich i ruskich, gdzie znaleŸli siê m.in.: Aleksander Wereszczyñski, Jan Toplicki, Ksi¹¿ê Adolf Giedroyæ, Karol Kaczkowski,
Ludwik Bêtkowski, Antoni Bernatowicz i Leopold Leon (Lew) Sawaszkiewicz.57
52

Tam¿e, s. 162; J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej, Poznañ 1864, t. XX, s. 72; „Adres solidarnoœci
obywateli” odczyta³ J. Lelewel 24 stycznia 1831 r.
53 W. Czapliñski, Dzieje sejmu polskiego do roku 1939, Kraków 1984, s. 80; A. Ajnenkiel, Historia
Sejmu Polskiego, t. 2, cz. 1, W dobie rozbiorów, Warszawa 1989, s. 52–56.
54 W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–1831, dz. cyt., s. 162–163.
55 J. Lelewel, Polska dzieje i rzeczy jej, dz. cyt., s. 76.
56 A. Ajnenkiel, Historia Sejmu Polskiego, dz. cyt., s. 57; Pierwszym z pos³ów tej grupy by³ Narcyz
hr. Olizar, reprezentant woj. wo³yñskiego, nale¿¹cy do najaktywniejszych cz³onków sejmu, wybrany
wkrótce na senatora-kasztelana.
57 A. Œliwiñski, Joachim Lelewel. Zarys biograficzny. Lata 1786–1831, Warszawa 1932, s. 256;
W³aœnie ta grupa deputowanych przebywaj¹ca w Warszawie z³o¿y³a 21 stycznia 1831 r. adres na rêce
Joachima Lelewela. Ogólna liczba pos³ów z guberni zachodnich wynosi³a 32 osoby: z guberni wo³yñskiej
– 3, z podolskiej, kijowskiej i wileñskiej – po 6, z obwodów Bia³ostockiego – 2, grodzieñskiego – 4,
miñskiego – 5. Wybory trwa³y miesi¹c i dopiero 13–17 sierpnia 1831 r. Wiêkszoœæ deputowanych
zaczê³a do³¹czaæ do sejmu. W sejmie powstañczym reprezentantami ziem dawnego Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego zostali m.in. „z powiatu grodzieñskiego – Aleksander Wielopolski, z nowogródzkiego –
Józef Kaszyc, brzeskiego – Karol Niemcewicz, s³onimskiego – Eugeniusz Breza, mozyrskiego – Feliks
Kieniewicz, dziœnieñskiego – Aleksander Lopaciñski, borysowskiego – Antoni G³uszniewicz, wilejskiego
– W³adys³aw Plater, bras³awskiego – Ludwik Zambrzycki, s³uckiego – Walerian Pietkiewicz i oszmiañskiego – Józef Zienkowicz”; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 73; Dyariusz Sejmu z roku 1830–1831, Kraków
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Generalnie wszystkie grupy i oœrodki polityczne sejmu powstañczego wypowiada³y siê za przy³¹czeniem Litwy i Rusi do Królestwa. Potrzebê jak
najœciœlejszego zwi¹zku z ziemiami zabranymi g³osili pos³owie z grupy liberalnych polityków ziemiañskich („Kaliszan”). Ziemie Litwy i Rusi w ich programie
powinny œciœle zwi¹zaæ siê z Królestwem, aby w ten sposób mog³y i one korzystaæ
z przeobra¿eñ nastêpuj¹cych w Królestwie Polskim m.in. ze zniesienia poddañstwa ch³opów. Grupa pos³ów skupionych wokó³ Ksiêcia Adama Czartoryskiego, Gustawa Ma³achowskiego i Stanis³awa Barzykowskiego, pragnê³a
natomiast w imiê zachowania dotychczasowych przywilejów ziemiañskich, nadania
zwi¹zkowi z ziemiami Litwy i Rusi luŸniejszego („federacyjnego”) charakteru.58
Nastroje sejmowe odzwierciedla³y patriotyczne nastawienie opinii publicznej, wra¿ane od pocz¹tków powstania w prasie warszawskiej i prowincjonalnej, w poezji i drukach ulotnych, kolportowanych w stolicy i we wszystkich
województwach Królestwa Polskiego. Wezwañ do „marszu na Litwê” ju¿
w grudniu 1830 r. ujawni³o siê sporo i to nie tylko na ³amach prasy. Jeden
z poetów nawo³ywa³:
Kraœne s¹ Niemna doliny, Kraœniejsze Litwinów serca,
£¹czcie siê z nami Litwiny, A ¿yæ skoñczy przeniewierca.
Dziœ niech wspólne brzmi¹ modlitwy: Do Litwy, Wodzu do Litwy !59

Na ³amach „Nowej Polski” z 6 stycznia 1831 r., redaktor tej gazety, Józefat
Boles³aw Ostrowski, nawo³ywa³: „¯¹damy og³oszenia bezwarunkowej niepodleg³oœci. ¯¹damy zaniesienia rewolucji do Litwy, Wo³ynia, Podola, Ukrainy
[...]”.60 Na ³amach prasy lokalnej ukazywa³y siê apele i odezwy do mieszkañców
ziem zabranych, taki jak ten zamieszczony w numerze 15 „Goñca Województwa
Augustowskiego” z 4 lutego 1831 r.:
„Opatrznoœæ dzier¿¹ca w rêku losy narodów, pozwoli³a nam w dniu 29 listopada r.z.
Przewróciæ kartê nieszczêœæ naszych i zacz¹æ nowe ¿ycie pod has³em Oyczyzny i Wolnoœci a echo
powstania naszego ju¿ siê odbija w piersiach ka¿dego Polaka, jêcz¹cego od DŸwiny do Dniestru
pod jarzmem Rossji. Ju¿ Reprezentanci narodu zgromadzeni w sejmie przyst¹pili uroczystym
aktem w dniu 20 grudnia r.z. Do rewolucji i uznali j¹ za narodow¹; ju¿ manifestem swoim og³osili
w obliczu Europy ca³¹ Polskê z krajami do Rossji oderwanymi za niepodleg³¹; ju¿ wreszcie
w pamiêtnym dniu dzisiejszym z³o¿yli Cara krzywoprzysiê¿cê z tronu Piastów, Jagie³³ów i Sobieskich, i ca³a Polska, zbrojna, wolna i niepodleg³a, czeka z niecierpliwoœci¹ chwili uderzenia
na wroga.
Rodacy! Roz³¹czy³a nas haniebna grabie¿ lecz jednoczy³o braterstwo i wspólne tylu
wieków szczêœcie i niedola. Czas ju¿ zrzuciæ brzemiê ucisków i pohañbienia, któremi wasz¹

1912, t. 6, s. 382–85, 438–46; P. M. Puciata, Sk³ad i dzia³alnoœæ reprezentacji ziem zabranych na sejmie
1830/31, [w:] Ksiêga pami¹tkowa Ko³a S³uchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno 1933, s. 232;
A. L. Niewiarowicz, dz. cyt., s. 479–480.
58

A. Ajnenkiel, Historia Sejmu Polskiego, dz. cyt., s. 60.

59

Fragment wiersza Stefana Garczyñskiego, cyt. za: W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–31,
dz. cyt., s. 62.
60

Tam¿e.
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godnoœæ otrêtwiæ usi³owano! – [...] Dalej odwa¿cie siê bydŸ wolnymi! – ujrzycie wkrótce
powiewaj¹ce chor¹gwie nasze i na nich bia³ego Or³a z Pogoni¹ wtenczas œpieszcie, poœwiêcajcie
maj¹tki i ¿ycie i walczcie wspólnie z nami na smêtarzach naddziadów naszych dla zbawienia
wspólnej Oyczyzny [...]”.61

Dla ochotników-powstañców przyby³ych z terenów ziem zabranych (zach.
guberni Rosji) i dla rozpatrywania ró¿norakich spraw z nimi zwi¹zanych,
powo³any zosta³ w Królestwie Polskim tzw. Komitet Ziem Ruskich, podzielony
nastêpnie na Komitet Litewski i Komitet Wo³yñski. Komitet Litewski, kierowany
przez Franciszka Niesia³owskiego zosta³ utworzony 15 sierpnia 1831 r. Zgodê
Rz¹du Narodowego na dzia³alnoœæ otrzyma³ Komitet 17 sierpnia. W jego sk³ad
weszli m.in. z guberni grodzieñskiej J. Kaszyc i K. Niemcewicz, z miñskiej
A. £opaciñski i W. Pietkiewicz. Ponadto dwie osoby reprezentowa³y w Komitecie interesy Wileñszczyzny i obwodu bia³ostockiego. Dzia³ania Komitetu
Litewskiego koncentrowa³y siê na poœredniczeniu miêdzy Litw¹ i Bia³orusi¹
a Rz¹dem Narodowym w Warszawie oraz œcis³ym kontakcie z komitetami
powiatowymi na Litwie oraz Komitetem Wo³yñskim. Osobn¹ grup¹ dzia³añ by³o
udzielanie pomocy rodakom z Litwy, którzy znaleŸli siê w Królestwie Polskim.62
Dzia³anie w sejmie i poza nim, wa¿ne wydarzenia, apele i odezwy, oraz
aktywne poparcie przez opiniê publiczn¹ nie wp³ynê³y w istotny sposób na sam
przebieg dzia³añ zbrojnych powstania na Litwie. Centralny Komitet Wileñski,
oczekuj¹cy na pomoc i rozkazy Rz¹du Narodowego z Warszawy z trudem
utrzymywa³ spokój wœród organizuj¹cego siê spo³eczeñstwa ziem litewskich.
Dowodem s³aboœci Centralnego Komitetu i ograniczonego wp³ywu na przebieg
wypadków, by³o to, ¿e po og³oszeniu przez w³adze rosyjskie dodatkowego poboru
rekruta do armii rosyjskiej, w ró¿nych powiatach Litwy zaczê³y spontanicznie
wybuchaæ powstania przeciwko zaborcy.
POWSTANIE NA ¯MUDZI I LITWIE

Organizacja powstania ¿mudzkiego, powstania
w pow. telszewskim i rosieñskim (II–IV 1831 r.)

Joachim Lelewel w czasie obchodów rocznicy powstania litewskiego
i „Ziem Ruskich” w Pary¿u, 25 marca 1832 roku tak mówi³ o patriotyzmie
mieszkañców ¯mudzi.63 Do s³ów J. Lelewela trzeba dodaæ, ¿e jako pierwsi
w ziemi litewskiej w³aœnie ¯mudzini chwycili za broñ. W odstêpach jednodniowych, pocz¹wszy od lutego 1831 roku do walki powsta³y powiaty: rosieñski,
61 „Odezwa do mieszkañców Litwy, Wo³ynia, Podola i Ukrainy”, „Goniec Woiewodztwa Augustowskiego” nr 15; 4 II 1831 r., Suwa³ki.
62 J. Lelewel, Pamiêtniki z roku 1830–1831, Warszawa 1924, s. 159–160; A. L. Niewiarowicz, dz.
cyt., s. 473; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 73.
63

J. Lelewel, Polska dzieje i rzeczy jej, Poznañ 1864, t. XX, s. 120, por. te¿ przypis 1.
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telszewski, szawelski, upicki i wi³komierski. Jako pierwsi rozpoczêli dzia³ania
zbrojne w³oœcianie w powiecie telszewskim w parafiach gintyñskiej i solantskiej
w lutym 1831 r., uprzedzaj¹c termin poboru rekruckiego do armii rosyjskiej.
Dowódcami tych pierwszych oddzia³ów powstañczych byli szlachcic Borysewicz
i w³oœcianin Giedrymas (Giedejma).64 Jak ocenia³ historyk i uczestnik powstania
S. Barzykowski:
„Wiadomoœci o powstaniu Warszawy do ¯mudzi z powodu bliskoœci granicy pruskiej
prêdzej i pewniej jak do innych ziem, dochodzi³y. Wszelkie odezwy i doniesienia z r¹k do r¹k
jak wiatr szybko tu przebiega³y, szerzy³y siê bo lud czytaæ umia³ i silnie siê niemi interesowa³.
Zwyciêstwa nasze dodawa³y otuchy a pomoc zdawa³a siê byæ pewn¹ i konieczn¹ [...]”.65

Najenergiczniej i w pe³ni zorganizowania dzia³ano w powiecie rosieñskim,
gdzie organizatorem powstania by³ pochodz¹cy z powiatu rosieñskiego ziemianin
Ezechiel Staniewicz wraz z braæmi Ignacym i Zenonem.66 26 marca 1831 r. ich
wspó³pracownicy opanowali Rosienie i rozbroili rosyjsk¹ stra¿ graniczn¹, zdobywaj¹c broñ i amunicjê. W akcji tej wziêli udzia³, oprócz Staniewiczów, Juliusz
Gruszewski, Józef Rymkiewicz, Karol Jawtok i Donat Strawiñski.67 Oko³o 200
rosyjskich ¿o³nierzy z Rosieñ przesz³o niedaleko biegn¹c¹ granicê z Prusami.
W s¹siedztwie Rosieñ oddzia³y powstañcze organizowane w ci¹gu miesi¹ca
marca 1831 r., dowodzone przez Józefa Syrewicza, Dominika Dowbora, Jakuba
Tomkiewicza, Józefa Gierdoycia, po³¹czywszy siê, zaatakowa³y obóz wojsk
rosyjskich dowodzonych przez genera³ów Manteuffla i Kachowskoja, zmuszaj¹c
Rosjan do odwrotu. Powstañcy rosieñscy zdobyli ok. 100 karabinów i parê
tysiêcy ³adunków do nich. W Rosieniach utworzony zosta³ Rz¹d Tymczasowy,
na którego czele stanêli: Józef Rymkiewicz, Juliusz Gruszewski i Ignacy Staniewicz.68 Ezechiel Staniewicz powo³any zosta³ na naczelnika powiatowego
z prawem utworzenia rz¹du ze starszych obywateli, natomiast m³odym powierzone zosta³o dowództwo oddzia³ów zbrojnych.69
64 Zbiór pamiêtników o powstaniu Litwy w r. 1831, wyd. F. Wrotnowski, Pary¿ 1835, s. 161;
S. Barzykowski, Historia powstania listopadowego, Poznañ 1883–84, t. 4, s. 170; zob. J. Ciechanowicz,
Pod skrzyd³ami porannej zorzy, Rzeszów 1996, s. 95–97; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 38.
65 S. Barzykowski, dz. cyt., s. 170.
66 J. Ciechanowicz, dz. cyt., s. 91.
67 S. Barzykowski, dz. cyt., s. 171; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 395;
K. Bieliñski, Powstanie listopadowe w Wilnie i na WileñszczyŸnie, Wilno 1934, s. 7; K. Bieliñski
i S. Barzykowski podaj¹ jeszcze nazwiska Stanis³awa i Dobros³awa Kalinowskich oraz Adama Suchorzewskiego. Tak samo czyni Karol Jawtok we wspomnieniach, zob.: Pamiêtnik Karola Jawtoka dowódcy
oddzia³u jazdy, [w:] Pamiêtniki polskie, wyd. K. Bronikowski, Pary¿ 1845, t. 4, s. 36.
68 Wbrew opinii O. Gorbaczowej, opartej na b³êdnej informacji F. Smita zamieszczonej w: Istorji
polskogo wosstanija i wojny 1830–1831 godov, S. Petersburg 1864, t. II, s. 119, Stanis³aw i Dobros³aw
Kalinowscy nie byli przywódcami „Rosieñskiego Komitetu Powstañczego”, na jego czele stali natomiast
Ezechiel, Ignacy i Zenon Staniewicze.
69 J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 395; S. Barzykowski, Historia powstania,
dz. cyt., t. 4, s.1 71: „Wybuch powstania wyznaczono na 20 III 1831 r., spisano akt powstania i plan
uderzenia na miasto powiatowe Rosienie u³o¿ono [...]. Komitet powstañczy [...] powsta³ na zgromadzeniu
u [obywatela] Przeciszewskiego w Cytowianach 17 III 1831 r.”
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Forma rz¹du powiatowego przyjêta w powiecie rosieñskim, by³a inna ni¿
w pow. telszewskim. Jako jednostkê administracyjn¹ przyjêto parafie rzymskokatolickie, powierzono gospodarzom parafialnym zarz¹dzanie, dodaj¹c im do
pomocy z ka¿dych 10 dymów dziesiêtnika, a z ka¿dych 100 dymów setnika.
E. Staniewicz powo³a³ radców przy naczelniku powstania, jako swego rodzaju
organ wykonawczy („rz¹d”).W jego sk³adzie Roch Przeciszewski obj¹³ wydzia³
policji, Leonard Wolmer – wydzia³ ¿ywnoœci, Kazimierz Kontrym – wydzia³
wojskowy, a Janczewski – wydzia³ skarbowy.70 Ca³y „rz¹d rosieñski” zaprzysiê¿ono 15 kwietnia 1831 r. w koœciele parafialnym w Rosieniach, zapewniaj¹c
ca³kowite podporz¹dkowanie w³adzom powstania w Warszawie.71
Za przyk³adem s¹siednich powiatów do powstania przyst¹pi³ powiat
upicki. Powsta³ tu Rz¹d Tymczasowy w Poniewie¿u, który wy³oni³ spoœród siebie
Radê Nieustaj¹c¹ z³o¿on¹ z piêciu cz³onków (Kazimierza Truskowskiego, Józefa
Kozakowskiego, Micha³a Wojsztowicza i Tomasza Ejdrygiewicza), pod przewodnictwem marsza³ka Karola Za³uskiego. Do Rady przyjêto tak¿e Eustachego
Korpia i Todora Roppa. W³adza terenowa powstania oparta zosta³a na komitetach
parafialnych.72
Powstania w pozosta³ych powiatach Litwy mia³y nieco odmienny charakter. W niektórych nie uda³o siê zorganizowaæ od pocz¹tku administracji powstañczej (np. w pow. bras³awskim). W powiecie wi³komierskim powsta³y niezale¿nie od siebie oddzia³y partyzanckie: Micha³a Lisieckiego (nad granic¹ kurlandzk¹), Ferdynanda Grotkowskiego (oddzia³ wystawiony kosztem ksiêcia Eustachego Sapiehy), Cezarego Platera i Emilii Plater (licz¹cy 280 strzelców,
60 kawalerzystów i kilkuset kosynierów), Jana Horodeñskiego oraz Oddzia³
Wolnych Strzelców Wi³komierskich, organizowany w Smilgach w kwietniu
1831 r., dowodzony przez Benedykta Ko³ysko i Fortunata Kossowskiego.73
W powiecie kowieñskim na czele powstania po rozpoczêciu dzia³añ
w innych powiatach ¿mudzkich, stan¹³ Maurycy Prozor. Pierwotnie kierownictwo powstania mia³ obj¹æ Gabriel Ogiñski, jednak sta³o siê to niemo¿liwe wobec
silnego umocnienia Kowna przez Rosjan, tam bowiem w tej silnej twierdzy
70

J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 395.

71

E. Staniewicz, Forma rz¹du naczelnika powiatu rosieñskiego, [w:] Zbiór pamiêtników o powstaniu
Litwy w r. 1831, wyd. F. Wrotnowski, Pary¿ 1835, s. 149–150; tam¿e, Uchwa³a powiatu rosieñskiego,
s. 146–148; cyt. za: J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 395.
72 Pamiêtnik obywatela pow. upickiego, [w:] Zbiór pamiêtników, dz. cyt., s. 152–169; Powstanie
1831 r. na Litwie. Wspomnienia uczestników, wyd. H. Moœcicki, Wilno 1931 s. 61–84; J. Zió³ek,
Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 396–397.
73 Pamiêtniki Micha³a Lisieckiego naczelnika powstania nad granica Kurlandii, [w:] Pamiêtniki
polskie, dz. cyt., t. 2, s. 49–63; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Sercem i orê¿em ojczyŸnie s³u¿y³y.
Emilia Plater i inne uczestniczki powstania listopadowego 1830–1831, Warszawa 1982, s. 177–182;
A. Barañska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1999; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 397–398.
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przebywa³ G. Ogiñski. M. Prozor nakaza³ koncentracjê powstañców z powiatu
we wsi Janów nad Wili¹. Oddzia³y Prozora liczy³y ok. 2000 ¿o³nierzy, z którymi
po³¹czy³ siê powstañczy oddzia³ Bernarda Szukszty, licz¹cy 100 jeŸdŸców i 200
piechurów.74 Dzia³ania rozpoczête na KowieñszczyŸnie 27 marca 1831 r. mia³y
bardzo gwa³towny przebieg, mimo niedostatecznego uzbrojenia oddzia³ów powstañczych. Jak wspomina³ M. Prozor:
„Mocne i obronne po³o¿enie miasta Kowna, odnowione fortyfikacje i garnizon sk³adaj¹cy
siê z 6 tys. regularnego wojska [...] nie dozwoli³y mi zamyœleæ o korzystnem zdobywaniu tego
miasta, przez ca³y bowiem przebieg wojny na Litwie nigdy si³y moje dwóch tysiêcy ludzi nie
dochodzi³y, a z tych ledwie dziesi¹ta czêœæ w strzelby myœliwskie bez bagnetów by³a opatrzona,
reszta zaœ mia³a tylko kosy i kije æwiekami osadzone”.75

Otoczeni ze wszystkich stron powstañcy nieustannie zmieniali miejsca
koncentracji, g³ównie obozuj¹c w lasach. Rosyjska akcja pacyfikacyjna na
KowieñszczyŸnie w kwietniu i maju 1831 r. odznacza³a siê szczególnym bestialstwem, jak czytamy w jednym z raportów powstañczych, ¿o³nierze rosyjscy
„podpalaj¹c domy, zamykali w nich nieszczêœliwe rodziny rolników i z dzik¹
radoœci¹ przypatrywali siê p³omieniom po¿eraj¹cym w³asnoœæ i w³aœcicieli”.76
Wobec trudnej sytuacji powstañców w kowieñskiem i po pierwszych pora¿kach
oddzia³u M. Prozora (m.in. 18 kwietnia 1831 r. pod Kormia³ami), dezercja
z szeregów uszczupli³a znacznie wojsko powstañcze, ale mimo to M. Prozor
stoczy³ 29 kwietnia 1831 r. zaciêt¹ bitwê pod Kiejdanami z oddzia³ami rosyjskimi
gen. N. Sulimy (3000 piechoty), gen. Offenberga (2000 jazdy) i gen. S. Malinowskiego (5 dzia³). M. Prozor broni³ zajêtych przez powstañców Kiejdan przez
ca³y 29 kwietnia, zadaj¹c Rosjanom ogromne straty (blisko 300 zabitych
i wieluset rannych). Sam straci³ ok. 20 ¿o³nierzy. Wobec braku amunicji pod
os³on¹ nocy powstañcy M. Prozora wycofali siê z Kiejdan.77
Powiat zawilejski (œwiêciañski), by³ najbardziej nara¿ony spoœród powiatów Litwy na dzia³ania odwetowe Rosjan, wobec ewentualnych wyst¹pieñ
powstañczych. Silne garnizony rosyjskie ulokowane zarówno w Wilnie, jak
i Dyneburgu, zagra¿a³y Œwiêcianom, stolicy powiatu, tam natomiast znajdowa³o
siê tylko 80 inwalidów i 60 ¿o³nierzy gwardii rosyjskiej. Powstanie rozpoczê³o
siê 12 kwietnia 1831 r., kiedy to oddzia³ Adolfa i Stanis³awa Kublickich wyruszy³
z maj¹tku Polesie do Œwiêcian. Próba zdobycia miasta nie powiod³a siê, ale
Rosjanie opuœcili Œwiêciany. Powstañcy utworzyli w mieœcie „Tymczasowy
Rz¹d Powstañczy” pod przewodnictwem wicemarsza³ka powiatu Wincentego
74

J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 398.
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J. Ciechanowicz, Pod skrzyd³ami porannej zorzy, dz. cyt., s. 92.
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Tam¿e, s. 93.
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M. Prozor, Pamiêtnik powstania powiatu kowieñskiego, [w:] Zbiór pamiêtników, dz. cyt.,
s. 220–221; E. Callier, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w 1831 r., wyd. K. Koz³owski,
Poznañ 1887, s. 97; S. Barzykowski, dz. cyt., t. 4, s. 209; F. Sliesoriunas, 1830–1831 metu sukilimas
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Bortkiewicza. Wtedy te¿ podpisano akt konfederacji. Po kilku tygodniach dzia³añ
rz¹du powstañczego, na pocz¹tku maja 1831 r. si³y powiatu wynosi³y ok. 3 tys.
¿o³nierzy, ale tylko ok. 300 z nich posiada³o broñ paln¹.
W powiecie bras³awskim w lutym i marcu 1831 r. nie zdo³ano zorganizowaæ powstania.78 Dopiero w pierwszych dniach kwietnia bracia Józef i Kazimierz £opaciñscy oraz Józef Kozie³³o razem z przyjació³mi (³¹cznie 20 spiskowych) udali siê do miasteczka £u¿ki w powiecie dziœnieñskim, ok. 5 mil od
Dzisny.79 Tu po³¹czyli siê z 18 podchor¹¿ymi ze szko³y wojskowej w Dyneburgu,
którzy zbiegli do powstania. Przybycie podchor¹¿ych o¿ywi³o przygotowania
powstañcze. Wzorem innych powiatów napisano akt konfederacji, w którego
redagowaniu pomaga³ ksi¹dz Adam Tatur, pijar, on te¿ u³o¿y³ rotê przysiêgi
powstañczej. Powo³any zosta³ Komitet Tymczasowy (na czele z Benedyktem
Klotem), który niebawem zast¹piony zosta³ przez Komitet Sta³y pod przewodnictwem marsza³ka Podbipiêty i zastêpcy Augustyna hr. Brzostowskiego.
W sk³ad Komitetu weszli tak¿e Benedykt Klot, Antoni Korsak, Szyrma Krukozewicz oraz Antoni Kurowski jako sekretarz. W terenie zarz¹dzenia Komitetu
wykonywali tzw. komisarze cywilni. Wkrótce powiat wystawi³ pod broni¹
3 bataliony piechoty i silny szwadron jazdy. Piechot¹ dowodzili dawni ¿o³nierze
napoleoñscy Józef Wo³osowicz, Leopold Klot i Tomasz £opaciñski, jazd¹
natomiast Miko³aj Klot. Wiêkszoœæ wojska powstañczego uzbrojona by³a w kosy
i piki. Naczelnikiem si³y zbrojnej powiatu wybrany zosta³ Walenty Brochocki,
by³y oficer. Duch w wojsku by³ dobry, na stanie uzbrojenia by³o tak¿e jedno
dzia³o, obs³ug¹ jego dowodzi³ artylerzysta Aleksander Rybiñski. A kanonierem
by³ szewc dziœnieñski Ordyñski.80
Powiat bras³awski, jak ju¿ wspomniano, nie zorganizowa³ powstania, czêœæ
obywateli przesz³a do powiatu dziœnieñskiego, jednak i na miejscu z czasem
znalaz³a siê grupa patriotów, którzy w konspiracji czynili przygotowania powstañcze. Zdrada jednego ze spiskowych, Salomonowicza, wywo³a³a jednak falê
aresztowañ. Rosjanie rozszerzyli falê represji po œci¹gniêciu z Dyneburga korpusu gen. T. Schirmana i nastêpnie wojsk p³k. Narcyza Kochowskiego. Represje
wyra¿a³y siê przede wszystkim w grabie¿y ludnoœci i niszczeniu dworów.
Z powiatu uda³o siê wyjœæ jedynie 80 powstañcom, na czele z Fortunatem
Podberskim. Ostatecznie jednak po rozbiciu przez Rosjan do Uciany w pow.
dziœnieñskim dotar³o zaledwie 20 jeŸdŸców. Po odciêciu oddzia³ów powstañczych przez Rosjan od powiatów wi³komierskiego i zawilejskiego nowo odtwo78 W ocenie historyków winê za brak dzia³añ powstañczych w II i III 1831 r. Zrzucono na „opiesz³oœæ
i niegorliwoœæ” marsza³ka powiatu Micha³a Wawrzyckiego oraz na „bogatych obywateli powiatu”;
J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 400.
79 Powstanie powiatu dziœnieñskiego. Pamiêtnik Augusta Chomskiego, [w:] Pamiêtniki polskie, dz.
cyt., t. 4, s. 30–35.
80
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rzone oddzia³y Podberskiego i Makarskiego (³¹cznie 350 ¿o³nierzy) prowadzi³y
walkê partyzanck¹ w lasach pod Taurogami, a¿ do wkroczenia na Litwê korpusu
Wojska Polskiego gen. Antoniego Gie³guda, kiedy to wcielone zosta³y do pu³ku
Stanis³awa Radziszewskiego.81
Powstanie oszmiañskie, wilejskie i wileñsko-trockie (III–IV 1831)

Powstania w powiecie oszmiañskim i wilejskim oraz powstanie wileñskotrockie w 1831 r., przebiega³o odmiennie i specyficznie w porównaniu z powstaniami w poprzednio omówionych powiatach. Tak¿e organizacja i przebieg
powstania na GrodzieñszczyŸnie i PiñszczyŸnie oraz Polesiu mia³y odmienny
przebieg, ale tak¿e w istotny sposób wp³ynê³y na dalsze losy powstania na Litwie.
W naszych rozwa¿aniach dla dope³nienia obrazu powstania na ziemiach zabranych zajmiemy siê tak¿e rol¹ duchowieñstwa w powstaniu litewskim oraz
wp³ywem wydarzeñ powstania litewskiego i echami dzia³añ powstañców dla
mieszkañców Witebszczyzny i Inflant, na które to tereny próbowano rozszerzyæ
dzia³ania zbrojne powstania litewskiego 1831 r.
Jak pisa³ Stanis³aw Barzykowski:
„Ze wszystkich powstañ Litwy, oszmiañskie [...] by³o najosobliwsze bo przez dziesiêæ czy
dwanaœcie osób rozpoczête pomyœlnym skutkiem uwieñczone zosta³o. Naczelnikiem powiatu
oszmiañskiego og³oszony zosta³ Porfiry Wa¿yñski [...]. Na has³o dane powstania z Oszmiany,
uzbrajali siê i obywatele w powiecie. Szczególniej K. hr. PrzeŸdziecki dawny pu³kownik z roku
1812 wystawi³ liczny zastêp kawalerii, Zienkiewicz, oddzia³ 50 ciu tak zwanych »desperatów«
a Stanis³aw Szwejkowski 100 strzelców pieszych”.82

W rzeczywistoœci sytuacja w Oszmianie i powiecie wygl¹da³a nieco
inaczej. W powiecie oszmiañskim przygotowania powstañcze przebiega³y opieszale i ma³o energicznie, przewodniczy³ im Józef hr. Tyszkiewicz. Do powiatu
1 kwietnia 1831 r., Centralny Komitet Wileñski pos³a³ Ignacego Kulikowskiego
i Józefa Zienkowicza, aby przyspieszyli przygotowania powstañcze.83 W Oszmianie przygotowaniami do wyst¹pienia zbrojnego kierowa³ Eustachy Januszkiewicz. Po naradzie, która odby³a siê 4 kwietnia 1831 r., rozpoczêto powstanie.
Grupa 10 spiskowych na czele z Porfirym Wa¿yñskim, Eustachym Januszkiewiczem i Józefem Zienkowiczem, id¹c ulicami Oszmiany w kierunku koœcio³a
oo. Dominikanów, nawo³ywa³a mieszczan do powstania.84 Pod koœcio³em na
81 Tam¿e, s. 401; Powstanie w powiecie bras³awskim. Pamiêtnik Wilczyñskiego (1831), [w:] Pamiêtniki polskie, dz. cyt., t. 3; K. Bieliñski, Powstanie listopadowe, dz. cyt., s. 34.
82
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J. Zienkowicz, Pamiêtnik. Powstanie powiatu oszmiañskiego, [w:] Pamiêtniki polskie, dz. cyt.,
t. 1, s. 145–161; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 398; O. Gorbaczowa, dz. cyt.,
s. 40; Hrabia Józef Tyszkiewicz z czasem odmówi³ kierowania powstaniem oszmiañskim, a tak¿e
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84 Pozostali spiskowi to: Justyn Poll, Kajetan Lenartowicz, Wac³aw Jankowski, Ignacy Kuskowski,
Napoleon Szuniewicz i Wincenty Buttler; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 398;
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czele oddzia³u stan¹³ ksi¹dz Jankowski, pod jego dowództwem zdobyto koszary
i zgromadzon¹ tam broñ.85 Pocz¹tkowo naczelnikiem powstania w powiecie
zosta³ Porfiry Wa¿yñski, jednak wkrótce z³o¿y³ dowództwo i obj¹³ komitet
cywilny powstania jako jego Prezes. Na naczelnika powstania wybrany zosta³
Karol hr. PrzeŸdziecki, by³y oficer napoleoñski, który zgromadzi³ w swoim
maj¹tku w Smorgoniach 100 strzelców (dowodzonych przez b. podchor¹¿ego
Stanis³awa Szwejkowskiego). Po wkroczeniu oddzia³u hr. PrzeŸdzieckiego do
Oszmiany zaprzysiê¿ono akt powstania. H. PrzeŸdziecki zarz¹dzi³ formowanie
nowych oddzia³ów. W ci¹gu kilku dni pod broni¹ znalaz³o siê ponad 2000
powstañców, w tym dwa pu³ki jazdy dowodzone przez Porfirego Wa¿yñskiego.
Powstañcy tylko czêœciowo uzbrojeni byli w broñ paln¹, dysponowali jednak
dwoma ¿elaznymi dzia³ami, wykopanymi na cmentarzu w Rykoniach pod Wilnem. Do organizowania artylerii przyby³ z Warszawy ppor. Wincenty JaŸwiñski,
artylerzysta.86 W powiecie oszmiañskim w³adze powstania og³osi³y równie¿
mobilizacjê wed³ug schematu: dwóch pieszych i jeden konny powstaniec z ka¿dych 20 mê¿czyzn. Oddzielnie emisariusze rozes³ani po parafiach mieli tworzyæ
oddzia³y partyzanckie z ochotników. Oddzia³y te podlega³y Justynowi Pollowi.
Równie¿ ksi¹dz Jankowski jeŸdzi³ po parafiach powiatu, nawo³uj¹c do powstania.
Z powstaniem w pow. oszmiañskim nierozerwalnie zwi¹zane jest przyst¹pienie do insurekcji powiatu wilejskiego. Akt powstania z Oszmiany przywieŸli do powiatu wilejskiego Micha³ ChodŸko i Ignacy Odachowski. Powstañcy
wilejscy opanowali Wilejkê, zajmuj¹c budynki garnizonu rosyjskiego i przejmuj¹c m.in. kilkaset karabinów z bagnetami, kilkaset sztuk broni myœliwskiej,
skonfiskowanej uprzednio przez w³adze rosyjskie, ponad 3000 ³adunków, ok.
100 mudurów i 20 tys. z³p z kasy powiatowej.87 17 kwietnia 1831 r. zaprzysiê¿ono
„Akt Konfederacji” (zapo¿yczony z powiatu oszmiañskiego) podczas uroczystego nabo¿eñstwa na rynku Wilejki. Mimo przygnêbiaj¹cej wiadomoœci, która
nadesz³a z Oszmiany 18 kwietnia, o rzezi dokonanej przez Rosjan na bezbronnej
ludnoœci miasta, kontynuowano organizacjê si³y zbrojnej powstania w pow.
wilejskim.

zob. O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 40; J. Zienkowicz, Powstanie pow. oszmiañskiego, dz. cyt., s. 8–9;
R. Bielecki, S³ownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Warszawa 1998, t. 2, s. 288.
85 „Po zdobyciu arsena³u, os³anianego przez oddzia³ inwalidów pod dowództwem Kryczyñskiego,
powstañcy [...] uzbroiwszy t³um ch³opów, wyszli na ulice miasta. Podczas nabo¿eñstwa ks. Jan Kunowicz
wezwa³ do wsparcia powstania w imiê „Wiary, Ojczyzny, Wolnoœci”. Po zakoñczonej mszy Wincenty
Jakubowski, sekretarz hr. Tyszkiewicza, w imieniu Komitetu Wileñskiego og³osi³ zebranym manifest
i akt konfederacji”; RGWIA f. 405, op. 2,d. 4139 l.7–7, ob.; cyt. za: O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 40.
86
87

J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 399.

S. Dangel, Rok 1831 w Miñszczyznie, Warszawa 1925; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie,
dz. cyt., s. 399.
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Wojska rosyjskie dowodzone przez p³k. Werzelina z polecenia genera³gubernatora wojennego wileñskiego Macieja Charapowickiego zaatakowa³y Oszmianê 14 kwietnia 1831 r. w sile 1500 ¿o³nierzy, 500 Kozaków i 4 dzia³.88 Jak
czytamy we wspomnieniach z tego czasu:
„W Smorgoniach u³ani a w Oszmianie Czerkiesy89, przys³ani przez Chrapowickiego
wyrzynali mieszkañców i lud œpi¹cy! Od Oszmiany do Dobrowlan mil siedem a s³ychaæ by³o
u nas g³uchy huk, id¹cy z daleka, jakby grzmotów, i niebawem dosz³y straszne wieœci o zabójstwach, rabunkach i wyrzynaniu kobiet, dzieci i starców, chowaj¹cych siê w koœciele i pod koœcio³em,
o rozsiekaniu doktora Zawadzkiego [...] Niejeden epizod oszmiañski przypomina³ oblê¿enie
Jerozolimy, jak np. u starca, b³agaj¹cego o ocalenie wnuka Kirgiz strzeli³ mówi¹c: »Ty czesnyj
staryczok!« Jak wychodz¹cemu z dzieckiem nowonarodzonem na rêku odebrano dziecko by
swobodniej strzelaæ do ojca w oczach chorej ¿ony [...] Na drodze Kozacy napadali podró¿nych,
obdzierali kobiety, wykrêcaj¹c im palce dla zdobycia pierœcionka, a trupy wpó³ ¿ywe rzucaj¹c
w fosê [...]”.90

Oszmiana ponios³a straszn¹ karê za aktywnoœæ powstañcz¹, karê podobn¹
do rzezi dokonanej przez wojska Suworowa na Pradze warszawskiej w 1794 r.91
Powstañcy oszmiañscy dowodzeni przez ks. Ludwika Jasiñskiego (Jasieñskiego),
m³odego dominikanina z Oszmiany92, wycofali siê z powiatu, staczaj¹c potyczki
pod Wiszniewem i Runiem oraz œcigani przez Rosjan, po³¹czyli siê z powstaniem
w powiecie wilejskim.
Si³y zbrojne powstania powiatu wilejskiego, jak i rz¹d powiatowy, maj¹c
w œwiadomoœci rzeŸ w s¹siedniej Oszmianie, przenios³y siê w ma³o dostêpne
leœne okolice Miadzio³u, gdzie za³o¿ono g³ówny obóz. W wyniku zabiegów
Powiatowego Komitetu Rz¹dz¹cego wilejskiego, na czele z Karolem Giecewiczem i Naczelnika Si³y Zbrojnej Stanis³awa Radziszewskiego, zmobilizowano
ok. 3 tys. ludzi.93 Po opuszczeniu Wilejki 23 kwietnia 1831 r., powstanie
czêœciowo siê rozproszy³o i dalej dzia³a³y zasadniczo tylko grupy partyzanckie.
88 A. Soko³owski, Dzieje Polski porozbiorowe, Wiedeñ 1905 s. 566 („P³k. Werzulin wyr¿n¹³ ludnoœæ
Oszmiany, zrabowa³ domy i koœcio³y”); J. Skarbek, J. Zió³ek, Duchowieñstwo w powstaniu listopadowym
(1830–1831), „Novum” 11/12, 1974, s. 96; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 42.
89 W³aœciwie oddzia³ 300 Kozaków maj¹cych doœwiadczenie w walkach z Czerkiesami na Kaukazie
i w brutalnym pacyfikowaniu wiosek kaukaskich, wspierany przez 500 ¿o³nierzy piechoty i 4 dzia³a;
W. Zajewski, dz. cyt., s. 190–191.
90 Gabriela z Gûntherów Puzynina, W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiêtnik z lat 1815–1843,
wyd. A. Czortkowski, H. Moœcicki, Wilno 1928 (Reprint, Kraków 1988 KAW.), s. 145.
91 J. Skarbek, J. Zió³ek, dz. cyt.
92 J. Skarbek, J. Zió³ek, dz. cyt.; J. Straszewicz, Les Polonais et les Polonaises...,Paris 1832–1836;
Gabriela z Gûntherów Puzynina, W Wilnie..., dz. cyt., s. 133; zob. W. Jankowski, Powiat oszmiañski,
Petersburg 1898, t. 3, s. 179 i nn.
93 Inicjatywê w formowaniu zaci¹gów ochotniczych przejawiali zarówno dowódcy kawalerii powstania, p³k. Aleksander Wo³odkiewicz i szef sztabu Wiktor Lubañski, jak i dowódcy piechoty, Ignacy
Odachowski i J. Lewkowicz, oraz reprezentanci w³adz cywilnych Kazimierz Bohdanowicz, Jan Chojecki,
Ignacy JaŸwiñski, Jan Kozie³³o, Jan Oskierka i Micha³ Rodziewicz; Powstanie powiatu wilejskiego, [w:]
Zbiór pamiêtników polskich, dz. cyt., s. 282–286; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt.,
s. 399–400.
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Odrêbn¹ czêœæ dzia³añ zbrojnych i powstania na Litwie stanowi insurekcja
wileñsko-trocka.94 W Wilnie najbardziej prê¿nym œrodowiskiem, skorym do
spisku, by³a m³odzie¿ akademicka. Jak pisa³ Ludwik Janowski: „Wilno sp³aci³o
ogromn¹ daninê za swej m³odzie¿y akademickiej, która w tej walce pamiêtnej
o wolnoœæ [powstaniu 1830–1831 – przyp. J. F.], zdoby³a sobie jak najchlubniejsz¹ kartê”.95 Na pocz¹tku roku szkolnego 1830/31 Uniwersytet Wileñski
liczy³ 1200 zapisanych studentów oraz ok. 200 dowolnie pobieraj¹cych nauki
z ró¿nych przedmiotów. W wiêkszoœci byli to ludzie, którzy rozpoczêli naukê
w Uniwersytecie Wileñskim w latach 1823 i 1824, w okresie nasilaj¹cych siê
represji ze strony w³adz rosyjskich. Miasto Wilno sta³o siê w pocz¹tkach 1830 r.
i w czasie wybuchu powstania w Królestwie Polskim, centrum dowodzenia
i koncentracji wojsk rosyjskich, st¹d jakiekolwiek dzia³ania powstañcze by³y
w obrêbie miasta niemo¿liwe do przeprowadzenia. Mimo napiêtej atmosfery
w mieœcie, a przede wszystkim w ko³ach akademickich, organizacjê konspiracyjn¹ przeniesiono poza Wilno. £¹czy³o siê to z potajemnym opuszczaniem
miasta przez liczne grupy studentów i nauczycieli akademickich w kierunku
lasów burbiskich, gdzie oczekiwa³a na nich zgromadzona wczeœniej broñ. Tak
wspomina³ te fakty uczestnik powstania Micha³ Pe³ka-Poliñski:
„Wychodzili [studenci] kilku ma³ymi partiami i pojedynczo przez rogatki Œwiêto-Stefañskie i hilzenowskie i zbierali siê w lasku za Burbiszkami [...] Broñ wyniesiono dawniej czêœci¹
w gnoju na karach, czêœci¹ w zbo¿u do m³yna, czêœci¹ pod pozorem umar³ych z cholery [...]”.96

Ze studentów uniwersytetu, którzy opuœcili Wilno, sformowano Legion
Akademicki. Zasadniczy trzon formacji dowodzonej przez Gronostajskiego,
ksiêdza Petrullewicza, Janowskiego i Klimaszewskiego, stanowi³a grupa 400
akademików, którzy wyszli z Wilna z 29 na 30 kwietnia 1831 roku.97 Oddzia³
zasilili tak¿e profesorowie Uniwersytetu, m.in. Seweryn Ga³êzowski, Walerian
Pietkiewicz i Maciej Staniewicz. Legion Akademicki pod¹¿aj¹cy z Rudnik
i okolic Olkiennik stoczy³ kilka potyczek na brzegach Wilii. Œcigany jednak
przez Rosjan wszed³ g³êbiej na teren powiatu trockiego i po³¹czy³ siê z oddzia³em
partyzanckim Wincentego Matuszewicza. M³odzie¿ wileñska organizuj¹ca powstanie w lasach rudnicko-olkiennickich w bliskoœci Wilna zagra¿a³a szczególnie
liniom komunikacyjnym miêdzy Wilnem a Grodnem, st¹d szybka i bezwzglêdna
akcja rosyjska przeciwko powstañcom, du¿ymi si³ami wojska. 27 maja 1831 r.
rozegra³a siê krwawa bitwa, w której poleg³o ponad 200 ¿o³nierzy Legii Akade94 Powstanie powiatu wileñskiego przez A. J. Jednego w powstaniu tem uczestnika, [w:] Pamiêtniki
polskie, dz. cyt., t. 3, s. 83–89; t. 2, s. 191–192; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt.,
s. 401.
95

L. Janowski, W promieniach Wilna i Krzemieñca, Wilno 1923, s. 214.

96

M. Stolzman, Powstanie na Wileñszczyznie w œwietle pamiêtnika Micha³a Pe³ki-Poliñskiego,
„Biuletyn Biblioteki Jagielloñskiej” R. 27, 1977, s. 104–106; Tej¿e, „Nigdy od ciebie miasto...” Dzieje
kultury wileñskiej lat miedzypowstaniowych, Olsztyn 1987, s. 17.
97

L. Janowski, dz. cyt., s. 217.
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mickiej, pozostali po³¹czyli siê w³aœnie z powstañcami Matuszewicza, walcz¹c
w jego oddziale a¿ do nadejœcia i po³¹czenia siê z korpusem Wojska Polskiego
gen. Dezyderego Ch³apowskiego.98
Duchowieñstwo wobec powstania na ziemiach litewskich

W wiêkszoœci dzia³añ powstañczych na Litwie istotn¹ rolê odegrali
duchowni zarówno w parafiach, w których w czêœci powiatów Litwy organizowano oddzia³y zbrojne i konstruowano organizacjê powstania, jak i duchowni
ze zgromadzeñ zakonnych na ziemiach litewskich. Duchowieñstwo szczególnie
ni¿sze rang¹ zarówno katolickie, jak i unickie, popar³o dzia³ania zbrojne. Inaczej
rzecz siê mia³a z hierarchi¹ wy¿szych szczebli. Ju¿ na pocz¹tku grudnia 1830 r.
metropolita unicki Jozefat Bu³hak wraz z ksiêdzem Józefem Siemaszk¹, wydali
list pasterski do duchownych i wiernych, potêpiaj¹cy „rewolucjê warszawsk¹”.
Powstanie okreœlaj¹ oni jako „zdradê przeciwko prawowitemu monarsze” oraz
wzywaj¹ do modlitw, aby „bóg odwróci³ nauki z³e od ulubionej ojczyzny
naszej”.99 Zbli¿ony punkt widzenia prezentowa³ tak¿e koadiutor ¿mudzki i prezes
Kolegium Rzymskokatolickiego w Petersburgu Szymon Micha³ Giedroyæ.
Natomiast biskup ordynariusz ¿mudzki, sêdziwy Józef Giedroyæ, w liœcie pasterskim wzywa³ wiernych do udzielenia czynnego poparcia powstaniu: „Bóg
wskazuje chwilê do szargania kajdan, wstawajcie wszyscy na g³os Ojczyzny
polskiej”.100 Administrator diecezji wileñskiej biskup sufragan Andrzej Benedykt
K³¹giewicz za to, ¿e po otrzymaniu informacji o rzezi Polaków w Oszmianie,
spl¹drowaniu i spaleniu tamtejszego koœcio³a, wystosowa³ list protestacyjny do
cara Miko³aja I, zes³any zosta³ w g³¹b Rosji na 14 miesiêcy (po powrocie
z przymusowego pobytu w Jaros³awiu w 1839 roku zosta³ ordynariuszem wileñskim). Od powstania od¿egnywali siê m.in. biskupi: mohylewski Kacper Ciecieszowski (ze wzglêdu na podesz³y wiek nieœwiadomie podpisa³ akt potêpiaj¹cy
powstanie, który w kwietniu 1831 r. publicznie sprostowa³ i odwo³a³)101, miñski
Tadeusz Lipski, ³ucki i ¿ytomierski Micha³ Piwnicki, a tak¿e kamieniecki
Franciszek Borgiasz Mackiewicz.
Duch patriotyzmu i postawa obywatelska, o¿ywia³y natomiast ni¿sze
duchowieñstwo. W znacznym procencie solidaryzowa³o siê ono z celami powstania i aktywnie w nim uczestniczy³o. Kap³ani nieœli pos³ugê duchow¹ i wsparcie
dla powstañców, organizowali pomoc medyczn¹, werbunek ochotników, a tak¿e
98 M. Stolzman, „Nigdy od ciebie miasto...” dz. cyt.; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie,
dz. cyt., s. 401.
99

J. Skarbek, J. Zió³ek, Duchowieñstwo w powstaniu listopadowym, dz. cyt., s. 47.

100

W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–1831, dz. cyt., s.183; J. Skarbek, J. Zió³ek, dz. cyt.

101

W. Zajewski, dz. cyt., s. 183.
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czêsto z broni¹ w rêku stawali do walki, czêœciej jednak byli ochotnikami-kapelanami wojskowymi zarówno w oddzia³ach regularnych, jak i partyzanckich.
Na Litwie szczególn¹ postaw¹ patriotyczn¹, nawi¹zuj¹c¹ do tradycji powstania koœciuszkowskiego w 1794 r., demonstrowa³o duchowieñstwo zakonne.
Jak podkreœla Jan Zió³ek: „Na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej
duchowieñstwo nastawione by³o bardziej rewolucyjnie. Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e wszêdzie, gdzie tylko dochodzi³o do wybuchu powstañ, po powiatach
litewskich, na ogó³ poprzedza³o je przybycie ksiê¿y lub zakonników pod pretekstem pe³nienia pos³ug religijnych”.102 W 1831 r. na Litwie postaw¹ patriotyczn¹
wyró¿niali siê zakonnicy zakonów ¿ebrz¹cych: dominikanie, karmelici, bernardyni, franciszkanie i kapucyni. Z zakonów mniszych szczególnie bazylianie.
W szeregach powstañ litewskich znaleŸli siê tak¿e kartuzi i kameduli, np.
w powstaniu wileñskim uczestniczyli karmelici z zakonu w Ostrej Bramie
w Wilnie, a tak¿e wileñscy pijarzy i bonifratrzy. Wœród bohaterskich zakonników
znaleŸli siê m.in. ks. Hieronim Wojtkiewicz (rozstrzelany w kwietniu 1831 r.
przez Rosjan), ks. Andrzej Zapolski (pijar, schwytany i osadzony w twierdzy
w Grodnie, zmar³ w wiêzieniu). Dziewiêciu zakonników ze zgromadzenia kartuzów walczy³o w oddzia³ach partyzanckich Karola Zapolskiego i Tytusa Pus³awskiego. W powstaniu na GrodzieñszczyŸnie walczyli m.in. ks. Franciszek Kamieñski z klasztoru w Berezie Kartuskiej i bazylianin ks. Jan Zas³awski, wziêty
do niewoli pod Koñczycami i Newlem 8 sierpnia 1831 r. i zes³any do Wiatki.103
Na czele oddzia³ów powstañczych znaleŸli siê równie¿ duchowni, np. ks.
Ludwik Jasiñski, dominikanin, dowódca powstania oszmiañskiego, ks. Kajetan
Milewski stoj¹cy na czele powstañców dziœnieñskich czy wspominany ju¿ ks.
Hieronim Wojtkiewicz, organizator powstania wileñskiego. W oddzia³ach powstañczych walczyli tak¿e litewscy ksiê¿a uniccy, np. w powstaniu grodzieñskim
proboszcz i wikary parafii Sny, w powstaniu dziœnieñskim ks. Józef Jeliñski,
w oddziale partyzanckim w Puszczy Bie³owieskiej ks. Andrzej K³yszyñski. Obok
nich w dzia³aniach zbrojnych na Litwie brali udzia³ ks. Dalewski z Nowogródka,
Ludwik Domañski, ks. Jósef Lenkiewicz i ks. Tomaszewski z parafii w G³êbokiem.104
Podkreœliæ równie¿ trzeba zaanga¿owanie duchowieñstwa w organizacjê
administracji powstañczej na Litwie. Niemal w ka¿dym rz¹dzie powiatowym
w powstaniu i w cia³ach administracyjnych powo³ywanych przez powstañców
102

Zob. Duchowieñstwo a powstanie listopadowe, red. W. Rostocki, J. Skarbek, J. Zió³ek, „Roczniki
Humanistyczne” t. 28, Lublin 1980, z. 2.
103

W. Zajewski, dz. cyt., s. 188–189; J. Skarbek, J. Zió³ek, dz. cyt., s. 97–98; Z innych duchownych
walczyli w powstaniu: kleryk Gajlewicz z Nowogródka, kamedu³a Antoni Krucewicz, karmelici Justyn
Mo¿ejko i Leonard Sperkowski z Wilna, Antoni Romanowski z klasztoru kamedu³ów w Œwis³oczy, ks.
Robert Szluzewicz, bernardyn ze Starych Trok; R. W. Horoszkiewicz, Walki niepodleg³oœciowe na
Polesiu, [w:] „Rocznik Ziem Wschodnich” t. 4, red. E. Ruhle, Warszawa 1938, s. 173–174.
104

J. Skarbek, J. Zió³ek, dz. cyt., s. 98–100.
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w poszczególnych czêœciach Litwy i ¯mudzi zasiadali duchowni, np. w pow.
telszewskim w rz¹dzie powiatowym znalaz³o siê a¿ trzech ksiê¿y: dominikanin
ks. Franciszek ¯uk, ks. Stanis³aw Rowbicki i ks. Franciszek Markiewicz, sekretarz biskupa ¿mudzkiego.105
Wed³ug ustaleñ J. Zió³ka w insurekcjê, w s³u¿bê w wojsku i w oddzia³ach partyzanckich zaanga¿owa³o siê co najmniej 350 ksiê¿y, zakonników
i kleryków zarówno w Królestwie Polskim, jak i na Litwie. Z tej grupy wyodrêbniæ mo¿na 148 kapelanów oraz 50 kleryków. Pozostali byli ¿o³nierzami albo
w oddzia³ach partyzanckich, albo w jednostkach regularnych. S³u¿y³o tam m.in.
66 ksiê¿y diecezjalnych i 82 zakonników. Tych ostatnich z ziem wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej by³o 38, natomiast ksiê¿y diecezjalnych ³aciñskich
i unickich 49.106
Powstanie na GrodzieñszczyŸnie i Polesiu.
Echa powstania na WitebszczyŸnie i w Inflantach

Powstanie listopadowe 1830–1831 na GrodzieñszczyŸnie i Polesiu oraz
na terenach po³o¿onych dalej na pó³nocnym wschodzie dawnej Rzeczypospolitej
(Witebszczyzna i Inflanty), nie doczeka³o siê do tej pory osobnego opracowania,
poza drobnymi przyczynkami autorstwa: A. P. Radzjuka (Grodzieñszczyzna),
R. W. Horoszkiewicza (Polesie), Boles³awa Bre¿go (Witebszczyzna i Inflanty)
oraz Olgi Gorbaczowej (Grodzieñszczyzna, Polesie).107
Na GrodzieñszczyŸnie, terenie granicz¹cym bezpoœrednio z Królestwem
Polskim, najwiêksz¹ aktywnoœæ wœród emisariuszy wys³anych przez w³adze
powstañcze w Warszawie w koñcu 1830 r., przejawia³ Ignacy Domeyko. Dzia³o
siê to w momencie, kiedy wiêkszoœæ patriotycznie nastawionej m³odzie¿y z guberni grodzieñskiej na wieœæ o wybuchu powstania w Warszawie poœpiesznie
przeprawia³a siê na terytorium Królestwa Polskiego, zasilaj¹c oddzia³y powstañcze. Fakt ten sprawi³, ¿e w okolicach Grodna dzia³ania powstañcze rozpoczêto z du¿ym opóŸnieniem. Inn¹ bardziej istotn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy
by³o i to, ¿e – jak stwierdza S. Barzykowski: „Grodno i Brzeœæ przy wkroczeniu
wojsk moskiewskich do Królestwa by³y niejako g³ównymi punktami koncentracji
i ruchów wojennych, by³y wszelkich obrotów [wojsk rosyjskich – J. F.] g³ówn¹
podstaw¹. Powstania wiêc niepodobieñstwem by³o zrobiæ”.108 Do Grodna przy105

W. Zajewski, dz. cyt., s. 189.

106

Cyt. Za: W. Zajewski, dz. cyt., s. 190.
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A. P. Radzjuk, Paustannie 1830–1831 gg..., dz. cyt.; R. W. Horoszkiewicz, Walki niepodleg³oœciowe na Polesiu, dz. .cyt.; B. Bre¿go, Odg³osy powstania 1830–31 na WitebszczyŸnie i w Inflantach,
[w:] Pamiêtnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Lwów 1930, t. 1, s. 370–385; O. Gorbaczowa, Z historii powstania listopadowego na Bia³orusi, dz. cyt.
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by³ naczelny dowódca wojsk rosyjskich gen. Iwan Dybicz, który obsadzi³ miasto
licznym wojskiem. W pocz¹tkach 1831 r., dziêki aktywnoœci takich osób jak
wspomniany ju¿ Ignacy Domeyko, Porfiry Wa¿yñski (dowódca powstania
oszmiañskiego), dzia³ania konspiracyjne w regionie staj¹ siê bardziej aktywne,
postêpuj¹ tak¿e przygotowania powstañcze w Puszczy Bia³owieskiej. Konspiratorzy odbywaj¹ liczne spotkania, aby przygotowaæ powstanie i zgromadziæ
broñ.109 W marcu 1831 r. tworzy siê organizacja powstañcza w powiecie
s³onimskim i kobryñskim, podsycana informacjami o sukcesach i rajdzie korpusu
gen. J. Dwernickiego.110 Jednak bezpoœrednich wyst¹pieñ w tych powiatach nie
zanotowano, albowiem oddzia³y powstañcze nie by³y do koñca zorganizowane
i dostatecznie uzbrojone. Na dzia³ania otwarte bezpoœredni wp³yw dopiero mia³
wybuch powstania oszmiañskiego w drugiej po³owie marca 1831 r. i jego brutalne
i barbarzyñskie st³umienie przez wojsko rosyjskie. Gen. Rosen w raporcie dla
gubernatora grodzieñskiego stwierdza³, ¿e szczególnie szerokie przygotowania
do „buntu” maj¹ miejsce w „powiatach kobryñskim i pru¿añskim”.111 20 kwietnia
1831 r. rozpoczê³y walkê oddzia³y partyzanckie w Puszczy Bia³owieskiej i przyleg³ych do niej powiatach. Najwiêkszy oddzia³ licz¹cy 500 powstañców zorganizowali Karol Niemcewicz i Eugeniusz Ronk. Oprócz tego oddzia³u w Puszczy
Bia³owieskiej operowa³y tak¿e i inne, przeciwko którym w pocz¹tkach maja
1831 r. zosta³y skierowane si³y rosyjskie dowodzone przez p³k. Gorskiego
i Sarabijê. 3 maja 1831 r. Rosjanie w pobli¿u Ja³owni zmusili powstañców do
odwrotu, wojska p³k. Sarabiji zajê³y wozy z broni¹ i zapasami ¿ywnoœci znajduj¹ce siê we wsi Królewski Most.112 W tym samym czasie jednak powstañcze
oddzia³y zaatakowa³y od strony Brzeœcia Litewskiego obóz rosyjski w Skidlu.
Z 53-dobowej os³ony obozu zginê³o 25 Rosjan, a 28 uda³o siê uciec. W maju
1831 r. w powiecie grodzieñskim rozpocz¹³ walkê oddzia³ partyzancki Kazimierza Gocwalda, sk³adaj¹cy siê z ochotników-ch³opów i w g³ównej mierze
atakowa³ on obozy wojsk rosyjskich roz³o¿one w powiecie. W okolicach Berezy
Kartuskiej dzia³a³y w tym czasie oddzia³y ksiêdza Lamberta i por. Sylwestra
Ma³achowskiego, by³ego oficera Wojska Polskiego. Tak¿e du¿e wsparcie otrzymali powstañcy od mieszkañców Wo³kowyska, który zamierzano niebawem
opanowaæ (próby takiej jednak ostatecznie nie podjêto).113 Na GrodzieñszczyŸnie
tajn¹ organizacjê powstañcz¹ powo³ano do ¿ycia w styczniu 1831 r. w gronie
jej organizatorów znaleŸli siê wspomniany ju¿ Karol Niemcewicz, marsza³ek
brzeski, oraz sekretarz gubernartora grodzieñskiego Tomasz Kraskowski, ad109 E.
vostanija
110 A.
111 A.
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Or³owskij, Grodnienskaja starina, Grodno 1910, c. 1, s. 246; H. Smitt, Istorija polskogo
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wokat Józef Gocyski i asesor s¹du grodzieñskiego Jan ¯yliñski. Planowano
dzia³ania dwojakiego rodzaju: po pierwsze zdobycie garnizonu grodzieñskiego
lub utworzenie w Puszczy Bia³owieskiej oddzia³u partyzanckiego i rozszerzenie
jego dzia³alnoœci na ca³¹ guberniê.114 Kontakt z Centralnym Komitetem Wileñskim utrzymywany by³ przez Józefa Szczapiñskiego. W lutym 1831 r. J. Szczapiñski i Jakub Szretter, gajowy z Bia³owie¿y, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Wilnie dla przedstawicieli powiatowych. J. Szretter poinformowa³
Centralny Komitet o gotowoœci pracowników leœnych do wsparcia powstania.
W koñcu marca 1831 r. po wyst¹pieniu powstañców na ¯mudzi, przyby³ z Wilna
na Grodzieñszczyznê Stanis³aw Kozakiewicz, emisariusz centralnego komitetu
z propozycj¹ organizacji komitetu gubernialnego podporz¹dkowanego Centralnemu Komitetowi Wileñskiemu. Jego zadaniem by³a tak¿e organizacja osobnych
struktur powiatowych powstania, a jednoczeœnie zorganizowanie wyst¹pienia
zbrojnego w ca³ej guberni.115
Od kwietnia 1831 r. struktury powstañcze zaktywizowa³y dzia³ania w terenie. W celu przygotowania powstania do Puszczy Bia³owieskiej skierowano
Tomasza Kraskowskiego, Kazimierza Gocwalta i Franciszka Prokopowicza, do
powiatów nowogródzkiego i s³onimskiego (do Kaszyca i Mikulskiego) – Tadeusza Mackiewicza i Józefa Gocyskiego, do powiatu wo³kowyskiego – Jana
¯yliñskiego. Do Puszczy na spotkanie z g³ównym leœniczym Eugeniuszem Ronk¹
wyjecha³ Karol Niemcewicz. Jednak, jak zaznacza w swoich wspomnieniach
J. Szczapiñski, do koñca kwietnia by³o tam niewielu zwolenników powstania.116
Mimo tych trudnoœci i przy nasilaj¹cej siê akcji policyjnej ze strony Rosjan,
w po³owie maja 1831 r. w Puszczy Bia³owieskiej istnia³y ju¿ cztery g³ówne
miejsca koncentracji, zgromadzono w nich broñ i ¿ywnoœæ. £¹cznie po przyjœciu
ochotniczego oddzia³u Gocwalta skupi³o siê w tych miejscach do 300 powstañców, ³¹cznie z przyby³ymi tak¿e oddzia³ami z bia³ostockiego, brzeskiego,
wo³kowyskiego i pru¿añskiego.117 14 kwietnia 1831 r. przyjêto w Puszczy „Akt
Konfederacji” (prawdopodobnie dostarczony do zgrupowania z Wilna i traktowany jako rozkaz do powstania). Dowódc¹ si³ zbrojnych zosta³ J. ¯yliñski,
a w³adzê cywiln¹ powierzono K. U. Niemcewiczowi. Pierwsze dzia³ania powstañców ograniczy³y siê jednak do przerwania komunikacji i ³¹cznoœci miêdzy
114 [T. Kraskowski] Pamiêtnik o powstaniu Bia³owieskim, maj¹cy s³u¿yæ jako materia³ do historii
powstañ litewsko-ruskich, Pary¿ 1836, s. 5; K. U. Niemcewicz, Pamiêtnik o powstaniu w Brzeœciu
Litewskim z r. 1831, Pary¿ 1863, s. 66; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 55.
115 J. Szczapiñski, Powstanie w Puszczy Bia³owieskiej, [w:] Pamiêtniki polskie, dz. cyt., t. 2, s. 243;
K. U. Niemcewicz, dz. cyt. s. 63; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 55.
116
117

J. Szczapiñski, dz. cyt., s. 241.

NHAB w Grodnie f. 4, wop. 1, spr. 10 ark. 16.21, cyt. za: O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 56;
J. Szczapiñski, dz. cyt., s. 250; K. U. Niemcewicz, dz. cyt., s. 90.
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Grodnem i Brzeœciem, napadów na transporty i patrole rosyjskie oraz uprowadzeniu koni ze stacji pocztowych.119
W nocy z 9 na 10 maja 1831 roku na Grodzieñszczyznê wkroczy³ Korpus
Wojska Polskiego gen. Dezyderego Ch³apowskiego. Genera³, kieruj¹c siê na
pó³nocny wschód 15 maja 1831 r. zaj¹³ Lidê. Maszeruj¹c dalej, przy³¹czy³ do
korpusu oddzia³y powstañcze z regionu. Obra³ za cel lasy prypeckie gen.
Ch³apowski i rozpocz¹³ przygotowania do dalszego marszu, ale w tym czasie
w granice Litwy wkroczy³y nowe si³y regularnego wojska polskiego, korpus
gen. A. Gie³guda. Mimo wzmocnienia si³ powstañczych na GrodzieñszczyŸnie,
ogólna sytuacja powstania nie by³a korzystna. Kontrakcja wojsk rosyjskich gen.
Lindena zmusi³a powstañców do przejœcia w lasy Puszczy Bia³owieskiej. W powiatach kobryñskim, pru¿añskim, s³onimskim i lidzkim w miejsce rozbitych lub
rozproszonych oddzia³ów Niemcewicza i Ronka, powsta³y nowe: Szrecera
(licz¹cy 400 powstañców), ¯yliñskiego, Da³ubowskiego, Niezabitowskiego, hrabiego Tyszkiewicza, a tak¿e nowo formowany oddzia³ Pus³owskiego, licz¹cy
oko³o 600 ludzi. Oddzia³y te w maju i czerwcu 1831 r. rozszerzy³y dzia³ania
w powiatach s³onimskim, pru¿añskim i kobryñskim, ale w lipcu 1831 r. zosta³y
rozbite przez Rosjan w bitwie pod Newlami.120 W pocz¹tkach lipca 1831 r.
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ najliczniejszy oddzia³ partyzancki na GrodzieñszczyŸnie, licz¹cy ok. 1000 powstañców, dowodzony przez pp³k. Józefa
Kaszyca121 i J. Mierzejewskiego, by³ego oficera napoleoñskiego. Ju¿ 7 lipca
1831 r. oddzia³ ten zaj¹³ miasteczko Gorodziszcze ko³o Nowogródka, a 8 lipca
miejscowoœæ Bielice. 10 lipca podzieli³ siê na dwie czêœci. Oddzia³ pp³k J. Kaszyca wszed³ do Nowogródka, zajmuj¹c obiekt kancelarii rosyjskiej i odbijaj¹c
tamtejsze wiêzienie. Po dwudniowym pobycie w Nowogródku oddzia³ wycofa³
siê z miasta. 16 lipca Nowogródek zajêli Rosjanie.122 Powstanie na GrodzieñszczyŸnie zaczê³o wygasaæ pod koniec lipca 1831 r., gdy ostatni oddzia³ regularnego Wojska Polskiego z korpusu gen. H. Dembiñskiego opuœci³ region,
przekraczaj¹c granicê Królestwa Polskiego.123 Nieliczne oddzia³y odciête walczy³y jeszcze prawdopodobnie do pocz¹tków wrzeœnia 1831 r., szczególnie na
obrze¿ach Puszczy Bia³owieskiej i pograniczu Puszczy Rudnickiej. Od 28 lis119

W. W. Szwied, Po sledam grodnienskoj stariny, Grodno 1993, s. 45; O. Gorbaczowa, dz. cyt.,
s. 56–57; W po³udniowych powiatach guberni miñskiej powstanie zaczê³o siê rozwijaæ dopiero od
po³owy maja 1831 r. Powstanie w niewielkim stopniu objê³o powiaty miñski, bobrujski, ihumeñski
i s³ucki na Bia³orusi.
120 W. W. Szwied, dz. cyt.; A. P. Radzjuk, dz. cyt. s. 100.
121 Józef Kaszyc (1795–1868) ziemianin, uczestnik kampanii 1812–1814, sêdzia 1827, marsza³ek
pow. nowogródzkiego, 1830; wspó³organizator powstania w pow. nowogrodzkim pp³k.; pose³ na sejm
powstañczy; na emigracji zwi¹zany z Hotelem Lambert; M. Czajka, M. Kamler, W. Sienkiewicz,
Leksykon Historii Polski, Warszawa 1995 s. 307.
122 A. P. Radzjuk, dz. cyt., s. 100.
123 Tam¿e.
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topada 1831 r. w Grodnie rozpoczê³a dzia³alnoœæ Komisja „dla wyznaczenia
stopni winy powstañców, sekwestru i kofiskaty maj¹tków”. Represje popowstaniowe dotknê³y, jak oceniaj¹ badacze, kilka tysiêcy osób na samej GrodzieñszczyŸnie, a od 50 do 90 tys. na terenie ca³ego by³ego Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego.124
Na Polesiu terenem samodzielnego powstania by³ przede wszystkim
powiat piñski. Powstanie zorganizowa³ Tytus Pus³owski. W lipcu 1831 r. zgromadzi³ on kilkuset ochotników w swoim maj¹tku Planta (po³o¿onym na pó³noc
od Piñska). Z koñcem lipca oddzia³ T. Pus³owskiego wyruszy³ na zachód. Oddzia³
T. Pus³owskiego, licz¹cy ponad 1000 powstañców, stoczy³ 1 lub 2 sierpnia
1831 r. potyczkê z wojskiem rosyjskim w lasach tochiszyñskich i 3 sierpnia
zaj¹³ Drohiczyn Poleski. Oddzia³ Pus³owskiego sk³ada³ siê w wiêkszoœci z ch³opów i drobnej szlachty, by³o tak¿e w nim m.in. „20 robotników z fabryki sukna
w Chomsku”125 oraz kilku ksiê¿y. Adiutantem T. Pus³owskiego by³ Strangulski,
natomiast funkcjê pisarza w sztabie oddzia³u („sekretarza”) pe³ni³ niespe³na
18-letni Miko³aj Cholewiñski. W sk³adzie oddzia³u znajdowali siê tak¿e uczniowie Liceum Krzemienieckiego przybyli z Wo³ynia.126
Przeciwko oddzia³owi Pus³owskiego znajduj¹cemu siê w Drohiczynie
Poleskim Rosjanie skierowali z Kobrynia wojsko dowodzone przez p³ka Iliñskiego. T. Pus³owski, unikaj¹c walnego starcia z Drohiczyna Poleskiego, wymaszerowa³ na wschód i przez Osowce i Brodnicê skierowa³ siê ku Duboi
w powiecie piñskim. Przy przeprawie przez Pinê nieopodal Koñczyc stoczy³
potyczkê z oddzia³ami p³ka Iliñskiego i 7 sierpnia 1831 r., odskakuj¹c od
nieprzyjaciela, doszed³ do Newla, gdzie jednak przyparty do rzeki i rozleg³ych
bagien 8 sierpnia stoczy³ kolejn¹ bitwê z Rosjanami. Starcie to by³o momentem
kulminacyjnym powstania piñskiego. Oddzia³ T. Pus³owskiego poniós³ klêskê.
Wed³ug danych rosyjskich powstañcy stracili ok. 400 zabitych i rannych, a 87
powstañców dosta³o siê do niewoli. Rosjanie w tej bitwie stracili tylko 14
zabitych i 32 rannych, na ogóln¹ liczbê ok. 4000 ¿o³nierzy zgromadzonych pod
Newlem. Wœród ocala³ych z bitwy powstañców by³ tak¿e T. Pus³owski, który
wraz z oœmioma najbli¿szymi wspó³pracownikami przedosta³ siê na Wo³yñ
i przy³¹czy³ siê do oddzia³u powstañczego Karola Ró¿yckiego. Reszta oddzia³u
Pus³owskiego uleg³a rozproszeniu. Do niewoli rosyjskiej dostali siê m.in. ranni
Piotr Œwie¿yñski (sêdzia graniczny pow. s³uckiego), Szczepan Szczuczyñski,
124

H. Gierowski, Historia Polski 1764–1864, Warszawa 1989, s. 219; S. Kieniewicz, Historia Polski
1795–1918, Warszawa 1969, s. 115; „Upadek powstania by³ równie¿ sygna³em dla przeœladowañ koœcio³a
katolickiego i cerkwi unickiej. W guberni grodzieñskiej w latach 30. tych XIX w. zosta³o zlikwidowanych
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Franciszek Kamieñski (kleryk z klasztoru w Berezie Kartuskiej), Jan Zas³awski
(bazylianin), a tak¿e Pawe³ Rydzewski i Gawe³ Ostrowski. Wiêkszoœæ z nich
zosta³a zes³ana do Wiatki i Bobrujska. Natomiast s¹dzeni i wiêzieni w Piñsku
byli m.in. ziemianie Wiktor Kurzeniecki, Antoni Orzeszko oraz w³oœcianin
Bonifacy Kontonos.127
Drugim wa¿nym oœrodkiem powstañczym na Polesiu by³a ziemia mozyrska. Tutaj na czele powstania stan¹³ Feliks Kieniewicz, organizator oddzia³u
powstañczego. W czerwcu i lipcu 1831 r. zorganizowano w Mozyrskiem jeszcze
kilka oddzia³ów partyzanckich, które po³¹czone stoczy³y m.in. potyczki pod
Mozyrzem (11 czerwca 1831 r.) i pod Micha³kami oraz wiêksze bitwy pod
Owruczem, Waœkowiczami i pod Ur³ami (lipiec 1831 r.). Wiêkszoœæ oddzia³ów
liczy³a po kilkudziesiêciu powstañców i pod koniec czerwca 1831 r. w czêœci
uleg³a rozproszeniu lub rozbiciu przez Rosjan.
Powstanie na Polesiu nie przynios³oby tak du¿ych efektów, gdyby nie
poparcie dla powstania udzielone przez w³oœcian i miejscow¹ drobn¹ szlachtê.
W powiecie piñskim ch³opi licznie wstêpowali do oddzia³ów, a takie nazwiska,
jak: Nalewajko, Kontonos, Bie³ous, Ohrynicz, Kirubczyk, Kiguta, Leoniuk,
Sawczuk, na trwa³e zapisa³y siê w dziejach powstania 1831 r. na Polesiu.128
Liczni mieszkañcy Polesia znaleŸli siê w czasie powstania listopadowego w armii
polskiej w Królestwie. Byli to m.in. por. artylerii Karol Kaczanowski, podoficer
3 Pu³ku u³anów Franciszek Hryniewiecki, Adam Rotkiewicz, Napoleon Orda,
Gracjan Drucki-Lubecki, poleg³ on w szeregach 4 Pu³ku Strzelców Konnych.129
Po rozszerzeniu siê powstania listopadowego w marcu 1831 r. na Litwê
echa tych wydarzeñ dociera³y tak¿e do guberni witebskiej130 i do powiatów
127

R. Tam¿e, s. 174.
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R. Tam¿e; W kontekœcie znanej aktywnoœci Polesia i Piñszczyzny w powstaniu 1830–1831 dziwi
opinia wyra¿ona przez Zachara Szybiekê w najnowszej historii Bia³orusi (Z. Szybieka, Historia Bia³orusi
1795–2000, t³um H. £aszkiewicz, Lublin 2002, s. 59), jakoby „powstanie skupione by³o tylko wokó³
Wilna o Puszczy Bia³owieskiej, a na Bia³orusi wschodniej praktycznie nie by³o ¿adnych dzia³añ powstañców w 1831 r.[!?]” Autor argumentuje swa opinie tym, ze „na tych terenach znajdowa³o siê mniej
szlachty katolickiej, a panowanie rosyjskie trwa³o znacznie d³u¿ej (od 1772 r.)”. Argumentacja ta nie
uwzglêdnia istotnych i znanych faktów z dziejów Polesia, Piñszczyzny i ziemi mozyrskiej w 1831 r.
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O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 57: „W guberni witebskiej »krótkotrwa³e rozruchy« ogarnê³y tylko
powiat lepelski”. Jak dalej stwierdza autorka: „[...] w rozpatrywanym okresie powstanie na ziemiach
Bia³orusko-litewskich, ³¹cz¹c siê z ruchem powstañczym w Królestwie Polskim w d¹¿eniu do odbudowania
jednoœci Rzeczypospolitej, ró¿ni³o siê g³ównie celami, organizacja i przebiegiem dzia³añ wojennych.
Zgodnie z aktem konfederacji g³oszono »wolnoœæ i równoœæ wobec prawa«. Pojêcie »wolnoœci« rozpatrywano jednoczeœnie jako wypêdzenie z ziem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego wojsk rosyjskich,
zjednoczenie ziem utraconych w wyniku rozbiorów 1772, 1793 i 1795, a z drugiej strony – jako realizacje
odwiecznego d¹¿enia Litwinów (w znaczeniu mieszkañców Litwy historycznej – [...]) do zachowania
samodzielnoœci Ksiêstwa w ramach pañstwa federacyjnego. Pragnienie wolnoœci ujawni³o siê nie tylko
w samym fakcie powstania, lecz tak¿e w utworzeniu samodzielnych organów kierowania nim. Wspó³dzia³anie powstañców Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksiêstwa, utrudnia³ brak sta³ej ³¹cznoœci miedzy
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inflanckich (tzw. Inflant Polskich). W pocz¹tkach kwietnia 1831 r. emisariuszami
powstania litewskiego (szczególnie powstania oszmiañskiego) na guberniê
witebsk¹ mianowano w³aœcicieli ziemskich – powiatu lepelskiego Miko³aja
Hrebnickiego i marsza³ka pow. lucyñskiego hr. Brzostowskiego. Dla Inflant
mianowano naczelnikiem okrêgowym do prowadzenia dzia³añ partyzanckich
Kazimierza hr. Plater-Zyberka, stryjecznego brata Emilii Plater, walcz¹cego
w szeregach powstania litewskiego.131
Ochronê guberni witebskiej stanowi³a dla Rosjan twierdza Dyneburg
z niezbyt licznym garnizonem. Natychmiast po wybuchu powstania listopadowego twierdzê zaczêto uzbrajaæ i wzmacniaæ jej garnizon. Do koñca stycznia
1831 r. ukoñczono najwa¿niejsze prace w twierdzy. 29 kwietnia 1831 r. w stan
pogotowia bojowego postawiono szaniec przedmostowy twierdzy dyneburskiej
na DŸwinie dla przeciwstawienia siê wypadom powstañców.132 Garnizony rosyjskich wojsk w innych miastach guberni witebskiej sk³ada³y siê z oddzia³ów
inwalidów, z wyj¹tkiem samego Witebska, gdzie znajdowa³y siê dwa bataliony
rezerwowe piechoty. Dopiero ok. 22 kwietnia 1831 r. do guberni œci¹gniêto rezerwowe pu³ki piechoty z guberni miñskiej i mohylewskiej. Cztery bataliony rezerwowe umieszczono w Witebsku, dwa w Po³ocku i po jednym w Leplu,
Drysie, Wieli¿u i Sura¿u.133
Próby przygotowañ powstañczych pojawi³y siê przede wszystkim w powiatach inflanckich. W opinii specjalnych wys³anników w³adz rosyjskich, takich
jak p³k. Ogariew czy mjr. Lewandowskij (Horodniczy dyneburski), „Mieszkañcy
bynajmniej nie s¹ dobrze usposobieni dla rz¹du rosyjskiego. Jedynie postrach
i przedsiêbrane surowe œrodki zachowuj¹ nale¿yty porz¹dek [...]”, i dalej „[np.]
w powiecie rze¿yckim zagra¿a wielkie niebezpieczeñstwo. Daje siê dostrzec
wzburzenie umys³ów szlachty. Wiêkszoœæ szlachty utrzymuje ze sob¹ stosunki
potajemne [...]”.134 W³adze rosyjskie poprzez sieæ informatorów otrzymywa³y

Rz¹dem Narodowym a Centralnym Komitetem Wileñskim. Ponadto rz¹d warszawski do wiosny 1831
roku nie przedsiêwzi¹³ ¿adnych konkretnych kroków zmierzaj¹cych do rozwoju powstania na ziemiach
Bia³orusko-litewskich”. Wobec niew¹tpliwej s³usznoœci wiêkszoœci powy¿szych stwierdzeñ, podkreœliæ
nale¿y, ze z chwila zwyciêstwa w Warszawie uczestników nocy 29 listopada przed w³adzami powstania
stanê³a z ca³a ostroœci¹ koniecznoœæ wypowiedzenia siê w sprawie prowincji zabranych (w tym Litwy),
w ka¿dym razie wobec granic Polski z 1791 r. Wezwañ do „marszu na Litwê” ujawni³o siê w grudniu
1830 sporo, co podkreœlaliœmy ju¿ w tekœcie, i nie tylko na lamach prasy i w glosach opinii publicznej,
autorka powy¿szych s³ów zdaje siê tego nie dostrzegaæ; W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–1831,
dz. cyt. s. 161–162.
131 B. Bre¿go, dz. cyt., s. 372; zob. A. Barañska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831,
dz. cyt., s. 301,302–131 B. Bre¿go, dz. cyt. s. 372; zob. A. Barañska, Kobiety w powstaniu listopadowym
1830–1831, dz. cyt., s. 301, 302–304.
132 I. Lwow, Krepost – sk³ad Dwiñsk, Dyneburg 1914, s. 51–52; B. Bre¿go, dz. cyt. s. 371–372.
133 B. Bre¿go, dz. cyt.
134 B. Bre¿go, dz. cyt., s. 373: („P³k. Korpusu ¿andarmerii Ogariew do Cara. IV 1831”; „Horodniczy
Dyneburski mjr. Lewandowskij do Genera³ Gubernatora. 18 IV 1831 r.”).
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tak¿e informacje m.in. o codziennych zgromadzeniach u J. Szestokowa, ziemianina w pow. dyneburskim, o zgromadzeniach ziemian na jarmarku w Lucynie
i o wspólnych naradach ziemian pow. lucyñskiego i rze¿yckiego, odbywanych
na wyspie jeziora £ubañskiego (zebraniom tym przewodniczyli Teofil Benis³awski, Weyssenhoff i Wereszczyñski [dwaj ostatni zapewne emisariusze z Królestwa Polskiego lub Centralnego Komitetu Wileñskiego – J. F.]).135
Rozprzestrzenianie siê idei powstañczych w pow. dyneburskim i lucyñskim przejawia³o siê m.in., w kolporta¿u tzw. „Modlitwy Powstañców Polskich”.
Najbardziej aktywni w jej rozpowszechnianiu byli ziemianin Hieronim Korsak
(pow. dyneburski) i Edmund Bouffa³, urzêdnik dyneburskiego s¹du ziemskiego
oraz sekretarze lucyñskich s¹dów: ziemskiego – Œwiêcicki i powiatowego –
Nienatowicz. Równie¿ rozpowszechniano tekst „Modlitwy...” w koœcio³ach podczas nabo¿eñstw za powodzenie powstania, odprawianych m.in. przez ksiê¿y
lucyñskich: Laudañskiego i Kie³psza. Ksiê¿a ci prowadzili tak¿e o¿ywion¹
agitacjê wœród ch³opów inflanckich.136
Bardzo wa¿ne znaczenie dla podjêcia walki zbrojnej na tym terenie, mia³y
tak¿e dostawy i gromadzenie broni dla powstania na Litwie, m.in. z miasta
Kry¿borku w Inflantach zaopatrywano Litwê w proch i naboje dla walcz¹cych
oddzia³ów, tak¿e w maj¹tkach u ziemianina Ryka w pow. dyneburskim i hr.
Brzostowskiego w pow. lucyñskim zgromadzono znaczne iloœci broni, a tak¿e
kuto piki. Ziemianie Wo³³owicz oraz Jan i Donat Kozakiewicze zgromadzili
znaczne iloœci broni palnej w powiecie lucyñskim, a dzier¿awca maj¹tku Ma³ta
w powiecie rze¿yckim Janowski nakaza³ wykonanie i wzmocnienie czterech
³odzi dla zamierzonych dzia³añ powstañczych na jeziorze £ubañskim.137
Plany powstañcze w Inflantach zak³ada³y zasadniczo wywo³anie powstania
na tym terenie, po opanowaniu Inflant zamierzano wywo³aæ insurekcjê na
WitebszczyŸnie. W dalszej kolejnoœci zamierzano przenieœæ dzia³ania do guberni
pskowskiej i w razie napotkania tutaj silniejszego oporu, po spl¹drowaniu
guberni, wycofanie siê do Inflant. Plany te uzale¿nione jednak by³y od opanowania przez powstañców twierdzy w Dyneburgu.138 Opanowanie tej fortecy pozwoli³oby powstañcom inflanckim po³¹czenie z powstaniem litewskim, a nade
wszystko umo¿liwi³oby zdobycie niezbêdnego zaopatrzenia w broñ i amunicjê.
Zajêcie Dyneburga – bardzo wa¿nego strategicznie punktu – da³oby znaczn¹
przewagê nad Rosjanami po³¹czonym powstaniom: inflanckiemu i litewskiemu.
135 B. Bre¿go, dz. cyt.; Czy uczestnicz¹cy w rozmowach Wereszczyñski, to mjr Aleksander Wereszczyñski, przysz³y dowódca ochotniczej Legii Podolsko-Wo³yñskiej, uczestnicz¹cej w obronie twierdzy
zamojskiej? Niestety nie uda³o siê jak dot¹d ustaliæ.
136 Akta Kancelarii Genera³ Gubernatora Witebskiego (Oddz. III Tajny) r. 1836; cyt., za: B. Bre¿go,
dz. cyt., s. 374; Niestety nie uda³o siê autorowi dotrzeæ do wiarygodnego tekstu „Modlitwy Powstañców
Polskich” kolportowanej w Inflantach w roku 1831.
137

B. Bre¿go, dz. cyt.
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Przygotowuj¹c siê do opanowania twierdzy dyneburskiej, powstañcy inflanccy
pok³adali wielkie nadzieje w wychowankach dyneburskiej szko³y podchor¹¿ych
(junkrów) umieszczonej w twierdzy. W szkole tej pobiera³o nauki wielu synów
znakomitych rodów litewskich. Mimo zakazów i surowoœci rosyjskiej szko³y
wojskowej, du¿a czêœæ podchor¹¿ych manifestowa³a swoje przywi¹zanie do
polskoœci. Wieœæ o powstaniu w Warszawie w 1830 r. o¿ywi³a jeszcze bardziej
te uczucia i podsyci³a nastroje patriotyczne wœród uczniów szko³y. Grupa
wychowanków szko³y nawi¹za³a kontakty z Emili¹ Plater, mieszkaj¹c¹ w niedaleko od Dyneburga po³o¿onych Liksniach. Czêœæ podchor¹¿ych w czasie urlopów
pe³ni³a funkcje emisariuszy powstania litewskiego. Po wybuchu powstania na
Litwie, podchor¹¿owie nale¿¹cy do spisku wys³ali 5 kwietnia 1831 r. dwóch
przedstawicieli: Micha³a Bobrowskiego i Jana Klota do Widz dla porozumienia
siê z dowództwem powstania. Obaj jednak po przekroczeniu DŸwiny zostali
ujêci, ale unikaj¹c kary, zostali odes³ani do Dyneburga.139 Dowództwo powstania
w przyleg³ych do Inflant powiatach litewskich zwleka³o z wypraw¹ na twierdzê
dynebursk¹. W po³owie kwietnia 1831 r. oddzia³y rosyjskie z twierdzy zaanga¿owane by³y w dzia³aniach pod Wilnem. Wczeœniej, 9 kwietnia 1831 r.,
oznajmiono podchor¹¿ym dyneburskim, ¿e wcieleni zostan¹ do Korpusu gen.
I. Dybicza. Wiêkszoœæ z nich postanowi³a wiêc zbiec i przy³¹czyæ siê do powstania w powiecie wilejskim. Podchor¹¿owie w liczbie 18 (na 40 znajduj¹cych
siê na trasie marszu do gen. Dybicza)140 24 kwietnia 1831 r. przybyli do zajêtych
przez powstañców £u¿ek w powiecie dziœnieñskim. Byli to: Aleksander
P¹gowski, Aleksander Rypiñski, Józef Szuk, Antoni Przysiecki, Lucjan Plater,
Ferdynand Plater, Aleksander Zbro¿ek, Ludwik Aleksander Obuchowicz, Jan
Klot, Rudolf Klot, Józef Strupiñski, Antoni £abuñski, Kazimierz Korsak, Józef
Kontrymowicz (£awrynowicz), Maciej So³ohub, Kazimierz Borowski, Feliks
Napoleon Rewkiewicz i Jan Koœcia³kowski.141 25 kwietnia po przybyciu podchor¹¿ych do £u¿ek podpisano akt konfederacji, a 26 kwietnia wybrano Tymczasowy Komitet Powstañczy pow. dziœnieñskiego. Wodzem si³y zbrojnej powiatu zosta³ p³k. Wincenty Brochocki. Podchor¹¿owie dyneburscy znaleŸli siê
w sztabie powstania, dozorowali arsena³ i przygotowywali uzbrojenie (w tym
artyleriê), dowodzili tak¿e poszczególnymi kompaniami w batalionach wojska
powstañczego pow. dziœnieñskiego. 8 maja 1831 r. powstañcy dziœnieñscy zajêli
Dzisnê po krótkiej walce z niespe³na batalionem piechoty wojsk rosyjskich,
obsadzaj¹cym miasto. W Dziœnie zajêto magazyny, których Rosjanie nie zd¹¿yli
139 F. Wrotnowski, Historia powstania w 1831 roku na Wo³yniu, Podolu, Ukrainie, ¯mudzi i Litwie,
Lipsk 1875, t. 2, s. 214–221; B. Bre¿go, dz. cyt., s. 375.
140
141

F. Wrotnowski, dz. cyt., s. 220–229; B. Bre¿go, dz. cyt., s. 376.

Akta Kancelarii Namiestnika Jego Cesarskiej Moœci, w Królestwie Polskim r. 1832, Nr 19 [...],
cyt., za B. Bre¿go, dz. cyt., s. 376.
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sp³awiæ rzek¹ do Rygi.142 Zajêcie Dzisny przez powstañców szerokim echem
odbi³o siê na WitebszczyŸnie.
W powiecie po³ockim zjawi³ siê emisariusz powstania diœnieñskiego
Cybulski, który wspólnie z ziemianinem Soko³owskim rozpocz¹³ agitacjê i werbunek ochotników do powstania. Do rozszerzenia dzia³añ agitacyjnych przyczynili siê tak¿e dziekan unicki Rochlañski, weteran napoleoñski z 1812 r.
W. Bielikowicz, a tak¿e poczmistrz po³ocki i ksiê¿a dominikanie z Po³ocka.
Aktywnie dzia³ano na rzecz powstania, m.in. na jarmarkach w Bieszenkowicach
w powiecie lepelskim i w £ouszach w powiecie horodeckim. W powiecie
drysieñskim w miasteczku Wo³yñce ksiê¿a dominikanie po³occy na czele z ksiêdzem Jurgielewiczem rozpoczêli nawet produkcjê amunicji dla powstañców.143
Rozpoczêcie powstania w pow. dziœnieñskim i zajêcie przez powstañców
Dzisny powa¿nie zagrozi³o miastom Witebszczyzny: Po³ockowi, Drysie i Leplowi. Powstañcy najpierw planowali wywo³anie powstania w pow. lepelskim.
Skierowany tam zosta³ dla przygotowania wyst¹pienia zbrojnego ks. pijar Adam
Tatur, który w porozumieniu z ziemianinem Korsakiem i skierowanym nieco
póŸniej z pow. dziœnieñskiego Józefem Siemaszk¹, na czele kilkudziesiêciu
konnych, mia³ wywo³aæ powstanie. 10 maja 1831 r. powstañcy skoncentrowali
siê w maj¹tku szlachcica ¯aby. 11 maja ponad 100 uzbrojonych w broñ paln¹
powstañców zajê³o miasteczko Uszacz w powiecie lepelskim. Zadaniem naczelnym tej grupy, dowodzonej przez J. Siemaszkê, by³o porwanie gubernatora
witebskiego gen. Szredera, który wed³ug wiarygodnych informacji w³aœnie
11 maja mia³ przeje¿d¿aæ przez Uszacz. Plan jednak nie powiód³ siê, gen. Szreder
zosta³ uprzedzony o przygotowywanej zasadzce. 12 i 13 maja 1831 r. powstañcy
wyruszyli z Uszacza do Dzisny, pozostawiaj¹c w powiecie jedynie informatorów.144
Zajêcie przez powstañców Dzisny i wywo³anie powstania w powiecie
lepelskim wywar³o wielkie wra¿enie na mieszkañcach okolic i o¿ywi³o ducha
narodowego, jednak korzyœci wymiernych nie przynios³o. Przeciwdzia³ania rosyjskie by³y szybkie, wys³any z Witebska oddzia³ rosyjski dowodzony przez p³k.
Makarowa (500 ¿o³nierzy) zaj¹³ Dzisnê i zmusi³ powstañców po krwawej
i zaciêtej walce do opuszczenia miasta. 15 maja 1831 r. powstañcy dziœnieñscy
po³¹czyli siê w £u¿kach z wojskiem powstañczym pow. wilejskiego i zawilejskiego oraz ocala³ymi si³ami powstania oszmiañskiego. Zgromadzone w £u¿kach
si³y powstañcze liczy³y ponad 4000 ¿o³nierzy, w tym 600 konnych i 1000
piechoty uzbrojonej w broñ paln¹.145 Powstañcy byli jednak s³abo zaopatrzeni
w amunicjê oraz ka¿dy z powiatów mia³ swojego dowódcê. £ad w oddzia³ach
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F. Wrotnowski, dz. cyt., t. 2, s. 230–234, 237; B. Bre¿go, dz. cyt., s. 377.
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B. Bre¿go, dz. cyt., s. 378.
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D. Kropotov, iò grafa N. Muravjeva, Petersburg 1874, s. 493–494; F. Wrotnowski, dz. cyt.,
t. 2, s. 238; B. Bre¿go, dz. cyt., s. 380.
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utrzymywali jedynie podchora¿owie dyneburscy. Tak du¿y oddzia³ powstañczy
znalaz³ siê jednak od samego pocz¹tku w bardzo trudnej sytuacji, ze wszystkich
stron bowiem otacza³y go wojska rosyjskie. W Dziœnie i w G³êbokiem znajdowa³o siê po ok. 1000 ¿o³nierzy rosyjskich, w Œwiêcianach p³k. Chi³kow
zgromadzi³ 1000 ¿o³nierzy piechoty, pu³k jazdy i 6 dzia³, w Widzach stacjonowa³
p³k. Kachowski z batalionem piechoty i bateri¹ artylerii konnej. Od strony
DŸwiny osacza³a powstañców twierdza dyneburska z wzmocnionym garnizonem
(ok. 4500 ¿o³nierzy), z której przeciwko powstañcom skierowali Rosjanie p³k.
Kapela z batalionem saperów i 4 dzia³ami. W guberni witebskiej koncentrowa³a
siê tak¿e armia rezerwowa gen. hr. To³stoja (ok. 15 tys. ¿o³nierzy), do Po³ocka,
Drui i Dryssy œci¹gali Rosjanie nowe si³y (ok. 6 tys. ¿o³nierzy).146
Wobec takiej sytuacji powstañcy powstrzymali siê od przejœcia DŸwiny
i prowadzenia dalszych dzia³añ po tej stronie rzeki. 17 maja 1831 r. Powstañcy
dwiema kolumnami wyruszyli z £u¿ek. Pierwsza, dowodzona przez Ignacego
i Feliksa Odachowskich, licz¹ca 100 konnych, 100 pieszych i kosynierów,
skierowa³a siê do guberni witebskiej, druga pod wspólnym dowództwem Brochowskiego i Radziszewskiego, z³o¿ona z 650 powstañców konnych, 600 strzelców pieszych i 1000 kosynierów oraz taborów, w tym sprzêtu do naprawy dróg
i mostów, ruszy³a ku Wi³komierzowi.147 19 maja 1831 r. Oddzia³ Odachowskich
wkroczy³ do guberni witebskiej i zaj¹³ miasteczka Kublicz i Uszacz w powiecie
lepelskim. 20 maja powstañcy przeciêli komunikacjê na trakcie z Lepla do
Witebska, miêdzy miasteczkami Kamieñ i Boczejkowo. Tego dnia tak¿e Odachowscy z oddzia³em zajêli Lepel, znosz¹c tamtejszy garnizon rosyjski. Kontrakcja wojsk korpusu gen. hr. To³stoja by³a jednak natychmiastowa. Brygada
czwartej dyw. huzarów gen. Kab³ukowa otoczy³a powstañców. Oddzia³ Odachowskich zosta³ z 22 na 23 maja 1831 r. zupe³nie rozbity, wiêkszoœæ powstañców
poleg³a, pozostali dostali siê do niewoli. 23 maja Rosjanie wkroczyli do Lepla.
Po zajêciu miasta przez Rosjan gen. hr. To³stoj dla przywrócenia w powiecie
porz¹dku skierowa³ tutaj gubernatora mohylowskiego N. Murawjewa.148
Do 10 czerwca 1831 r. ruch powstañczy w guberni witebskiej by³ ju¿
ostatecznie zlikwidowany, przyczyni³y siê do tego zarówno dzia³ania represyjne
N. Murawjewa, jak i przymusowy kwaterunek rosyjskiej armii rezerwowej, której
sztab znajdowa³ siê w Witebsku.
G³ówne si³y powstañ: dziœnieñskiego, wilejskiego i zawilejskiego, po 17
maja stoczy³y zwyciêsk¹ bitwê z wojskiem rosyjskim pod Koczergiszkami
w powiecie wi³komierskim i przedar³y siê na ¯mudŸ, gdzie 10 czerwca pod
¯ejmami po³¹czy³y siê z korpusem Wojska Polskiego gen. A. Gie³guda.149
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Powstanie 1831 r. w guberni witebskiej spowodowa³o szereg drastycznych
represji ze strony w³adz rosyjskich, skierowanych przeciwko uczestnikom insurekcji i ich rodzinom. Dobra ziemskie aktywnych uczestników powstania
zosta³y skonfiskowane. Pojmani uczestnicy powstania byli na miejscu rozstrzeliwani (dotyczy³o to przede wszystkim oficerów) lub zsy³ani na Syberiê.150 Osoby
wspó³pracuj¹ce z ruchem powstañczym lub o to podejrzane poddano surowemu
nadzorowi policyjnemu, np. rodzina Platerów i ich krewni, w³oœcianie polscy
z Kras³awia oraz ksiê¿a misjonarze z klasztoru w Kras³awiu i duchowni z innych
parafii pow. dyneburskiego. Pozostawali oni pod nadzorem policyjnym jeszcze
w roku 1838.151 Powstanie nie tylko na WitebszczyŸnie, dostarczy³o dowodów
w³adzy rosyjskiej, ¿e szlachta polska to „klasa niewdziêczna i niebezpieczna”
o „wyj¹tkowej sk³onnoœci do przestêpczej dzia³alnoœci przeciwko prawowitej
w³adzy”, z czego p³ynê³y wnioski dotycz¹ce koniecznoœci „prawdziwego przekszta³cenia stanu szlacheckiego i w szczególnoœci oddzielenia tych, którzy nie
mieli ¿adnych udokumentowanych praw na swoje przywileje”.152 Represje
wobec polskiej szlachty realizowano zgodnie z projektami przekszta³ceñ spo³ecznych, opracowanymi w myœl ukazu cara z 19 paŸdziernika 1831 r., za pomoc¹
Komitetu Zachodniego wy³onionego 16 wrzeœnia 1831 r. z Komitetu Ministrów.
Celem dzia³añ by³o przygotowanie prawnych podstaw wszechstronnej integracji
tzw. guberni polskich z cesarstwem. A¿ do rozwi¹zania Komitetu w 1848 r. na
jego posiedzeniach zapada³y najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce polskiej szlachty
i Kraju Zachodniego.153 Guberniê witebsk¹ podzielono w latach 1832–1834 na
cztery obwody, a zarz¹dzanie obwodami polecono „nadzwyczajnym naczelnikom
wojskowym”. Zakazano u¿ywania jêzyka polskiego w urzêdach pañstwowych,
zniesiono na terenie guberni, tak jak we wszystkich guberniach zachodnich,
Statut Litewski, i w s¹dach, i w administracji wprowadzono takie same przepisy,
jakie obowi¹zywa³y w guberniach centralnych pañstwa rosyjskiego.154
150 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 r., Warszawa 1994, s. 231; „[...] Wsie powstañcze
palono bez litoœci. Przy poparciu rz¹du starowiercy (tzw. „bur³acy”), którzy w wieku XVIII schronili
siê na Litwie przed przeœladowaniami religijnymi w Rosji, napadali na dwory i rabowali je; w³adzom
dopomaga³a równie¿ ludnoœæ ¿ydowska. Mimo wszystko partyzantka opieraj¹ca siê na czynnym udziale
ludu trwa³a do koñca. Rosjanie przez kwiecieñ i maj [1831 r.] nie byli w stanie wyprowadziæ stad ani
jednego batalionu do Królestwa [...]”.
151 B. Bre¿go, dz. cyt., s. 384; Tam¿e: Akt Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Oddz. IV st. 2 [...] r.
1836; Akt Kancelarii Genera³ Gubernatora Witebskiego..., Oddz. III Tajne, r. 1836: „Wykaz pozostaj¹cych
pod nadzorem policji w 1836 roku, 1837 i 1838 r. Gubernia Witebska”.
152 P. Bobrowskij, Materia³y dla gieografii i statistiki Rossii, Grodnienskaja gubernija, S. Petersburg
1863 t. 1, s. 716; J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Bia³orusi w XIX wieku,
Warszawa 1995, s. 30.
153 J. Sikorska-Kulesza, dz. cyt.
154 Akt Witebskiego Zarz¹du Gubernialnego z r. 1831, Nr 213 i 424, cyt., za: B. Bre¿go, dz. cyt.,
s. 385.
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KORPUSY REGULARNEGO WOJSKA POLSKIEGO
NA LITWIE W 1831 ROKU

Wraz z wkroczeniem z terenów Królestwa Polskiego na Litwê regularnych
jednostek Wojska Polskiego – jak podkreœla W³adys³aw Zajewski – „powstanie
litewskie wesz³o w drug¹ fazê dzia³añ, z daleko wiêkszym rozmachem.” Nadejœcie
posi³ków zapowiadanych przez rz¹d w Warszawie, zaktywizowa³o litewsk¹
szlachtê i sprawi³o ¿e powstanie rozwija³o siê z now¹ si³¹. Dostrzega³y to równie¿
w³adze rosyjskie, np. w raporcie wo³kowyskiego wojskowego naczelnika etapowego kpt. Miko³ajewa, skierowanym do gen.-mjr. Obruczewa, czytamy:
„[wraz z pojawieniem siê Wojska Polskiego] zauwa¿ono [...] zaburzenia nastroju
spo³ecznego ludnoœci tutejszego powiatu [wo³kowyskiego – J. F.]. Rozszerzy³a
siê agitacja powstañcza wœród ludnoœci, miejscowi patrioci wzywali, a¿eby [...]
iœæ do s³u¿by do Polaków”.155 W ocenie W. Zajewskiego, gdañskiego historyka,
nastroje te towarzyszy³y przede wszystkim „przybyciu [na Litwê – J. F.] dywizji
gen. Antoniego Gie³guda, któr¹ to z koniecznoœci wódz naczelny gen. Skrzynecki, skierowa³ na Litwê, aby wspar³a tam lokalne powstania, nadaj¹c im odpowiedni¹ si³ê i impet”.156
Istotne znaczenie wkroczenia korpusów Wojska Polskiego dla powstania
1831 r. na Litwie podkreœlano w opracowaniach poœwiêconych powstaniu listopadowego, ju¿ w XIX w. M.in. S. Barzykowski pisa³:
„Powstania Litwy, kiedy nasze wojska wkracza³y, by³y wprawdzie roztr¹cone i rozpierzchniête, ale jednak istnia³y i duch je najlepszy o¿ywia³ i potrzebowa³y jedynie zas³ony, aby znów
licznie zebraæ siê i uorganizowaæ [...]”.157

Najwiêkszy badacz wojny polsko-rosyjskiej 1831 r., Wac³aw Tokarz,
podkreœla³ natomiast operacyjne i strategiczne znaczenie przeniesienia powstania
na Litwê i wkroczenie tam regularnego Wojska Polskiego, mog¹cego: „zwi¹zaæ
du¿e si³y rosyjskiej armii i stworzenia przez to donios³ej dywersji, a nawet
powa¿nych okazji armii g³ównej”.158
Rozpoczêcie dzia³añ zbrojnych na Litwie przez oddzia³y Wojska Polskiego, wi¹¿e siê œciœle z bitw¹ pod Ostro³êk¹ (25–26 maja 1831 roku).159
Przegrana w tej bitwie by³a prze³omem w wojnie z Rosj¹. Polskie naczelne
155

NHAB w Grodnie, f.4, wop. 1, spr. 24, ark. 20–20 adw., cyt. za: O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 58.
W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830–1831, Warszawa 1998, s. 131–132; Ten¿e, Powstanie
listopadowe 1830–1831. Polityka–Wojna–Dyplomacja, Toruñ 2002, s. 166–167.
157 S. Barzykowski, Historia powstania listopadowego, dz. cyt., t. 4, s. 226.
158 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 r., Warszawa 1994, s. 357.
159 J. Tupalski, Genera³ Dezydery Ch³apowski 1788–1879, Warszawa 1983, s. 207; W. Zajewski,
Powstanie listopadowe 1830–1831. Polityka – Wojna – Dyplomacja, dz. cyt., s. 153–155: „Bitwa pod
Ostro³êk¹ nie œwiadczy³a o wybitniejszej myœli strategicznej po stronie polskiej, nie by³a te¿ bardzo
rzucaj¹cym siê w oczy sukcesem feldmarsza³ka Dybicza”; zob. te¿: H. Kocój, Dyplomaci pruscy o wojnie
polsko-rosyjskiej w 1831 r., dz. cyt., s. 72; Ten¿e, Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego,
Kraków 2001.
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dowództwo utraci³o inicjatywê w dzia³aniach zaczepnych, inicjatywa operacyjna
przesz³a w rêce Rosjan.160 Rada wojenna zebrana na polu bitwy pod Ostro³êk¹
zadecydowa³a, wbrew gen. J. Skrzyneckiemu i gen. I. Pr¹dzyñskiemu, ¿e gen.
Antoni Gie³gud zajmuj¹cy w owym czasie £om¿ê oraz odciêty od si³ g³ównych
oddzia³ p³ka Wac³awa Sierakowskiego pomaszeruj¹ na Litwê. Decyzja ta mog³a
stanowiæ wyjœcie z trudnego po³o¿enia. Ruch ten wobec Rosjan wygl¹da³ jak
planowe dzia³anie zaczepne, aby udzieliæ Litwie upragnionej pomocy, co jednoczeœnie uda³o siê skutecznie wykorzystaæ w komunikatach prasowych.161
Korpus gen. A. Gie³guda nie by³ jednak pierwszym regularnym oddzia³em
polskim, który wkroczy³ na Litwê. 18 maja 1831 r., jeszcze w zupe³nie odmiennej
sytuacji operacyjnej Wojska Polskiego, gen. J. Skrzynecki po naciskach czynionych przez Rz¹d i opiniê publiczn¹, wys³a³ z Ksiê¿opola na Litwê oddzia³
gen. D. Ch³apowskiego licz¹cy 700 ¿o³nierzy piechoty i kawalerii oraz 2 dzia³a.
Oddzia³ gen. Ch³apowskiego 21 maja przekroczy³ granicê Litwy pod Mieniem
i zaj¹³ Brañsk i Bielsk.162 Gen. Ch³apowski mia³ przedostaæ siê z oddzia³em
w okolice Trok i dostarczyæ powstañcom instruktorów. Wed³ug informacji posiadanych przez gen. Ch³apowskiego ze sztabu g³ównego, du¿e si³y powstañcze
mia³y znajdowaæ siê w okolicach Lidy, sztab nakazywa³ genera³owi dzia³anie
„pod³ug okolicznoœci” i zapowiada³, ¿e wkrótce po nim rusz¹ na Litwê wiêksze
si³y polskie („ca³a dywizja”).163 W sk³adzie grupy gen. Ch³apowskiego znajdowa³y siê: 1 Pu³k u³anów, 100 strzelców konnych, saperzy, 100 podoficerów
i oficerów instruktorów oraz 2 dzia³a 4 tej baterii lekkokonnej”.164
Gen. Ch³apowski zamierza³ przejœæ ca³¹ Litwê, dostarczyæ powstañcom
instruktorów, a nastêpnie ruszyæ na Polesie i tutaj na ty³ach armii rosyjskiej
prowadziæ dzia³ania partyzanckie (tzw. ma³¹ wojnê) lub te¿ zawróciæ nad Bug.
Po przekroczeniu granicy Królestwa, grupa gen. Ch³apowskiego przez Bielsk,
Hajnowszczyznê, Hrynki (tereny Puszczy Bia³owieskiej), Wo³kowysk, dotar³a
do Mostów, gdzie na ³odziach przeprawi³a siê na drugi brzeg Niemna (29 maja
1831 r.). Dalsza trasa marszu grupy wiod³a przez Orlankê do Lidy, gdzie 30
maja oddzia³y gen. Ch³apowskiego rozbi³y uciekaj¹cy z miasta batalion piechoty
rosyjskiej, bior¹c ponad 400 jeñców i zdobywaj¹c 2 dzia³a i sztandary. 2 czerwca
1831 r. Gen. Ch³apowski sforsowa³ rzekê Mereczankê pod Oranami, rozbijaj¹c
kompaniê piechoty rosyjskiej i dalej przechodz¹c przez Stokliszki dotar³ do
Gabrielowa, gdzie grupa po³¹czy³a siê z oddzia³ami powstania trockiego, dowo160

W. Zajewski, dz. cyt., s. 154.
J. Tupalski, dz. cyt., s. 207.
162 ród ³a do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831, wyd. B. Paw³owski, Warszawa 1931, t. 3,
s. 181, 182 i 183; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 408; W. Tokarz, Wojna
polsko-rosyjska, dz. cyt., s. 358.
163 W. Tokarz, dz. cyt., s. 358, przypis 3.
164 W. Tokarz, dz. cyt., s. 358.
161
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dzonymi m.in. przez Ksiêcia Ogiñskiego i W. Matuszewicza.165 Si³y polskie
znacznie wzros³y (liczy³y ok. 5000 ¿o³nierzy i ochotników). Gen. Ch³apowski
sformowa³ dwa nowe pu³ki piechoty i cztery kawalerii.166
Po³¹czenie regularnych oddzia³ów Wojska Polskiego gen. Ch³apowskiego
i powstañców litewskich powiatu trockiego, jakie nast¹pi³o 6 czerwca 1831 r.
pod Gabrielowem, mia³o oprócz znaczenia wojskowego tak¿e wymowê symboliczn¹, po³¹czenia Korony z Litw¹. Jak wspomina³ jeden z powstañców
trockich:
„W dniu tym wszystkie nasze trudy i niebezpieczeñstwa zapomniane zosta³y. Chwila
spotkania siê szeregów bratnich by³a bez w¹tpienia najpiêkniejszym epizodem naszej narodowej
wojny [...] Na wszystkich twarzach malowa³a siê radoœæ”.167

Zwyciêski marsz gen. Ch³apowskiego168 wywo³a³ ogromne zaniepokojenie
w Wilnie, którego broni³o wtedy ok. 5000 ¿o³nierzy piechoty i kawalerii rosyjskiej oraz 13 dzia³. W magazynach Wilna znajdowa³o siê 60 dzia³ i 60 tys.,
karabinów oraz du¿e zapasy amunicji, oporz¹dzenia i ¿ywnoœci. Gubernator
wojenny Wilna gen. Chrapowicki, zamierza³ w wypadku ataku powstañców na
miasto, wyprowadziæ wojsko z Wilna i broniæ siê pod arsena³em. Ju¿ w Oranach
2 czerwca 1831 r. gen. Ch³apowski otrzyma³ wiadomoœæ o marszu znacznych
si³ polskich szos¹ kowieñsk¹ na Litwê.169 PóŸniej informacjê tê uszczegó³owiono,
¿e jest to korpus gen. Antoniego Gie³guda. Gen. Ch³apowski, korzystaj¹c z
doniesieñ znakomicie pracuj¹cego w³asnego wywiadu, rozpocz¹³ tworzenie
planu opanowania Wilna, jako znakomitej podstawy operacyjnej dla prowadzenia
dalszych dzia³añ zbrojnych na Litwie i miejsca, do którego œci¹gn¹æ nale¿y
wiêkszoœæ oddzia³ów powstania litewskiego. Celem by³o rozbicie kolejno pod
Wilno podchodz¹cych wojsk rosyjskich. Jak sam gen. Ch³apowski analizowa³:
„Ruch na Wilno i dla wra¿enia moralnego i jako punkt strategiczny, œrodkowy, do którego
wszystkie oddzia³y nieprzyjacielskie d¹¿y³y, tak mi siê wa¿ny, a prosty i ³atwy do zrozumienia
wydawa³, ¿e ani chwili o wykonaniu nie w¹tpi³em. Wziêcie Wilna by³oby w kraju ca³ym podnios³o
165 Przyby³ tutaj tak¿e oddzia³ Cezarego Platera, w którym znajdowa³y siê Emilia Plater i Maria
Raszanowiczówna. Obie nominalnie przyporz¹dkowane zosta³y do 25 Pu³ku piechoty majora Macewicza.
Emilia Plater by³a honorowym kapitanem I kompanii tego pu³ku, a Maria Raszanowiczówna jej adiutantem
(awansowana póŸniej na porucznika przez gen. A. Gie³guda); J. Tupalski, dz. cyt., s. 215.
166 W. Tokarz, dz. cyt., s. 358–359; J. Tupalski, dz. cyt., s. 214–215, utworzono m.in., 26 Pu³k
piechoty liniowej, czyli 2 Pu³k piechoty litewskiej, dowodzony przez p³ka Stanis³awa Radziszewskiego.
167 K. Parczewski, Pamiêtnik, [w:] Pamiêtniki polskie, dz. cyt., t.3, s. 176–177; J. Tupalski, dz. cyt.,
s. 213.
168 Oddzia³ gen. Ch³apowskiego przeby³ w ci¹gu 14 dni ponad 400 kilometrów, zdoby³ 3 dzia³a
i 2 tys., karabinów, sztandary oraz wzi¹³ do niewoli 2020 oficerów i ¿o³nierzy rosyjskich; J. Zió³ek,
Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 408; W. Tokarz, dz. cyt., s. 359.
169 W. Tokarz, dz. cyt., s. 360; J. Zió³ek w „Powstaniu listopadowym na Litwie” (dz. cyt.), stwierdza:
„W Orszach gen. Ch³apowski otrzyma³ wiadomoœæ o marszu na Litwê korpusu gen. Gie³guda”, powo³uj¹c
siê na tom 3 „róde ³ do dziejów wojny polsko-rosyjskiej” (s. 175. 177 i 192). Niestety na trasie przemarszu
oddzia³u gen. Ch³apowskiego nie wystêpuje miejscowoœæ o nazwie „Orsze”.
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ducha i za granic¹ ogromne wra¿enie zrobi³o. Móg³ zmieniæ ca³y bieg wypadków i szalê wojny
na nasz¹ stronê przewa¿yæ [...]”.170

Wyprawa gen. A. Gie³guda na Litwê nie by³a zwyk³ym zagonem, ale
przedsiêwziêciem gromadz¹cym znaczne si³y, przeznaczonym do stworzenia
silnej podstawy operacyjnej dla dalszych dzia³añ zbrojnych. Wchodz¹cy na Litwê
gen. Gie³gud prowadzi³ pod swymi rozkazami 12 tys., ¿o³nierzy (ok. 14 batalionów piechoty i 7 szwadronów jazdy) oraz 26 dzia³, w tym 10 ciê¿kich dzia³
pozycyjnych.171 Gen. Antoni Gie³gud „odwa¿ny ¿o³nierz, ale s³aby dowódca
i taktyk”, otrzyma³ jako doradcê gen. Henryka Dembiñskiego, „dobrego partyzanta, ale nie nadaj¹cego siê na dowódcê wiêkszych si³”.172 W myœl instrukcji
gen. J. Skrzyneckiego, w³aœnie gen. Dembiñski kierowa³ gen. Gie³guda na
¯mudŸ. O pocz¹tkowym dzia³aniu korpusu zdecydowa³a koniecznoœæ jak najszybszego odejœcia od £om¿y na pó³noc oraz rozbicie koncentruj¹cej siê pod
Rajgrodem rosyjskiej armii gen. Sackena, aby nie dosz³o do wspó³dzia³ania tych
wojsk z korpusem gen. I. Dybicza. 28 maja 1831 r. korpus gen. Gielguda zaj¹³
Grajewo. Tutaj otrzyma³ Gie³gud raporty p³ka Sierakowskiego o stanie armii
gen. Sackena. Rosjanie zajmowali miasteczko Rajgród silnie umocnionymi
pozycjami. Wojska rosyjskie zosta³y zaatakowane przez korpus polski 30 maja
1831 r. Gen. Sacken zmuszony zosta³ do odwrotu i ju¿ 20 czerwca zatrzyma³
siê w Kownie. Zwyciêstwo pod Rajgrodem zmieni³o naturalnie po³o¿enie ca³ego
korpusu gen. Gie³guda, czêœciowo zatar³o równie¿ wspomnienie klêski pod
Ostro³êk¹. W granice Litwy korpus wkracza³ w aureoli zwyciêstwa.173
Po zwyciêstwie pod Rajgrodem gen. Gie³gud powinien by³ udaæ siê
najkrótsz¹ drog¹ przez Grodno do Wilna, by nie dopuœciæ do koncentracji tam
oddzia³ów rosyjskich. Jednak po naradzie 8 czerwca 1831 r. przewa¿y³o zdanie
gen. Dembiñskiego, aby zaj¹æ pozycje miêdzy Kiejdanami, Janowem i Wi³komierzem, w celu przeciêcia po³¹czenia pomiêdzy ¯mudzi¹ a Wilnem, mimo
posiadanych przez dowództwo korpusu raportów gen. Ch³apowskiego, mówi¹cych o skromnej sile garnizonu rosyjskiego Wilna i wzywaj¹cych tak¿e do
natychmiastowego wymarszu w kierunku tego miasta.174 Z miejsca, w którym
skoncentrowano korpus gen. Gie³guda, m.in. póŸniej wyprawiono w kierunku
¯mudzi gen. Józefa Szymanowskiego. Z 2 batalionami piechoty, 2 dzia³ami
170 W. Tokarz, dz. cyt., s. 360; D. Ch³apowski, Pamiêtniki, wyd. K. Morawski, Poznañ 1899, t. 2,
s. 69–70 i n.; A. Z. Wojna na Litwie w roku 1831, Kraków 1913, s. 56–57.
171 W. Tokarz, dz. cyt., s. 360; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 408.
172 J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 408.
173 W. Tokarz dz. cyt., s. 363–364; B. Szyndler, Gen. Henryk Dembiñski, dz. cyt. s. 113–114; „Straty
rosyjskie w bitwie pod Rajgrodem wynosi³y 2 tys., w tym 1200 wziêtych do niewoli, straty polskie to
ok. 200 zabitych i rannych”.
174 J. Zió³ek, dz. cyt. s. 408; F. Sliesoriunas, 1830–1831, dz. cyt., s. 291–300; H. Dembiñski, Pamiêtniki
o powstaniu w Polsce 1830–1831, Kraków 1875, t. 2, s. 413; D. Ch³apowski, dz. cyt., s. 70; A. Z.,
Wojna na Litwie..., dz. cyt., s. 58; B. Szyndler, dz. cyt., s. 116–118.
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i 4 tys. powstañców ¿mudzkich mia³ on zdobyæ port nadba³tycki w Po³¹dze.175
Gen. Gie³gud pozosta³ w Kiejdanach do organizacji powstañ. W tym miejscu
korpus Wojska Polskiego witany by³ owacyjnie. Tam te¿ przy³¹czy³ siê do niego
m.in. oddzia³ powstañczy Leona Potockiego, licz¹cy 200 strzelców i 50 kawalerzystów.176
10 czerwca 1831 r. w Kiejdanach stan¹³ tak¿e ze swym oddzia³em gen.
D. Ch³apowski. W dworku Pañstwa Czapskich odby³a siê rada wojenna w obecnoœci gen. Gie³guda, gen. Dembiñskiego i gen. Ch³apowskiego. Ten ostatni
ponownie wysun¹³ projekt uderzenia na Wilno, z którym zgodzi³ siê gen. Gie³gud.
Przeciwny takiemu dzia³aniu by³ gen. Dembiñski, który akcentowa³ przede
wszystkim wsparcie powstania ¿mudzkiego i likwidacjê miejscowych garnizonów rosyjskich. Zgodzi³ siê z nim przywódca powstania ¿mudzkiego Emeryk
Staniewicz. W efekcie gen. Gie³gud przeznaczy³ do operacji na ¯mudzi 19 Pu³k
piechoty dowodzony przez p³ka Szymanowskiego i powstañców ¿mudzkich
w sile 4 tys. ludzi dowodzonych przez E. Staniewicza. Zadaniem grupy by³o
opanowanie Rosieni, Szawli i Telszy oraz zajêcie Po³¹gi. Podjêto tak¿e decyzjê
o ataku na Wilno.177
Gen. Ch³apowski by³ w ocenie historyków, g³ównym inspiratorem ataku
na Wilno, ale nie by³o jego win¹, ¿e ofensywa ta siê nie powiod³a.178 W myœl
ustaleñ na naradzie w Kiejdanach oddzia³ gen. Ch³apowskiego mia³ stanowiæ
stra¿ przedni¹, a si³y g³ówne mia³y pod¹¿aæ o dzieñ marszu za nim. Jednak gen.
Gie³gud inaczej wyobra¿a³ sobie akcjê na Wilno. Zak³ada³, ¿e przez demonstracjê
gen. Ch³apowskiego ku wzgórzom Ponarskim pod Wilnem, a Dembiñskiego
przez Szyrwinty ku Niemenczynowi, zmusi za³ogê Wilna do opuszczenia miasta
bez walki. Sam zaœ w tym czasie zamierza³ zaj¹æ siê organizacj¹ Centralnego
175 Po³¹ga (Po³onga) – (lit. Po³anga, ³ot. Palangie, Palange, Palangen). W XIX w. miasteczko prywatne
i dobra ziemskie nad morzem Ba³tyckim, na po³udniowym krañcu Kurlandii w pow. grobiñskim,
wchodz¹cym w sk³ad okrêgu hanzepockiego [...], 24 km na po³udnie od K³ajpedy. „Miasto to na krótko
zosta³o opanowane przez powstañców w maju 1831 roku. St¹d m.in. zrodzi³ siê pomys³ przes³ania drog¹
morsk¹ broni i amunicji na Litwê”; Zarys dziejów wojskowoœci polskiej do roku 1864, red. J. Sikorski,
Warszawa 1966, t. 2 (1648–1864), s. 428, 639; G. Manteuffel, Po³¹ga, [w:] S³ownik Geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, Warszawa 1887, t. 8, s. 707–710.
176

B. Szyndler, dz. cyt., s. 118.

177

B. Szyndler, dz. cyt., s. 119; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 408.

178

Zob. Polemikê w sprawie roli gen. Ch³apowskiego w dzia³aniach na Litwie w: J. Tupalski,
O udziale genera³a Dezyderego Ch³apowskiego w wojnie na Litwie w 1831 r., „Kwartalnik Historyczny”,
R. XCIII, 3, 1987 (1986) s. 831–838, w zwi¹zku z prac¹ B. Szyndlera, Henryk Dembiñski 1791–1864,
Warszawa 1984; Polemiki wczeœniejsze jeszcze XIX wieczne zawarte s¹ m.in., [w:] R. O. Spazier,
Historia powstania narodu polskiego (...), t. 3, Pary¿ 1833, s. 8–7; A. £aski, Uwagi nad pocz¹tkiem
rewolucji polskiej z powodu pierwszych rozdzia³ów nowego dzie³a Doktora Spaziera, „Pamiêtnik Emigracji” 1832, cz. 1, nr 5 „Boles³aw W.”, s. 10–12; T. Krêpowiecki, List do wydawcy, „Pamiêtnik
Emigracji” 1832, cz. 1, nr 7 „Kazimierz I”; H. Dembiñski, Mémoires sur la campagne de Lithuanie,
Strasburg 1832; M. Miel¿yñski, Wyprawa na Litwê opowiedziana wed³ug zapisków, Kraków 1908
(reedycja); D. Ch³apowski, Lettre du général Ch³apowski sur les évènements militaires en Pologne et
en Lithuanie, Berlin 1832.
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Rz¹du Litewskiego, jednoczeœnie spogl¹daj¹c w kierunku Augustowskiego i na
¯mudŸ. Tym samym Gie³gud opóŸnia³ ruch si³ g³ównych, które w dodatku
rozdrabnia³.179 Gen. Ch³apowski natomiast przygotowywa³ przeprawê dla korpusu Gie³guda, sam zaœ zaj¹³ 14 czerwca 1831 r. Kowgany, a nastêpnie podszed³
do wsi Malawruka pod Wilnem, opanowa³ most na Wace i oczekiwa³ na
nadci¹gniêcie zasadniczych si³.180 Gen. Ch³apowski oczekiwa³ na korpus gen.
Gie³guda przez cztery dni. Przybywali w tym czasie do niego emisariusze
informuj¹cy o nastrojach w Wilnie, zarz¹dzeniach rosyjskich i niestety o nadchodz¹cych dla Rosjan posi³kach i zmianie nastrojów w mieœcie.181 W momencie
poinformowania przez gen. Ch³apowskiego, gen. Gie³guda o przybyciu do Wilna
oddzia³ów rosyjskich gen. Kuruty, gen. Gie³gud straci³ panowanie nad sytuacj¹,
nakaza³ gen. Dembiñskiemu wstrzymanie ruchu korpusu, natomiast gen. Ch³apowskiego zapewni³, ¿e po³¹czy siê z nim 17 czerwca. Wreszcie dzieñ póŸniej
zdecydowa³ siê zaatakowaæ Wilno.
Do ataku na miasto pozosta³o gen. Gie³gudowi, po umocnieniu zajêtego
Kowna i wys³ania na ¯mudŸ gen. Szymañskiego, ok. 11 tys., ¿o³nierzy i 27
dzia³, w tym 5 tys. powstañców litewskich oraz oddzia³ partyzancki Józefa
Zaliwskiego. Bitwa o Wilno rozpoczê³a siê 20 czerwca 1831 r., atakiem 7 Pu³ku
piechoty na centrum pozycji rosyjskich roz³o¿onych pod Wilnem na Wzgórzach
Ponarskich. Nastêpnie gen. Rohland poprowadzi³ 6 batalionów polskiej piechoty
na prawe skrzyd³o rosyjskie. Mimo gwa³townego ognia artylerii rosyjskiej,
oddzia³y gen. Rohlanda wdar³y siê na Wzgórza i rozpoczê³y atak w dó³ do Wilii,
tutaj jednak dosta³y siê pod jeszcze silniejszy ogieñ rosyjskich dzia³ i dobrze
rozmieszczonej piechoty rosyjskiej pu³ku wo³yñskiego i gwardii. Bataliony gen.
Rohlanda ponios³y du¿e straty i rozpoczê³y odwrót. Po za³amaniu siê tego
natarcia gen. Gie³gud, który nie za bardzo orientowa³ siê w po³o¿eniu w³asnych
oddzia³ów i do tej pory nie wydawa³ ¿adnych rozkazów, zarz¹dzi³ odwrót ca³oœci
si³.182 Polska piechota cofa³a siê w du¿ym nie³adzie. Odwrót os³ania³ gen.
Ch³apowski z trzema szwadronami 1 Pu³ku u³anów, dwoma szwadronami Jazdy
kaliskiej oraz bateri¹ konn¹ kpt. Czetwertyñskiego i oddzia³ami strzelców pieszych. Rosjanie w pierwszej fazie nie podjêli poœcigu za wycofuj¹cymi siê
Polakami, dopiero po pewnym czasie, dzia³ania takie podjê³y: rosyjski Pu³k
u³anów, mirgorodzki Pu³k U³anów i trzeci Pu³k orenburski. Ten ostatni star³ siê
w tych walkach z 1 Pu³kiem u³anów. Walka trwa³a d³ugo, ostatecznie Rosjanie
179

J. Tupalski, O udziale gen. D. Ch³apowskiego, dz. cyt., s. 834.
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J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 408.
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M.in. 14 VI 1831 r. do Wilna przyby³ gen. Otraczenko z si³ami 2065 ¿o³nierzy i 8 dzia³, 16 VI
gen. Kuruta z 6000 ¿o³nierzy i 20 dzia³ami, wzmacniaj¹c oddzia³y rosyjskie genera³ów Sulimy, Chi³kowa
i Sackena, przyby³e do miasta 4,9 i 12 VI 1831 r.; W. Tokarz dz. cyt. s. 367; £¹cznie Rosjanie zgromadzili
w Wilnie 14 VI 1831 r. ok. 16 tys. ¯o³nierzy i ok. 40 dzia³, a 16 VI 1831 r., ju¿ 24 tys. ¿o³nierzy i 72
dzia³a.
182 W. Tokarz, dz. cyt., s. 369–370; S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania
narodowe. Koœciuszkowskie. Listopadowe. Styczniowe, Warszawa 1997, s. 227–228.
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cofnêli siê, a odwa¿na postawa 1 Pu³ku powstrzyma³a ca³kowicie dalszy poœcig
rosyjski i uratowa³a resztê korpusu gen. Gie³guda. Po klêsce pod Wilnem, w
której straty polskie wynosi³y ok. 2000 poleg³ych, rannych, wziêtych do niewoli
i dezerterów, a rosyjskie ok. 500 poleg³ych, gen. Gie³gud cofa³ siê w kierunku
Kowna.183
Po przegranej pod Wilnem pierwszy z now¹ propozycj¹ dzia³añ wojsk
polskich wyst¹pi³ gen. Ch³apowski. Przedstawi³ on gen. Gie³gudowi plan dalszych dzia³añ, bêd¹c przekonanym, ¿e w zaistnia³ej sytuacjami formowanie
nowych oddzia³ów na ¯mudzi, ani uderzenie na Po³¹gê jest bezcelowe, gdy¿
brakowa³o broni i amunicji nawet dla walcz¹cych ju¿ oddzia³ów, a przewaga
rosyjska powiêksza³a siê.184 Radzi³ wobec tego œci¹gniêcie wszystkich pozosta³ych jeszcze oddzia³ów w jedno miejsce w okolice Kowna do Aleksoty
i tam uporz¹dkowaæ i zaopatrzyæ w oszañcowanym obozie ca³oœæ si³. Nastêpnie
proponowa³ Ch³apowski podzielenie wojska na szeœæ czêœci. Pierwsza czêœæ
wojsk, dowodzona przez gen. Gie³guda, a tak¿e gen. F. Rohlanda i p³ka Franciszka Piêtka, mia³a wyruszyæ spod Kowna wczeœniej, dotrzeæ do Puszczy
Bia³owieskiej i stamt¹d nawi¹zaæ kontakt z Warszaw¹. Nastêpna czêœæ wojsk,
dowodzona przez p³ka J. Szymanowskiego i p³ka Ludwika Oborskiego, mia³a
udaæ siê w kierunku Telsz. Trzeci oddzia³ wojska p³ka W. D’ Hauterive’a mia³
zmierzaæ miêdzy Szawle a Poniewie¿. Czwarty oddzia³ wojska gen. Dembiñskiego mia³ pod¹¿yæ miêdzy Wi³komierz i Witebsk. Pi¹ty p³ka Kossa natomiast do powiatu trockiego, a szósty oddzia³ dowodzony przez autora planu mia³
dzia³aæ w kierunku Lidy i Borysowa. W ramach czêœci szóstej wojska tak¿e pp³k
Józef Zaliwski z oddzia³em partyzanckim mia³ przejœæ w okolice Piñska dla
prowadzenia dywersji.185 Plan ten, w ocenie badaczy, ratowa³by powstanie
litewskie. Zasiêg dzia³añ powstania obj¹³by tak¿e ca³y obszar etapowy armii
rosyjskiej gen. I. Dybicza. Plan ten by³ oczywiœcie jedn¹ z ewentualnoœci, jaka
pozostawa³a gen. Gie³gudowi. Drug¹, jak podkreœla J. Tupalski, by³by „odwrót
na Grodno i rezygnacja z dzia³añ na Litwie”.186
Gen. Gie³gud nie zdecydowa³ siê na rozwi¹zanie proponowane przez gen.
Ch³apowskiego i wybra³ koncepcjê proponowan¹ przez gen. Dembiñskiego,
popart¹ przez wiêkszoœæ rady wojennej, przejœcia na pó³nocny brzeg Wilii,
obsadzenia kordonem rzeki Œwiêtej i Wilii od Kowna przez Janów do Wi³komierza, nastêpnie wydzielenia silnego odwodu w Kiejdanach i pod os³on¹ tych
183 W. Tokarz, dz. cyt., s. 370; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 408; S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, dz. cyt., s. 228.
184

J. Tupalski, O udziale gen. D. Ch³apowskiego w wojnie na Litwie w 1831 r., dz. cyt., s. 836:
„Dezydery Ch³apowski wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e dzia³ania grupy jako ca³oœci nie by³y ju¿ mo¿liwe.
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J. Tupalski, dz. cyt., s. 836; W. Tokarz, dz. cyt., s. 371; J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na
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stanowisk, organizowanie dalszych oddzia³ów powstañczych na ¯mudzi oraz
opanowanie portu w Po³¹dze. Plan ten, m.in. ze wzglêdu na du¿¹ dysproporcjê
si³ miêdzy Polakami a Rosjanami, z góry skazany by³ na niepowodzenie.187
Realizacja tego planu zamyka³a wojskom polskim mo¿liwoœæ odwrotu na po³udnie, a ca³oœæ si³ znalaz³aby siê na niewielkim obszarze pomiêdzy granic¹ Prus
i Kurlandi¹, zagro¿ona przez Rosjan id¹cych z Wilna i garnizonów w Telszach,
Kretyndze i Po³¹dze.
Rosjanie 26 czerwca 1831 roku rozpoczêli z Wilna poœcig za Polakami.
28 czerwca opanowali Kowno si³ami gen. Chi³kowa (15 tys., ¿o³nierzy i 63
dzia³a). Mimo powolnoœci dzia³añ rosyjskich zagro¿enie dla si³ polskich znacznie
wzros³o. 28 czerwca gen. Ch³apowski wyst¹pi³ do gen. Gie³guda z nastepnym
planem dzia³añ. Proponowa³ uderzenie ca³oœci¹ si³ na wysuniêty korpus gen.
Chi³kowa, rozdzielaj¹c go za pomoc¹ demonstracji przeprawy przez Niemen
poni¿ej Kowna. Nastêpnie gen. Ch³apowski sugerowa³ przeprowadzenie wojska
przez augustowskie nad Narew i Bug. Co prawda gen. Gie³gud zdecydowa³ siê
na realizacjê tego planu, przynajmniej w fazie pocz¹tkowej, ale zdecydowany
sprzeciw gen. Dembiñskiego uniemo¿liwi³ przeprowadzenie ca³ej akcji.188
2 lipca 1831 r. Rosjanie prze³amali prawie bez walki stanowiska polskie
nad rzekami Wili¹ i Œwiêt¹. Polacy rozpoczêli bez³adny odwrót. Próba przeciwuderzenia 8 lipca 1831 r. Na Szawle nie da³a ¿adnego rezultatu. Ca³oœci¹ si³
w tej bitwie w³aœciwie nikt nie kierowa³. Gen. Gie³gud chorowa³, a zast¹piæ go
mia³ gen. F. Rohland. Do walki Polacy wprowadzili jedynie 6 batalionów
piechoty i 2 szwadrony jazdy, reszta korpusu przeznaczona by³a jako os³ona a¿
w trzech kierunkach. Atak na Szawle nie przyniós³ nawet podniesienia morale
wojska.189 Polacy cofali siê przed Rosjanami zbli¿aj¹c siê ku granicy pruskiej.
Istotne znaczenie w planach dzia³añ zbrojnych powstania litewskiego, jak
i planach operacyjnych wojsk polskich dzia³aj¹cych na Litwie, by³o opanowanie
miasta i portu w Po³¹dze.190 Szczególnie akcentowano dzia³ania pod Po³¹g¹
w kontekœcie wsparcia powstania na ¯mudzi. Pod Po³¹g¹ w 1831 r. ju¿ w marcu
prowadzi³y dzia³ania oddzia³y powstania ¿mudzkiego, dowodzone przez Jegie³³owicza. Stoczy³y one szereg udanych potyczek (30 marca, 2 i 5 kwietnia oraz
8 kwietnia 1831 r.). Oddzia³ Jagie³³owicza 5 kwietnia 1831 r. opanowa³ Po³¹gê,
187 Ca³oœæ korpusu gen. Gie³guda liczy³a w tym czasie ok. 18 tys., ¿o³nierzy i 26 dzia³. Rosjanie
jednak pod Wilnem dla likwidacji wojsk gen. Gie³guda zgromadzili ³¹cznie ok. 49 tys. ¿o³nierzy i 180
dzia³; W. Tokarz, dz. cyt., s. 371.
188
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wypieraj¹c s³aby garnizon rosyjski miasta do Prus. Rosjanie jednak po trzech
dniach odzyskali miasto po zaciêtej walce. Powstañcy ¿mudzcy Jagie³³owicza
opuœcili Po³¹gê dopiero po podpaleniu przez Rosjan wiêkszej czêœci miasta.191
Od 18 kwietnia 1831 r. Komendantem miasta i portu w Po³¹dze zosta³ mianowany
gen. Rennenkampf. Garnizon Po³¹gi liczy³ wówczas 800 ¿o³nierzy i 3 dzia³a
(m.in. 150 ¿o³nierzy stra¿y granicznej, 200 ¿o³nierzy „szko³y batalionowej”,
dwie kompanie strzelców pieszych, a ponadto 136 ¿o³nierzy pracuj¹cych przy
Kanale Windawskim).192 W koñcu kwietnia 1831 r. gen. Rennenkampf prowadzi³
dzia³ania z Po³¹gi przeciwko powstañczym oddzia³om ¿mudzkim strzelców
Manteufla, operuj¹cym wzd³u¿ granic Litwy z Kurlandi¹. Po rozproszeniu tych
oddzia³ów 20 kwietnia 1831 r. Pod Dobrzanami, genera³ rosyjski wraz z wojskiem powróci³ do Po³¹gi. Za³oga Po³¹gi zosta³a wzmocniona w tym czasie
przez oddzia³ rosyjski p³ka Barto³omieja, który nie zosta³ przepuszczony przez
Prusaków do woj. Augustowskiego przez terytorium pruskie.193
W maju 1831 r. próbê opanowania Po³¹gi podjê³y oddzia³y powstania
telszewskiego dowodzone przez Jacewicza. 8 i 9 maja 1831 r. Miasto zaatakowa³
2-tysiêczny oddzia³ powstañczy. Rosjanie atak ten czêœciowo uprzedzili, atakuj¹c
podzielony oddzia³ Jacewicza pod Dobianami, nie odnieœli jednak wiêkszego
sukcesu. 13 maja 1831 r. powstañcy ponownie zaatakowali miasto i port.194
Akcja ta pocz¹tkowo przebiega³a pomyœlnie, ale na wieœæ o zbli¿aj¹cych siê do
Po³¹gi z pomoc¹ si³ rosyjskich gen. Pahlena II i gen. Szyrmana, Jacewicz nakaza³
odwrót spod miasta.195
Sprawa zdobycia Po³¹gi mia³a bardzo wa¿ne znaczenie dla Rz¹du Narodowego w Warszawie, który to zabiega³ o zakup broni w Anglii, a nawet przyjazd
instruktorów ochotników angielskich i francuskich. Na polecenie Rz¹du Narodowego misja paryska gen. Karola Kniaziewicza zorganizowa³a ekspedycjê
morsk¹ dowodzon¹ przez p³ka Paw³a Jerzmanowskiego do Po³¹gi. Rz¹d zakupi³
6 tys. karabinów, 2,5 tys. szabel, 1600 pistoletów oraz amunicjê. Broñ zakupion¹
w Anglii mia³ dostarczyæ dwumasztowy bryg, który wyruszy³ z Londynu 9 lipca
1831 r., a 31 lipca znalaz³ siê u wybrze¿y Po³¹gi. Na wieœæ o katastrofie korpusu
gen. Gie³guda, statek zawróci³ i 12 sierpnia 1831 r. Dotar³ z powrotem do Anglii,
sk¹d zosta³ uprowadzony na Morze Œródziemne przez kupca angielskiego Evansa. Ca³a sprawa by³a rezultatem nie dokoñczonych rozliczeñ finansowych.196
Przedsiêwziêcie zwi¹zane z przerzutem broni dla powstania drog¹ morsk¹
nie usz³o uwagi wywiadu rosyjskiego oraz dyplomacji rosyjskiej. Ambasada
191
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193 A. K. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska, dz. cyt., s. 301.
194 Obok Jacewicza, który operowa³ z oddzia³em od Drobian, od strony Kretyngi dzia³ania prowadzi³y
oddzia³y powstañcze Kalinowskiego i Towtkiewicza; A. K. Puzyrewski, dz. cyt., s. 304.
195 S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, dz. cyt., s. 227.
196 S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, dz. cyt.
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rosyjska w Wiedniu poinformowa³a Petersburg o mo¿liwoœci nadejœcia do portu
w Po³¹dze okrêtu z zakupion¹ przez Polaków broni¹.197 Zaalarmowano równie¿
dowódcê floty ba³tyckiej i ówczesnego komendanta Po³¹gi, p³ka Achelstyczewa,
o planowanej akcji polskiej. Rz¹d Narodowy ju¿ w maju 1831 r. wys³a³ na
¯mudŸ dwóch emisariuszy: Leona Przew³ockiego i Micha³a Wo³³owicza, którzy
mieli koordynowaæ akcjê opanowania Po³¹gi. Do akcji wyznaczony zosta³ wraz
ze swoimi powstañcami, dowódca powstania telszewskiego Jacewicz, którego
dzia³ania, jak wspomniano wy¿ej , nie powiod³y siê jednak.198
UPADEK POWSTANIA LITEWSKIEGO

Ostatnie dzia³ania zbrojne regularnego Wojska Polskiego na Litwie mia³y
miejsce w dniach 9–15/16 lipca 1831 r. Jak pisa³ I. Pr¹dzyñski:
„Wojska okazywa³y jeszcze du¿o mêstwa, ale có¿ mog³y poradziæ same wobec kompletnego rozstroju oraz niedo³êstwa wodza? Ataki na Szawle by³y cz¹stkowe: dwa razy piechota
polska wpada³a do miasta, ale za ka¿dym razem oddzia³ jej ma³y i przez nikogo nie poparty. Ca³e
przedsiêwziêcie upad³o. Polacy wówczas pomaszerowali do Kruszan”.199

Odwrót do Kruszan dokonywa³ siê w ca³kowitym nie³adzie i panice oraz
rozprzê¿eniu. Dnia 9 lipca 1831 r.: „z³o¿ono radê wojenn¹ w probostwie
kruszañskim”.200
9 lipca 1831 r. na radzie wojennej w Kruszanach, mimo sprzeciwu gen.
Dembiñskiego, postanowiono wiêkszoœci¹ g³osów podzieliæ si³y polskie na trzy
czêœci oraz wyznaczono dla ka¿dej z nich, trasê marszu, aby: „wstrzymaæ lub
ob³¹kaæ nieprzyjaciela, postêpuj¹cego za nami, a tym samym korzystaæ na czasie
[...] a nade wszystko, aby jak najd³u¿ej utrzymaæ siê na Litwie i ¯mudzi”.201
Jak mo¿na s¹dziæ, na naradzie w Kruszanach nie podjêto decyzji o przekroczeniu
granicy pruskiej, chocia¿ najprawdopodobniej tak¹ ewentualnoœæ brali pod uwagê
niektórzy wy¿si oficerowie.202
197 Zob.: H. Kocój, Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego, Kraków 2001, s. 114, 131
przypis 38.
198 S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, dz. cyt., s. 226–227; A. K.
Puzyrewski, dz. cyt., s. 304–305.
199 I. Pr¹dzyñski, Pamiêtnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831, Petersburg
1898, s. 168.
200 J. Falkowski, Upadek powstania polskiego w 1831 r., Poznañ 1881, s. 55.
201 W. Tokarz, dz. cyt., s. 374; Za podzia³em wojska g³osowali: gen. F. Rohland, gen. D. Ch³apowski,
gen. J. Szymanowski, p³k Lucjan Borkowski, p³k Konstanty Wiœniewski, przeciwni byli: gen. H. Dembiñski oraz p³k Augustyn Brze¿añski, p³k Ludwik Oborski, p³k Wac³aw Sierakowski, p³k Franciszek
Piêtka. Wobec równej liczby g³osów zdecydowa³ gen. A. Gie³gud; S. Barzykowski, dz. cyt., t. 4, s. 273;
B. Cygler, P³k Ludwik Oborski szrmierz wolnoœci (1799–1873), Gdañsk 1973 s. 50; N. Kasperek,
Marszruta oddzia³ów polskich na Litwie ku granicy pruskiej (9–15 lipca 1831 roku), [w:] SMHW, t. 36,
1994, s. 81–82.
202 J. Tupalski, Udzia³ gen. D. Ch³apowskiego w wojnie na Litwie, dz. cyt. s. 838; zob.: [D. Ch³apowski]
Lettre du General Ch³apowski sur les évenements militaires en Pologne et en Lithuanie, Paris 1831,
s. 41–42.
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Kolumna gen. Ch³apowskiego sk³ada³a siê z ok. 3600 ¿o³nierzy (2 i 4 Pu³k
strzelców pieszych, 1 Pu³k u³anów, dywizjon jazdy kaliskiej – ³¹cznie 5 szwadronów jazdy, bateria artylerii konnej kpt. Janusza Czetwertyñskiego i bateria
artylerii pieszej mjra Stanis³awa Adamskiego – ³¹cznie 10 dzia³.203 Zamiarem
grupy by³o dotarcie przez Trockie i Augustowskie do armii g³ównej w Królestwie
Polskim. Kolejna kolumna wojsk gen. F. Rohlanda i J. Szymanowskiego, z³o¿ona
z ok. 4000 ¿o³nierzy (7 i 19 Pu³k piechoty liniowej, batalion 4 Pu³ku strzelców
pieszych, batalion p³ka Walentego Brochockiego, 6 Pu³k strzelców konnych oraz
10, 11 i 12 Pu³k u³anów i 15 dzia³), mia³a maszerowaæ przez Telsze ku
nadmorskiej Po³¹dze. 10 lipca 1831 r. Do grupy do³¹czy³ id¹cy dot¹d oddzielnie
1200 osobowy oddzia³ p³ka Franciszka Kossa. St¹d kolumna liczebnie osi¹gnê³a
5000 ¿o³nierzy. W korpusie gen. Rohlanda znalaz³o siê zaledwie kilka batalionów
starej piechoty, natomiast jazda w ca³oœci sformowana zosta³a ju¿ w czasie
powstania.204 Przy korpusie gen. F. Rohlanda przez jeden dzieñ przebywa³ tak¿e
gen. A. Gie³gud, który nastêpnie przy³¹czy³ siê do kolumny dowodzonej przez
gen. Ch³apowskiego.
Trzecia czeœæ wojska dowodzona przez gen. H. Dembiñskiego w Kruszanach liczy³a ok. 4000 ¿o³nierzy (18 i 26 Pu³k piechoty liniowej, 13 Pu³k
u³anów, Pu³k jazdy p³ockiej, oddzia³y partyzantów litewskich oraz 6 dzia³). Gen.
Dembiñski sprawnie obszed³ ob³awê rosyjsk¹ i po 25 dniowym marszu dotar³
na pocz¹tku sierpnia 1831 r. do Warszawy (3 sierpnia 1831 r. korpus gen.
Dembiñskiego stan¹³ pod Prag¹). Trasa marszu gen. Dembiñskiego wiod³a na
po³udniowy wschód od Kruszan przez Poniewie¿, Rogów, Owante, Podbrodzie,
Michaliszki (gdzie korpus przekroczy³ Wiliê), Smorgonie, Iwje, Wolê Wielk¹,
Dereczyn do Puszczy Bia³owieskiej i ju¿ w Królestwie z Rudni przez Ciechanowiec, Kossów, Jadów, Radzymin do Warszawy. Korpus stoczy³ po drodze
kilka bitew, m.in. pod Owant¹ 16 lipca 1831 r., Podbrodziem 17 lipca 1831 r.,
Iwjami 23 lipca 1831 r.205
Korpusy gen. Ch³apowskiego (dowodzony przez gen. A. Gie³guda) i gen.
F. Rohlanda zmuszone zosta³y do przekroczenia granicy pruskiej. Nie uda³o im
siê bowiem obejœæ zaciskaj¹cego siê pierœcienia wojsk rosyjskich.
Wojska rosyjskie w sile ponad 30 tys. ¿o³nierzy zajmowa³y Kortowiany,
Telsze, Po³¹gê, Szawle, Poszawsze i Rosienie, zamykaj¹c korpus gen. Ch³apowskiego i A. Gie³guda pó³kolem i przypieraj¹c wojska polskie tak do swoich
pozycji, jak i do granicy pruskiej.206 Wojska polskie otacza³y si³y rosyjskie
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dowodzone przez gen. Sackena, Szyrmana, Delingshausena i Offenberga. Ca³oœci¹ si³ skierowanych przeciwko korpusom gen. Ch³apowskiego i Rohlanda,
dowodzi³ gen. Kreutz, którego dowodzenie i dyspozycje wydane poszczególnym
grupom wojsk doprowadzi³y m.in., do zajêcia 10 lipca Kruszan, £ukników,
UŸwenty i Powondzina, sk¹d wyparli Rosjanie oddzia³y gen. Szymanowskiego.
Gen. Offenberg prowadzi³ poœcig za wojskami gen. Rohlanda i wsparty przez
oddzia³y gen. Szyrmana, œcigaj¹cego gen. Ch³apowskiego, spowodowa³, ¿e
jedyn¹ drog¹ odwrotu dla Polaków by³o przejœcie granicy Prus.207
Jak pisa³ Juliusz Falkowski:
„W cztery dni po radzie kruszañskiej oddzia³y Ch³apowskiego i Rolanda [Rohlanda] zesz³y
siê nad granic¹ prusk¹ w okolicy K³ajpedy pod Schlangstein [w³aœæ. Schnaugsten – J.F.] Jenera³
Ch³apowski przyby³ tam dniem pierwej i zacz¹³ uk³adaæ siê z w³adzami pruskimi o przejœcie
granicy – Rozruch ogromny powsta³ w obozie – zwiêkszy³ siê jeszcze nazajutrz za przybyciem
Rolanda. Jeden zapaleniec z tego oddzia³u, kapitan [7 Pu³ku piechoty liniowej, Stefan] Skulski
przyskoczy³ do [gen. Antoniego] Gie³guda, na którego powszechnie zwalano winê tej ucieczki
ku Prusom, obwo³uj¹c go zdrajc¹ i wystrza³em z pistoletu po³o¿y³ go trupem. Ch³apowski przeszed³
do Prus z czêœci¹ tylko swojego oddzia³u dnia 12 czerwca [1831 r.] – druga czêœæ przy³¹czy³a
siê do Rolanda, a¿eby prowadziæ dalej walkê na Litwie, ale i postanowienie Rolanda nie trwa³o
d³u¿ej jak trzy dni. Przyparty przez wojska rosyjskie, zwiedziony przez w³adze pograniczne
pruskie, które obiecywa³y solennie przepuœciæ go po odbytej kwarantannie, przeszed³ granicê dnia
15 lipca [...]”.208

Wraz z korpusem gen. Gie³guda i gen. Ch³apowskiego granicê przekroczy³o ponad 2000 powstañców litewskich. Poza gen. Dembiñskim, który prowadz¹c walkê przebi³ siê do Królestwa, przejœcie Wojska Polskiego do Prus
uniemo¿liwi³o dalsz¹ walkê na Litwie, odbieraj¹c jej najwartoœciowsze oddzia³y
wojska licz¹ce ³¹cznie ok. 15 tys. ¿o³nierzy z pe³nym uzbrojeniem i wyposa¿eniem.209 Z oddzia³ami regularnymi granicê przesz³y tak¿e silne oddzia³y
partyzanckie. Ruch zbrojny na Litwie za³ama³ siê, chocia¿ w Puszczy Nalibockiej
i w oszmiañskiem walczy³y jeszcze oddzia³y powstañcze.210 By³y to m.in.:
Oddzia³ partyzancki kpt. Paszkowskiego, prowadz¹cy dzia³ania zbrojne do koñca
wrzeœnia 1831 r. Oddzia³ ten, licz¹cy 400 ludzi, dopiero na wieœæ o upadku
Warszawy na rozkaz dowódcy zosta³ rozpuszczony. Jednak bior¹c pod uwagê,
¿e walka jeszcze siê nie skoñczy³a, Paszkowski rozda³ broñ mieszkañcom
Puszczy Zakroczyñskiej, a sam przeszed³ do Prus.211 Po upadku Warszawy
207 Zob. A. K. Puzyrewski, dz. cyt., s. 361–362; Trasy marszu oddzia³ów gen. Ch³apowskiego i gen.
Rohlanda znajdujemy w pracy N. Kasperka, dz. cyt., s. 83–95; To¿ samo tak¿e [w:] N. Kasperek,
Wejœcie wojsk polskich do Prus Wschodnich w lipcu 1831 r., [w]: Powstaniec Polski w Prusach
Wschodnich..., WSP Olsztyn 1995, s. 11–55.
208 J. Falkowski, Upadek powstania polskiego, dz. cyt., s. 56–57.
209 J. Zió³ek, Powstanie listopadowe na Litwie, dz. cyt., s. 410.
210 O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 70: „By³y to przede wszystkim silne oddzia³y powstañcze Œcielskiego
i Paszkowskiego”.
211 J. T. Szpilewski, £. A. Babrowicz, Synchronistycznaja tablica padziej paustannia na Bie³arusi,
Litwie i Polszczy u 1830–1831 hh, „Nasz Kraj” 1929, nr 10, s. 45; O. Gorbaczowa, dz. cyt., s. 71.
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kontynuowa³ dzia³alnoœæ oddzia³ powstañczy Marcelina Szymañskiego. Rozpowszechnia³ on m.in. proklamacje i odezwy wœród ludnoœci guberni wileñskiej.
Jego dzia³alnoœæ zosta³a przerwana przez w³adze rosyjskie dopiero w listopadzie
1831 r.212 Tak¿e w powiecie wi³komierskim kontynuowa³ partyzantkê oddzia³
Truszkowskiego.213
W ocenie Wac³awa Tokarza:
„Powstanie Litwy spe³ni³o w wojnie 1831 roku sw¹ rolê w ca³ej rozci¹g³oœci bez zarzutu
prawie. Nie jego ju¿ win¹ by³o to, ¿e wódz polski nie umia³ z niego korzystaæ, ¿e Gie³gud bez
¿adnej korzyœci dla dzia³añ ogólnych, zaprzepaœci³ ostatnie jego mo¿liwoœci”.214

Opinia ta w znakomity sposób podsumowuje kilkumiesiêczny wysi³ek
powstañczy Litwy i ¯mudzi, spontaniczne i skuteczne akcje zbrojne na skalê
nieznan¹ w Królestwie Polskim i wreszcie miesi¹ce nadziei jak¹ na Litwê
przynios³y korpusy regularnej armii polskiej, odnosz¹ce sukcesy i wlewaj¹ce
w serca Litwinów nadziejê na pe³ne ponowne z³¹czenie z Koron¹ w ramach
Rzeczypospolitej niepodleg³ej w granicach sprzed 1772 r.

THE NOVEMBER UPRISING IN LITHUANIA AND ¯MUD
Summary. The Lithuanian uprising of 1931 takes a special place in the history of the November
Uprising of 1830–1831. Lithuanian insurgents resorted to arms against Russia, which ruled
indivisibly on the Lithuanian land, and in this way they referred to the old links between Lithuania
and Poland, their common fight against the Moscow power after the partitions of Poland as well
as to patriotic traditions and the memory of independent Republic of Both Nations.
The article discusses the Polish and foreign historiography presenting the November Uprising in
Lithuania, at the same time attempting to reconstruct the organization, outbreak and course of the
uprising in Lithuanian districts, even those most distant. A significant role played by priests of
different denominations is also presented. The text closes with a description of the activity of the
army corps of the regular Polish Army in Lithuania and their fate after the uprising fell. The
author tried to present the organization of the uprising and the course of military operations in
Lithuania in reference to the whole territory of six provinces of so-called North-Western Country,
and above all in reference to the whole area of ¯mudŸ, where the uprising began the earliest and
where the insurgents showed the greatest activity. The present paper also puts emphasis on the
close relation between the operations in Lithuania and the uprising in the areas of Augustów and
partly Podlasie regions in the Polish Kingdom and in the Bia³ystok district.
Key words: November Uprising, Lithuania, ¯mudŸ
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